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Esipuhe

Tutkimuksessani kuljen halki Euroopan turvallisuus mielessäni. Yritykseeni
ymmärtää sisältyy hiljainen toivomukseni rauhasta lapseni lapsillekin. Onneksi
Suomessa minun ikäpolveni ei ole kokenut sotia tai suuria koko valtiota järkyttäviä
kriisejä. Kirjoittaessani kirjaani vieri monta kyyneltä poskelleni katsellessani
silmästä silmään ihmisyyden pimeyttä, raakuutta, julmuutta sekä ahneutta. 

Katselin kirjoitukseni lomassa filmin ‘Pelastakaa sotamies Ryan’ sodan julmista
kauhuista. Muistelin hetkiä vuosien takaa katsellessani Saksassa Naton päämajan
naapurissa televisiosta uutisia Kuwaitin sodasta. Mielessäni liikkui järkyttäviä
kohtaloita kokeneiden vanhojen sotaveteraaniystävieni kertomuksia kolmesta
sodastaan, joista olivat kuin ihmeen pelastamina selviytyneet hengissä.
Luottamustani ihmisyyden hyvyyteen sekä tämän vuoksi turvallisuuden
takaamiseksi muodostettujen järjestelmien tarpeettomuuteen eivät lisänneet
myöskään tiedot Hitlerin Saksan julmuuksista, joita katselin elokuvassa ‘Shindlerin
lista’. Myös realismi tänä päivänä näyttäytyy Ted Turnerin CNN-yhtiön uutisissa
televisiossani tuskaisen voimakkaasti maailmassamme kriiseistä toiseen
ajautumiselta. 

Tutkimustani tehdessäni muistin kuitenkin myös monia toivoa antavia tapahtumia:
Muistelin Berliinin muurin purkamista rauhanliikkeen voimakkaan toiminnan
aikana. Muistelin kunnioituksella kaikkia uupumattomia rauhan rakentajia.
Kohotin kuplivan maljan jokaiselle rauhan säilyttämiseksi tehdylle sopimukselle.

Kirjoitan tämän kirjan sivuilla turvallisuudesta itseäni viisaampien kynän jälkeä
lainaten tiedostaen monen tärkeän sekä oleellisen seikan jääneen ilmaisematta tässä
tutkimuksessa muiden haasteiden pakotettua lopettamaan tutkimukseni toistaiseksi
tällä kiinnostavalla saralla kiehtovien aiheiden parissa. 
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Kiitän aluetieteen laitoksen ystävällistä henkilökuntaa avustaan monien vuosien
varrella. Sain laitoksen kärsivällisiltä sekä kohteliailta professoreilta sekä Siskolta
aina vastauksen tyhmiinkin kysymyksiini. Pienen laitoksen lämmin henki lohdutti
monta kertaa vuosieni varrella. Olen lisäksi kiitollinen viisaista neuvoista sekä
avusta julkisoikeuden laitoksen ystävällisille professoreille. Kiitän myös ystäviäni
tuestaan. 

Omistan tämän kirjani rakkaille vanhemmilleni, isälleni Pekalle, äidilleni Lailalle,
pojalleni Viljami Jupiterille sekä hänen raikkaan iloisille pikkupoikaystävilleen
mielessäni Aale Tynnin runo ‘Kaarisilta’ : 

Ja Jumala sanoi: Toisille annan toiset askareet, 
vaan sinulta, lapseni, tahdon, että kaarisillan teet. 
Sillä kaikilla ihmisillä on ikävä päällä maan ja 
kaarisillalle tulevat he ahdistuksessaan.

Tee silta ylitse syvyyden, tee, Kaarisilta tee, 
joka kunniaani loistaa ja valoa säteilee.

Minä sanoin:
He tulevat raskain saappain, multa-anturoin, 
miten sillan kyllin kantavan ja  kirkkaan tehdä voin,
sitä ettei tahraa eikä särje jalat kulkijain ?

Ja Jumala sanoi: 
Verellä ja kyynelillä vain.
Sinun sydämesi on lujempi kuin vuorimalmit maan. 
Pane kappale silta-arkkuun, niin saat sillan kantamaan. 
Pane kappale niiden sydämistä, joita rakastat. 
He antavat kyllä sen anteeksi, jos sillan rakennat.

Tee silta Jumalan kunniaksi, kaarisilta tee, 
joka syvyyden ylitse lakkaamatta valoa säteilee. 
Älä salpaa surua luotasi, kun kaarisiltaa teet.
ei mikään kimalla kauniimmin kuin puhtaat kyyneleet.

(Aale Tynni)
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1. JOHDANTO

‘Meillä on nykyisin edessämme maailma, joka tarjoaa miltei äärettömiä lupauksia ja joka
on samalla lopullisen tuhoisan vaaran uhkaama. Valinta näiden vaihtoehtojen välillä on
meidän.’, lausui vuosikertomuksessa YK:n pääsihteeri Javier Perez de Cuellar 1985. 

1.1. Tutkimusongelma 

Tutkimuksessa ilmenevät Euroopan turvallisuuden ylläpitämiseksi rakennetut 
poikkeusoloissa toimiviksi tarkoitetut alueelliset kansainväliset järjestelmät, joiden
toimintaan Suomi on sitoutunut tai jotka ovat oleellisia Suomen kannalta. Lisäksi
tutkimuksessa käsitellään myöskin Suomen naapureidensa kanssa tekemää yhteistyötä
turvallisuuden alalla. Suomen asema nähdään kriisienhallintajärjestelmien kansainvälisen
kentän kartoituksen valossa todeten Suomen kansallisen lainsäädännön määrittelemät
maamme sisäiset poikkeusolojen kriisienhallintajärjestelmät. Tutkimuksessa pyritään
vastaamaan kysymykseen, tarvitaanko Euroopan Unionin yhteistä ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa Suomen kannalta sekä ovatko olemassa olevat
kriisienhallintajärjestelmät toimivia sekä kattavia Suomen kannalta tarkasteltuina. 

Kansainväliset kriisienhallintajärjestelmät todetaan joko riittäviksi, haitallisessa
määrin päällekkäisiksi tai puutteellisiksi Suomessa poikkeuksellisissa oloissa. Tätä
kysymystä tarkastellaan sekä Suomen sisäinen että Euroopassa esiintyvät
poikkeuksellisissa olosuhteissa toimiviksi tarkoitetut kansainväliset
kriisienhallintajärjestelmät huomioon ottaen. 

Tutkimuksessa lähtökohtana onkin ollut oletus, että kriisienhallintajärestelmät nyt ovat
riittäviä, toimivia sekä tämän lisäksi saattavat sisältää päällekkäisyyksiä Suomen kannalta
tarkastellen sekä täten uusi muodostumassa oleva Euroopan unionin yhteinen ulko- ja
turvallisuuspolitiikka olisi Suomen kannalta tarkastellen tarpeeton. Oletus lähtee liikkeelle
ajatuksesta, että valtiovallan tulee pystyä 
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hoitamaan tehtävänsä kaikissa mahdollisissa tilanteissa sekä tarvittaessa tätä uhkaaviin
vaaroihin varautua ennakolta suunnitelmin. Suomen perustuslain mukaan Suomi osallistuu
kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan
kehittämiseksi (Suomen perustuslain 1§.). Lisäksi Suomen ulkopolitiikkaa johtaa
tasavallan presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa perustuslain 93§:n mukaan.
Suomen valmiuslain mukaan valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion
liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja
poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein
varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa.
Poikkeusoloihin varautumista johtaa, valvoo ja yhteensovittaa valtioneuvosto sekä kukin
ministeriö hallinnonalallansa (Valmiuslain 40§.) Oletus sisältää luottamuksen valtion
ylimmän johdon toimintaa kohtaan. Mikäli voitaisiin todeta varautumisen olevan
toteuttamatta kuviteltavissa oleviin uhkiin valtion ylimmän johdon taholta, olisi nähdäkseni
tapahtunut virhe lain kirjaimen sekä hengen noudattamisessa. Tässä tutkimuksessa onkin
keskeistä kansainvälisten kriisienhallintajärjestelmien toiminta, koska tutkimus keskittyy
sellaisten suurien kriisien hallintaan tähtäävään toimintaan, joiden suhteen Suomen omat
valmiudet eivät tulisi riittämään tilanteen ratkaisemiseksi.     

Olettamus Suomen olevan varautunut poikkeuksellisiin oloihin sekä tilanteisiin oman
lainsäädäntömme mukaisesti sekä ennakoitavissa oleviin vaaroihin järkevästi  varautuen on
looginen käsitys asioiden tilasta. Olettamus sisältää kuitenkin epäilyn, joka vahvistuu tai
heikkenee tutkimuksen edetessä. Keskeinen syy oletuksen tutkintaan syntyi turvallisuuden
piirissä työskennelleiden henkilöiden haastatteluista, joista kävi ilmi oletuksen
kyseenalaistamisen tarve. - Turvallisuus valtiossamme sisältäneekin  aukkoja, joiden
syntyyn sekä ilmenemiseen hallintomme on toimintansa myötä vaikuttanut. Koska
Euroopan unionin yhteisen turvallisuuspolitiikan ympärillä käydyssä keskustelussa voidaan
havaita voimakkaita tunteita sekä turvallisuuteen liittyvillä kansainvälisillä seikoilla
ratsastetaan näyttävästi vaaleja edeltävissä puheissa unohtamatta historian opetuksia
Venäjän naapurina elämästä, sisältää valittu tutkimuksen ongelma suurella
todennäköisyydellä yllättäviä sekä tuntemattomia havaintoja.       
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Tutkiessamme Euroopan yhdentymistä turvallisuuden järjestelmissä Suomen kannalta
voimme havaita seuraavaa: integraation keskeisen tekijän, Euroopan unionin yhteisen ulko-
sekä turvallisuuspolitiikan merkitys tässä kentässä Suomelle sisältää neljä teemaa : Mitä
yhdentyminen turvallisuuden järjestelmissä Euroopassa kuluneina vuosina sisälsi ? Mitä
kehittymässä oleva EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka sisältää ? Mikä on Suomen
asema eurooppalaisissa turvallisuuden muuttuvissa järjestelmissä ? Onko Suomen
kriisienhallintajärjestelmät riittäviä sekä tarvitaanko täten kehittyvää Euroopan Unionin
yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikaa Suomen kannalta ? 

Tutkimuksessa käsitellään turvallisuuden kenttää erittäin merkittävien kriisien eli Suomen
valmiuslaissa määriteltyjen poikkeusolojen hallinnan kannalta sekä kansainvälisessä
mittakaavassa sellaisia ilmiöitä, joiden hallitsemiseen eivät kansalliset voimavarat yksin riitä.
Tutkimuksessa turvallisuutta tarkastellaan pitäytyen sellaisissa poikkeuksellisissa tilanteissa
sekä oloissa, joiden hallinta normaalein toimin olisi mahdotonta. 
 
Poikkeusoloiksi Suomen valmiuslain mukaan katsotaan Suomeen kohdistuva aseellinen
hyökkäys ja sota sekä sodan jälkitila; Suomen alueellisen koskemattomuuden vakava
loukkaus ja maahan kohdistuva sodanuhka; Vieraiden valtioiden välinen sota tai
sodanuhka ja muu vaikutuksiltaan näihin verrattava Suomen ulkopuolella sattunut erityinen
tapahtuma, jos siitä voi aiheutua vakava vaara 1§:n 1 momentissa tarkoitetuille kansallisen
olemassaolon ja hyvinvoinnin perusteille; Välttämättömien polttoaineiden ja muun energian
sekä raaka-aineiden ja muiden tavaroiden tuonnin vaikeutumisesta tai estymisestä taikka
muusta vaikutuksiltaan näihin verrattavasta kansainvälisen vaihdannan äkillisestä
häiriintymisestä aiheutuva vakava uhka väestön toimeentulolle tai maan talouselämän
perusteille; sekä suuronnettomuus. (Valmiuslaki 2.§) 

Tutkimuksen keskeisin teema käsittelee Euroopan yhdentymistä turvallisuuden saralla
Suomen kannalta asiaa tarkasteltuna. Euroopan integraatiosta Euroopan unoinin
toimivaltaan aiemminkin kuuluneiden seikkojen osalta voidaan todeta tehdyn runsaasti
tutkimuksia, joista esimerkkinä mainittakoon aluetieteilijä Ilari Karpin tutkimukset aiheesta.
Yhdentymisestä turvallisuuden saralla Euroopassa 
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ollaan kuitenkin tehty huomattavasti vähemmän uusia tutkimuksia. Yhdentymisestä
poikkeuksellisten tilanteiden sekä olojen varalle luotujen järjestelmien osalta ei voida
onneksi tutkia laajemmin todellisten poikkeuksellisten tilanteiden tiimoilta syntyneestä
aineistosta viimeksi kuluneen kymmenen vuoden ajalta Suomesta. Tästä syystä tutkimus
lähtee liikkeelle oikeudellisesta näkökulmasta alueiden  muodostajana, jolloin
kansainvälisten järjestelmien luonne tutkitaan tehtyjen sopimusten sekä sitoumusten
valossa. Suomen sisäiset järjestelmät todetaan tutkimuksessa lainsäädännön kautta
lyhyesti. 

Valtioiden valitsemat toiminnan muodot turvallisuutensa rakentamisessa piirtävät alueellisia
jakoja Euroopan kartalle. Valtioiden tahto tässä kysymyksessä voidaan todeta
kansainvälisistä sopimuksista. Yhdentymisen tutkiminen sisältää myös oletuksen
muutoksen ilmenemisestä alueella, jota tutkimuksessa valotetaan lyhyellä historian
katsauksella. Suomen asema näissä oletetusti muutoksien alaisissa järjestelmissä nähdään
sitoumustemme valossa Suomen sisäinen säädöstö huomioiden. Tutkimus pyrkii
vastaamaan kysymykseen Suomen käytössä tarvittaessa olevien kansainvälisten
kriisienhallintajärjestelmien kattavuudesta kuviteltujen poikkeuksellisten tilanteiden aikana.
Aiheen ajankohtaisuus voidaan todeta lukuisista merkittävistä muutoksista Euroopan
turvallisuuden järjestelmissä kuluneen kymmenen vuoden ajoilta. Suomi päättää lisäksi
näinä aikoina osaltaan Euroopan integraation toteutumisesta turvallisuuden saralla
toimiessaan itsenäisenä valtiona sekä lisäksi Euroopan unionin jäsenenä muovaten osaltaan
unionin politiikkaa sekä tehden itse valintoja sitoumustensa suhteen. 

Tutkimuksessa ei pyritä ennustamaan tulevan kehityksen suuntaa eikä suuremmin oteta
kantaa muutosten toivottavuuteen. Tutkimus sisältää ajatuksena toiveen  rauhasta sekä
häiriöt, jotka horjuttavat tätä olotilaa tai uhkaavat rauhaa, nähdään voimakkaasti
negatiivisina tekijöinä. Lisäksi tarkastellaan Suomen sekä lähiympäristömme uhkia syinä
kriisienhallintajärjestelmien olemassaololle yleensä. Muutamia näistä tarkastellaan
kuvitellun poikkeuksellisen tilanteen valossa. 

Valtio esiintyy oikeudellisten sitoumustensa tekijänä sekä myös alueellisena yksikkönä
turvallisuuden järjestelmissä. Lisäksi valtiot sisältävät omat sisäiset järjestelmänsä
turvallisuutensa luomiseksi sekä pysyttämiseksi poikkeuksellisissa oloissa. Tässä
tutkimuksessa näitä tarkastellaan vain Suomen osalta. Valtioiden yhdessä oman
turvallisuutensa lisäämiseksi muodostamat liittoutumat piirtävät  Euroopan kartalle valtioita
laajempia alueellisia ryhmittymiä. Integraatio turvallisuuden saralla sisältää taloudellisesta
integraatiosta poikkeavia alueellisia ryhmittymiä. 

Poikkeusolojen normaaleista toimivaltuuksista laajennettujen toimivaltuuksien käyttöönotto
Suomessa sekä kompetenssi selitetään tutkimuksessa. Tutkimuksessa  todetaan
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poikkeusolojen toiminnan kompetenssi sekä hallitusmuodon että myös hätätilaoikeuden
pohjalta tarkasteltuna. Kansainvälisten kriisienhallintajärjestelmien toimivalta selitetään
kansainvälisten sopimusten toteamisella. Tutkimuksessa osoitetaan Euroopan Unionin
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sisällön keskeisimmät tekijät. Tutkimuksessa
todetaan lopuksi aiemmin esiteltyjen kansainvälisten kriisienhallintajärjestelmien
mahdollinen haitallinen päällekkäisyys, puutteellisuus taikka uskottavuus Suomessa
poikkeuksellisissa oloissa. Tästä toteamuksesta johdetaan väite Euroopan Unionin
muodostumassa olevan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tarpeellisuudesta tai
tarpeettomuudesta Suomen  kannalta. 

1.2. Tutkimusongelman rajaus

Tutkimuksessa käsitellään turvallisuuden rakenteita, jotka ovat luodut suurien kriisien
hallitsemista silmällä pitäen. Kriisillä tässä tarkoitetaan sellaista normaalista poikkeavaa
tapahtumaa tai oloja, joiden hallitseminen normaalein toiminnan muodoin Suomen lain
mukaan ilman poikkeustilalakien käyttöön ottoa olisi mahdotonta toteuttaa (katso myös
kohta 2.). Normaaliaikaisten häiriötilanteiden hallintaan tähtäävät toimet on jätetty pois
tästä tutkimuksesta siltä osin kuin tapahtumien hallinta voidaan toteuttaa normaaleja oloja
varten luotuihin järjestelmiin tukeutuen. Tutkimus rajataan käsittelemään vain sellaisia
kansainvälisiä järjestelmiä, joiden toimintaan Suomi olisi sitoutunut tai jotka ovat Suomen
kannalta oleellisia poikkeuksellisten olojen hallinnan kannalta. Näistä keskeisimmät ovat
YK:n turvallisuusneuvoston, ETYJ:n, Euroopan unionin, Länsi-Euroopan Unioinin sekä
Pohjois-Atlantin Liiton toiminta. Lisäksi tutkimuksessa otetaan huomioon Suomen
naapurusto sekä kehityksen kulku  historiassa. Euroopan nykyiset turvallisuuden rakenteet
todetaan alueellisina tekijöinä sekä yhdentymiskehityksen osina. 

Käsittelyn ulkopuolelle jätetään myös Euroopan unionin toimielimet sekä
päätöksentekoprosessi turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä muutoin kuin mainiten
näiden nimet. Tarkastelun ulkopuolelle on jätetty lisäksi kansainvälisten järjestöjen toiminta
yleensä sekä humanitaariset- sekä aseidenriisuntasopimukset. Euroopan Neuvoston
toiminta jätetään tässä tutkimuksessa käsittelemättä muutoin kuin mainiten tämä. Käsittelyn
ulkopuolelle on jätetty myös kansainvälisten sopimusten ratifiointi Suomessa. 

Tutkimus ei käsittele huoltovarmuuskysymyksiä eikä tähän liittyvää kansallista
varmuusvarastointia kriittisten materiaalien osalta taikka kriittisten materiaalien saatavuutta
pitkään jatkuvissa kriiseissä. Tutkimuksessa pitäydytään nykyisten järjestelmien
tarkasteluun eikä pyritä ennustamaan tulevan kehityksen suuntaa taikka arvioimaan
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toivottavaa kehitystä tulevaisuudessa muutoin kuin arvioimalla toivottavaksi ilmiöksi
rauhan, vakauden sekä demokratian säilyminen sekä voimistuminen. Tutkimuksesta
rajataan pois taloudellisen kriisin hallintaan tähtäävä kansallinen sekä myös kansainvälinen
toiminta sekä myöskin taloudelliset pakotteet kriisinhallintakeinoina konfliktin osapuolten
taivuttamiseksi toivottuun toimintaan. Euroopassa turvallisuuden järjestelmissä tapahtuneen
yhdentymisen syitä selitetään vain historian katsauksella. Rajausten syinä ovat jälleen laaja
aihepiiri. Suomen sisäistä poikkeustilalainsäädäntöä on tässä tutkimuksessa käsitelty vain
oleellisimmilta osiltaan sekä Euroopan yhdentymisestä turvallisuuden alalla saatettiin tähän
tutkimukseen sisällyttää vain kehityksen oleellisimmat seikat viitaten aiheen laajuuteen. 

Rajausten syinä ovat ongelman selvittämisen kannalta oleellisimpiin seikkoihin
keskittyminen sekä täten vähemmän oleellisten kysymysten karsiminen pois tutkimuksesta.
Rajauksella pyritään fokusoimaan tarkastelua kriisienhallintajärjestelmien toimintaan
Suomessa poikkeuksellisissa oloissa tarvittaessa. Mikäli tämän tutkimuksen jälkeen jatkan
opintojani, kirjoitan näkemykseni myös tässä tutkimuksessa pois jätetyistä kiinnostavista
tekijöistä poikkeusolojen toiminnan saralla.
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1.3. Tutkimusongelman valintaan vaikuttaneet syyt

Tutkimusongelma on valittu sen ajankohtaisuuden vuoksi ja pitäen silmällä sen
merkittävyyttä Suomen kannalta. Euroopan Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
on muotoutumassa sekä saattaa olla kehittyessään tärkeä tekijä Suomen kannalta
tarkasteltuna. Lisäksi voidaan todeta kuluvan vuosikymmenen olleen Euroopan
turvallisuuden järjestelmien kannalta erityisen merkityksellisen. Tärkeänä kysymyksenä
katson turvallisuuden alueellisten järjestelmien pohdinnan olevan tänä päivänä erityisesti
siitä syystä, että muutokset Euroopan kartalla ovat olleet hämmästyttävän nopeita sekä
merkittäviä. Suomi ottaa myös kantaa demokraattisena maana omalta osaltaan
yhdentymisen etenemiseen Euroopassa kuluvina aikoina Euroopan unionin jäsenenä sekä
itsenäisenä valtiona. Edellä mainitut tekijät huomioon ottaen yhdessä Euroopan unionin
kehittymässä olevan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa nämä piirtävät
Euroopassamme uudelleen kriisienhallintajärjestelmien karttaa. 

Aiheen valinta osoittautui tarpeelliseksi myös vapaasti kirjastoista aiheesta saatavilla
olevien teosten sekä tutkimustulosten vähäisyyden vuoksi. Euroopan integraatiosta
Euroopan Unionin perinteisiltä toimialoilta on saatavilla runsaasti tutkimuksia sekä tietoa
yleensäkin toisin kuin turvallisuuden saralta. Aiheen valintaan vaikuttavaksi syyksi voidaan
todeta myös Suomen poikkeuksellinen rooli turvallisuuden rakenteissa sekä etenkin tämän
muutoksen merkitys Suomen asemassa. Suomi kääntyi katsomaan idästä kohti länttä
liittyessään Euroopan Unioniin sekä valitsi tällöin länsiliittoutuman puolueettomuuden sijaan
määritellen vielä yhä edelleenkin linjakseen sitoutumattomuuden sotilaallisesti. Toisin
sanottuna Suomi solmi sitoumuksia länteen Euroopan unionin jäsenyyden myötä purkaen
samaan aikaan idässä ollen Neuvostoliiton kanssa aiemmin solmitun YYA- sopimuksen.
Muutos Suomen asemassa tapahtui vuosina 1992-1995 linjaten Suomen tulevaa suuntaa
turvallisuuden alueellisissa rakenteissa merkittävällä tavalla. Tutkimusongelman valintaan
ovat vaikuttaneet lisäksi pitkään jatkunut kiinnostukseni kansainvälisiä turvallisuuden
kysymyksiä kohtaan. 
 
Alueellisia jakoja muodostavana sekä muuttavana tekijänä turvallisuus Euroopassa sisältää
mielenkiintoisen kehityksen vaiheen. Vaikka toivon sekä uskon tulevaisuuden tuovan
mukanaan rauhan sekä hallittavissa olevat tapahtumat Euroopassa, pidän mielessäni
realismin toisenkin puolen, jota voisin luonnehtia muutamien esimerkkien myötä
Jugoslavian käsittämättömän raa’asta sodasta Euroopan kartalla tai joukkotuhoaseiden
kehittelystä diktaattoreiden käsissä. Kaikkien mahdollisten keinojen käyttäminen ahneissa
käsissä tavoitteiden saavuttamiseksi maailmassamme voidaan nähdä mahdolliseksi
tapahtumaksi. Demokratian toteutuminen myös Itä-Euroopassa sekä demokraattisella
tavalla hallinnoidut turvallisuuden järjestelmät tuottavat nähdäkseni tehokkaimmin rauhaa
sekä vakautta mantereellemme. Toistaiseksi ei tilanne Euroopassa kuitenkaan anna aihetta
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jättää varautumatta vakaviinkin kriiseihin. Ohjukset kantavat laukaistuna tuhoa
Eurooppaan myös kauempaakin, vaikkapa Lähi-Idästä, Afrikasta taikka terrorismin
myötä tuntemattomista osoitteista. Pohjois-Korean uutisoitiin laukaisseen uuden satelliitin
avaruuteen muutama vuosi sitten, jonka tarkoituksista tuskin kaikkia tiedämme. Kiinassa
taikka Venäjällä demokratian tuskin vielä voidaan sanoa olevan vakaa. Saddam Husseinin
projektit joukkotuhoaseteknologian kehittelyssä eivät luultavasti ole luodut vain
pyyteettömästä halusta ymmärtää biologisilla tai kemiallisilla aseilla aikaansaatavan
totaalisen tuhon laajuutta.
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1.4. Lähdeaineiston valinnan selvitys 

Lähdeaineistona on käytetty Euroopan Unionin perustamissopimuksia Suomen kansallista
lainsäädäntöä sekä lainopillista ja kansainvälisen politiikan sekä aluetieteen alaan kuuluvaa
kirjallisuutta sekä artikkeleita. Lisäksi olen tarkastellut valtiopäiväasiakirjoja aiheeseen
liittyen sekä mm. puolustusneuvoston ja puolustusministeriön selontekoja sekä liittoutumien
omia julkaisuja. 

Aihetta Euroopan tasolla käsittelevä kirjallisuus on ollut pääasiassa ulkomaista
tutkimusaineistoa suomalaisen uuden aineiston vähäisyydestä johtuen. Suomen sisäistä
poikkeustilalainsäädäntöä sekä Suomen asemaa kansainvälisissä järjestelmissä käsittelevä
kirjallisuus tosin on miltei poikkeuksetta suomalaista. 

Lähdeaineistoa olen käyttänyt runsaasti. Työni edetessä tutkin miltei huomattavan määrän
saatavilla ollutta aihetta käsitellyttä kirjallisuutta. Laajan lähdeaineistovalinnan syinä olivat
aiheeseen liittyvät tutkimusmenetelmien valinnat. Aiheen laajuudesta johtuen yksittäisten
kriisien analysointi ei yksinään olisi johtanut toivottuun tulokseen alueellisesta
hahmottamisesta. Onneksi aiheesta olikin kokemukseen perustuvaa poikkeuksellisten
olojen hallintaan tähtäävän toiminnan dokumentoinutta tietoa Euroopasta sekä etenkin
Suomesta varsin vähän saatavilla kuluneen kymmenen vuoden ajoilta. 

Kirjallisuustutkimuksena aihetta käsiteltyäni pidin mahdollisimman laajaa ’otosta’
mielekkäänä. Lähdeluettelon tutkinta osoittaa nopeasti suomalaisen uuden tutkimuksen
vähäisyyden aiheesta. Todettakoon puolustusvoimien laatiman aineiston tyypillisesti olevan
hyväksyttävistä syistä kohdennettu vain omaan käyttöönsä tai ulkoministeriön laativan
raporttejaan diplomaattisin ilmaisuin ainoastaan omaa käyttöään varten. Toki työni teossa
taustalla piilee myös vuosien aikana omaksumani tieto turvallisuuden kentiltä etenkin
Suomen sisäisestä varautumisesta poikkeuksellisten olojen varalle. Kirjastoista vapaasti
käytettävissä olevan uuden kansainvälisiä kriisienhallintajärjestelmiä sekä Suomen suhdetta
näihin käsittelevän kirjallisuuden vähäisyys oli varsin yllättävää. Sen sijaan Suomen
puolustukseen liittyvät yksityiskohtaiset tarkastelut sekä uhkakuvatarkastelut ovat
ymmärrettävästi salaisia.
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1.5. Tutkimusprosessin keskeisimmät vaiheet 
 
Tutkimusongelmaan paneuduin ensimäistä kertaa aineiston hankkimiseksi vuonna 1992-
1993, jolloin tarkastelin varautumista paikallisella tasolla sekä yksittäisten laitosten että
sairaanhoitopiirin alueellisella tasolla laatiessani valmiussuunnitelmia sosiaali- ja
terveysministeriön hallinnonalalla sekä kirjoittaessani opinnäytteitä yliopistolle. Tällöin
laadin sairaaloihin sekä sairaanhoitopiiriin valmiussuunnitelmia, laadin aiheeseen liittyvän
pro gradu -tutkimuksen ‘Valmiussuunnittelu ja Johtaminen Pirkanmaan
sairaanhoitopiirissä’ sekä tutkielman ‘Varautuminen kunnassa poikkeusoloihin ja
normaaliaikaisiin häiriötilanteisiin’. Lisäksi Kuntalehti julkaisi artikkelini ‘Monilta kunnilta
puuttuvat yhä kattavat valmiussuunnitelmat’. Keväällä 1999 laadin lisäksi tutkimuksen
kolmesta kansainvälisestä kriisienhallintajärjestelmästä (Yhdistyneiden Kansakuntien
turvallisuusneuvoston sekä ETYJ:n toiminta ja kehittymässä olevan Euroopan unionin
yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka), joihin Suomi oli sitoutunut sekä Suomen asemasta
tässä kentässä sisäisine poikkeustilalakeineen. Tutkimus hyväksyttiin julkisoikeuden
laitoksella Tampereella kandidaattitutkielmana : ‘Suomen kriisienhallintajärjestelmät
lyhyesti kansainvälisten sopimusten valossa’. Talvella 1999 laadin myös Pro Gradu -
tutkimuksen julkisoikeuden laitokselle aiheesta ‘Suomi sekä Euroopan Unionin
Kriisienhallintajärjestelmät’. Aineiston keräämisen lisensiaattitutkimustani varten aloitin
keväällä 1998. Tiedon saatavuuteen liittyneiden ongelmien lisäksi tutkimuksen tekoa
haittasi tiedon nopea vanheneminen voimakkaasti muutokseen alaisissa asioissa. Suomen
poikkeustilalainsäädäntö on tullut itselleni tutuksi työskenneltyäni valmiussuunnitelijana.
Lisäksi olen tutustunut Suomen poikkeusolojen toimintaan hallintotieteiden maisterin
tutkintooni johtaneissa opinnoissa sekä alueellisilla maanpuolustuskursseilla. Euroopan
Unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä Suomen sisäisen
poikkeustilalainsäädännön osalta olen saanut kiinnostavaa kirjallisuutta käyttööni
julkisoikeuden laitokselta. Aluetieteen laitokselta saamieni ohjeiden mukaan tutustuin
mielenkiintoisiin aluetieteellisiin teoksiin sekä osallistuin laitoksen järjestämiin seminaareihin.
Ohjaajanani toimi työni aikana aluetieteen laitoksen johtaja professori Seppo Siirilä.
Lisäksi kävin keskusteluja aiheesta työni edetessä laitoksella myös professori Lauri
Hautamäen sekä muiden tutkijoiden sekä asiaa tuntevien henkilöiden kanssa. 
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2. Käsitteet 

Katastrofiksi Suomessa ollaan käytetty määritelmää, jossa onnettomuus katsotaan
katastrofiksi vammautuneiden määrän ollessa yli 100 tai pelastustoimen ollessa saman
suuruiset ilman henkilövahinkoja. Tämän luokittelun mukaan maassamme tapahtuu
vuosittain 100 suuronnettomuutta sekä 1-2 katastrofia vuosikymmenessä. 1. 

Suuronnettomuuden sekä katastrofin määritelmässä jaottelu tehdään  loukkaantuneiden
lukumäärän mukaan.  

Kokonaisstrategia (suurstrategiaan) luettiin kylmän sodan oloissa kuuluvaksi ensi sijassa
poliittiset, taloudelliset, sotilaalliset ja henkiset osatekijät. Tästä kokonaisuudesta käytettiin
- aluksi lähinnä vain Keski- ja Pohjois-Euroopan maissa - myös nimityksiä
kokonaismaanpuolustus tai turvallisuuspolitiikka. 2. 

Konfliktinhallinta on kansainvälisestä yhteistyöstä, joka tähtää ristiriitojen sekä
selkkausten estämiseen, hallintaan sekä ratkaisemiseen. Sitä tekevät yleensä valtiot sekä
järjestöt, jotka eivät ole suoranaisia osapuolia kyseessä olevassa ristiriidassa. Keinoina
ovat ennaltaehkäisevä diplomatia, humanitaarinen apu, rauhanturvaaminen, taloudelliset
pakotteet sekä tarvittaessa voimankäyttö samoin kuin kaikkiin keinoihin kytkeytyvänä
poliittisen ratkaisun edistäminen sekä poliittinen ja taloudellinen jälleenrakentaminen. 3. 

Kriisi on kansainvälisessä politiikassa kärjistynyt konflikti, joka muodostaa uhan
osapuolten perustaville arvoille. Kriisitilanteessa on yleensä rajoitetusti aikaa reagointia ja
vaara hallitsemattomasta kehityksestä (eskaloitumisesta). 
Lisäksi sanalla kriisi tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sellaisia tilanteita, joiden voidaan
todeta olevan pian eskaloituvissa Suomen valmiuslain sisältämän määritelmän mukaisiksi
poikkeusoloiksi tai voidaan tilanteen todeta jo olevan valmiuslain toisessa pykälässä
mainitun määritelmän mukaiset poikkeusolot. 

1. (Peltonen Veikko, 1981)
2. (Visuri Pekka, 1997, s.9)
3. (Blomberg Jaakko, teoksessa Tietoja Maanpuolustuksesta 1996, s.13.)
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Kriisinhallinta on yhteisnimitys toimille, joilla pyritään estämään kriisin kärjistyminen ja
tuhovaikutusten leviäminen sekä luomaan edellytykset poliittiselle ratkaisulle. Tässä
tutkimuksessa ‘kriisinhallinta’ -käsite sisältää myös konfliktinhallintakäsitteen sisällön
piiriinsä, joten tutkimuksessa käsitteen kriisinhallinta piiriin luetaan myös kansainvälinen
turvallisuuspoliittinen yhteistyö.   

Maanpuolustuksen käsite on yleisessä käytännössä rajoittunut tarkoittamaan oman maan
puolustamiseksi tehtäviä toimia, kun taas turvallisuuspolitiikka ulottuu myös kansainvälisen
turvallisuuden ja ulkopolitiikan alalle. 
Maanpuolustuksella tarkoitetaan valtiollisen itsenäisyytemme ja alueellisen
koskemattomuutemme turvaamiseksi sekä maan laillisen oikeusjärjestyksen säilyttämiseksi
tehtäviä sotilaallisia ja monen muun alan toimenpiteitä. Niitä voitaisiin yhdessä kutsua
turvallisuuspolitiikkamme kansalliseksi ulottuvuudeksi. Maanpuolustuksen kokonaisuuteen
kuuluvat sotilaallisen maanpuolustuksen lisäksi taloudellinen maanpuolustus, väestönsuojelu
sekä toimet maanpuolustustiedotuksen, sosiaali- ja terveydenhuollon, viestitoiminnan sekä
yleisen järjestyksen ja turvallisuuden aloilla. 4. 

Poikkeusoloja Suomen valmiuslain nojalla ovat suuronnettomuus, taloudellinen kriisi,
vieraiden valtioiden välinen sota tai sodan uhka tai muu Suomen ulkopuolella sattunut
erityinen tapahtuma, jos siitä voi aiheutua vakava vaara kansallisen olemassaolon ja
hyvinvoinnin perusteille, sodan uhka sekä sota ja sen jälkitila. Tilanteiden syntymiseen
voivat vaikuttaa joko sotilaalliset tai siviililuonteiset tapahtumat. 5. 

Poikkeusolot ovat kysymyksessä, kun normaalioloja varten annettujen säädösten nojalla
ei voida ryhtyä tilanteen edellyttämiin toimenpiteisiin ja järjestelyihin ja kun tarvitaan
valtiovallan erityisiä toimenpiteitä tilanteesta selvittämiseksi. 6. 

4. (Illi Esko, 1992, s.25-27)
5. (Puolustusneuvosto, 1992, s.6) 
6. (Sisäasiainministeriö, 2355/709/91, liite 1.)
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Puolustuspolitiikka on maanpuolustuksen tehtäviä ja yleisjärjestelyjä koskevaa
päätöksentekoa ja poliittista ohjausta sekä osallistumista kansainvälistä rauhaa ja
turvallisuutta ylläpitäviin sotilaallisiin toimiin. Puolustuspolitiikka kattaa maanpuolustuksen
kaikki alueet kokonaismaanpuolustuksen periaatteen mukaan 7. 

Geopoliittisesti ja geostrategisesti erilaisissa maissa myös terminologia on siis ollut
vaihtelevaa. Puolustuspolitiikka voi tarkoittaa joko maanpuolustuksen hyväksi
suoritettavia, lähinnä poliittisia toimia tai suurvaltojen ja liittoutumien käsitteistössä
laajemmin kansallisten tai liittouman etujen puolustamisen periaatteita ja politiikkaa. 8. 

Sota on järjestäytyneiden ryhmien välistä asevoiman käyttöä poliittisten päämäärien
saavuttamiseksi. 

Sodan tärkeimpänä tunnusmerkkinä on pidetty asevoiman käyttöä järjestäytyneiden
ryhmien välillä, jolloin esimerkiksi satunnainen terrorismi ja rikollisjoukkojen välinen
aseidenkäyttö eivät vielä oikeuta käyttämään sodan nimitystä. Toisaalta pelkkä miehitys ei
ole sotaa, jos siihen ei liity taisteluja. 9. 

Turvallisuus ymmärretään hyvin laajana käsitteenä. Ympäristökysymykset,
luonnonkatastrofit, ydinaseiden leviäminen, ydinjäteongelmat, kansainvälinen rikollisuus,
terrorismi, pakolaisvirrat ja taloudelliset hätätilat kuuluvat unionin turvallisuuspolitiikan
piiriin. 10.  

Turvallisuuden käsite määriteltiin Etykin Helsingin asiakirjassa 1975 sisältämään
poliittisten ja sotilaallisten seikkojen lisäksi ihmisoikeudet sekä talouden ja
ympäristöyhteistyön kysymykset. Yhteisen turvallisuuden (common security) käsite
tarkoittaa alueellisesti laajaa, esimerkiksi ETY-järjestön valtioiden muodostamaa aluetta,
jolla on sitouduttu kunnioittamaan yhteisesti sovittuja valtioiden ulkoisia ja sisäisiä
käyttäytymissääntöjä lähtien siitä periaatteesta, että valtioilla ei ole oikeutta vahvistaa
turvallisuuttaan muiden kustannuksella. 11. 

7. (Tietoja Maanpuolustuksesta 1996, liite 1.)
10. (Leifland teoksessa Eroll, 1996, s.4) 
8, 9, 11. (Visuri, 1997, s.260, 306, 227)
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Turvallisuuspoliittinen strategia käyttää hyväkseen kaikkia keinoja, joilla pyritään
toteuttamaan valtion tai liittoutuman turvallisuuspäämääriä. Kokonaisstrategiasta voidaan
erottaa ulkopolitiikan (diplomatian), talouden, puolustuksen ja niitä tukevat muut
toimintalohkot. 12. 

Turvallisuuspolitiikalla on kaksi ulottuvuutta: ulkoinen ja sisäinen. Turvallisuuspolitiikan
ulospäin suuntautuva toimintalohko käsittää ulkopolitiikasta ja maanpuolustuksesta sen
osuuden, joka tähtää maan turvallisuuden edistämiseen suhteissa muihin valtioihin. Sisäisen
ulottuvuuden tehtävänä on ylläpitää 
sisäistä turvallisuutta ja luoda suotuisat olosuhteet maanpuolustukselle ja muille toiminnoille,
joilla huolehditaan valtion itsenäisyydestä ja kansalaisten elinmahdollisuuksista myös
poikkeusoloissa. 13.  

Suomessa turvallisuuspolitiikan käsiteeseen sisältyy sekä kansalaisten että valtiotason
turvallisuus kattaen erilaiset tilanteet normaaliajasta sotaan. Valtioneuvoston selonteossa
määriteltiin kesällä 1995 turvallisuuspolitiikan tehtäväksi (muun muassa) ‘itsenäisyyden
säilyttäminen, yhteiskunnan perusarvojen turvaaminen ja Suomen poliittisen toimintakyvyn
takaaminen.’ Tietoja Maanpuolustuksesta-teos määrittelee 1996 Suomen
turvallisuuspolitiikan seuraavasti : ‘Turvallisuuspolitiikan päämääränä on valtion
itsenäisyyden ja toimintavapauden sekä kansalaisten hyvinvoinnin ja elinmahdollisuuksien
turvaaminen niihin kohdistuvien turvallisuusuhkien vaikutuksilta. Turvallisuuspolitiikkaan
kuuluvat valtakunnan turvallisuutta edistävä ulkopolitiikka ja puolustuspolitiikka sekä näitä
tukevat talous- ja yhteiskuntapolitiikan toimet.’ Nykyisin turvallisuuspolitiikan peruslinjalla
tarkoitetaan pääpiirteissään samaa kuin aikaisemmin ulkopolitiikan peruslinjalla. 14.  

12. (Visuri, 1997, s.259)
13, 14. (Visuri, 1997, s.226, 235-237)
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Valtio on kansainväliseen oikeuteen ja kansalliseen lakiin perustuva poliittinen yhteisö. Sen
muodostaa tarkoin määritellyllä alueella asuva väestö. Sen ominaisuuksia ovat tasa-
arvoisuus toisten valtioiden kanssa, riippumattomuus sekä suvereenisuus kansainvälisissä
suhteissa. Valtioiden tasavertaisuus on siis kansainvälisen oikeuden ja useimpien
kansainvälisten järjestöjen perussopimusten tunnustama periaate, mutta käytännössä
valtioiden poliittinen voima on usein huomattavasti ratkaisevampi tekijä. 15.  

Valmiuslainsäädännöllä tarkoitetaan sitä lainsäädäntöä, jolla säännellään yhteiskunnan
eri alojen toimintaa poikkeusoloissa (=viranomaisille myönnettäviä poikkeusoloissa
sovellettavia erityistoimivaltuuksia) ja poikkeusoloja edeltäviä erilaisia varaututumistoimia
(=valmiussuunnittelun toteuttamista ja sen edellyttämiä etukäteisvalmisteluja valmiuden
kohottamiseksi). 16. 

Varautuminen käsittää valmiussuunnitelmien laatimisen ohella niihin perustuvat valmiuden
kohottamistoimenpiteet (varautumistoimenpiteet), kuten tehtävä- ja toimenpideluetteloiden
laatiminen, viestiyhteysjärjestelyt, tarvittavat henkilövaraukset, materiaalihankinnat,
koulutus, kustannukset ja määrärahat. 17. 

15. (Visuri, 1997, s. 214-217)
16. (Sisäasiainministeriö (2355/701/91), liite 1.)
17. (Sisäasiainministeriö (2355/701/91), liite 1.)
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3. Katsaus menneisyyteen Euroopan kartalla

Historiaa on usein kirjoitettu sotien sekä rauhansopimusten jaksoina.
Turvallisuusarkkitehtuurin tarkasteleminen tämän päivän Euroopan kartalla edellyttää
katsausta historiaan muutoksen suunnan ymmärtämiseksi. Valtioiden rajojen piirtämisestä
kirjoitetut historian kirjat kertovat menneisyydestä enemmän, mutta tarkastelemme tässä
vain muutaman viimeisen vuoden suurien muutosten oleellisimpia taustoja. 

Toisen maailmansodan jälkeen Euroopassa tapahtui suuria muutoksia turvallisuuden
rakenteissa. Muutokset edustavat demokratisoitumisen vahvistumista mantereellamme
sekä kylmän sodan väistymistä kilpavarustelukierteineen. Kylmän sodan päättyminen
mahdollisti Euroopan turvallisuuden kehityksen. Ensimmäistä kertaa turvallisuuden nimissä
rakennettuja muureja purettiin vapauden merkeissä toisen maailmansodan jälkeen. 

Suomi pienenä syrjäisenä valtiona osoitti esimerkillistä voimaa sekä tahtoa rauhaan
osuudellaan ETYK-prosesseissa, Yhdistyneissä Kansakunnissa sekä taidokkaalla
diplomatiallaan. Historia Suomen kannalta katsottuna jätetään tässä tutkimuksessa
tarkemmin esittelemättä viitaten pyrkimykseen keskittyä oleellisimpiin tekijöihin. 

Turvallisuuden nimissä Eurooppa jakautui kahtia toisen maailmansodan jälkeen toisilleen
vihamielisiin tai ainakin epäileviin ryhmiin. Räikeimmin tämä jako tuli ilmi keskellä
Eurooppaa Saksassa Berliinin muurilla. Jakautuminen idän sekä lännen leireihin ilmeni tosin
jo Stalinin aikaan. Turvallisuudesta tuli Eurooppaa voimakkaasti jakava tekijä, jonka
ymmärtämiseen avaimena olivat vastakkaiset  arvot. Vastakkaisuus sekä jakautuminen
turvallisuuden nimissä ilmensi näiden ryhmittymien toisilleen vastakkaisten arvojen
puolustamista sekä uhan tunnistamista toisissaan. Demokratian vahvistuminen sekä
leviäminen itään poisti uhkaa sekä syyn jakautumiselle. Demokraattiset valtiot harvoin
sotivat toisiaan vastaan tämän päivän Euroopassa, mutta diktatuuri arvaamattomuudessaan
luo voimakkaita jännitteitä.

Euroopan turvallisuuden tutkijat ovat olleet hämmästyneitä nopeudesta, jolla Euroopan
turvallisuuden tekijät ovat muuttuneet kuluneina muutamina vuosina: Varsovan liiton
romahdus, Neuvostoliiton sekä Jugoslavian voimakkaat muutokset, Saksojen
yhdistyminen, kehitys yhteisen turvallisuuspolitiikan luomiseksi EU:ssa Maastrichtin
sopimuksen viitoittamana sekä vielä merkillepantavampana tapahtumana tammikuussa
1994 NATOn kokous Brysselissä, jonka tulokset viittaavat perinpohjaisen muutoksen
toteutumiseen 18. 
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3.1. Euroopan turvallisuuden historiaa 

Tärkein tekijä Euroopan turvallisuuden kentässä kuluneiden vuosien aikana eli toisen
maailmansodan jälkeen oli kylmä sota sekä sen vaikutukset Euroopan kartalla. Elämme
nyt rauhallista vaihetta, mutta ei ole mahdollista ymmärtää tapahtumia turvallisuuden
kentällä ilman historian tuntemusta. Sotia on aina ollut mantereellamme, mutta joitakin
hyviäkin asioita on tapahtunut. Kansojen kyky kehittää omaa turvallisuuttaan, mahdollisuus
yhdessä neuvotella sekä rakentaa kriisienhallintamekanismejaan onkin hyvä merkki.
Yhteistyötä turvallisuuden kentällä harjoittavat demokraattiset valtiot eivät yleensä
myöskään ryhdy sotaan keskenään. 

NATO:n sekä Varsovan Liiton eli kahden turvallisuusblokin muotoutuminen aiheutti
pysyviä paatoksellisia tapoja ajatella tapahtumista kommunismin, kapitalismin,
totalitarismin, demokratian sekä etenkin Itä- sekä Länsi-Euroopan välillä 19. Kylmän
sodan rakenteet perustuivat ydinaseiden aiheuttamaan uhkaan. Pysyvyys kylmän sodan
aikana rakentui täten kahden samaa tasoa olevan sotilaallisen voiman sekä etenkin
ydinaseiden tuhoamiskyvyn pelotteiden varaan 20. Moskovan näkemyksen  mukaan
Varsovan liitto olisi syntynyt vastareaktiona NATO:lle, mutta käytännössä Moskova käytti
liittoa myös juonena kontrolloidakseen liittolaisiaan sekä eristääkseen nämä lännestä oman
valtansa piiriin. Sensijaan länsi koki uuden Varsovan Liiton Neuvostoliiton agressiivisena
toimena 21. 

18. (Howorth, 1997). 
19. sekä 20. (Duke, 1994, s. 12, 17.) 
21. (Wijk, 1997, s.7) 
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Kylmän sodan aikaan tutkijatkaan eivät pitäneet realistisina ennusteina Saksojen
yhdistymistä tai tapahtuneita voimakkaita muutoksia Neuvostoliitossa. Voimakas
rauhanliike syntyi läntisessä Euroopassa sekä Yhdysvalloissa 1980-luvulla kylmän sodan
viilentämien itä-länsi suhteiden aikana 22. Voimakas rauhanliike syntyi toivottomuuden sekä
pysyvyyden aikana ydinsotauhan leijuessa Euroopan yllä sekä toimi aktiivisella tavalla
ilmeten esimerkiksi kulkueina kynttilöiden kera kaduilla laajana kansalaisten liikehdintänä. 

Tämän huomasivat myöskin poliitikot. Liike alkoi sekä voimistui huipentuen Berliinin
muurin purkamiseen sen jälkeen, kun Gorbatshov oli antanut luvan saksalaiselle Egon
Krenzille avata Berliinin muurin portit. Sakassa tämä aiheutti valtaisan muutosten vyöryn,
jonka perumiseen eivät johtajat enää pystyneet mahdollisista toiveistaan huolimatta
valtansa pysyttämiseksi entisellään. Euroopan demokratisoitumisprosessin kaksi
voimakkainta tekijää olivat kansanliikkeet sekä Gorbatshov: Kansan janotessa rauhaa
sekä vapautta Gorbatshov vastasi tähän antaen avata Berliinin muurin portin. Symbolista
Berliinin portin avaamisesta sekä tämän jälkeen muurin purkamista kansalaisten toimesta
suurempi tekijä muutosten liikkeelle laittamisessa oli kuitenkin kommunististen valtioiden
taloudellisen sekä yhteiskunnallisen konkurssin uhka. Gorbatshov valitsi taloudellisten
uudistusten tien ongelmien ratkaisemiseksi maassaan antaen esimerkkiä toimillaan muille
sosialistisille valtioille Euroopassa. Berliinin tapahtumien lisäksi samoina aikoina oli
käynnissä vastaavaa liikehdintää myös Puolassa sekä Tshekkoslovakiassa. Rauhanliikettä
tuki kuitenkin omien intressiensä vuoksi lännessä myös Varsovan Liitto sekä
Neuvostoliitto. 

Turvallisuusympäristö Euroopassa muuttui radikaalisti vuodesta 1989 lähtien
Neuvostoliiton romahduksella, Saksojen yhdistymisellä, 1919 syntyneestä Versaillesin
rauhansopimuksesta irtautumisella, Läntisen Euroopan kehityksellä Maastrichtin
sopimuksen tiimoilta, uusien taloudellisissa vaikeuksissa kamppailevien demokratioiden
ilmaantumisella Itäiseen Eurooppaan, etnisten ryhmien välillä ilmenneillä väkivaltaisuuksilla
entisen Neuvostoliiton alueilla sekä pakolaisten liikehdinnästä aiheutuneilla sodilla 23. 

22. (Dorman, Treacher, 1995, 18) 
23. (Duke, 1994, s.375). 
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Tapahtumat 1989 aiheuttivat muutoksia Läntisen Euroopan asenteissa turvallisuuteen.
Tähän saakka keskusteluissa turvallisuudesta dominoi Neuvostoliittoa vastaan
käytettävissä olevan sotilaallisen voiman arviointi. Presidentti Gorbatshov osoitti halua
toteuttaa myös aseidenrajoitustoimia kahden liittoutuman välillä 1980-luvulla. Syksystä
1990 lähtien tilanne muuttui siten, että Britannia sekä USA saattoivat siirtää huomattavan
osan maa- sekä ilmavoimistaan Läntisestä Eruoopasta kohtaamaan Irak Neuvostoliiton
aktiivisen tuen saattelemana. Seuraavassa vaiheessa Varsovan Liiton loppuminen sekä
Neuvostoliiton hajoaminen itsenäisiksi valtioiksi jätti Länsi-Euroopan ensimmäistä kertaa
toisen maailmansodan jälkeen tilanteeseen, jossa ei ollut välitöntä sotilaallista uhkaa. 24. 

Kommunismin romahtaminen Puolassa kesällä 1989 aloitti ketjureaktion johtamaan
aikanaan polarisoituneen Euroopan loppumiseen: Saksa yhdistyi sekä entiset
Neuvostoliiton sateliittivaltiot saavuttivat täyden itsenäisyytensä. Neuvostoliiton hajoaminen
1991 synnytti lukuisia uusia valtioita, jotka eivät koskaan olleet aiemmin esiintyneet tai
olivat poistuneet kartalta puoli vuosisataa aiemmin. Tämä uusi poliittinen tilanne avasi
valtavat mahdollisuudet määritellä sekä muotoilla uudelleen poliittisen sekä turvallisuuden
arkkitehtuuri uudistuvassa Euroopassa. Tässä tilanteessa Keski-Euroopan valtiot totesivat
jälleen kerran olevansa jo tutuksi käyneessä sekä varsin epämiellyttävässä tilanteessaan
litistettyinä kahden suuren poliittisen sekä sotilaallisen vallan väliin turvallisuustarpeineen -
jolloin NATO:n, EU:n sekä WEU:n olivat läsnä lännessä sekä Venäjä idässä. 25. 

Tilanne täytyy nähdä edelliseen Onyszkiewiczin lausumaan viitaten totaalisesti aiemmasta
Kylmän Sodan tilanteesta poikkeavaksi. Lisäksi edelliseen viitaten mainittakoon
vastakkainasettelun olevan hieman liian voimakas sanan tässä yhteydessä otettaessa
huomioon tässä tutkimuksessa jäljempänä käsiteltävät NATO:n, PfP:n, EAPC:n sekä
WEU:n jäsenet myöskin entisen Varsovan Liiton alueelta. Esitetty Onyszkiewitzin kanta
edustaa Keskieurooppalaista näkemystä muutamien vuosien takaa. Keskellä Eurooppaa
jakavan rajan päällä elämä osoittautui turvallisuuspoliittiseksi ongelmaksi. Verrattavissa
oleva tilanne liittoutumien rajalla elämästä voidaan nähdä myös Suomen asemassa Venäjän
naapurina. 
24. (Dorman, Treacher, 1995, s.43)
25. (Onyszkiewicz teoksessa Baumel, 1996, s.23)
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Muistiinpainuneet tapahtumat saksalaisten purkaessa Berliinin muuria näyttivät ilmentäneen
toivon aikaa. Muurin purkaminen symbolisoi Kylmän Sodan päättymistä enemmän kuin
mikään muu tapahtuma. Lyhyen ajan eufoorinen tunne pyyhkäisi yli koko Euroopan
poliitikkojen alkaessa tutkia rauhan problematiikka mielissään. Muurin purkaminen
myöskin symbolisoi kahden toisensa Saksojen rajoilla kohdanneen sotilaallisen liiton
vastakkainasettelun päättymistä Euroopassa. Se kuvasi vallinneen pysyvyyden ajan
päättymistä, jonka olemassaolo perustui uhkaan. 26. 

Turvallisuus on yleisesti nähty monimutkaisena kokonaisuutena, joka on tullut enenevässä
määrin komplisoiduksi Kylmän Sodan päättymisen jälkeen. Ennen vuotta 1989 suurin osa
aiheista turvallisuuden kentällä analysoitiin Kylmän Sodan konseptin mukaisesti.
Tapahtumat, kuten Saksan riisuminen aseista Toisen Maailmansodan päättyessä, Ranskan
vetäytyminen NATO:n integroidusta sotilaallisesta rakenteesta hetkeksi sekä Varsovan
Liiton tunkeutuminen Tsekkoslovakiaan liiton omalla päätöksellä vuonna 1968, analysoitiin
kaikki tutkien tilanteita Kylmän Sodan linssien lävitse. Tutkimuksissa etsittiin vastausta
kysymykseen, millainen vaikutus oli jokaisella näillä tapahtumilla keskeiseksi koettuun
Kylmän Sodan tasapainoon. 27. 

Jaetussa Euroopassa kaksi sotilasliittoa pyrkivät suojelemaan tai puolustamaan omia
kansalaisiaan edustaessaan erilaisia taloudellisia sekä poliittisia järjestelmiä, kommunismia
sekä kapitalismia, diktatuuria sekä demokratiaa. Tässä tutkimuksessa demokratia nähdään
tavoittelemisen arvoisena tekijänä, johon pyrkiminen sisältää toivottavia sekä rauhaa
lujittavia elementtejä. Kansojen muutos kohti demokraattista järjestelmää, jossa kansat
itse voivat päättää edustuksellisen demokratian keinoin asioistaan, nähdään ‘vapautumisen
prosessina’ tarkasteltaessa kehitystä pitkällä  tähtäyksellä. Kylmän sodan aikana suuri osa
Länsi-Eurooppaa oli USA:n suojaavan sateenvarjon alla. Tämän kauden päätyttyä
maailman tilanteen muuttuessa Eurooppa muodostui vähemmän polarisoituneeksi aiemmin
vallinneeseen tilaan nähden. Uhkien vähennyttyä Euroopassa turvallisuuskysymysten
tiimoille syntyi uusia haasteita sekä myös uuden tyyppisiä uhkia. Vuodesta 1990 lähtien
kylmän sodan 

26. (Duke, 1994, s. 4)
27. (Dorman, Treacher, 1995, s.5)
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stabiilius oli mennyttä. Euroopan Unionin tehtävä tässä tilanteessa näytti olevan kehittää
voimakkaampaa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ottaen huomioon myös
sotilaalliseen puolustukseen liittyvät seikat. 28. 

Koko kylmän sodan ajan USA tarjosi osalle Eurooppaa turvallisuustakuut NATO:n
kautta. USA oli ainoa riittävän voimakas valtio tarvittavan tasapainon aikaansaamiseksi
Neuvostoliittoa vastaan Läntisten Euroopan valtioiden ollessa riippuvaisia sekä
turvallisuuden että talouden kehityksessä tästä tekijästä 29. Monet Läntisen Euroopan
valtiot näkivät yhteistyön amerikkalaisten kanssa välttämättömänä edellytyksenä
taloudelliselle kehitykselle, turvallisuudelle sekä vakaudelle. Läntisen Euroopan pelko siitä,
että USA palaisi sen sotaa edeltäneeseen eristäytymisen politiikkaansa esitti myöskin
merkittävää roolia. Tähän aikaan pelko oli kuitenkin epätodennäköisten seikkojen
odottelua amerikkalaisten osoittaessa elävää kiinnostusta vapaan Läntisen Euroopan
uudelleenrakentamisessa sekä kehittämisessä vapaan markkinatalouden vallitessa. 30.

Euroopan turvallisuus perustui myös USA:n ydinasepelotteen varaan Euroopassa olevien
joukkojen lisäksi. 

Kylmän sodan jälkeisenä aikana Länsi Euroopan valtioiden harjoittama
puolustuspoliittiikka ei välttämättä enää kauan olisi USA:n tukemaa. USA ei ehkä olisi
enää pitkään valmis osallistumaan kaikkiin liittolaistensa kohtaamiin konflikteihin. Tämä
olikin läksy opittavaksi Jugoslavian tapahtumista 31. Ilman taustojen tai historian
tuntemusta voidaan tätä kysymystä tutkia talouden kylmin luvuin sekä jäädä
hämmästelemään amerikkalaisten veronmaksajien laajaa sekä avokätistä ymmärtämystä
eurooppalaisten sekä esimerkiksi Kuwaitin kriiseissä. Sotilaallisen toimintakyvyn sekä
muun amerikkalaisten ylläpitämän kriisienhallintakoneiston kustannukset Euroopassa
nousevat varsin korkeiksi puhumattakaan niistä kustannuksista, joita sodan tai muun
vakavan kriisin hallitsemiseksi käydyt toimet aiheuttavat. Amerikkalainen turvallisuuden
takuu Euroopassa edustaa varsin suurta taloudellista uhrausta. Valtapolitiikan sekä kartan
tutkimisen lisäksi turvallisuuden arkkitehtuurissa raha näyttelee merkittävää roolia
teknologian sekä esimerkiksi kemian tai biologian kehittyessä yhä kattavamman  

28. sekä 29. (Heiberg, 1996, s.11. sekä 48.)
30. (Wijk, 1997, s.6)

31. (Howorth, 1997, s.159). 
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tuhon toteuttautumisen välineiksi edellyttäen taloudellisia panostuksia. Pohdinta onkin ollut
vilkasta Suomessakin taloudellisista kysymyksistä turvallisuuden saralla uusien
taistelulentokoneiden tai helikopterien hankinnoista käydyn keskustelun yhteydessä.
Turvallisuuden tuottaminen edellyttää tänä päivänä yhä vaativamman tekniikan käyttöä
osaavissa käsissä. Uhat voidaan katsoa muuttuneen myöskin vaativimmiksi hallita ilman
voimakkaita taloudellisia panostuksia: Väestön totaalisesti tuhoavan biologisen aseen
kehittämisen sekä laukaisemisen valmistelun ennalta toteamiseen kustannukset nousevat
korkeiksi.

NATO:n pääsihteeri Worner muotoili NATO:n tarkoituksen kylmän sodan aikana
seuraavalla tavalla: Tarkoituksena oli pitää venäläiset ulkona, saksalaiset alhaalla sekä
amerikkalaiset sisällä Euroopassa. Pian toisen maailmansodan jälkeen läntiset vallat
pelkäsivät Neuvostoliittoa varsin paljon. Suurin osa Itä-Euroopan valtioista tuli Moskovan
satelliiteiksi. Läntisen Euroopan sekä Pohjois-Amerikan poliittiset johtajat pelkäsivät
Moskovan mahdollista yritystä alistaa koko muukin Eurooppa valtaansa. Voimistuneen
Saksan pelko olikin johtanut jo Brysselin sopimuksen syntyyn, joka muotoilisi perustan
tulevaisuudelle Länsi-Euroopan Unionissa (WEU). Brysselin sopimus solmittiin Iso-
Britannian, Ranskan, Belgian, Hollannin sekä Luxemburgin välillä. Brysselin sopimus tehtiin
edellyttäen, että sotilasliitto asettuisi tarvittaessa Saksan uhkaa vastaan. Lisäksi sopimus
edellytti poliittista, sotilaallista sekä sosiaalista yhteistyötä. Sopimuksen allekirjoittajat
myöskin antoivat täten viestin USA:lle aikomuksestaan rakentaa sodan jälkeisen Euroopan
suhteita kannustaakseen sisäistä stabiilisuutta sekä rakentaa puolustusta ulkoisia uhkia
vastaan. 32. 
       
USA tuki ‘alueellisen sekä muun kollektiivisen itsepuolustuksen edistyksellistä kehitystä’
(Senaatin Päätös, 1948). Tämä johti Pohjois-Atlantin Liiton syntymiseen, joka tapahtui 4.
huhtikuuta 1949. Myöhemmin NATO otti huolehtiakseen myös  Länsi-Euroopan Unionin
sotilaalliset tehtävät. WEU menetti täten merkityksensä sekä alkuperäisen vastuunsa.
1980-luvulla WEU herätettiin uudellen aktiiviseen  toimintaan jäsentensä meneillään olevan
Euroopan yhdentymisen tiimoilla käydyn taloudellisen sekä poliittisen integraation myötä,
jolloin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikaa alettiin kehittää myös EU:ssa. 

32. (Sloan teoksessa Wijk, 1997, s.6) 
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WEU:n todettiin voivan ottaa tehtäväkseen puolustukselliset aspektit tässä kehityksessä.
Organisaatiolle annettiin uusia tehtäviä sekä se sai takaisin aiempaa merkitystään. 33. WEU
toimi suunnittelevana sekä valvovana organisaationa. Siltä  puuttui toimintaan ryhtymiseen
tarvittavat joukot sekä muut resurssit.

Väli-Euroopassa alkaneet itsenäistymisprosessit, joihin kuuluivat Baltian maiden, Ukrainan
ja Valko-Venäjän itsenäistyminen, Puolan, Tsekkoslovakian, Unkarin, Romanian ja
Albanian valtiojärjestysten radikaali muutos länsimaisiksi demokratioiksi, Tsekkoslovakian
jakautuminen kahdeksi itsenäiseksi valtioksi, Moldovan itsenäistyminen omaksi
valtiokseen sekä Jugoslavian dramaattinen hajoaminen, avasivat kokonaan uuden
mahdollisuuden subregionaaliselle turvallisuuspolitiikalle. 34.

Euroopan turvallisuusidentiteetin ajatus syntyi Euroopan integraation alussa. Tämän
kehityksen eräinä merkittävinä tapahtumina voidaan nähdä seuraavat käänteet :
Dunkerquen sopimus (1947), Brysselin sopimus (1948), Washingtonin sopimus (1949),
Pleven Suunnitelma (1950), Euroopan Puolustusyhteisö (1952), Saksan ja  Italian
liittyminen NATO:on (1955) sekä WEU:hun (1954), Fouchetin suunnitelma (1960-1962),
jonka tarkoituksena oli perustaa yhteinen puolustuspolitiikka ylikansalliselle pohjalle,
lopulta Maastrichtin sopimus (1992) sekä Amsterdamin sopimus (1997). 35. 

33. (Wijk, 1997, s.6)
34. (Pitkänen, 1998, s.56) 
35. (Tindeman, 1998, s.14)
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3.2. Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin keskeisimmät ongelmat 

Yhteiskunnat ovat kehittyneet herkemmin haavoittuviksi voimakkaiden keskinäisten
riippuvuuksien, teknistymisen, saasteongelmien sekä muun kulttuurin kehityksen
voimakkaan etenemisen seurauksena. Poikkeavien tilanteiden syntyminen lienee
tulevaisuudessa jopa oletettavampaa kuin muutama vuosikymmen sitten järjestelmien
ollessa herkkiä reagoimaan poikkeuksellisiin tilanteisiin. Valtioiden sisäinen sekä ulkoinen
turvallisuus edellyttää ongelmien tarkastelua monella tasolla. Kriisi voi ilmetä sellaisissa
mittasuhteissa, ettei siihen tarvita muiden valtioiden apua, vaan se voidaan saada hallintaan
valtion sisäisin keinoin. Mikäli poikkeuksellinen tilanne edellyttää useiden valtioiden tai
valtioliittojen yhteistä toimintaa kriisin hallitsemiseksi taikka ehkäisemiseksi ennakolta,
olemme tutkimassa kriisienhallintajärjestelmiä kansainvälisellä kentällä.

Hurun sekä Jalosen mukaan turvallisuus käsitettiin sotien jälkeisessä suomalaisessa
politiikassa ensi sijassa valtion turvallisuudeksi, jolloin tärkeimmäksi välineiksi  nimitettiin
ulko- ja turvallisuuspolitiikka. Turvallisuuspoliittisen suunnittelu oli tänä aikana keskittynyt
valtiota vastaan kohdistuviin sotilaallisiin uhkakuviin ulko- sekä puolustuspolitiikan tultua
valjastettua palvelemaan tämän uhan hallintaa. 36. Pekka Visurin mukaan Suomessa
kuitenkin käytettiin harvinaisen laajaa turvallisuuden ja turvallisuuspolitiikan käsitettä
edellisestä tulkinnasta poiketen päämäärän oltua tällöin mukaansa ennen kaikkea
kansalaisten elinmahdollisuuksien turvaaminen.   

Monet uhat edellyttävät niiden hallitsemiseksi muita kuin sotilaallisia toimia, mitkä
puolestaan vaatii turvallisuuden käsitteen ymmärtämistä laajasti. Sellainen turvallisuuden
määritelmä, joka yhä keskittyy ainoastaan sotilaallisten kysymysten ympärille on
riittämätön Euroopan turvallisuutta tarkasteltaessa 37. Laajasti turvallisuuden
problematiikkaa tarkasteltaessa käsitteen piiriin pitää lukea kaikki normaalein toimin
hallitsemattomissa olevat tapahtumat. Tämän tutkimuksen kohdassa 11.5. käsitellään
tarkemmin poikkeusolojen määrittelyn ongelmallisuutta Suomessa. Mikäli turvallisuutta
olisi tässä tutkimuksessa käsitelty kansojen historian valossa pitkällä aikavälillä, tulisi tässä
tarkastelussa huomioida yhteiskuntien vakaus, kulttuuri, oikeusjärjestys, elintasotekijät,
hyvinvointi jne. 
36. (Huru ja Jalonen teoksessa Tiilikainen, 1995, s.23) 
37. (Duke, 1994, s. 6-7). 
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Pakolaisten laajamittainen esiintyminen Euroopan valtioissa ollaan nähty yhdeksi
todennäköisimmistä turvallisuusriskeistä tulevien vuosien aikana. Pakolaisuuteen laajassa
mitassa toteutuessaan liittyy yhteiskunnan vakauteen sekä arvoihin liittyviä uhkia. Köyhien,
kodittomien sekä työttömien pakolaisten mukanaan tuomat ongelmat tulevat miltei aina
hoidettua normaalein julkishallinnon toimin enkä siksi puutu tähän kysymykseen tässä
tutkimuksessa tarkemmin. 

Kylmän Sodan päättymistä ovat seuranneet lukuisat konfliktit, jotka ovat vaatineet
kansainvälistä huomiota osakseen. Näitä ovat olleet Persianlahden sota, Jugoslavian sekä
Kaukasuksen kriisit. Kansainvälisen systeemin pohjimmiltaan anarkinen luonne, jonka
sinänsä kylläkin voidaan sanoa tukevan kaikkia polarisoituneita malleja, tarkoittaa
sotilaallisen voiman olevan yhä sekä mahdollisesti tulevan aina olemaan tarpeellista. 38.

Kriisien ilmeneminen kylmän sodan päättymisestä huolimatta haastaa eurooppalaiset
miettimään mantereen turvallisuusjärjestelmien kehittämistä vastaamaan mahdollisiin uhkiin
niiden vaatimilla tavoilla. Merkittävää tässä kehityksessä ovat kansojen voimakkaan
verkoittumisen sekä keskinäisten riippuvuuksien aiheuttamat tekijät. Yksin toimimisella
tässä kentässä ei voida nähdä suuria sekä merkittäviä mahdollisuuksia. Valtioiden
globalisoituminen aiheuttaa muutoksia enemmän kuin mikään muu tekijä modernin
maailmamme kehityksessä muodostaen kaikki valtiot kattavan yhteistyöverkoston sekä
standardisoiden poliittisen elämän muodot 39. Turvallisuuden rakentamisessa
globalisoituminen asettaa loputtomia mahdollisuuksia sekä rajoitteita. ‘Kutistunut’ maailma
uuden teknologian myötä asettaa meidät aiemmin mahdottomien haasteiden eteen. 

Kansainvälinen yhteisö on tunnustanut yhteiseksi haasteekseen uudet turvallisuusongelmat
kuten terrorismin, järjestäytyneen rikollisuuden, huumeiden levityksen, laittoman
asekaupan ja joukkotuhoaseisiin liittyvän teknologian leviämisen. Uhkana ovat myös
laittomaan maahantuloon ja ihmissalakuljetukseen kuuluvat ilmiöt sekä hallitsemattomat
väestöliikkeet. Niitä ovat myös pahenevat ympäristöongelmat, erityisesti ydinkatastrofien
vaara ja ydinaseiden purkamisen tuottamat ongelmat sekä taistelu luonnonresursseista
kuten vedestä ja öljystä. 40. 

38. (Duke, 1994, s.6-7). 
39. (Brown - Linklater, 1995, 56). 
40. (VN, 1997, s.15)
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Nykytilanteelle on tunnusmerkillistä, että eriasteiset kriisit ja sodat lomittuvat
monimukaisiksi poliittisiksi, taloudellisiksi ja sotilaallisiksi tapahtumaketjuiksi. Siksi on
tarkoituksenmukaista tarkastella kansainvälisiä tai sotilaallisia kriisejä ja sotia saman
kokonaisuuden osina, ikään kuin kuvitteellisen eskalaatioportaikon askelmia. Sama
tapahtuma voi merkitä pienelle maalle kamppailua olemassaolosta, kun taas suurvallalle se
on vain ‘kriisinhallintaa’ laajan poliittisen toiminnan osana. 41. 

Vaikka sotilaallinen organisaatio voikin tänään käyttää uutta huipputeknologiaa tehtäviensä
hoitamisessa uudet uhat, kuten elektromagneettinen pulssi sekä muut sähköisten
järjestelmien häiriöt, järjestelmien hauraus sekä haavoittuvuus ovat merkittäviä sekä
tehokkaasti normaalin yhteiskunnan toiminnan lamauttavia uhkia. Voimakas riippuvuus
uuden teknologian sekä erityisesti tietokoneiden toiminnasta onkin oma lukunsa uhkien
listalla: vihollinen, joka voi tuhota, lamauttaa tai luoda häiriöitä, saavuttaa huomattavaa
etua. 42.

Kommunismin romahtaminen sekä tämän myötä Neuvostoliiton sekä Varsovan liiton
toiminnan katoaminen Euroopassa asettivat läntiset turvallisuusjärjestelmämme
kohtaamaan täysin uudet uhat sen lisäksi, että Itä-Eurooppa kävi lävitse suurinta
mullistustaan maailmansodan jälkeisenä aikana pyrkimyksenään demokratian
rakentaminen. Epävakaus sekä Venäjän että monen muun entisen Neuvostoliiton alueen
itsenäistyneissä valtioissa aiheuttaa lisääntyvää huolta Euroopassa. Venäjän alueella sekä
muiden entisen Neuvostoliiton alueilla sijaitsevien ydinaseidenkaan hallinnointi ei näyttänyt
olevan selvää kommunismin romahdettua sekä uusien valtioiden opetellessa toimintaansa
demokratiassa. 

Jos kylmän sodan päättymisen yllätyksellisyys jo sinänsä hämmensi strategian
teoreetikoita, Jugoslavian hajoamissota kesästä 1991 alkaen varjosti kaikkia pyrkimyksiä
kehittää Eurooppaan toimiva kollektiivisen turvallisuuden järjestelmä 43. Sotien lisäksi
turvallisuutta Euroopassa poikkeuksellisissa oloissa tarkasteltaessa tulee muistaa uudet
uhkat, joita emme ehkä ole tulleet miettineeksi mahdollisten tapahtumien joukkoon.
Modernin edistyksen myöhäismodernit uhkakuvat näyttäytyvät ympäristötuhojen,
saasteiden, taloudellisten ja poliittisten 

41. sekä 43. (Visuri, 1997, s.317, 82.)
42. (Kelleher, Mattox, 1987, s.118)
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kriisien sekä yhteiskunnallisen hajaannuksen muodossa 44. Jugoslavian sota sekä
teollistuneiden valtioiden mahdollisten häiriöiden lisäksi uhkakuvien joukkoon tulee lisätä
entisen Neuvostoliiton raunioille syntyneiden uusien valtioiden ongelmat. Hurun sekä
Jalosen toimittamassa teoksessa Rautava näkee Venäjän tilanteen turvallisuuden
rakentamisen suurinta huomiota vaativaksi kysymykseksi. Hänen mukaansa Itä- ja Länsi-
Euroopan talouden ja turvallisuuden välisessä problematiikassa toisen maailmansodan
jälkeen kylmän sodan päättymisen seurauksena Euroopan suurin turvallisuushaaste on
siirtymätalouksien tilanteen vakauttaminen ja integroiminen maailmantalouteen, jossa
tehtävässä keskeinen instrumentti on idän ja lännen välisen taloudellisen yhteistyön
edistäminen 45

Kaikissa tulevaisuuden turvallisuusjärjestelmissä Euroopassa tulee ottaa huomioon entisen
Neuvostoliiton imperiumin sisältämät ongelmat: Selkeästi todettavissa oleva ongelma
sisältyy vanhoihin mutta uudelleen esiin ilmaantuviin etnisten ryhmittymien keskinäisiin
kiistoihin, jotka olivat kylmän sodan aikana miltei keskeytyneet. Ongelmia pahentaa
vallitseva taloudellinen sekä poliittinen epävakaus sekä lisäksi sotilaiden rooli tässä
järjestelmässä. 46. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että Euroopan keskeisimpiä turvallisuusongelmia ovat
seuraavat: sopeutuminen muuttuneisiin asetelmiin Euroopan kartalla sekä uuteen 
kansainvälispoliittiseen tilanteeseen Euroopassa; entisen Varsovan Liiton alueiden valtaisat
taloudelliset sekä sosiaaliset ongelmat, saastuminen, yheiskuntajärjestelmän sekä
oikeusvaltioperiaatteen epävakaus yhdistettynä rikollisuuteen; uudet keksinnöt
teknologian, kemian sekä biologian alalta mahdollistaen laajan tuhon tuottamisen vähäisillä
toimilla; liian suppeilla alueilla toimivat tai toimimattomat kriisienhallintaorganisaatiot. 

Etykin huippukokousjulistuksessa 1990-luvun alussa todettiin tällöin eletyn ajan  olleen
toiveita antavaa mutta myös epävakauden ja turvattomuuden aikaa. Tällöin taloudellinen
laskukausi, yhteiskunnallinen jännitys, hyökkäävä kansallismielisyys, suvaitsemattomuus,
muukalaisviha ja etniset ristiriidat todettiin vakauden uhkiksi  

44. (Melender, 1996, s.47) 
45. (Rautava, teoksessa Huru & Jalonen, 1995, s.60.-62.) 
46. (Duke, 1994, s.29) 
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ETYK:n alueella. Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien alalla tapahtuneet törkeät ETYK:n
sitoumusten rikkomiset, mukaan lukien ne, jotka koskevat kansallisia vähemmistöjä, olivat
erityisenä uhkana yhteiskunnan rauhalliselle kehitykselle varsinkin uusissa demokratioissa.
47. 

3.3. Suomen asema turvallisuuden rakenteissa 

Suomen ulkopolitiikka rakentui toisen maailmansodan jälkeen kansallisen realismin
maailmankuvalle, jonka mukaan suurvaltasuhteet määräsivät kansainvälisten suhteiden
perusluonteen sekä Suomen tuli Neuvostoliiton naapurina sopeutua idänpolitiikan
asettamiin ehtoihin puolueettomuuspolitiikan sisällössä ja hoitamisessa 48. Suomen
toiminnallisiksi pääalueiksi muodostuivat idänsuhteiden hoitaminen, pysyttäytyminen
suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella, aktiivinen osallistuminen kansainvälisiin
yhteistyöpyrkimyksiin sekä puolueettomuuspolitiikka 49. Suomen puolueettomuus
kansainvälisillä areenoilla tuli tunnustettua Suomen aktiivisen tähän pyrkivän toiminnan
johdosta. Neuvostoliitto ei aina ollut halukas tunnustamaan Suomen puolueettomuutta
viitaten YYA-sopimukseen. Saksan yhdistymisen ja Neuvostoliiton hajoamisen
yhteydessä Suomi uudisti voimakkaasti entisiä ulkopolitiikkansa perusteita, kun
syyskuussa 1990 Suomi totesi yksipuolisesti, että Pariisin rauhansopimuksen sotilaalliset
artiklat (pl ydinaseettomuus) olivat menettäneet merkityksensä. Venäjän kanssa Suomi
solmi ETYK:n periaatteita noudattavan poliittisen perussopimuksen tammikuussa 1992
sekä muutti aiemmin tehdyn YYA-sopimuksen 50. 1992 sopimuksen kumoutumisen
aikaan Neuvostoliitto oli lakannut toimintansa. Suomen poikkeuksellinen rooli Euroopan
turvallisuuden rakenteissa selittyy muun muassa maantieteellisesta sijainnistamme. Muutos
Suomen osalta Euroopan turvallisuutta rakentavissa järjestelmissä on ollut merkittävä :
Suomi kääntyi katsomaan idästä kohti länttä liittyessään Euroopan Unioniin vuonna 1995
sekä täten Suomi valitsi asemansa osana länsiliittoutumaa 

47. (ETYK Helsingin Asiakirja, 1992, s.7)
48. sekä 49. (Möttölä teoksessa Eroll, 1996, s.35)
50. (Eroll, 1996, s.35) 
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aiemman Neuvostoliiton kanssa solmitun sopimuksen sekä puolueettomuutensa sijaan.
Toisin sanottuna Suomi solmi sitoumuksia länteen Euroopan unionin jäsenyyden myötä
purkaen samaan aikaan idässä olleen Neuvostoliiton kanssa aiemmin sovittuja
kansainvälisiä sopimuksia turvallisuuden saralla. Muutos Suomen asemassa tapahtui
vuosina 1992-1995 linjaten Suomen tulevaa suuntaa turvallisuuden alueellisissa rakenteissa
merkittävällä tavalla. 

Puolueettomuuspolitiikan sijaan nyt puhutaan sotilaallisesta liittoutumattomuudesta. EU-
jäsenyydestä huolimatta Suomi ylläpitää aiempien vuosikymmenten tapaan itsenäistä
puolustusta eikä kuulu varsinaisena jäsenenä NATO:n tai Länsi-Euroopan unioniin
WEU:hun. Puolustusliiton jäsenyyden sijasta Suomi on ollut mukana NATO:n
rauhankumppanuusyhteistyössä eli PfP:ssä sekä EAPCssä sekä kehittämässä
tarkkailijajäsenenä WEU:n roolia Euroopan unionin kriisinhallinta- ja
rauhanturvatoiminnassa. 51. Suomi liittyi rauhankumppanuusohjelmaan toukokuussa 1994
ja tukee sen kehittämistä. Rauhankumppanuuden avulla Suomi pyrkii sotilaallisen
yhteistoimintakykynsä parantamiseen ja vaikutusmahdollisuuksiensa vahvistamiseen
kriisinhallintayhteistyössä 52. Tasavallan presidentti päätti Suomen osallistumisesta
NATO:n rauhankumppanuusohjelmaan 18.4.1994. 

Täten Euroopan unioniin liittyessään Suomella oli toimiva yhteys NATO:n Pohjois-Atlantin
yhteistyöneuvoston (NACC) tarkkailijastatuksen ja rauhankumppanuussopimuksen (PfP)
kautta. Näissä järjestelyissä Suomi on korostanut haluavansa olla mukana turvallisuuden
tuottajana, mutta ei sen kuluttajana. Muotoilun tekee kiinnostavaksi sen sisältämä ajatus,
että Suomella turvallisuus olisi jotenkin ympäristössä tapahtuvasta kehityksestä
riippumaton asia. Samalla se luonnehtii PfP:ä tavalla, jota NATO:n piirissä tuskin
hyväksytään, eli että NATO-maat tuottavat turvallisuutta PfP-maiden kulutettavaksi. 53. 

NATO:ssa ja WEU:ssa jäsenmaat sitoutuvat tulemaan toistensa avuksi. Kun EU:hun ei
liity tällaista sitoumusta, ei ole varmuutta siitä, miten sotilaallisesti liittoutuneet EU-maat
suhtautuvat konfliktitilanteissa Suomen kaltaiseen jäsenmaahan, joka ei 

51. (Vaahtoranta, 1997, s.4) 
52. (VN, 1997, s.25). 
53. (vrt Hunter, Jalonen, teoksessa Huru & Jalonen, 1995, s.112)
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ole valmis rauhan aikana osallistumaan yhteisen puolustuksen ylläpitämiseen. 
Esimerkki tästä epävarmuudesta on WEU:n asetuotantojärjestö WEAG:n torjuva reaktio
liittoutumattomien Suomen ja Ruotsin esittämiin yhteistyötarjouksiin. 54. Puolustuspolitiikan
näkökulmasta WEU:n tarkkailijastatukseen ei sinänsä liity Suomeen kohdistuvia
sotilaallisia lisävelvoitteita eikä myöskään suoranaisia turvallisuustakuita (katso tarkemmin
kohdasta 7.3. sekä 55.).

Suomen valitseman linjan taustalla voidaan nähdä Venäjän naapurina olevan valtion halu
kunnioittaa tämän esittämiä näkemyksiä omista turvallisuusintresseistään. Suomen
valitsemaa linjaa voidaan hyvällä syyllä pitää äärimmäisen varovaisena. Suomi on kuulunut
NATO:n rauhankumppanuusohjelmaan (PfP). Sen sijaan NACC:ssa Suomella oli vain
tarkkailijan status Venäjän, Moldovan, Makedonian tai Tadzhikistaninkin oltua
varsinaisena jäsenenä. Euro-Atlanttinen kumppanuusneuvosto (EAPC) on uusi
yhteistyöelin, johon Suomikin siirtyi muiden joukossa. Se korvasi Pohjois-Atlantin
yhteistyöneuvoston (NACC) rakentui  menestyksekkäälle poliittiselle sekä aseelliselle
yhteistyölle NACC:n sekä Rauhankumppanuusohjelman (PfP) pohjalle.

Aktiivisuus kriisinhallintavalmiuksien kehittämisessä sekä rauhankumppanuusyhteistyössä
yhdistettynä sotilaalliseen liittoutumattomuuteen johtaa tilanteeseen, jossa Suomi ilmoittaa
olevansa valmis auttamaan muita, mikäli ne joutuvat hätään, mutta ilmoittaa periaatteessa
jättäytyvänsä samanlaisten kollektiivisten turvallisuustakuiden ulkopuolelle 55. 

Suomi pyrki menneinä vuosina osoittamaan olevansa puolueeton kansainvälisesti sekä
etenkin turvallisuuden alalla, mutta oli silti sitoutunut Neuvostoliiton kanssa 1948
tekemällään sopimuksella keskinäiseen toimintaan tarvittaessa. Suomi osoitti varsin
kunniakasta pyrkimystä rakentaa rauhaa sekä toteuttaa puolueettomuutta kansainvälisissä
suhteissaan sekä tässä pyrkimyksessä jätti tarkastelematta julkisilla areenoilla mahdolliset
omasta kannastaan poikkeavat tulkinnat YYA-sopimuksen sisällöstä. Suomi oli valinnut
linjansa Neuvostoliiton voimakkaasta paineesta johtuen. 

54. (Vaahtoranta, 1997, s.17.)
55. (Jalonen, teoksessa Huru & Jalonen, 1995, s.113. sekä 124)
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Toisen maailmansodan jälkeen Suomi oli turvallisuuspoliittisesti osittain sitoutunut
Ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimuksella (YYA-sopimus) Neuvostoliittoon -
ulkopoliittisen puolueettomuuspyrkimyksensä ohella. 56. Sotilaallisia toimia tämän 
sopimuksen pohjata Suomen kannasta johtuen ei toteutettu sopimuksen voimassa ollessa
Neuvostoliiton pyrkimyksistä huolimatta. Sopimusta vain sisällön mukaan  tutkittaessa
voitaisiin helposti vetää myöskin pidemmälle meneviä päätelmiä sotilaallisen toiminnan
sisältymisestä maiden välisiin suhteisiin. 

YYA-rakennelma purkautui lopulta varsin vaivattomasti Neuvostoliitto romahdettua.
Kylmän sodan aikaista, usein menestyksekkääksi arvioitua, Suomen
puolueettomuuspolitiikkaa väheksymättä on todettava, että YYA-sopimuksesta
iritipääseminen oli siis ennen muuta seurausta toisen sopijapuolen kartalta  katoamisesta -
ei niinkään suomalaisten itsensä ansiota. Suomihan nimittäin kävi YYA-sopimuksen
jatkoneuvotteluja Moskovassa vielä vuoden 1991 lopulla aina Neuvostoliiton viimeisiin
päiviin saakka. Irtiotto YYA-puolueettomuudesta ei ole kuitenkaan ollut Suomelle mikään
yhden yön muodollisuus vaan asteittain  käynnistynyt prosessi. Sen subjekti, EU-Suomi,
oli vielä vuonna 1995 varsin voimakkaita kansallisia näkemyksiä ja intressejä esiintuova
pohjoismainen Venäjän rajamaa. 56.  

Tasavallan presidentti Martti Ahtisaaren neuvonantajan A. Rusin mielestä Suomella oli
vääristynyt suhde Neuvostoliittoon. Hänen mukaansa johtavien poliitikkojen tulisi
tunnustaa, että Suomessa taivuttiin viime vuosikymmeninä liikaa vasemmalle sekä hänen
mielestään Suomen poliittiseen kulttuuriin jäi Neuvostoliiton vaikutuksesta vääristymiä,
jotka pitäisi nyt oikaista. Tämä tarkoittaisi monien avainpoliitikkojemme tilintekoa
menneistä, Rusi sanoo Suomen Valtiotieteilijöiden liiton Valtiotieteilijä-lehden 4/1998
haastattelussa. 

Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan vaikuttavia tärkeimpiä kansainvälisiä
sopimuksia tänään ovat Ahvenanmaan sopimukset, Pariisin  rauhansopimus, YK:n
peruskirja, humanitäärisiä oikeuksia ja sodan oikeussääntöjä koskevat sopimukset,
ETYK:n (ETYJ) hyväksymät asiakirjat, Suomen ja Venäjän 

56. (Huru, teoksessa Huru & Jalonen, 1995, s.171.)
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välinen sopimus suhteiden perusteista, EU-jäsenyys, WEU:n tarkkailija-asema
sopimuksineen sekä rauhankumppanuussopimus (PfP) NATO:n kanssa. 57. Lisäksi
Suomen sopimus kuulumisesta NATO:n EAPC:n on oleellinen tekijä tässä yhteydessä.
EAPC:tä edeltäneessä NACCssa Suomella oli tarkkailijan satatus. Suomen kansallista
linjaa kuvaa vuoden 1997 turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko, jossa esitetään
puolustuspolitiikan ja puolustusvoimien kehittämisen suuntalinjat osana
turvallisuuspolitiikkaa. Tässä puolustuksella on keskeinen merkitys. Kansallisen
puolustuksen rinnalle on tullut kriisinhallintaan kuuluvia velvoitteita. 

Valtioneuvosto totesi 1997, että turvallisuutta on rakennettava sekä yhteisten että
kansallisten järjestelyjen varaan. Suomen turvallisuuspolitiikan perustekijöiden ollessa
sotilaallinen liittoutumattomuus, itsenäinen puolustus ja EU:n jäsenyys 58. Suomen
turvallisuuspolitiikan lähtökohtana on valtioiden oikeus valita omat turvallisuusjärjestelynsä.
Suomi osallistuu turvallisuuspoliittiseen yhteistyöhön ja tähtää sen tehostamiseen, jolloin
tavoitteena on Euroopan yhtenäistymiskehityksen turvaaminen ja turvallisuusympäristön
vakauttaminen. 59. 

Suomi edistää demokraattista turvallisuutta kansallisista ja pohjoismaisista lähtökohdista.
Yhteiset arvot ja periaatteet, joihin kaikki valtiot ovat sitoutuneet uudessa Euroopassa,
ovat pohjoismaisen arvomaailman mukaisia. Niitä ovat demokratia, ihmisoikeudet ja
perusvapaudet, vähemmistöjen oikeudet, 
oikeusvaltioperiaate, sosiaalinen oikeudenmukaisuus, taloudellinen vapaus ja vastuu
elinympäristöstä. Sitoutuminen yhteiseen demokraattiseen arvoperustaan ohjaa aiempaa
merkittävämmin Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisia ratkaisuja sekä suhtautumista
kansainvälisiin kiistoihin ja ongelmiin. 60. 

Valtioneuvoston turvallisuuspoliittisessa selonteossa EU-jäsenyyttä luonnehdittiin
olennaiseksi muutokseksi Suomen kansainvälisessä asemassa. Aiempi asema idän ja
lännen välissä oli selonteon mukaan korvattu jäsenyydellä Euroopan unionissa. 
Tämän katsottiin paitsi parantavan Suomen vaikutusmahdollisuuksia, myös 

57. (Nykänen, teoksessa Tietoja  Maanpuolustuksesta  1996, s.33) 

58. (VN, 1997 teoksessa Meres-Wuori, 1998, s.324) 
59. (VN, 1997, s.11)
60. (VN, 1995, Meres-Wuori, 1998, s.324)
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vahvistavan turvallisuutta auttamalla torjumaan Suomeen kohdistuvia sotilaallisia uhkia ja
estämään painostusyrityksiä. Lisäksi todettiin Euroopan unioniin liittymisen vahvistavan
Suomen asemaa niin, että Suomella nyt on parhaat mahdolliset keinot huolehtia
turvallisuudestaan kaikissa tilanteissa. 61. 

Hallituksen turvallisuuspoliittisessa selonteossa vuonna 1995 määriteltiin Suomen
rauhanturva- ja kriisinhallintatoiminnalle kehittämislinjat. Niiden mukaan Suomen on
luotava valmiudet aiempaa vaativampia humanitaarisia ja rauhanturvatehtäviä varten.
Rauhanturvalakia muutettiin joulukuussa 1995. Sen perusteella Suomen on mahdollista
osallistua YK:n ja ETY-järjestön valtuuttamiin rauhaturvaoperaatioihin, jotka tähtäävät
kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämiseen tai humanitaariseen
avustustoimintaan ja siviiliväestön suojaamiseen. 62. 

Suomen näkökulmasta Euroopan unioni, Venäjä ja NATO sekä asevalvonta ja
sotilaallinen kriisinhallinta ovat Euroopan turvallisuuskehityksen keskeisiä tekijöitä 63.
Suomi on rauhankumppanuusohjelmassa osallistunut suunnittelu- ja tarkasteluprosessiin
(PARP), jonka avulla voidaan arvioida ja kehittää joukkojen yhteistoimintakykyä
kriisinhallintatoimissa 64. 

1992 Suomi otettiin Naton yhteistyöneuvoston NACC:n tarkkailijajäseneksi. 1994 Suomi
liittyi amerikkalaisten ideoimaan NATO:n rauhankumppanuusohjelmaan (PfP).
Allekirjoituksessa ilmoitettiin ettei Suomi hae kumppanuudesta uusia puolustusratkaisuja.
1995 Suomesta tuli EU:N jäsen ja WEU:n tarkkailija. Turvallisuusselosteessa hallitus
ilmoitti, että Suomi pysyy sotilasliittojen ulkopuolella eikä osallistu rauhaanpakottamiseen.
1997 PARP-ohjelman toinen vaihe alkoi. Suomi valitsi nyt 36 yhteensopivuustavoitetta,
joiden avulla armeijan 
yhteistoimintakykyä parannetaan. Ne koskettavat mm. NATO:n komentojärjestelmien ja
standardien omaksumista, polttoainehuoltoa maalla, merellä sekä ilmassa,
merioperaatioita, ilmakuljetuksia yms. Samana vuonna NATO perusti Euro-Atlanttisen
kumppanuusneuvoston EAPC:n 

61. (Vaahtoranta, 1997, s.16)
62, 63. sekä 64. (VN, 1997, s.31, 15, 31.)
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rauhankumppanuusohjelman neuvotteluelimeksi. Suomi lähti NATO:n pääsihteerin
johtamaan neuvostoon heti mukaan. 1998 kolme suomalaista upseeria aloitti työskentelyn
NATO:n monikansallisissa esikunnissa: yksi päämaja Brysselissä, yksi Euroopan
joukkojen esikunnassa Monsissa Belgiassa sekä yksi Euroopan luoteisten joukkojen
esikunnassa Britanniassa. 1999 Suomeen saapui ulkomaisia sotajoukkoja ensimmäisen
kerran sen jälkeen, kun neuvostojoukot poistuivat 1956 Porkkalasta. Joukot tulivat
Ruotsista sekä NATO-maista Tanskasta sekä Norjasta rauhankumppanuusharjoituksiin. 

Helsingin Sanomien 14.31999 mukaan Suomi on pääsemässä NATO:n Euroatlanttisen
kumppanuusneuvoston EAPC:n kautta suunnittelemaan tulevia operaatioita. Lisäksi lehti
toteaa ettei tuon vaiheen toteuduttua Suomea erottaisi sotilaallisesti NATO:n jäsenmaasta
juuri muu kuin se, että meidän lupauksemme koskevat vain kriisinhallintaa eivätkä Naton
alueen yhteistä puolustusta. Suomella ei ole Nato-sopimuksen 5. artiklan lupaamia
turvatakuita eikä velvoitteita puolustaa muita maita eikä suomalainen ministeri tai kenraali
istu Naton päämajassa päättämässä sotilasliiton sisäisistä asioista. Vaikka lehden edellä
esittämät lausumat voidaan nähdä populistiseksi sekä hieman railakkaaksi yleistykseksi tai
asioiden vapaaksi tulkinnaksi, sisältää esitetty lausuma suhteista Suomen sekä NATO:n
välillä sen osan todellisuudesta, että suhteet ovat lähentyneet huomattavasti mm. NATO:n
neuvottelevien yhteistyöfoorumeiden vuoksi. 

Samaan toiveiden siivittämään optimismiin ilman kylmien tosiseikkoja voidaan lukea Jean
Peter Paulin esittämä seuraava väittämä alla mainittuihin lähteisiin vedoten: “Aseellista
voimaa voitaisiin käyttää, jos johonkin WEU- tai Nato-maahan kohdistuisi aseellinen
hyökkäys. Tämä koskisi myös implisiittisessä mielessä mm. WEU:n tarkkailija- ja
liittosopimusten allekirjoittaneita maita. Siten myös Suomi olisi jo nyt Euroopan
sotilaallisessa suojeluksessa ja turvatakuiden piirissä (Ruhle and Williams 1995, Sturmer
1995 ja Frankfurter Allgemeine Zeitung 21.4.1995). 65. 

65. (Paul, 1996, s. 105)
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Edellä minituissa väittämissä jätetään tutkimatta poliittinen sekä geopoliittinen aspekti
toimien toteuttamisessa pitäytyen ainoastaan sopimusten juridiseen tutkiskeluun. Ottaen
huomioon Venäjän valtavan sotilaallisen voiman Suomen rajan tuntumassa ei voida olettaa
NATO:n olevan halukas puuttumaan mahdollisten kriisein ratkaisuun demokratiaa
opettelevan Venäjän naapurissa pienen suomalaisen kansan puolustamiseksi jonkin
epäselvän sopimuksen pykälän varjolla. Tähän tarvitaan sekä poliittista että sopimuksin
selvästi ilmaistua tahtoa. 

Suomen EU-ratkaisuun vaikutti vahva turvallisuuspoliittinen motiivi. Presidentti Mauno
Koiviston sanoin ‘turvallisuuspoliittiset syyt olivat mielestäni se näkökohta, joka kaikkein
voimakkaimmin puhui siihen suuntaan, että meidän piti EY:n liittyä.’ Koiviston muistelmia
voi lukea myös siten, että päättämällä liittyä EU:n Suomi valitsi länsiliittoutumisen. 66. 

Euroopan unionin jäsenyyden toteuttamisen jälkeen Suomi hakeutui nopeasti Länsi-
Euroopan unionin tarkkailijajäseneksi ja pyrki samalla yhteistyöhön WEAG:n (Western
European Armaments Group) kanssa. Suomen yhteistyötarjous torjuttiin WEAG:n
edustajien taholta kohteliaan yksiselitteisin sanakääntein toteamalla, ettei WEU:n
tarkkailijajäsenyys riitä perusteeksi WEAG:n toimintaan osallistumiselle. Tätä episodia
voidaan käyttää esimerkkinä siitä, minkälaisiin ongelmiin Suomi saattaa tulevaisuudessakin
törmätä, kun turvallisuusyhteisön jäsenyys ja sotilaallisen liittoutumattomuuden periaate
yritetään yhdistää toisiinsa. 67. 

66. (Vaahtoranta, 1997, s.9)
67. (Jalonen teoksessa Huru, 1995, s.100 sekä Aamulehti 22.5.1998) 
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4. Yhdistyneiden Kansakuntien kriisienhallintajärjestelmä 

Westfalenin rauhan jälkeen (1648) vahvistui käsitys kansainvälisestä oikeudesta valtioiden
suhteiden säätelijänä. Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Versailles’n rauhansopimuksen
osana vuonna 1919 perustettu Kansainliitto pyrki toimimaan yleismaailmallisena
kollektiivisen turvallisuuden organisaationa. Kansainliitto heikkeni idean synnyttäjän,
Yhdysvaltain presidentti Woodrow Wilsonin, jäätyä järjestön ulkopuolelle. Hitlerin
noustua valtaan myös Saksa ja Japani erosivat. 68. Kansainliitto kärsi aikanaan myös
omien joukkojen sekä täten pelotteen puuttumisesta.

Kansainliitto sekä 1945 perustettu Yhdistyneet Kansakunnat edustavat aikamme yrityksiä
järjestää turvallisuutta maailmaan sekä luoda kriisienhallintajärjestelmiä, joihin
kansainvälisen oikeuden sääntöjen sekä yhdessä solmittujen sopimusten nojalla voidaan
ongelmien ilmetessä turvautua sekä vedota. YK:n turvallisuusneuvoston rooli oman
aikamme kriisienhallintaorganisaationa onkin osoittanut kykyään sekä voimaansa toimia
tarvittaessa. Tässä tutkimuksessa keskityn Euroopan turvallisuuden rakentamiseksi
luotujen järjestelmien tutkimiseen. YK:n turvallisuusneuvoston toimintaan Euroopassa
vaikuttavat eurooppalaisten pysyvien jäsentensä, Venäjän, Iso-Britannian sekä Ranskan,
intressit. Veton käyttämiseen liittyvien mahdollisuuksiensa vuoksi YK:n
turvallisuusneuvosto tuskin aina voisi toimia tehokkaasti tai edes uskottavasti Euroopassa
ilmenevissä kriiseissä. 

Perustan kansainväliselle turvallisuusyhteistyölle muodostaa YK:n peruskirja, joka
velvoittaa järjestön huolehtimaan kansainvälisestä rauhasta ja turvallisuudesta, antaa
alueellisille järjestöille ja järjestelyille osan vastuusta sekä oikeuttaa valtiot yksittäiseen tai
yhteiseen itsepuolustukseen 69. Globaalin turvallisuuden tärkein instituutio on Yhdistyneet
Kansakunnat. Sen tehtävänä on peruskirjan mukaan ‘kehittää kansakuntien välillä
ystävällisiä suhteita, jotka perustuvat kansojen yhtäläisten oikeuksien sekä niiden
itsemääräämisoikeuden periaatteen kunnioittamiseen, sekä ryhtyä muihin
tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin maailmanrauhan lujittamiseksi.’ Lisäksi päämääränä
on ‘aikaansaada kansainvälistä yhteistyötä ratkaistaessa kansainvälisiä, taloudellisia,
sosiaalisia ja sivistyksellisiä 

68. (Bennett, 1995, s.24.-42. Visuri, 1997, s.194-199.)
69. (Heiskanen, 1996, s.28.) 
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tai humanitaarisia kysymyksiä samoin kuin kehitettäessä ja edistettäessä kaikille rotuun,
sukupuoleen, kieleen tai uskontoon katsomatta kuuluvien ihmisoikeuksien sekä
perusvapauksien kunnioittamista.’ 70. 

YK:n arvovalta globaalisena turvallisuusjärjestönä ilmenee lähinnä siinä, että edelleenkin
suuri osa jäsenvaltioista on valmis osallistumaan rauhanturvaoperaatioihin ja että jotkut
ovat vastanneet myönteisesti pääsihteerin pyyntöön varata joukkoja YK:n sotilaalliseen
nopean toiminnan yksikköön. 71

4.1. Säädökset 

YK:n peruskirjan turvallisuusjärjestelmä koostuu kahdesta osasta. Ensimmäinen on toisen
artiklan neljännen kohdan mukainen väkivallalla uhkaaminen tai sen käyttämisen kielto
kansainvälisissä suhteissa. Toinen osa on turvallisuusneuvoston ‘ensisijainen vastuu
kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä’. Jäsenvaltiot ovat sopineet siitä,
että täyttäessään tästä vastuusta johtuvia velvollisuuksiaan turvallisuusneuvosto toimii
niiden nimissä (YK:n peruskirja, artikla 24(1)). Siksi ne ovat myös hyväksyneet
oikeudellisen velvollisuuden panna käytäntöön turvallisuusneuvoston päätökset (YK:n
peruskirja, artiklat 2(5), 25, 48). 

Keskeistä on peruskirjaan sisältyvä oikeudellis-muodollinen mekanismi, jolla jäsenvaltiot
ovat myöntäneet turvallisuusneuvostolle toimivallan tehdä niiden puolesta kollektiivisia
toimia koskevia päätöksiä 72. YK:n turvallisuusneuvoston pysyviä täysin eurooppalaisia
jäseniä ovat Yhdistynyt kuningaskunta ja Ranska (J.5 artikla, 4 kohta). 

70. sekä 71. (Pitkänen, 1998, s.52. sekä 53.)
72. (Koskenniemi, 1995, s.164.)
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Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan artiklat 51. ja 52. osoittavat sellaisten
organisaatioiden kuin EU:n omaavan oikeuden yksilölliseen ja kollektiiviseen
itsepuolustukseen ja tästä syystä myös yhteiseen puolustuspolitiikkaan. 73.

YK:n peruskirjan seitsemännen luvun 51. artiklassa määrätään seuraavia seikkoja: ‘Jos
jokin Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen joutuu aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, ei
mikään tämän peruskirjan säännös saa vähentää sen luonnollista oikeutta erilliseen tai
yhteiseen puolustautumiseen, kunnes turvallisuusneuvosto ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin
kansainvälisen rauhan sekä turvallisuuden ylläpitämiseksi. Ne toimenpiteet, joihin jäsenet
ovat ryhtyneet tämän puolustautumisoikeutensa käyttämiseksi, on heti ilmoitettava
turvallisuusneuvostolle, eivätkä ne saa millään tavoin vaikuttaa turvallisuusneuvostossa
tämän peruskirjan mukaan olevaan oikeuteen ja velvollisuuteen ryhtyä kulloinkin niihin
toimenpiteisiin, joita se pitää tarpeellisina kansainvälisen rauhan sekä turvallisuuden
ylläpitämiseksi tai palauttamiseksi. 

Karkeasti yksinkertaistettuna voidaan todeta tarkasteltavien turvallisuutta ohjeistavien
säädösten olevan järjestäytyneen siten, että ylinnä hierarkiassa ovat YK:n peruskirjan
artiklat 51. ja 52. kollektiivisen ja yksilöllisen turvallisuuden puolustamisesta sekä 2.
artiklan 4. kohdan mukainen väkivallalla uhkaamisen tai sen käyttämisen kielto
kansainvälisissä suhteissa ja lisäksi turvallisuusneuvoston vastuu kansainvälisen rauhan ja
turvallisuuden ylläpitämisessä jäsenvaltioiden nimissä (artikla 24.). Euroopan yhteisön
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan lähtökohtina ovat YK:n artiklojen 51. ja 52.
valtuutukset rauhan puolustamisesta. Artikla 51. sisältää kollektiivisen ja yksilöllisen
itsepuolustukseen oikeuttavan lauselman aseellista hyökkäystä vastaan. Artiklassa
todetaan oikeuden tähän olevan siihen asti kunnes turvallisuusneuvosto on ryhtynyt toimiin
kansainvälisen rauhan ja 

73. (Tindeman, 1998, s.6.)
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turvallisuuden ylläpitämiseksi. Näihin säädöksiin Suomi on sitoutunut liittyessään YK:n
jäseneksi. Seuraavana hierarkiassa voidaan katsoa olevan edelliseen vedoten ETYJ:n
kansainväliset sopimukset. 

YK:n peruskirjan artikla 23 sisältää luettelon viidestä pysyvästä turvallisuusneuvoston
jäsenmaasta. Artiklassa 25. YK:n jäsenvaltiot ovat hyväksyneet ja toteuttavat
turvallisuusneuvoston päätökset YK:n peruskirjan mukaisesti. Artiklat 39.-51. sisältävät
määrittelyt jäsenvaltioiden toimille rauhan ylläpitämiseksi sekä voimakeinojen käytön
ehdot. YK on julistanut sodankäyntiä säätelevät (just in bello) oikeudelliset sopimukset
kaikkia koskevaksi yleiseksi normistoksi. Keskeisellä sijalla ovat periaatteet, joiden
mukaan mikään ei oikeuta sotarikoksiin tai rikoksiin rauhaa ja ihmiskuntaa vastaan 74. 

Vain siinä tapauksessa, ettei regionaalisella tai subregionaalisella tasolla päästä tulokseen,
globaalisella tasolla (YK:n turvallisuusneuvostolla) on oikeus ja velvollisuus puuttua
asioiden kulkuun tilanteen pahenemisen estämiseksi (peruskirjan VII luku). Viime kädessä
turvallisuusneuvosto voi ryhtyä ‘sellaiseen toimintaan ilma-, meri- tai maasotavoimien
avulla, jota se pitää tarpeellisena kansainvälisen rauhan sekä turvallisuuden ylläpitämiseksi
ja palauttamiseksi.’75. 

Iso-Britanialla on pysyvä jäsenyys YK:n turvallisuusneuvostossa. Se on toinen täysin
Eurooppalainen valtio, jolla on pysyvä jäsenyys neuvostossa. Ranskan ollessa toinen
täysin eurooppalainen turvallisuusneuvoston pysyvä jäsen Iso-Britannian ohella. Britit
omaavat laajan, vaikkakin suhteessa USA:han rajoitetun kyvyn vastata sekä pitää yllä
sotilaallisia toimia sekä käyttää sotilaallista voimaa 76. YK:n turvallisuusneuvoston
kehittämistä pysyvien jäsenten korostuneen vallan vähentämiseksi taikka vaikutusvallan
levittämiseksi laajemmalle pohjalle onkin pyritty uudistamaan kuluneina vuosina. 

74. (Visuri, 1997, s.311)
75. (Pitkänen, 1998)
76. (Otte, Dorman and Bowen teoksessa Macmillan & Linklater, 1995, s.186)
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Tällä hetkellä sekä myös todennäköisesti tulevaisuudessa YK:n turvallisuusneuvosto joutuu
kohtaamaan sekä ottamaan kantaa ongelmiin kansallissodissa, jolloin ei kriisissä voida
osapuolina nähdä selkeitä kansallisia intressejä eikä suuria valtaintressejä sekä joissa ei
ehkä ole edes todettavissa olevaa hallitusta, jonka kanssa voisi neuvotella 77.

Turvallisuusneuvoston toimintakyky voidaan olettaa näissä tilanteissa useimmiten
toimivaksi, kun taas valtioiden välisissä kriiseissä korostuu turvallisuusneuvoston pysyvien
jäsenten intressit. 

Mikäli tuemme YK:n turvallisuusneuvoston koostumusta demokratian arvojen
puolustamisen nimissä, pitääkin meidän kysyä Venäjän tai Kiinan jäsenyyden oikeutusta
muistaessamme lukuisat ihmisoikeusloukkaukset sekä Venäjän suhtautuminen YK:n
turvallisuusneuvoston toimintaan entisen Neuvostoliiton alueilla tapahtuneissa kriiseissä
taikka yleisemminkin menneinä vuosina ennen Gorbatshovin aikana tapahtunutta
käännettä. Täten asiaa tarkastellen joudutaan toteamaan turvallisuusneuvoston olevan
tehokas toimimaan vain kriisin hallinnan ollessa kaikkien pysyvin jäsenmaiden etujen
mukaista. Tämän organisaation kykyä toimia kriiseissä voidaan tuskin luonnehtia
laajemmalti uskottavaksi eikä etenkään Suomen tarpeisiin mahdollisissa kriiseissä. 

77. (Parson, 1995, s.251) 
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4.2. Yhdistyneiden Kansakuntien toiminta kriiseissä 

Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokous on tärkein neuvotteleva elin. Yhdistyneiden
Kansakuntien todellinen johtoelin on kuitenkin turvallisuusneuvosto. Sillä on YK:n
peruskirjan mukaan päävastuu kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden ylläpitämisestä ja
sille on annettu erittäin laajat valtuudet. Se voi tehostaa päätöksiään määräämällä
pakotteita tai jopa ryhtymällä kollektiivisiin sotilaallisiin toimiin. Turvallisuusneuvoston on
jatkuvasti oltava valmis kokoontumaan lyhyellä varoitusajalla. Toisin kuin yleiskokous,
turvallisuusneuvosto on ylikansallinen päätöksentekoelin. Sen päätökset ovat kaikkia
YK:n jäsenvaltioita velvoittavia. Viisi toisen maailmansodan voittajavaltaa - Iso-Britannia,
Kiina, Neuvostoliitto (nykyisin Venäjä), Ranska ja Yhdysvallat - saivat pysyvän
jäsenyyden 15-jäsenisessä neuvostossa. Sen muut jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Olennaisinta on kuitenkin turvallisuusneuvoston äänestyksissä käytettävä
yksimielisyyssääntö, ts. viiden pysyvän jäsenen veto-oikeus. Päätöksentekoon tarvitaan
yhdeksän puoltavaa ääntä ja tämän lisäksi yksikään pysyvä jäsen ei saa äänestää vastaan
eli käyttää veto-oikeuttaan. 78.

Turvallisuusneuvoston päätöksentekomenettelystä johtuen siinä ei voida tehdä sitovia
päätöksiä yhdenkään suurvallan tahtoa vastaan 79. YK:n peruskirjan ydinajatuksena on
kollektiivinen turvallisuus, joka edellyttää valtioiden yhteisiä toimia rauhanrikkojaa vastaan. 

Hyökkäys yhtä Yhdistyneiden Kansakuntien jäsentä vastaan tulisi johtaa muiden jäsenten
ryhtymiseen torjumaan hyökkäyksiä, niin ettei tämä onnistu. Kollektiivisen turvallisuuden
periaate on kaavamaisuudessaan ankara ja edellyttää luonnollisesti suurvaltojen
yhteisymmärrystä. Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 51. artiklan mukaan lisäksi
todetaan seuraava sääntö: ’Jos jokin Yhdistyneiden Kansakuntien jäsen joutuu aseellisen
hyökkäyksen kohteeksi, ei mikään tämän peruskirjan säännös saa vähentää sen
luonnollista oikeutta erilliseen tai yhteiseen puolustautumiseen, kunnes turvallisuusneuvosto
on ryhtynyt tarpeellisiin toimenpiteisiin kansainvälisen rauhan ja turvallisuuden
ylläpitämiseksi 80.’
 
78. sekä 79. (Kiljunen Kimmo, UM, 2/1994, s.9, 10.)
80. (YK:n peruskirjan 7 luvun 51. pykälä teoksessa Bennett) 
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Kollektiivisen turvallisuuden toimivuus perustuu kuitenkin turvallisuusneuvoston viiden
pysyvän jäsenen yhteisymmärrykseen ja yhteistyöhön. YK:n pakotetoimia ei näin ollen
voida käyttää suurvaltojen välisten ristiriitojen ratkaisemiseen. Jos sitä 
yritetään, muuttuu asian käsittely vain propagandataisteluksi hyödyttämättä itse ongelman
ratkaisua. 81. YK on voinut puuttua kriiseihin ja konflikteihin vain valikoivasti ja liian usein
vasta myöhäisessä vaiheessa kollektiivisen turvallisuuden edellyttämien nopeiden toimien
asemasta 82. 

Huolimatta vuosina 1966 ja 1977 tehdyistä päätöksistä YK:n kollektiivisen turvallisuuden
järjestelmä ei ennen elokuuta 1990 ollut erityisen uskottava. Irakin hyökkäys Kuwaitiin
aiheutti kuitenkin uuden tilanteen. Taloudelliset pakotteet asetettiin nopeasti Irakille.
Turvallisuusneuvosto hyväksyi yhteensä kaksitoista päätöslauselmaa Kuwaitin kriisistä.
Viimeinen niistä, päätöslauselma 678 marraskuun 29. päivältä, valtuutti Kuwaitin kanssa
liittoutuneita valtioita ‘käyttämään kaikkia tarvittavia keinoja’ turvallisuusneuvoston
päätöslauselmien toteuttamiseksi siinä tapauksessa, että Irak ei tammikuun 15. päivään
mennessä ollut vetäytynyt Kuwaitista. Irakille haluttiin näin varata kuuden viikon ‘hyvän
tahdon tauko’, jonka aikana voitaisiin neuvotella ja Irakilla olisi tilaisuus harkita
menettelyään. Koska Irak ei osoittanut mitään taipumisen merkkejä, sotatoimet aloitettiin
Irakia vastaan aamuyöstä tammikuun 17. vuonna 1991. 83. 

Suomen käsityksen mukaan YK:n perustehtävänä on kansainvälisen rauhan ja
turvallisuuden takaaminen peruskirjan mukaisen kollektiivisen turvallisuuden järjestelmän
puitteissa. Kuten kaikki muutkin YK:n jäsenvaltiot Suomi on velvollinen noudattamaan
niitä päätöksiä, jotka turvallisuusneuvosto tekee peruskirjan VII luvun nojalla todettuaan
‘rauhan rikkoutumisen uhan, rauhan rikkoutumisen taikka hyökkäysteon olemassaolon’.
84. 

Periaatteena kollektiivinen turvallisuus ei ole helppo ja yksinkertainen. Täydellisessä
muodossaan se edellyttää, että jokainen jäsenmaa on valmis kääntymään jokaista toista
valtiota vastaan, joka on havaittu rauhanrikkojaksi. 85. 

81. ja 82. (Kiljunen, UM, 2/1994, s.11, 13.)
83. (Törnudd, UM, 1/1991, s.16-18.)
84. sekä 85. (Törnudd, UM, 1/1991, s.16-18,14.) 
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YK:n turvallisuusneuvoston roolia kriisienhallintaorganisaationa voidaan luonnehtia
kattojärjestöksi. Kattavimpana maailmanlaajuisena organisaationa YK:lta myös odotetaan
tehokkaita toimia kriisienhallinnassa. Järjestön on toisaalta sanottu olevan liiaksi
keskusteleva eikä sen kykyyn kriisienhallinnassa olla aina uskottu. Ongelmana
turvallisuusneuvoston toimien tehokkuudelle ovat mahdolliset jäsenten ristikkäiset intressit.
Turvallisuusneuvoston jäsenet eivät välttämättä ole samaa mieltä kriisienhallinnan
tarpeellisuudesta tai oikeutuksesta. 

Miksi alueellisia järjestelmiä on sitten syntynyt, kun YK:n turvallisuusneuvostolla olisi
toimivalta kaikkialla ? Tämä voidaan nähdä myös osoitukseksi siitä, ettei
turvallisuusneuvosto ole osoittanut riittävää tehokkuutta ja luottamusta toiminnassaan.
Toisaalta eurooppalainen turvallisuuskartta on aina sisältänyt liittoutumia ja
kriisienhallintaorganisaatioita. Päällekkäisyydet rauhaan ja turvallisuuteen tähtäävissä
toimissa eivät tosin ole uhka vaan vahvuus ja mahdollisuus. YK:n
rauhanturvaamistoimintaa ei mainita peruskirjassa, mutta siitä on kuitenkin kehittynyt
keskeinen osa maailmanjärjestön toimintaa. Kimmo Kiljusen raportissa, joka on
Ulkoministeriön julkaisuja, rauhanturvaamistoimintaan on katsottu kuuluvan
aseistamattomat sotilastarkkailijat ja kevyesti aseistetut YK:n pääsihteerin alaiset joukko-
osastot. YK:n rauhanturvaajien sijoittamiselle on aina oltava maan hallituksen suostumus. 

Nykyisinhän sääntönä kriisien ilmetessä on YK:n turvallisuusneuvoston puoleen
kääntyminen. Jos turvallisuusneuvostossa ei kuitenkaan päästä yksimielisyyteen ja riitainen
kansainvälinen ilmapiiri johtaa veton käyttöön, NATO voi hakea oikeutusta toimilleen
myös toisin keinoin: sopimalla kohdevaltion tai osapuolten kanssa, tulkitsemalla aiempia
mandaatteja tai tukeutuen YK:n peruskirjan 51. artiklaan, joka sallii yhteisen
puolustautumisen. YK:n ulkopuolisista sotilas- ja tarkkailuoperaatioista on lukuisia
legitimaatioltaan hyvin vaihtelevia esimerkkejä, jotka luetaan väljästi rauhanturvaamisen
yhteyteen : monikansallinen operaatio (MFO) Siinailla, Venäjän ja konfliktin osapuolten
joukot Moldovassa sekä IVY-operaatio Tadzhikistanissa. 86. 

86. (Lintonen, 1997, s.42.)
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5. Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö 

Suomen ulkoasiainministeriön julkaisemassa teoksessa verrattiin kuvainnollisesti ETYK:n
toimintaa vuonna 1992 seuraavalla tavalla: ’Euroopan Turvallisuus sekä
Yhteistyöjärjestössä perinteinen Varsovan liitto, Naton, puolueettomien ja
sitoutumattomien maiden joukkueet ovat hajonneet tai hajoamassa. Uusiakin joukkueita on
tullut mukaan vaikka runkosarja - seurantakokouksen väliaika - onkin vielä kesken.
Keskeinen pelisääntö - konsensus - on vielä voimassa, mutta senkin osalta esiintyy jo
eräänlaista peliväsymystä. Peli on muutoinkin muuttunut melko rikkonaiseksi; normaalissa
järjestyksessä sovittujen erien lisäksi joukkueita varamiehineen on pikamääräyksin
kutsuttu ylimääräisiin kertausharjoituksiin, ns. hätäkokouksiin’. 87.

Keskeisiä asiakirjoja ETYK:ssä ovat: Helsingin päätösasiakirja 1975, Madridin
seurantakokouksen loppuasiakirja 1983, Wienin seurantakokouksen loppuasiakirja 1989,
TAE-sopimus 1990, uuden Euroopan Peruskirja Pariisissa 1990, Vallettan asiakirja 1991
riitojen rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi, ETYK:n ulkoministerineuvoston johtopäätökset
Berliinissä 1991, Kööpenhaminan 1990 ja Moskovan 1991 ETYK:n inhimillinen
ulottuvuus -konferenssien päätösasiakirjat, Helsingin asiakirja 1992 sekä Wienin LTL-
asiakirja 1994.  

ETYK:n Uutta Eurooppaa koskevan Pariisin peruskirjan (1990) luvussa ‘Osavaltioiden
välisistä ystävällisistä suhteista’ todetaan muun muassa näin: ‘Yhdistyneiden kansakuntien
peruskirjassa hyväksymiemme sitoumusten ja Helsingin päätösasiakirjan velvoitteiden
mukaisesti uudistamme lupauksemme pidättäytyä voimakeinoilla ukaamisesta ja niiden
käytöstä valtion alueellista loukkaamattomuutta tai poliitista itseänäisyyttä vastaan sekä
pidättyä muusta 

87. (Reimaa, UM, 1992, s.33.)
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toiminnasta, joka on ristiriidassa mainittujen asiakirjojen periaatteiden kanssa. Palautamme
mieliimme, että Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan velvoitteiden noudattamatta
jättäminen olisi kansainvälisen oikeuden rikkoumus.‘ 88. 
ETYJ on omimmillaan neuvottelu- ja yhteistyöprosessi. Yhdentyvän Euroopan puitteissa
todettiin 1990-luvun alussa oltavan valmiita kovempiin kansainvälisiin rangaistuksiin kuin
mitä tähän mennessä oli totuttu. 89.

5.1. ETYJ:n tarkoitus ja toiminta 

Merkkipaaluja ETYJ:n suorittamassa periaatteiden ja normien laadinnassa ovat olleet
Helsingin päätösasiakirja (1975), Bonnin ja Kööpenhaminan asiakirjat (1990), Pariisin
peruskirja (1990) sekä Budapestin asiakirjaan (1994) sisällytetty poliittis-sotilaallinen
käyttäytymissäännöstö. 90. 

ETYJ:n yhteistyövarainen turvallisuus tukee YK:n kollektiivista turvallisuutta. ETYJ kattaa
turvallisuuden kaikki puolet, sen sotilaalliset, poliittiset ja taloudelliset aspektit, inhimillisen
ulottuvuuden ja ympäristönsuojelun. ETYJ on ajan mittaan kehittynyt prosessista ETY-
järjestöksi. Järjestöä johtaa vuodeksi kerrallaan valittava puheenjohtaja apunaan troikka,
johon kuuluvat istuvan puheenjohtajan lisäksi edellinen ja seuraava puheenjohtaja. Joka
toinen vuosi järjestetään huippukokous, ja välivuosina kokoontuvat ulkoministerit.
Virkamiseneuvosto kokoontuu pari kolme kertaa vuodessa Prahassa käsittelemään laajoja
kysymyksiä. Pysyvä neuvosto kokoontuu Wienissä viikottain. 91. 

ETY-järjestön keskeinen tehtävä tätä nykyä on muutoksen hallitseminen ja vakauden
ylläpitäminen diplomaattisen sovittelun ja sitä varten luotujen mekanismien avulla.
Kriisimekanismissa osanottajavaltiot ovat sitoutuneet 

88. (Reimaa, UM, 1992, ETYK, s.13.)
89. (Pitkänen, 1998, s.54) 
90. (Lintonen, 1997, s. 39.)
91. (Heiskanen, 1996, s.28.)
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konsultointiin konfliktitililanteessa. Riitojen rauhanomaisen ratkaisemisen mekanismin
puitteissa voidaan nimittää välitysasiantuntijoita kiistan osapuolten välille. Epätavallisia
sotilaallisia toimintoja koskevan mekanismin mukaan osanottajavaltiot ovat yhteistyössä
tapauksissa, joissa jokin niistä ryhtyy muita huolestuttaviin sotilaallisiin toimenpiteisiin. 92. 

5.2. ETYJ:n menetelmät kriisien ratkaisemiseksi

ETYK:n kriisimekanismistä konfliktien pikaiseksi ratkaisemiseksi päätettiin ETYK:n
ulkoministerineuvoston ensimmäisessä kokouksessa Berliinissä 20.6.1991. Mekanismin
mukaisesti jäsenvaltiot ovat sitoutuneet keskinäiseen konsultointiin ja yhteistyöhön, mikäli
ETYK:n loppuasiakirjan tai Pariisin peruskirjan periaatteita loukataan, tai seurauksena
vakavasta rauhaa, vakautta tai turvallisuutta vaarantavasta kehityksestä. Toisten maiden
sisäisiin asioihin puuttumattomuuden periaate tulee mekanismin mukaan ottaa huomioon
tasa-arvoisena muiden ETYK-periaatteiden kanssa. Mekanismin mukaan mikä tahansa
osallistuva valtio voi, arvioidessaan yllämainitun kriisitilanteen olevan kehittymässä, pyytää
selvitystä tilanteeseen osallistuvalta valtiolta tai valtioilta. Selvityspyynnössä on mainittava
sen aihe. Tiedustelun kohteena olevan/olevien valtioiden on vastattava 48 tunnin kuluessa
toimittamalla kaikki oleellinen asiaan liittyvä tieto. Vastaus toimitetaan kaikille ETYK-
maille viivästyksettä. 93. 

Mikäli tilanne ei ole ratkennut, voi mikä tahansa selvityspyyntöön osallinen maa kirjeellä
ETYK:n virkamieskomitean puheenjohtajalle pyytää virkamieskomiteaa koolle
kriisikokoukseen. Pyynnössä on ilmoitettava pyynnön syy sekä liitettävä mukaan myös
selvitys siitä, miksi pyynnön katsotaan edellyttävän kriisimekanismin 
käyttöä. Sama maa voi käyttää samaa tarkoitusta varten kriisimekanismia vain 

92. (Heiskanen, 1996, s.28.)
93. (Heiskanen, 1996, s.28.)
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kerran. Pyynnön saatuaan tulee virkamieskomitean puheenjohtajan lähettää se välittömästi
muille ETYK-maille tiedoksi sekä ryhtyä konsultaatioihin osapuolten kanssa 24 tunnin
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. 94. 

Puheenjohtajan on kutsuttava virkamieskomitea koolle kriisikokoukseen, mikäli vähintään
12 jäsenmaata kannattaa pyyntöä. Kokous voi sopia suosituksista tai johtopäätöksistä
suosituksen pohjaksi tai päättää ministerikokouksen koollekutsumisen. 

Kriisien rauhanomaisesta ratkaisemisesta on sovittu Vallettassa 1991 pidetyssä
asiantuntijakokouksessa vuonna 1991. Berliinin ministerikokouksessa annettiin ETYK:n
Wienissä toimivalle konfliktienestokeskukselle (CPC) tehtävä toimia Vallettan asiakirjassa
sovitun riitojen rauhanomaisen ratkaisemisen mekanismin mukaisten välitysasiantuntijoiden
nimittäjänä. Mekanismilla tähdätään kahdenvälisten neuvottelujen edistämiseen sekä
tilanteessa, jossa neuvottelut eivät johda lopputulokseen yleisten tai yksilöityjen
mielipiteiden esittämiseen sovittelun kohteena olevasta kiistasta. Menettelyn käyttö
edellyttää ettei asia ole esillä missään kansainvälisessä vältys tai muussa tuomioistuimessa.
Menettelyä ei voi käyttää, mikäli kysymys on jonkun osapuolen mielestä alueellisesta
koskemattomuudesta, maanpuolustuksesta tai alueellisesta suvereeniteetista. Mikäli
menettely ei johda toivottuun lopputulokseen, voidaan asia siirtää ETYK:n
virkamieskomitean (CSO:n) käsiteltäväksi. 95. 

Lisäksi ETYK:n Tukholmassa 1992 hyväksyttyä sovittelua ja välitystä koskevan
yleissopimuksen mukaan voidaan tarvittaessa valita koolle kutsuttavaksi ETYJ:n yhteinen
sovittelu- ja välitystuomioistuin ratkaisemaan sovittelemalla ja tarvittaessa välittämällä
ilmenneet riidat, mutta neuvottelujen kariuduttua riidan sovittelemiseksi annettu
sovittelutuomioistuimen komission sovintoehdotus ei kuitenkaan sido riiteleviä valtioita.
Epätavallisia sotilaallisia toimia koskevasta konsultaatio- sekä yhteistyömekanismista
sovittiin jo Wienin 1990 luottamusta sekä turvallisuutta lisääviä toimia käsittelevässä LTL-
asiakirjassa. Tämän mukaan jäsenet konsultoivat sekä ovat keskenään yhteistyössä
asevoimiensa epätavallisista, 

94. (Heiskanen, 1996, s.358.)
95.  (Heiskanen, 1996, s.358.) 
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suunnittelemattomista sekä normaalin rauhanajan sijaintipaikan ulkopuolella tapahtuvista
toiminnoista, jotka ovat sotilalliselta kannalta merkittäviä. Lisäksi sovittiin 1989 ETYK:n
Wienin seurantakokouksen loppuasiakirjassa nelikohtaisesta inhimillisen ulottuvuuden
mekanismista sekä tätä mekanismia kehitettiin edelleen Moskovassa pidetyssä
kokouksessa. 96.

5.3. ETYJ:n merkitys sekä arvo kriisienhallinnassa 

ETYJ on pyrkinyt muotoilemaan normeja valtioiden käyttäytymiselle ja suhteille
turvallisuuspolitiikassa. Seuraava vaihe luultavasti on Euroopan turvallisuutta koskeva
‘peruskirja’, jollaisen laatimista luvataan harkita sekä ETYJ:n Lissabonin asiakirjassa
(1996) että Venäjän ja Naton perussopimuksessa (1997). ETYJ:llä ei ole käytössään
pakkokeinoja, joten järjestö joutuu ajamaan tavoitteitaan pitkällä tähtäimellä mm.
taivuttelun, vuoropuhelun, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen kautta. 97. 

ETY-järjestö vastasi hyvin oman aikansa vaatimuksiin kylmän sodan Euroopan
turvallisuushaasteiden diplomaattisena rakentajana. Kommunismin kukistuttua ja Itä-
Euroopan uudistusten jälkeen Eurooppa oli muuttunut totaalisesti. ETYJ ei enää vastannut
niinsanottuna liennyttävänä järjestelmänä uusiin ja muuttuneisiin vaatimuksiin. Järjestelmältä
puuttuivat pakkokeinot. Neuvotteluprosessi, Jugoslavia hyvänä esimerkkinä, ei ole ollut
riittävä turvallisuuden tae. ETYJ oli alkanut vetäytyä syrjään täyttäen silti sille asetetut
tehtävät. 

ETYK luonteensa mukaisesti sisältää suuria huippukokouksia, joissa julistuksia sekä
päätöslauselmia hyväksytään laajalla pohjalla sekä arvovaltaisten osallistujien toimesta.
Kriisein ehkäisyssä sekä rauhan rakentamisessa järjestö omaa mittavia saavutuksia, mutta
syntyneiden kriisien hallinnassa keinot ovat rajoitetut. 

96. (Heiskanen, 1996, s.358.) 
97. (Lintonen, 1997, s.40.)
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ETYK:n Helsingin vuoden 1992 huippukokouksen asiakirja toteaa
turvallisuusarkkitehtuurin muutosten tarpeellisuuden sekä ajankohtaisuuden: “Olemme
tiedostaneet kylmän sodan päättymisen, totalitaaristen hallintojärjestelmien kukistumisen
sekä niiden perustana olleen ideologian kuoleman. Kaikki meidän maamme perustavat nyt
poliittisen, yhteiskunnallisen ja taloudellisen elämänsä demokratialle. Siirtyminen
demokratiaan ja markkinatalouteen ja niiden kehittäminen toteutuu uusissa demokratioissa
päättäväisesti vaikeuksien keskellä ja vaihtelevissa oloissa. Me tarjoamme tukemme ja
solidaarisuutemme niille osanottajavaltioille, joissa on meneillään muutos kohti demokratiaa
ja markkinataloutta. Panemme tyytyväisinä merkille niiden ponnistelut integroitua täysin
laajempaan valtioiden yhteisöön. Tämän siirtymän tekeminen peruuttamattomaksi takaa
meidän kaikkien turvallisuuden ja hyvinvoinnin. Tähän laajempaan yhteisyyden tuntoon
kannustaminen pysyy eräänä peruspäämääristämme. Tässä yhteydessä panemme
tyytyväisinä merkille eurooppalaisten ja atlanttisten instituutioiden ja järjestöjen nopean
sopeutumisen. Ne harjoittavat lisääntyvässä määrin yhteistyötä vastatakseen päättäväisesti
edessämme oleviin haasteisiin ja luodakseen tukevan perustan rauhalle ja hyvinvoinnille.”
98. 

ETYK on vaikuttanut keskeisesti muutoksien aikaansaamiseen; nyt sen täytyy sopeutua
niiden hallitsemiseen. Helsingissä tehtyjen päätösten ansiosta ETYK:stä tulee toimivampi ja
tehokkaampi. Olemme edelleen vakuuttuneet siitä, että turvallisuus on jakamaton. Mikään
ETYK-yhteisömme valtio ei vahvista turvallisuuttaan muiden valtioiden kustannuksella. 99. 

ETYK:n julistuksessa vahvistetaan uudelleen Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjaan
sisältyvät sitoumukset sellaisina kuin valtiot ovat ne hyväksyneet sekä julistavat
yhteisymmärryksensä siitä, että ETYK on alueellinen järjestely. Yhdistyneiden
kansakuntien peruskirjan VII luvun tarkoittamassa merkityksessä. Sellaisena se
muodostaa tärkeän yhdyssiteen Euroopan ja maailmanlaajuisen turvallisuuden välillä.
ETYK:n todetaan toimivan tiiviisti yhdessä Yhdistyneiden kansakuntien kanssa erityisesti
selkkausten estämiseksi ja ratkaisemiseksi. 100. 

98, 99. sekä 100. (ETYK Helsingin Asiakirja, 1992, s.5-6, 10)
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Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (ETYJ) 55 osanottajavaltiota ovat asettaneet
tavoitteekseen yhteisen turvallisuusalueen, jossa ei ole entisiä tai uusia jakolinjoja.
Yhteistyön tulee kattaa kaikki turvallisuuteen kohdistuvat riskit, vaarat ja uhkat.
Jäsenvaltioiden turvallisuushuolet tulee ottaa huomioon tasavertaisesti. 101. 

Vuonna 1986 Paavo Väyrynen toimiessaan ulkoasiainministerinä lausunnossaan
22.9.1986 ilmaisi kantansa seuraavalla tavalla: “Osanottajavaltiot, palauttaen mieliin
velvollisuutensa pidättäytyä keskinäisissä suhteissaan samoin kuin yleensä kansainvälisissä
suhteissaan voimakeinoilla uhkaamisesta tai niiden käytöstä minkään muiden valtioiden
alueellista koskemattomutta tai poliittista riippumattomuutta vastaan tai menettelemästä
muullakaan tavalla, joka on ristiriidassa Yhdistyneiden Kansakuntien päämäärien kanssa,
vahvistavat täten sitoumuksensa kunnioittaa ja noudattaa käytännössä voimakeinoilla
uhkaamisesta tai niiden käytöstä pidättymisen periaatetta ETYK:n päätösasiakirjan
määräysten mukaisesti. Mihinkään näkökohtaan vedoten ei saa turvautua voimakeinoilla
uhkaamiseen tai niiden käyttämiseen vastoin tätä periaatetta. Ne pidättyvät kaikista
voimanosoituksista, joiden tarkoituksena on taivuttaa toinen osanottajavaltio luopumaan
täysivaltaisten oikeuksiensa täydestä käyttämisestä.” 102. Yllä esitetty Paavo Väyrysen
raportti ilmaisee ETYK:n historiassa 12 vuoden takaa hyväksytyn näkemyksen valtioiden
välisistä suhteista. 

101. (VN, 1997, s.12)
102. (ETYK, Luottamusta....,1987, s.9) 
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6. Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin rakenteet 

Jugoslaviassa, Euroopan sydämessä käyty raaka sekä pitkällinen sota osoitti ikävällä
tavalla etteivät eurooppalaiset olleet kiinnostuneita tai kykeneviä kaikissa tapauksissa
ehkäisemään tai hallitsemaan syntyviä kriisejä omalla mantereellaan. Kauniit sekä varsin
ylväät juhlapuheet huippukokouksien raporteista näyttivät irvokkailta Jugoslaviasta
tulleiden uutisten rinnalla. Monta vuotta Euroopan johtajat olivat voineet ylpeästi
kokoontua todistelemaan rauhasta sekä sopimaan toimista sen vahvistamiseksi. Nyt
kuitenkin koemme häpeälliseksi tunnustaa olevamme eurooppalaisia tapahtuneiden
julmuuksien jälkeen. Hyvällä syyllä voidaan tapahtumien kulkua seurattuamme todeta
etteivät kriisinhallintatoimet olleet lainkaan riittäviä, toimivia tai järjestelmien käyttö estyi. 

Jokainen valtio omaa sisäiset keinonsa hallita mahdollisia kriisejä. Tässä tutkimuksessa
käsitellään yhden valtion eli Suomen kriisienhallintajärjestelmää yksilöidysti. Suomen
perinteinen rooli kahden vallan välillä sisältää itsessään mahdollisuuden ongelmiin tai
kehitykseen. Kiinan kielessä sana kriisi sisältää ajatuksen ongelmasta sekä
mahdollisuudesta johonkin uuteen. Suomi ratkaisi turvallisuuteensa liittyneen ongelmansa
menneinä vuosina kehittäen uutta ollessaan rauhan rakentamisessa yksi aktiivisimmista
sekä ETYK:ssä että YK:ssa. 

Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin kehittäminen kantaa harteillaan historian raskasta
taakkaa. Turvallisuusarkkitehtuurin rakenteiden uudistaminen, kehittäminen tai muutokset
ylipäätään ovat maailmanrauhan kannalta oleellisia seikkoja, mutta ilmentävät tämän lisäksi
kansojen kykyä luoda luottamusta lisääviä toimia kauhun sijaan eräänä valtapoliikan
välineenä. 

Puolustus on vakava kysymys potentiaalisesti tuhoavilla seurauksilla. Puolustuspolitiikan ja
valtion aseistettujen joukkojen kontrolli on kriittistä ja fundamentaalista harkintaa kaikille,
jotka ovat huolestuneita sodan ja rauhan laajemmista kokonaisuuksista, puolustusmenoista
sekä demokratiasta. Kehittyneiden teollisuusvaltioiden puolustuksen
keskusorganisaatioissa kontrolli onkin selvästi suurempaa nyt kuin ennen. Poliittinen voima
sotilaallisiin 
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kysymyksiin on lisääntynyt merkittävästi. Päätöksentekoprosessit sekä puolustuksen
keskusorganisaatioiden rakenteet ovat rationaalisempia kuin aiemmin. Myöskin
kustannustietoisuuden nimissä turvallisuuden rakenteita pyritään tehostamaan. 103. 

Jean-Peter Paulin mukaan Euroopan ulko-, turvallisuus- ja puolustusdimension
kehittyminen edellyttää yhteistä ‘eurooppalaista’ arvomaailman luomista. Lisäksi tässä
yhteydessä todetaan toisen maailmansodan jälkeisten konfliktien syiden olleen
sivistyksellisiä. Koska varautumisessa lähdetään liikkeelle uhasta yhteiskunnan olemassa
olevia rakenteita kohtaan, tulee arvojen voimakas erilaisuus nähdä uhkana sekä lisäksi
merkittävänä esteenä yhteisen puolustautumisen toteutumiselle. Täten yhteisten
’eurooppalaisten’ arvojen luomisen ajatus voidaan nähdä selkeänä edellytyksenä
Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan luomiselle tulevaisuudessa.
Yhteiskuntien voimakkaat vastakkaiset arvot jakoivat Eurooppaa kylmän sodan aikana
kahteen toisilleen vastakkaiseen leiriin eikä liene mahdollista kuvitella jatkossakaan kahden
täysin toisistaan poikkeavan yhteiskuntajärjestelmän voivan muodostaa yhteistä
puolustuksellisia järjestelmiä.   

103. (Edmonds, 1985, s.15.)
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6.1. Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin taustoja

Ei ole olemassa mitään yleistä kaavaa tai ideaalista mallia Euroopan
turvallisuusarkkitehtuurin järjestämiseksi, joka voisi vastata kaikkien valtioiden tarpeita,
ottaisi huomioon historian analyysit, omaisi kansainvälisen oikeuden mukaiset lailliset
perusteet, ottaisi huomioon poliittiset tekijät, maantieteen sekä rakenteelliset tekijät,
päätöksentekoprosessin sekä ottaisi huomioon näiden käytöksen puolustuksen kentässä
kaikkina aikoina sekä kaikissa kuviteltavissa olevissa poikkeuksellisissa tilanteissa sekä
oloissa kriisienhallintatoiminnan erityisluonteen sekä vaatimusten mukaan. Parhaan
mahdollisen järjestelmän kehittäminen vaatii paljon poliittista tahtoa, tietoa, tutkimusta sekä
taloudellisia panostuksia. 

Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin kehittämistä tarkasteltaessa voidaan lähteä liikkeelle
siitä mielettömästä sekä mieltä karmivasta tiedosta, että Jugoslavian kriisissä Euroopan tai
maailman kyvyttömyys kriisienhallintatoimien toteuttamiseen tarpeen tullen johti monien
viattomien ihmisten kuolemaan, mielettömiin kärsimyksiin sekä menetyksiin.
Kriisienhallintajärjestelmien rakentamisessa oleellista ovat ennalta harkitut sekä sovitut
toimintamuodot sekä tähän johtavien laukaisevien tekijöiden ennakolta tunnistaminen.
Tilanteiden mukaan sovellettavia yhdessä sovittavia toimia voidaan joutua odottelemaan
Jugoslavian kriisiin viitaten liian suurin uhrauksin. 

Amerikkalaiset ovat panostaneet varsin runsaasti varoja sekä kärsineet korvaamattomia
menetyksiä sodissa Euroopan vapauttamiseksi toisen maailmansodan aikana tai
Jugoslavian kriisissä ilman kiitosta. Miksi amerikkalaiset tulivat Eurooppaan sotimaan
Hitleriä vastaan tai miksi amerikkalaiset sitten pysyivät Euroopassa Kylmän Sodan ajan ? 



59

Turvallisuusarkkitehtuurin rakentamisessa oleellisimpana seikkana pitää nähdä tämän
päivän Euroopassa Venäjän sekä myöskin entisen Varsovan liiton maiden tilanne. Edellä
mainittujen maiden heikko taloudellinen tilanne voi helpostikin johtaa liikehdintään sekä
sisäpolitiikan ohjaamiseen ulkopolitiikan keinoin. Lisäksi voidaan nähdä mahdollisuutena
ottaa käyttöön poikkeustila demokratian ohittamiseksi. Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin
kehittäminen kriisien hallinnan osalta ei kuitenkaan saisi jäädä toteutumatta jonkin valtion
mahdollisten sisäpoliittisten ongelmien vuoksi. Vaaraan varautuminen vaatii toki enemmän
rohkeutta kuin silmiensä ummistaminen. 

Suurimmat muutokset Euroopassa ovat tapahtuneet entisen Neuvostoliiton alueella
turvallisuuden kentällä kuluneiden kymmenen vuoden aikana. Entisen Neuvostoliiton sekä
sen liittolaisten muutettua suuntaansa radikaalisti kaikkien toisten eurooppalaisten oli
seurattava tämän kehityskulun perässä. Toisin tämä asia voidaan ilmaista myös näin:
Entisen Varsovan Liiton valtioiden oli lopulta mahdollista tehdä päätöksensä ilman pelkoa
välittömästä sodasta tai sotilallisesta väliintulosta. Muutokset olivat rajuimmat entisen
Neuvostoliiton alueella syntyneissä uusissa valtioissa sekä muissa entisen Varsovan Liiton
jäsenmaissa. Winston Churchillin tyyliin asiaa kommentoidessa voitaisiin todeta
‘rautaesiripun’ jakaneen kerran valtiot kahteen erilliseen leiriin. Valtiot vapautuivat toisen
maailmansodan jälkeisestä keinotekoisesta jaostaan kommunismin romahtamisen jälkeen.
Myös läntisissä valloissa muutokset turvallisuuden järjestelyissä tulivat mahdollisiksi
vastauksena uudistuneeseen tilanteeseen itäisessä Euroopassa. 

Gorbatshovin ‘vallankumous’ Kylmän Sodan lopulla uudisti kommunismia, kun taas
Jeltsinin aika alkoi Neuvostoliiton loppumisesta viidentoista uuden valtion pyrkiessä kohti
demokratiaa sekä itsenäisyyttä. Voisimme sanoa rahan olleen perimmäinen syy Euroopan
turvallisuusarkkitehtuurin muutokseenkin kuluneen kymmenen vuoden aikana: Miksi
Gorbatshov halusi uudistaa kommunismia entisessä Neuvostoliitossa suoden kansalle
enemmän vapauksia ? Mikä olikaan syy tähän ? - Raha. Kansalaiset idässä halusivat
saada osakseen lännestä nähtyä hyvinvointia sekä korkeampaa elintasoa puuttuneiden
vapauksiensa lisäksi. Lännessä voimakkaasti toiminut liikehdintä rauhan rakentamiseksi
sisälsi ideologisesti vastakkaisia elementtejä ollen varsin vähäisesti tai ei lainkaan liikkeellä
taloudellisten seikkojen pohjalta. Idässä halu muutokseen voidaan nähdä suuressa määrin
vastauksena kurjuuteen sekä toiveeseen taloudellisesta kehityksestä. Berliinin muurin
purku sekä tätä edeltänyt porttien avaaminen saivat aikaan erittäin voimakkaita
tunnepitoisia reaktioita saksalaisten keskuudessa kuten myös laajemminkin rohkaisten
uudistuksiin. Tässä yhteydessä mainittakoon etteivät itäisen Euroopan kansojen toiveet
muutosten aikaansaamisessa luonnollisestikaan olleet ainoastaan taloudelliset, mutta niitä
lähdettiin toteuttamaan talouden nimissä johtajiensa toimisesta. Otaksunkin suurten
tunteiden aiheuttamien laajojen kansanliikehdintöjen olleen itäisen Euroopan johtajille
määrätyllä tavalla suuri yllätys pyrkimyksessään kohentaa maidensa taloutta. Krenzin
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avattua Berliinin muurin portit, muutosten toteutumista mäkeä alas vyöryvien kivien tavoin
jatkuvana liikkeenä ei voitu enää pysäyttää. 

Kuvattujen tapahtumien vyöryn voimakkuutta tuskin kukaan oli osannut ennakoida eikä
edes unelmoida. Historian kulkua katsottuamme herää mieleeni kysymys siitä, olisivatko
nämä tai toiset muutokset mahdollisia tapahtua uudelleen Euroopan kartalla. Uhka
hallitsemattomien tapahtumien syntymiselle sisältyy Venäjän vaikeaan taloudelliseen
tilanteeseen. Olisiko uudistusten jälkeen mahdollista pettymysten keskeltä nousta uusi
pyrkimys muutoksiin Leninin tavoin Venäjällä, jossa kansalaiset ensimmäistä kertaa koko
historian aikana elävät demokraattisessa järjestelmässä. Muistamme toki myöskin
tapahtumat vuonna 1968 Varsovan liiton miehittäessä Tsekkoslovakian. Kommunismin
loppuminen demokraattisten voimien voittona otettiin vastaan suurella ilolla, haltioituneesti
sekä tukea tarjoten Euroopan demokraattisten valtioiden tahoilta 104. Kritiikki uudistusten
hitaudesta Venäjällä ilmeni myöhemmin Jeltsinin oltua vallassa. 

Kylmän Sodan jälkeinen uusi tilanne aiheutti hämmennystä myös läntisessä Euroopassa.
Muutosten tuulet puhalsivat selvästi ilman vastauksia kysymyksiin. Taloudellisella saralla
Eurooppa sekä USA olivat tulleet kilpailijoiksi, vaikka poliittisesti sekä turvallisuuden alalla
olivatkin liittolaisia keskinäisten velvollisuuksiensa sekä vastuidensa kera 105. 

104. (Economic policy framework, 1996,s.13)
105. (Dorman, Treacher, 1995, s.34). 
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Saksan intressit turvallisuuden kehittämisessä sekä myöskin talouden saralla Euroopan
Unionissa ovat suurimpia. Saksojen yhdentyminen sekä uudelleen rakentaminen asetti
Saksan jälleen Euroopan keskukseksi. Tämä puolestaan synnytti uudelleen niinsanotun
Saksan kysymyksen, joka käy pohdintaa yhdistyneen Saksan tulevaisuudessa valitsemasta
uudesta suunnasta. Saksa näyttelee keskeistä roolia kaikissa yrityksissä luoda Euroopan
uutta turvallisuusidentiteettiä kuten myös käynnissä olevassa Maastrichtin sopimuksen
synnyttämässä prosessissa. Saksalla onkin yksi suurimmista sekä parhaiten koulutetuista
armeijoista Euroopassa. 106. Ranska puolestaan on intensiivisesti ottanut osaa
integroituneen Euroopan turvallisuuden rakenteiden sekä yhteisen uko- ja
turvallisuuspolitiikan rakentamiseen. Ranskan turvallisuuspoltiikassa ollaan nähty vuoden
1989 jälkeen voimakas sekä nopea muutos, jossa ‘puolustus’ ollaan korvattu sanalla
‘turvallisuus’ ja joka nähdään olevan vakauden takaaja. Turvallisuus tulkitaan
kollektiiviseksi yritykseksi sekä päämääräksi. 107. Saksa sekä Ranska harjoittavat
aktiivista sekä myös toimivaa yhteistyötä turvallisuuden alalla nykyisin.

Menneinä vuosina Britit ovat olleet valitsemassa laajentamista syventämisen sijaan EU:n
kehittämisessä kuluneiden kymmenen vuoden aikana toiveenaan integraation pysähtyminen
sekä tämän sijaan ‘vapaakauppa-alueen’ luonteisen liittymän suuntaan kehittyminen. Britit
omaavat edelleen Euroopassa erittiäin hyvin koulutetut sekä tehokkaat taistelujoukot. 108.
Tältä osin viimeksi kuluneiden vuosien aikana voidaan havaita merkittäviä muutoksia
etenkin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämisessä sallivampaan sekä
myönteisempään suuntaan Tony Blairin aikana. Katsaus historiaan kuitenkin osoittaa
mielestäni varsin selvästi syyt Brittien varaukselliseen suhtautumiseen yhteisen
turvallisuuspolitiikan kehittämistä kohtaan Euroopan Unionissa. Britit taistelivat
Maailmansodan aikana vapauttaakseen mantereen Hitlerin käsittämättömän pöyristyttävän
raa’an vallan alta. - Britit. Olisi kohtuutonta odottaa brittien olevan ilolla sekä
luottamuksella ryhtymässä rakentamaan varauksetonta yhteistä puolustusta Saksan kanssa
ilman  uskollisen kumppaninsa USA:n tukea. Ajatus tältä osin edellyttää Euroopan kartalla
kuluneen kymmenen vuoden aikana tapahtuneiden muutosten ymmärtämistä. 

106. (Duke, 1994, s.82-83) 
107. sekä 108. (Howorth, 1997, s.43. sekä 17.)
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Brittien näkemys uudistuksiin edustaa toisista lähtökohdista tilannetta tarkastelevaa kansaa
kuin Suomi, joka Kylmän Sodan aikana tottui elämään veitsen terällä suuren
Neuvostoliiton naapurina ollen rajalla, joka jakaa Eurooppaa kommunismin sekä
kapitalismin välillä. Uudistukset Neuvostoliitossa otettiinkin Suomessa vastaan suurella
helpottuneisuuden mielellä. Tässä yhteydessä muistutan mieliimme Suomen sekä Ruotsin
tehneen yhteisen aloitteen Euroopan Unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan
kehittämiseksi. Vuonna 1997 annetun Suomen valtioneuvoston selonteon mukan EU:n
uudistusten tulee vahvistaa unionin johtavaa asemaa poliittisen ja taloudellisen vakauden
edistäjänä sekä samalla EU hakee  mahdollisuuksia sotilaalliseen kriisinhallintaan Länsi-
Euroopan unionin (WEU) avulla. WEU rakentaa valmiuksia rauhanturva- ja
kriisinhallintatehtäviin, mihin se voi käyttää erikseen sovittaessa myös NATO:n
voimavaroja 109. 

Taloudelliset seikat kriisienhallintajärjestelmien kehityksessä näyttelevät merkittävää roolia
tänä päivänä. Kriisienhallintatoimien kriisiytyminen Euroopassa ollee kiistatonta
Euroopassa tapahtuneiden suurten muutosten pyörteissä. EU:n YUTP:n kehitys syntyy
lähes kaikkien eurooppalaisten kriisienhallintajärjestelmien myös samaan aikaan
uudistuessa. Tohtori Pekka Visuri näkee entisen Jugoslavian kriisissä toteutetut toimet
15.4.1999 Aamulehden julkaiseman artikkelin mukaan olevan täynnä paradokseja sekä
kriisienhallintajärjestelmien ajautuneen myös tätä esimerkkiä lähemmin tarkasteltaessa
kriisiin. Serbien toiminta artikkelissa nähdään kostoiksi NATO:n operaatioille. Täten
kriisinhallintaoperaatio oli saanut myös tarkoitukselleen vastakkaisia piirteitä. Tohtori
Visuri ilmoittaa pommitusten hinnaksi entisen Jugoslavian kriisissä miljardi markkaa
päivässä NATO:n operaatiossa.  

Taloudelliset kysymykset turvallisuuden rakenteissa saattavat aikanaan johtaa myös
eurooppalaisten kasvavaan taloudelliseen taakkaan turvallisuutensa järjestämisessä, joka
lienee selkeästi ymmärrettävissä oleva väittämä, josta kertoi myös Aamulehdessä
29.11.1998 olleessa artikkelissa amerikkalaistutkija Charles A. 

109. (VN, 1997, s.13).
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Kupchan toteaa Eurooppaan upotettujen rahasummien mielekkyyttä alettavan
Yhdysvaltain sisäpolitiikassa pian kyseenalaistaa. Hänen mukaansa uuden amerikkalaisen
poliitikkosukupolven myötä katoaa toisen maailmansodan luoma kohtalonyhteys
Yhdysvaltain ja Euroopan välillä eikä sotilaspoliittisessa mielin Eurooppaan ehkä haluta
enää sitoutua, uskoo Aamulehden artikkelissa amerkkalainen tutkija Kupchan marraskuun
29. 1998. 

Mikään kehityksen suunta turvallisuuden järjestämiseksi ei ole selvästi ennakolta
nähtävissä. Tästä kertoo tanskalainen kansanäänestys toisena kesäkuuta 1992, jossa
Tanska kieltäytyi ratifioimasta Maastrichtin sopimusta uhaten siten koko Euroopan
integraatioprosessia. Tämä tapahtumien kulku kuvasi hyvin kuinka vaarallista on asettaa
liikaa toivoa Maastrichtin sopimuksen perusteella kehitettäväksi aiotulle tulevalle yhteiselle
puolustukselle. Huolimatta siitä, että Maastrichtin sopimus hyväksyttiin lopullisesti kaikkien
12 maan lainsäädännössä, innostusta yhdentymiseen herkillä alueille kuten turvallisuudessa
ja siirtolaispolitiikassa (näihin viitataan usein korkeasti poliittisina alueina) ei esiinny aina
jäsenten yksimielisyyttä. Alkuperäinen Tanskan Maastrichtin sopimuksen hylkääminen
ilmentää jotakin sellaista kehitystä, josta monet eurooppalaiset johtajat eivät ole tähän asti
piitanneet, tai jota ainakin vähäteltiin: että Euroopan turvallisuuden rakentamisessa ilmenee
toisinaan yhtenäisyyden puute. Sekä Persianlahden sota että kansalaissota entisessä
Jugoslaviassa palvelevat esimerkkeinä yhtä hyvin epäyhtenäisyydesta kuin
kykenemättömyydestäkin. 110. 

Euroopan turvallisuuden kehityksessä eivät ainoastaan keskeisen tai läntisen Euroopan
valtiot ole merkittäviä tekijöitä. Oleellisin kehityksen suuntaan sekä nopeuteen vaikuttava
muuttuja voidaan nähdä Venäjällä. Jos uudistukset Venäjällä eivät onnistu sekä vielä
vanhoillisemmat voimat astuvat valtaan, yksi niiden päätavoitteita saattaa olla laajentaa
puolustusjärjestelyjänsä. Tästä pelättiin aiheutuvan yksinkertainen seuraus: jos NATO, tai
muut läntiset organisaatiot, eivät laajenisi Keski- ja Itä-Eurooppaan, niin epävakaa Venäjä
olisi saattanut sen tehdä. Pahimman skenaarion mukaan Venäjän autoritäärinen hallitus olisi
saattanut säilyttää hyvät suhteensa länteen, kun se samanaikaisesti olisi yrittänyt alistaa
esimerkiksi Ukrainan tavoitteenaan pakottaa se uuteen 
110. (Duke, 1994, s.213.)
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"liittoon". Sellainen kehitys olisi tehnyt keskieurooppalaiset ymmärettävän hermostuneiksi
ja niille olisi saattanut tulla mieleen Jaltan uudistuminen. Aiemmin voitiin havaita myös
Venäjän vastustusta Keski-Euroopan valtioiden NATO-jäsenyydelle. 111. Tämän tilanteen
voidaan nähdä muuttuneen 1990-luvun lopulla. Natoon liittyivät vuoden 1999 aikana
kolme entisen Varsovan liiton valtiota Euroopasta Venäjän esittämistä kannoista
huolimatta. Tällöin kävi selvästi ilmi Itä-Euroopan demokraattisten valtioiden vapaa tahto
liittyä tai erota valtioiden liittymistä Venäjän mahdollisesta vastustuksesta huolimatta.
Lisäksi tulee nähdä Venäjän esittämien näkemysten olevan aina myös vaikean epävakaan
demokratiaa opettelevan valtion sisäisten asioiden hoitoa. Venäjä on osoittanut myös halua
integroitua läntisiin turvallisuuden järjestelmiin. 

Pääasiallinen peruste oli olla myöntämättä kaikille keskisen Euroopan valtioille NATO:n
täysjäsenyyttä oli vieraantuvan Venäjän pelko. Jos näille valtioille olisi myönnetty täysi
NATO:n jäsenyys, olisi ollut mahdollista - niin väite kuuluu - että Venäjä olisi tuntenut
itsensä vieraantuneeksi, mikä olisi tuonut riskin siihen, että Eurooppaan perustettaisiin
uudelleen jakaantumat, tällä kertaa myös idemmäksi. On kaksi vastaväitettä
tämäntyyppiselle järkeilylle: Ensiksi kieltämällä laajentamasta takuita Visegrad-maihin
Venäjän vieraannuttamisen pelosta NATO on tehokkaasti perustanut vyöhykkeen jossa
Venäjä, ei USA, näyttää olevan niskan päällä. Toiseksi varoitukset Venäjältä marras- ja
joulukuussa 1993, joiden mukaan mikä tahansa yritys laajentaa NATO:n jäsenyyksiä,
johtaisi Venäjän turvallisuuspolitiikan uuteen perusarvioon. 112. Tosin entisten Varsovan
liiton maiden sisäinen kehittymättömyys demokratian tiellä voidaan nähdä Venäjän pelkoa
huomattavasti oleellisemmaksi tekijäksi liittoutuman oven avaamatta jättämisessä sekä
täten Euroopan turvallisuuden integraation etenemisessä. Yhteisen puolustuksen
toteuttamisen eräänä edellytyksenä voidaan nähdä yhteisten eurooppalaisten arvojen
ilmenemistä. 

Terrorismin vastainen kamppailu yhdistää hallituksia ja järjestöjä kaikkialla.
Joukkotuhoaseteknologian leviämistä torjutaan sekä G-7/Venäjä -yhteistyön että
kansainvälisten vientivalvontajärjestelyjen puitteissa. Euroopan unionissa yhteistyö oikeus-
ja sisäasioissa on korostunut. Keskeisiksi kysymyksiksi ovat nousseet 

111. sekä 112. (Duke, 1994, s.324. sekä 308.)
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yhtäältä ulkorajojen valvontaan, maahanmuuttoon ja turvapaikkaan liittyvät asiat sekä
toisaalta poliisiyhteistyön tehostaminen vastapainona henkilöiden vapaan liikkumisen
aiheuttamille uhkille. Uusi foorumi yhteistyössä rikollisuuden vastaisen taistelun
tehostamisessa on Itämeren maiden neuvosto. 113. 

Eurocorps eli saksalais-ranskalainen armeijakunta juontaa juurensa kylmän sodan
kaudelta. Aluksi se muodostettiin nopean toiminnan kevyeksi mekanisoiduksi prikaatiksi.
Varsinainen kehitys alkoi 1980-luvun lopulla Helmut Kohlin aloitteesta. Eurocorps
voidaan nähdä mallina muille maille, kun ne perustavat omia alueellisia sotajoukkoja ja
sotilaallisia komentorakenteita. 114. 

6.2.Organisaatiot 

Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin keskeisiä tekijöitä ovat edelleen koko maailmaa
toiminta-alueenaan pitävä Yhdistyneet Kansakunnat sekä tämän turvallisuusneuvosto.
Sotilasliitto NATO omaa pitkän sekä vakaan perinteen tässä kentässä. Edellä selostettuun
historiaan viitaten todetaan Varsovan Liiton toiminnan loppuneen sekä yhteistyön
lisääntyneen entisten Varsovan Liiton jäsenten sekä läntisten valtioiden kesken. Euroopan
turvallisuus- sekä yhteistyöjärjestön rooli rauhan rakentamisessa on säilynyt sekä
vahvistunut vuosien varrella diplomatian välineenä kuitenkin ilman mahdollisuuksia käyttää
pakotteita tavoitteiden saavuttamiseksi. Euroopan unionin yhteisen ulko- ja
turvallisuuspolitiikan kehitys ottaa ensimmäisiä haparoivia askeliaan. Lisäksi pohjoismaat
harjoittavat yhteistyötä turvallisuuden alalla jossakin määrin. 

113. (VN, 1997, s.15)
114. (Paul, 1996, s.55)
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Entisen Varsovan Liiton maiden keskinäinen yhteistyö olikin varsin vähäistä Varsovan
Liiton toiminnan aikana, sillä Neuvostoliitto käytti asemaansa myöskin estääkseen jäsenten
keskinäistä toimintaa eräänä valtansa vahvistamisen keinona. Varsovan Liiton loputtua
tämän entisten jäsenmaiden välinen vuorovaikutus myös turvallsuuden saralla lisääntyi
huomattavasti. Liittoutuminen länteen nähtiin usein pelastuksena.

Euroopan Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ottaa ensimmäisiä askeliaan kohti
mahdollista yhteistä puolustusta jäsentensä kesken. Länsi-Euroopan Unionin (WEUn)
toiminta heräsi henkiin uudelleen sekä edustaa nykyisin EU:n turvallisuusdimension
rakentamisen areenaa. NATO:n organisaatioista mainittakoon tässä entinen NACC sekä
PfP sekä nykyinen EAPC. 

Euroopan karttaa tarkasteltuna turvallisuuden keskeisiä organisaatioita poikkeusoloissa
ovat YK:n turvallisuusneuvoston sekä ETYJ:n toiminnan lisäksi tänä päivänä NATO sekä
tulevaisuudessa ehkä Eurooopan Unioni aikomuksenaan kehittää yhteistä ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa, Länsi-Euroopan Unioni, WEU, entinen NACC sekä nykyisin
toimiva EAPC, NATO-Russia Permanent Joint Council (PJC), NATO-Ukraine
Commission (NUC), Mediterranean Cooperation Group (MCG) sekä Partnrship for
Peace (PfP) ohjelma. 

Länsi-Euroopan unioni perustettiin Brysselin sopimuksen solminnalla. Lisäksi vuonna 1949
perustettiin Pohjois-Atlantin puolustusjärjestö (North Atlantic Treaty Organization,
NATO). Käytännössä WEU:n toiminta oli jäänyt lähes täydellisesti NATO:n varjoon. Sen
sotilaalliset tehtävät annettiin 20.12.1950 tehdyllä päätöksellä NATO:lle, mutta Brysselin
sopimus pysyi silti voimassa ja jatkui vuoteen 1998 asti. WEU on Brysselin sopimuksen
IV artiklan mukaisesti toiminut yhteistyössä NATO:n kanssa ja pyrkinyt välittämään
toimintojen päällekkäisyyttä. WEU:n merkitys on lisääntynyt vuodesta 1984 lukien lähinnä
Ranskan, Saksan ja Belgian aloitteesta ja sen seurauksena, että Yhdysvallat on osoittanut
halua vetää joukkojaan ja aseistustaan Länsi-Euroopasta. 115. 

115. (Le Morzallez teoksessa Paasivirta, 1995, s.808)
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North Atlantic Cooperation Council (NACC) aloitti toimintansa joulukuussa 1991.
Partnership for Peace (PfP) eli rauhankumppanuusohjelma alkoi tammikuussa 1994. Euro
Atlantic Partnership Council (EAPC) aloitti toimintansa toukokuussa 1997. Samaan
aikaan 1997 NATO sekä Venäjä allekirjoittivat sopimuksen ‘Founding Act’, jota voidaan
hyvin luonnehtia historialliseksi sopimukseksi keskinäisten suhteiden järjestämisestä,
yhteistyöstä sekä turvallisuudesta. NATO-Ukraina sopimus syntyi myös tällöin. The Euro-
Atlantic Partnership Council (EAPC) aloitti toimintansa NACC:n kokouksen myötä
30.5.1997, jolloin EAPCstä tuli uusi yhteistyöelin, joka korvasi NACC:n sekä rakentui
menestyksekkäästi toteutetusta poliittisesta sekä sotilaallisesta yhteistyöstä NACC:n sekä
PFP:n piirissä 116. 

Kahden organisaation eli NATO:n ja WEU:n tapauksessa ajatuksen "kaksihattuisesta"
armeijasta pelättiin voivan johtaa ongelmiin. Institutionaalinen hämmennys oli aikanaan
myös NACC:n ja ETYJ:n välillä. NACC muodostettiin Pohjois-Atlantin Neuvoston
Rooman Julistuksen ehdotusten seurauksena. NACC:n kesäkuun kokouksessa, joka
seurasi välittömästi Pohjois-Atlantin Neuvoston kokousta, NACC:n toiminta hahmoteltiin
seuraavasti "myötävaikuttaa valtioiden välisiin yhteistyösuhteisiin ja keskinäisesti toisiaan
vahvistavien instituutioiden verkostoon perustuvaan turvallisuusarkkitehtuurin
rakentamiseen". 117. 

Brysselin huippukokouksessa tammikuussa 1994 NATO ilmaisi periaatteen, jonka
mukaan liiton kollektiiviset voimavarat voivat olla WEU:n käytettävissä tämän
operaatioissa. CJTF eli (Combined joint task force) joukkojen tarkoituksena oli tarjota
erilliset sotilaalliset voimavarat WEU:n käyttöön niitä tapauksia varten, joissa NATO olisi
haluton tai kykenemätön toimimaan. Vuoden 1994 alusta lähtien näiden  joukkojen rooli
kehittyi NATO:n sekä WEU:n ministerikokousten tuen saattelemana. 118. 

116. (NATO documents, 1999). 
117. (Duke, 1994, 169)
118. (Baumel, 1996, s.10)
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Maastrichtin kokouksen jälkeen WEU kutsui kaikki EY-maat jäseniksi. Petersbergin
kokouksessa kesällä 1992 täsmennettiin unionin täys- ja liitännäisjäsenen sekä tarkkailijan
asemaa 119. Edelleen sovittiin WEU:n käyttöön asetettavien joukkojen nimeämisestä,
yhteistyön tiivistämisestä entisten itäblokin maiden kanssa sekä 
järjestön kriisinhallintakyvyn parantamisesta sekä yleisiksi kriisinhallintatehtäviksi
määritettiin humanitääriset tehtävät, pelastustehtävät, rauhanturvatehtävät sekä rauhaan
pakottaminen ja muu joukkojen käyttö kriisinhallinnassa 120. 

NATO:n sekä WEU:n osin päällekkäiset järjestelmät saattavat osoittautua jossain
vaiheessa tulevaisuudessa turhiksi sekä niitä pyritään yhdistämään. Euroopan
turvallisuusarkkitehtuurin muutokset ovat olleet historian valossa merkittäviä sekä nopeita.
Rakenteiden luominen vastaamaan käytännön tarpeita kestää huomattavan paljon aikaa
päättäjien ollessa demokraattisia valtioita. Turvallisuuden luonteeseen kuuluu uhan
tunnistaminen. Puolustautuminen tai suojautuminen vaaroilta sisältää valtion kannalta varsin
oleellisia kysymyksiä. Päätösvallan luovuttaminen nopeasti ylikansalliselle elimelle sotaan
sekä rauhaan liittyvissä kysymyksissä tuskin tulee kysymykseen demokraattisissa
valtioissa. NATO:a ei voida sanoa ylikansalliseksi elimeksi päätöksentekoprosessinsa
vuoksi kunkin maan ollessa yhä itse vastuussa toimistaan, mutta sen sijaan Euroopan
unionia voidaan luonnehtia ylikansalliseksi organisaatioksi. 

Euroopan yhteistyövaraiseen turvallisuuteen kuuluu yhteisten valmiuksien luominen
sotilaalliseen kriisinhallintaan ainoastaan. YK ja ETYJ on hyväksytty toimeksiantajiksi. Ne
voivat myös johtaa omia rauhanturvatoimia. NATO ja sen PfP-ohjelma ovat saaneet
keskeisen aseman ja kriisinhallinnasta on tullut yksi NATO:n pääasiallisista toimita-aloista.
Naton rauhankumppanuusohjelma kehittää kaumppanuusmaiden yhteistoimintavalmiuksia
rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä NATO-maiden joukkojen kanssa. Asevoimien
yhteistoimintakyvyn kehittämisestä on tullut rauhankumppanuuden merkittävä osa. 121. 

119. (kts. esim. Sotilasaikakauslehti 4/1994, s.13. teoksessa Eroll, 1996, s.34)    
120. (Hägglund, Gustav, teoksessa Eroll, 1996, s.33)
121. (VN, 1997, s.30)
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Turvallisuuspoliittisissa ratkaisuissa päätösten luonteeseen kuuluu uhalta suojautuminen
sekä mahdollinen sopimus kohdata kriisit yhdessä sekä täten yhdistää käytettävissä olevia
voimavaroja kriisien hallitsemiseksi. Ongelmallista tässä kysymyksessä on suojan
ulkopuolelle jääminen. Kuka saa suojan sekä kuka jää sen ulkopuolelle. Mitä tapahtuu
kahden ryhmän välillä, kun toinen suojautuu toiselta. Miten kaksi joukkuetta toimii
pelikentällä. - Looginen sekä viisas näkemys tähän seikkaan olisi turvallisuuden saralla
pyrkimys kehittää suuri sekä voimakas suoja laajalla rintamalla toimivana järjestelmänä.
Koko maailman kattavien järjestelmien toiminta ollaan toistaiseksi voitu todeta olleen
tehotonta tai puutteellista. YK:n turvallisuusneuvoston kyky toimia kriiseissä edellyttää
kaikkien pysyvien jäsenten saman suuntaista näkemystä päätösten tekemiseksi.
Demokratiat eivät uhkaa toisiaan - yleensä. Euroopan turvallisuuden rakentamisessa
historian opetukset kahdesta toisilleen vihamielisestä liittymästä todellisten uhkien lisäksi
vaikuttavat tehtäviin valintoihin sekä ratkaisuihin. Erilaisten taloudellisten sekä
kulttuurillisten seikkojen yhteen sovittamisen hankaluudet lisäävät muutosten
ongelmallisuutta. Kylmän sodan aikana liittoutumat suojiensa alla olivat syitä toistensa
olemassaololle sekä vahvistivat suojiensa kestävyyttä toisistaan johtuvista syistä. 

Tämän päivän Euroopassa pyrkimys luoda järjestelmiä turvallisuutensa järjestämiseen
osoittaa positiivista halua huolehtia turvallisuudesta sekä parantaa sitä. Uhkana
tulevaisuudessa voidaan selkeästi nähdä Euroopan kartalla entisen Neuvostoliiton alueen
sekä joidenkin entisen Varsovan liiton maiden sisäinen kehitys. Mikäli taloudellinen kehitys
maissa etenee hitaasti tai taantuu, saattaa kansan keskuudessa syntyä uudelleen halu
uudistuksiin kuten Gorbatshovin aikanakin. Tässä halussa tuskin voidaan nähdä rauhaa
uhkaavaa tekijää, mutta sen aiheuttamat prosessit voivat johtaa demokratiaa ihanteenaan
pitävässä länsimaisten arvojen maassa ikävinä pidettäviin sekä huolestuttaviin
kehityskulkuihin, kuten merkittävä ydinasevallan diktatuuri sekä kommunismi. 

Turvallisuuden organisaatioiden rakentamisessa Euroopassa avoin keskustelu tai aiheen
analysointi suomalaisessa kulttuurissa osoittautuu vähäiseksi tai NATO:n kannattamiseksi
tai vastustamiseksi varsin pinnallisilla seikoilla kiistellen. Jopa tutkijoiden ääniä ollaan
pyritty hiljentämään poliittisista syistä aiheesta menneinä vuosina.
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Suomessa julkinen keskustelu mediassa sisältää varsin vähän analyyttista turvallisuuden
rakenteiden pohdintaa. Muutoksen ymmärtäminen ympäristössämme voi kuitenkin johtaa
avoimeen keskusteluun vastaan-kannalla NATO linjalta tunnistettuamme Suomen
sitoumukset sekä asemamme. Varovaisuus turvallisuuden rakenteiden luomisessa pitää
sisällään myös luonnollisesti voimakkaan pyrkimyksen pitää yllä rauhaa.
Kriisinhallintamekanismit pitää nähdä jatkeena kyvykkäälle diplomatialle. Kriisejä saattaa
syntyä ilman ihmisten tietoisia ratkaisuja, kuten onnettomuuksia kemian alalla tai
terrorismin aikaan saamia ilmioitä. Kriisienhallintajärjestelmien tulee toimia kaikissa
olosuhteissa sekä myös tarvittaessa heti. Hitaasti kehittyvien sotilaallisten kriisien
syntymisessä kriisienhallintajärjestelmät astuvat kuvaan vasta diplomatian epäonnistuttua 
tehtävässään estää kriisin puhkeaminen. 

Eurooppalaisen turvallisuusarkkitehtuurin rakenteissa NATO näyttelee keskeistä roolia.
Varsovan liiton toiminnan loppuminen mahdollisti myös NATO:n luonteen sekä voiman
muutokset Euroopassa. 1990- luvun alussa Simon Duken väittämä NATO:n
tarpeellisuudesta Euroopassa saattaa osua edelleen oikeaan. Duken  kolmella väittämää
ovat seuraavat: Eurooppalaiset ovat peruuttamattomasti kykenemättömiä esiintymään
yhtenäisesti turvallisuuskysymyksissä tai organisoimaan oman turvallisuutensa Jugoslavian
esimerkkiin viitaten. USA:n joukkojen täydellinen vetäytyminen Euroopasta johtaisi
ennemmin tai myöhemmin konfliktiin Euroopassa sekä täten USA joutuisi jälleen
selvittämään sotkun Euroopassa kriisin puhjettua. USA nähdään monin tavoin kuuluvaksi
yhteen Euroopan valtioiden kanssa yhteisten arvojen, kauppasuhteiden sekä kohtalon
vuoksi. 
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6.3. Uuden Euroopan kynnyksellä 

Uutta sekä mullistavaa ovat turvallisuuden kentässä olleet muutokset idässä Varsovan
liiton romahduksen jälkeen. NATO:n yhteistyöelimiin liittyivät Venäjän ohella monet
muutkin entisen Varsovan liiton valtiot saaden täten aikaan NATO:n EAPC:n
menestyksellisen toiminnan muodossa NATO:n vaikutusvallan piiriin kuuluvan alueen
laajentumisen Atlantin molemmilta puolilta aina Uralille sekä Kiinan rajoille asti. Entisten
toisilleen vastakkaisten liittoutumien rajat ylittävät kriisienhallintajärjestelmät sekä rauhan
vahvistamiseen pyrkivät yhteistyöfoorumit - kuten oli aiemmin Euroopassa ETYJ:n
toiminta - vahvistavat turvallisuutta sekä vakautta. Euroopan unionin yhteisen ulko- ja
turvallisuuspolitiikan kehitys saattaa aikanaan johtaa mantereellamme ratkaiseviin
uudistuksiin turvallisuutemme järjestämisessä. Suomen kannalta nämä muutokset pitää
panna merkille täysin toisessa valossa kuin läntisessä Euroopassa. Roolimme kahden leirin
välissä edellytti jatkuvaa harkintaa turvallisuuden rakentamisessa vapauden, itsenäisyyden
sekä demokratian vallitsemassa järjestelmässämme. Sijaintimme asettaa määrätyt
rajoitteet, jotka huomioiden meidän tulee pystyä vastaamaan nopeasti sekä voimakkaasti
muuttuviin turvallisuuden tekijöihin jatkossakin. 

Euroopan turvallisuus- sekä yhteistyöjärjestön raportissa Helsingistä vuodelta 1995
sanotaan, että vaikka ETYJ, NATO sekä EU eroavat toisistaan luonteissaan, voisivat ne
olla saman option elementtejä sekä omata toisiaan täydentävät roolit Euroopan
turvallisuuden kentässä. Edelliseen viitaten voidaan todeta tässä jaossa sotilaallisten
toimien olevan NATO:n alaa EU/WEU:n toimiessa enemmän poliittisella tai taloudellisella
kentällä. ETYJ voisi olla vastuussa laajempien oikeudellisten kysymysten ratkomisesta
sekä normien kehittämisestä. 122. 

Euroopan Turvallisuus- sekä Yhteistyöjärjestö selvitti, miksi Euroopan turvallisuuden
rakenteet ovat muuttumassa seuraavalla tavalla: Kylmän Sodan jälkeisessä Euroopassa
moni valtio on tilanteessa, jossa turvallisuus riippuu pääasiassa valtion omista itsenäisistä
päätöksistään eikä niinkään suurvaltojen kannoista. Tässä mielessä tilanne Euroopassa oli
ollut lamaantunut kylmän sodan 

122. (CSCE Helsinki Final Act 20th Anniversary Symposium 1.8.1995, s.32.) 
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aikana. Symposiumi paljasti suurimman osan Euroopan valtioista tehneen päätöksensä
suhteestaan monikansallisiin järjestelmiin. Lisäksi todettiin jäsenyyden tai aikomuksen
liittyä jäseneksi joko NATO:oon tai / ja EU / WEU:hun muodostavan raamit ulko- ja
turvallisuuspolitiikan kehittämiselle suurimmalle osalle Euroopan valtioita. 123. 

Transatlanttisen linkin tärkeydestä Euroopalle esittää Baumel vuonna 1996 kirjoitetussa
kirjassaan näkemyksensä. Hänen mukaansa historian kirjoista voimme todeta
amerikkalaisten saapumisen Eurooppaan Hitlerin Saksan kukistamiseksi 
olleen demokratian voitto. Lisäksi Baumel toteaa tämän seikan tulleen uudelleen todettua
Bosnian kriisin yhteydessä. Baumel toteaakin demokratian pysymisen sekä kehittymisen
varmistamiseksi Euroopassa tarvittavan amerikkalaisten sekä eurooppalaisten yhteistyötä
eikä hänen mielestään Eurooppaan voida tästä syystä rakentaa uskottavaa
turvallisuusjärjestelmää ilman Atlantin takaisia valtioita eli USA:ta sekä Kanadaa.
Joenniemi puolestaan esittelee toista käsitystä todellisuudesta  124. todeten Euroopassa
todennäköisimmän tulevaisuuden kehityksen olevan viemässä kohti Euroopan Unionin
voimakasta turvallisuuspoliittista roolia. Skenariossa Unionilla uskotaan olevan riittävä
voima koko mantereen turvallisuuden takaamisessa sekä uskotaan turvallisuusongelmien
esiintymiseen vain periferiassa esimerkiksi sisällissotina, joihin puuttuminen olisi vaikea
kaikissa tapauksissa sekä kaikin mekanismein. 

Eurooppalaiset voisivat kokea pitkällä ajanjaksolla taloudellisesti raskaaksi taakaksi
turvallisuutensa järjestämisen WEU:n puitteissa Euroopan Unionin johdossa uusin
rakentein. NATO:n toiminnallisten valmiuksien uusintaminen uusilla rakenteilla sekä
resursseilla mukaan lukien myös  kommunikaatio- sekä huoltojärjestelmät kaikkine
materiaalitoimintoineen, tulisivat maksamaan Euroopalle noin 100 biljoonaa dollaria
vuodessa. Tämä hämmästyttävän suuri summa tarkoittaisi tavallisen eurooppalaisen
joutuvan käyttämään puolustamiseen 60% enemmän rahaa 

123. (CSCE Helsinki Final Act 20th Anniversary Symposium 1.8.1995, s. 27.)
124. (Joenniemi Pertti, teoksessa Lähteenmäki (ed.), 1994, s. 42.)  
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kuin näinä päivinä tapahtuu. Tämä olisi luonnollisestikin poliittisesti mahdoton
toteutettavaksi. 125. Laskelmissa käytetty rakenteiden uusintaminen tuskin kuitenkaan
sellaisenaan tulisi kysymykseen, mutta antaa suuntaa talouden kylmiin seikkoihin
turvallisuuden rakenteiden muuttamisessa. 

Euroopan Unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämiselle asettaa rajoitteita
myös historian siipien havina Toisen Maailmansodan raunioilta taloudellisten seikkojen
lisäksi: Uskalletaanko Saksalle antaa merkittävää roolia tai voidaanko USA:n suomasta
turvasta luopua. Vähäiseksi emme voi myöskään luonnehtia Venäjän sekä muiden entisten
Neuvostoliiton valtioiden osuutta tässä kuviossa valtavien ongelmiensa sekä yhteiskuntien
epävakauden vuoksi. Turvallisuuteen liittyvien seikkojen herkkyys poliittisilla areenoilla
voidaan todeta kehityksen jarruiksi kuin myös taloudelliset seikat. 

Eräs avainkysymyksistä turvallisuuden rakenteissa Euroopassa on vuosituhannen
vaihteessa kysymys, kuinka tyydyttää Keski-Euroopan sekä Itä-Euroopan valtioiden
turvallisuustoiveet sekä tarpeet euro-atlanttiseen järjestelmään nämä valtiot integroiden
sekä tämän turvallisuusjärjestelmän keinoin ottaen huomioon ettei jotkut näistä valtioista
ole tai eivät edes kuvittele voivansa lähitulevaisuudessa olla jäseniä EU:ssa, NATOssa tai
WEU:ssa. 126.

Kaikkien turvallisuusjärjestelmien mukaan lukien eurooppalainen, transatlanttinen tai jokin
muu alueellisen liittymän, täytyy ottaa huomioon uusi geo-strateginen ympäristö
Euroopassa. Jäsenten tulee tulevaisuudessa määritellä kantansa joko oman itse
toteutettavan turvallisuusjärjestelmänsä (jotka monissa tapauksissa koordinoidaan
monikansallisen liiton toimesta) tai tätä tehokkaammaksi koetun unionin yhteisen
puolustuspolitiikan puolesta. Tässä uudessa tilanteessa valtioiden alueellisen
koskemattomuuden uhka näyttää epätodennäköiseltä. 127. 

125. (Skarphédinsson, teoksessa Baumel, 1996, s.20)
126. (Onyszkiewicz, teoksessa Baumel, 1996, s.26)
127. (Tindeman, 1998, s.13)
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Maastrichtin sopimus poliittisesta unionista syntyessään ei katsottu olevan kehittämässä
Euroopan integraatiota millään tavoin ratkaisevasti liittovaltion tai yhtenäisen ulkoisen
identiteetin suuntaan, vaikka sen katsottiinkin tuovan tähän prosessiin joitakin uusia
federalistisa elementtejä. Merkittävin näistä liittyi yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan
ja erityisesti siihen avaukseen, jonka sopimus teki  yhteisen puolustuksen suuntaan. 128. 

Myöhemmin unionin kehittämisestä käyty keskustelu on liikkunut syventämisen sekä
laajentamisen välillä kiivaana. Turvallisuuden yhteinen rakentaminen Euroopan unionissa
sisältää voimakkaita vastakkaisiakin näkemyksiä jäsenten kesken. Tarkasteltaessa
turvallisuuden sekä vakauden kehitystä Euroopan kartalla Suomen tilanteesta liikkeelle
lähtien, voidaan todeta laajalla pohjalla toimivien rauhan rakentamiseen pyrkivien
organisaatioiden - mukaan lukien myös kehityksen alla oleva Euroopan unionin yhteinen
ulko- ja turvallisuuspolitiikka yhdessä WEU:n kanssa - olevan toivottavia ilmiöitä
matereellamme. Lisäksi Venäjän havaittavissa oleva integroituminen läntisiin turvallisuuden
järjestelmiin mahdollistaa luottamuksen lisääntymisen itäisten valtioiden halusta toimia
kansaivälisten sopimusten sekä oikeuden mukaan kunnioittaen Suomen kaltaisten pienten
valtioiden itsemääräämisoikeutta sekä alueellista koskemattomuutta.   

Hyvä yhteistyösuhde NATO:n sekä Venäjän välillä voidaan nähdä erityisen voimakkaasti
vakautta luovaksi tekijäksi Euroopan kartalla sekä ehkä vielä enemmän koko maailman
mittakaavassa asiaa tarkastellen. Menestyksellinen NATO:n laajentuminen keskeiseen
Eurooppaan sekä NATO:n ja Venäjän välinen starteginen kumppanuus ovat kaksi
perustavaa laatua olevaa pilaria Euroopan vakaan turvallisuuden rakentamisessa
tulevaisuudessa. Mikään tuskin voisi korvata ETYJä sen tulevaisuudessakaan roolissaan
sovittelijana hitaasti kehittyvissä konflikteissa ratkaisun etsimisessä sekä aikaisen
varoituksen mekanismeineen. 129. 

128. (Huru ja Jalonen teoksessa Tiilikainen, 1995, s.16) 
129. (Herolf, 1996, s. 107)
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7. Euroopan Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 

Suomi otti ratkaisevan askeleen kohti jäsenyyttä Euroopan Unionissa, kun
kansanäänestyksessä selvällä enemmistöllä kannatimme Euroopan unionin jäsenyyttä,
jolloin hyväksyimme ilman ennakkoehtoja sekä Euroopan Unionin institutionaalisen
rakenteen että sellaiset eurooppaalaiset instituutiot kuten tulevat turvallisuuteen ja
puolustukseen liittyvät organisaatiot. Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuoden 1995
alusta hyväksyen Euroopan Unionin direktiivit, unionisopimukset sekä muut säädökset
mukaan lukien ajatuksen kehittää EU:ta kohti yhä läheisempää poliittista liittoa. 130. 

Liittyessään Euroopan unioniin Suomi siis ei tehnyt varaumia, joiden myötä valtio olisi
sulkenut jotkin unionisopimuksen osat pois sitoumustensa piiristä. Varaumien merkitys
kansainvälisoikeudellisissa sopimuksissa tulee olla hyväksyttävissä kaikkien sopimuksen
osapuolien kesken ennen sitoumusten voimaan astumista. Sen sijaan Pekka Visuri
huomauttaa Suomessa valtioneuvoston tehneen selonteon Euroopan unioniin liittymisen
yhteydessä.  

EU:n yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) on ollut muodostumassa viimeksi
kuluneina vuosina. Tämä on suuri muutos, joka nähdäkseni on tervetullut uudistus kauhun
tasapainon ja kylmän sodan jälkeiseen uudistuneeseen Eurooppaan. Kommunismin
romahdettua Itä-Euroopassa koko Euroopassa oltiin täysin uudessa tilanteessa
turvallisuuden kentällä. Euroopan Yhteisö kasvoi sekä voimistui ja polarisoituneen
Euroopan vastakkainasettelu oli väistynyt. Ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan
jälkeen eurooppalaiset saattoivat harkita turvallisuutensa järjestämistä ilman itä-länsi-
suuntaista välitöntä uhkaa. 

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Amsterdamin sopimuksen J.1 artiklan
mukaan : turvata ja edistää unionin yhteisiä arvoja, perusetuja ja itsenäisyyttä, lujittaa
unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuutta, säilyttää rauha ja lujittaa kansainvälistä
turvallisuutta, edistää kansainvälistä yhteistyötä, kehittää ja lujittaa kansanvaltaa ja
oikeusvaltion periaatetta sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitusta. 

130. (Paul, 1996, s.14.)
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Tarkasteltaessa Euroopan unionin kehittymässä olevaa turvallisuuspolitiikkaa, voidaan
sanoa Suomen pitkän yhteisen rajan Venäjän kanssa (n. 1.300 km), pienen 
väestömäärän, maan harvan asutuksen ja Venäjän etupiiri-intressien muodostavan 
Euroopan unionille turvallisuus- ja puoluspoliittisen ongelman. 
Maamme voidaan katsoa lukeutuvan Euroopan unionin kovaan ytimeen sekä täten
voidaan otaksua kiinnostus osallistua myös yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan sekä
myös puolustusdimensioon. 131.

Euroopan Unionin sopimuksessa määritellään tarkoin Euroopan yhteisön
yhdentymistavoitteet: ‘harjoittaa koko yhteisön alueella yhdenmukaista ja tasapainoista
talouskehitystä, kestävää ja ei-inflatorista alueellista kasvua, tehokasta taloudellisen
kehityksen yhdenmukaisuutta, parantaa työllisyyttä ja sosiaaliturvaa sekä parantaa
elintasoa, elämisen tasoa ja taloudellista ja sosiaalista yhtenäisyyttä sekä jäsenvaltioiden
solidaarisuutta” (Perusajatusten 2. artikla) 132. 

Euroopan Unionin sopimus, joka allekirjoitettiin joulukuussa 1991 Maastrichtissa, tunnusti
Länsi-Euroopan liiton (WEU) olennaiseksi osaksi Euroopan unoinin kehitystä ja määräsi
WEU:n tehtäväksi laatia sekä toteuttaa Euroopan Unionin puolustuspolitiikkaan liittyviä
päätöksiä ja toimenpiteitä. Näiden tavoitteiden käytöönotto heijasti Euroopan unoinin
jäsenvaltioiden määrätietoisuutta ottaa suurempi vastuu yhteisestä puolustuksestaan ja
turvallisuudestaan. Tätä kehitystä kutsutaan nimellä Euroopan turvallisuus- ja
puolustusidentiteetiksi (European Security and Defence Identity, ESDI). 133. 

Euroopan turvallisuusulottuvuutta oli kuitenkin yritetty kehittää jo useita kertoja. Euroopan
poliittisen yhteistyön (EPY-European Political Co-operation, EPC) luominen oli edellinen
tämän suuntainen yritys. Se oli luonteeltaan kuitenkin hallitusten välistä ja osoitti selkeästi
EY:n kykenemättömyyden tarjota turvallisuusulottuvuutta Eurooppaan. Vuonna 1981 britit
ehdottivat, että EPC saa toimivallan turvallisuusasioissa, mutta joutuivat tekemään
kompromissin, jossa 

131. (Paul, 1996, s.120)

132. (Eissel teoksessa Lähteenmäki, 1994, 15)
133. (Nato documents, 1999)
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EPC:n sallittiin käsitellä vain turvallisuuteen liittyviä poliittisiä kysymyksiä. Vuoteen 1983 ja
Stuttgartin juhlalliseen julistukseen (Solem Declaration of Stuttgart) mennessä EPC ei ollut
saanut käsitellä turvallisuusasioita sellaisenaan, vaan pelkästään turvallisuuteen liittyviä
poliittisia ja taloudellisia kysymyksiä. 134. 

Euroopan unionin historialliset lähtökohdat ja tavoitteet ovat perimmiltään
turvallisuuspoliittiset. Niiden merkitys säilyy muuttuvassa Euroopassa. Taloudellinen ja
poliittinen yhdentyminen sitoo jäsenvaltiot keskinäiseen yhteistyöhön, riippuvuuteen ja
yhteisvastuuseen, tekee syventyessään sodat niiden välillä mahdottomiksi ja rakentaa
turvallisuutta demokratian ja hyvinvoinnin pohjalle. EU:n laajentuminen vahvistaa
demokratiaan pohjautuvaa rauhaa. 135. 

Turvallisuus- ja puolustusulottuvuuden kehittämisessä 1996 HVK eli Hallitusten Välinen
Konferenssi pyrki vastaamaan ajankohtaisiin turvallisuushaasteisiin. Ensimmäisen askeleen
oli määrä laajentaa unionin toimivaltaa vakauspolitiikan ja kriisidiplomatian piiristä
sotilaalliseen kriisinhallintaan. Keskustelun pohjana oli  Suomen ja Ruotsin yhteinen
ehdotus, joka perustui Maastrichtin sopimuksessa sovittuun puolustusulottuvuuteen sekä
EU:n ja WEU:n välisen suhteen lähentämiseen. Ehdotuksen mukaan unionin toimivaltaan
kirjattaisiin humanitaariset ja kriisinhallintatehtävät, joissa käytetään sotilaallisia
organisaatioita. Unionin päätökseen pohjautuvien operaatioiden toimeenpanossa
turvauduttaisiin WEU:n, jonka kytkentää EU:iin tiivistettäisiin. Ehdotuksen mukaan kaikilla
kriisienhallintaan osallistuville mailla, myös sotilaallisessa mielessä liittoutumattomilla, tulisi
olla tasavertainen mahdollisuus osallistua operaatiota koskevaan suunnitteluun sekä
päätöksentekoon WEU:ssa. 136. 

Yhteinen puolustus säilyy asialistalla unionisopimukseen kirjattuna yhdentymistavoitteena,
mutta sen toteutuminen pitkällä aikavälillä riippuu jäsenvaltioiden yhdentymistavoitteista,
turvallisuusympäristön muutoksesta sekä Yhdysvaltain ja NATO:n aseman kehityksestä
Euroopassa. 137. 

134. (Heiberg, 1996, 15)
135, 136. sekä 137. (VN, 1997, s.17, 18. sekä 19.)
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Kansainvälisen oikeuden perustana on kansainvälisoikeudellisen toimijan eli subjektin
asema. Oikeusjärjestelmä luo toimijoilleen oikeuksia ja velvollisuuksia. Suvereenit valtiot
ovat kansainvälisen oikeuden pääasiallisia toimijoita. Niiden keskeiset oikeudet
kansainvälisessä järjestelmässä ovat oikeus alueelliseen koskemattomuuteen, oikeus
solmia kansainvälisoikeudellisesti velvoittavia sopimuksia ja oikeus tunnustaa valtioita.
Suvereenin valtion oikeus alueelliseen koskemattomuuteen muodostaa nykyisen
kansainvälisen järjestelmän vallanjaollisen perustan. Valtioilla on periaatteessa yksinoikeus
niiden omaa aluetta ja niiden asukkaita koskevaan poliittiseen päätöksentekoon. Valtioilla
on myös tarvittaessa oikeus alueelliseen itsepuolustukseen, mikäli niiden aluetta vastaan
hyökätään. Lähtökohtatilanteena on EU:n sui generis -luonne. Unioni ei täytä valtion
tunnusmerkkejä. Maastrichtin sopimus määrittelee unionin ‘yhä läheisemmäksi Euroopan
kansojen väliseksi liitoksi’. Vaikka EU täyttää jotkut valtiolle asetetut kriteerit,
suvereeniteetin määrittelemisessä puhutaan jaetusta suvereeniteetistä, millä viitataan siihen
asiaan, että poliittinen täysvaltaisuus kuuluu tietyissä asioissa EU:lle ja toisissa asioissa
jäsenvaltioille tai ne käyttävät valtaa yhdessä. Amsterdamin sopimus määrittelee unionin
yhteisen turvallisuuspolitiikan erääksi päämääräksi ‘unionin koskemattomuuden
turvaamisen yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan periaatteiden mukaisesti’.
Perusarvoista nostetaan erityisesti esille kansanvalta ja oikeusvaltion periaate sekä
ihmisoikeudet ja perusvapaudet. Amsterdamin sopimus säilyttää yhteisen ulko- ja
turvallisuuspolitiikan päämäärät ennallaan lukuun ottamatta aiemmin mainittua uutta
viittausta unionin koskemattomuuteen. 138. 

Euroopan Unionin rooli regionaalisena turvallisuusjärjestelmänä on monin verroin
mutkikkaampi kuin ETYJ:n johtuen järjestön historiasta ja perusluonteesta. Unionin
alkuperäisin tarkoitus oli selkeästi turvallisuuspoliittinen: Saksan uhkan poistaminen
integroimalla Saksa tiiviiseen yhteyteen muiden Länsi-Euroopan valtioiden kanssa.
Tällainen uhka oli tosiasiassa vain teoreettinen, mutta varmuuden vuoksi katsottiin
kuitenkin tarpeelliseksi luoda järjestelmä, jolla luonnonvarat sidottiin eurooppalaiseen
yhteiseen valvontaan. Tästä sai alkunsa Länsi-Euroopan alueen taloudellinen ja poliittinen
integraatio. 139. 

138. (Tiilikainen, 1997, s.15-17)
139. (Pitkänen, 1998, s.54)
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7.1. EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
toteuttamista ohjaavat säädökset 

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet ovat kirjatut Amsterdamin sopimuksen V-osaston
J.1 artiklaan. Tämän mukaan jäsenvaltiot tukevat aktiivisina sekä varauksettomasti unionin
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa uskollisuuden ja keskinäisen yhteisvastuullisuuden hengessä.
J.1. artiklassa mainitaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteiksi mm. säilyttää rauha ja
lujittaa kansainvälistä turvallisuutta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden
ja Helsingin päätösasiakirjan periaatteiden sekä Pariisin peruskirjan tavoitteiden
mukaisesti, mukaan lukien rauha ja turvallisuus ulkorajoilla.    

Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka (YUTP) luotiin Maastrichtin sopimuksella, joka tuli
voimaan 1. marraskuuta 1993. Yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevat
määräykset tarkistettiin Amsterdamin sopimuksella, joka allekirjoitettiin 2. lokakuuta 1997
ja joka tuli voimaan 1.5.1999. Euroopan Unionista tehdyn sopimuksen nykyiset 11.-28.
artikla käsittelevät yksityiskohtaisesti yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. 

Maastrichtin sopimuksen artiklan J.4.(1) mukaan ‘yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
käsittää kaikki Euroopan unionin turvallisuuteen liittyvät kysymykset, mukaan lukien
pitkällä aikavälillä määriteltävän yhteisen puolustuspolitiikan, joka saattaa aikanaan johtaa
yhteiseen puolustukseen.’ 

Amsterdamin sopimuksen uuden J.7. artiklan 1. kohdassa puolestaan mm. todetaan:
“Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka käsittää kaikki Euroopan unionin turvallisuuteen
liittyvät kysymykset, mukaan lukien toisen alakohdan mukaisesti asteittain määriteltävä
yhteinen puolustuspolitiikka, joka saattaa johtaa yhteiseen puolustukseen, jos Eurooppa-
neuvosto niin päättää. Tällöin se suosittelee, että jäsenvaltiot hyväksyvät päätöksen
valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.” (Amsterdamin sopimus, J.7.(1.))

Amsterdamin sopimuksessa määritellään, että jäsenvaltioiden on työskenneltävä yhdessä
synnyttääkseen ja kehittääkseen yhteistä poliittista solidaarisuuttaan (artikla J.1.2.) ja että
WEU saatetaan jossain tulevaisuuden vaiheessa liittää unioniin (artikla J.7.1.). Jäsenvaltiot
ovat määritelleet todennäköisimmät uudet uhat ja hyväksyneet Amsterdamin sopimukseen
Petersbergin tehtävät (artikla J.7.2.), joihin kaikilla jäsenvaltioilla on oikeus osallistua
(artikla J.7.3.). Kesäkuun 3. päivänä 1996 Berliinissä pitämässään kokouksessa Pohjois-
Atlantin neuvostolla oli sama tavoite, ja nämä tunnustivat, että Euroopan valtioilla on
oikeus kehittää Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja käyttää tarvittaessa siinä
yhteydessä hyväkseen NATO:n resursseja ja infrastruktuuria. Yhdysvallat toivoo
avoimesti Euroopan valtioiden kantavan kansainvälisillä kentillä suuremman vastuun ja
hoitavan suuremman osuuden oman puolustuksensa kustannuksista. 140. 
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Amsterdamin sopimuksen preambulan mukaan EU toteuttaa yhteistä ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa (YUTP) ‘lujittaakseen Euroopan ominaislaatua ja riippumattomuutta
rauhan, turvallisuuden ja edistyksen lisäämiseksi Euroopassa ja maailmassa sekä
jatkaakseen kehitystä sellaisen yhä läheisemmän Euroopan kansojen välisen liiton
luomiseksi, jossa päätökset toissijaisuusperiaatteen mukaisesti tehdään mahdollisimman
lähellä kansalaista’. 141. 

Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan solidaarisuusvelvoite on
yleisluonteinen kansainvälisoikeudellinen velvoite tukea unionin politiikkaa ja samalla se
asettaa rajoitukset kansalliselle ulkopolitiikalle. Se sulkee pois ainakin sellaisen
ulkopoliittisen toimintalinjan, joka jo lähtökohdiltaan olisi sellainen, että se merkitsisi
periaatteellista varaumaa UTP:n suhteen. 142.

Onyszkiewiczin 1996 kirjoittaman koosteen mukaan 143. WEU:n täysjäsenet ovat myöskin
NATO:n jäseniä kumulatiivisen vaikutuksen vuoksi, joka ilmenee muunnetun Brysselin
sopimuksen artiklasta V sekä Washingtonin sopimuksen artiklasta viisi. Tähän viitaten
Onyszkiewich toteaa WEU:n puolustuksellisen ulottuvuuden kehittämisen lujittavan näiden
järjestelmien keskinäistä suhdetta. 

140. (Tindeman, 1998, s.14.) 
141. (Pitkänen, 1989, s.54.) 
142. (Paasivirta, 1995, s.801.) 
143. (Onyszkiewicz, teoksessa Baumel, 1996, s.26)
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YUTP:n tavoitteisiin pyritään seuraavin keinoin (Amsterdamin sopimuksen artiklat J.3.-
J.6.): Eurooppa-neuvoston määrittelemät periaatteet ja yleiset suuntaviivat, Eurooppa-
neuvoston päättämät yhteiset strategiat, Neuvoston hyväksymät yhteiset toimet,
Neuvoston määrittelemät yhteiset kannat, jäsenvaltioiden välisen yhteistyön vahvistaminen.
144. 

Amsterdamin sopimuksessa yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle annetaan kaksi uutta
välinettä, yhteiset strategiat ja kansainväliset sopimukset, jotka täydentävät Maastrichtin
sopimuksessa määrättyjä välineitä eli yhteisiä kantoja, yhteisiä toimintoja ja julkilausumia.
Keskeisiä välineitä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ovat myös yhteydet kolmansiin maihin.
145. 

UTP:n soveltamisala on selvästi laaja-alaisempi kuin Euroopan yhtenäisasiakirjassa
määritelty ECP:n ala, joka rajoitti jäsenvaltioiden yhteisten kantojen määrittelemisen
turvallisuuteen liittyviin poliittisiin ja taloudellisiin kysymyksiin (yhtenäisasiakirjan 30. art. 6.
kohta). Puolustusta tai puolustuspolitiikkaa ei mainittu yhtenäisasiakirjassa. 146. 

On päätetty sisällyttää unionin toimivaltaan artiklan J.7. mukaan myös niin sanotut
Petersbergin tehtävät, joita ovat humanitaariset ja pelastustehtävät, rauhanturvaaminen
sekä taistelujoukkojen tehtävät kriisinhallinnassa rauhaanpalauttaminen mukaan lukien 147.
Amsterdamin sopimuksen J.7. artiklassa mainitaan väljästi yhteisen ulko- ja
turvallisuuspolitiikan käsittävän kaikki Euroopan turvallisuuteen liittyvät kysymykset.

Jäsenvaltiot tai komissio voivat saattaa neuvoston käsiteltäväksi minkä tahansa yhteiseen
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvän kysymyksen (J. 12. artikla).
Päätöksentekoprosessi YUTP:n asioissa on artikloissa J.13, J.14, J.15, J.16, J.17, J.18,
J.8, J.9, J.10, J.11.

144. (Kosonen, UM, 1997, s.29) 
145. (EU:n internetsivut, 2000)
146 (Paasivirta, 1995, s.810)
147. (Kosonen, UM, 1997, s.29)
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WEU:n ja EU:n välisestä yhteistyöstä on tehty kaksi kansainvälistä sopimusta: 22.7.1997
ja 18.11.1997. Maastrichtin sopimuksen J.4 artiklassa toisessa pykälässä todetaan, että
Unioni pyytää Länsi-Euroopan unionia (WEU), joka on Euroopan Unionin kehityksen
erottamaton osa, valmistelemaan ja toteuttamaan ne unionin päätökset ja toimet, joilla on
merkitystä puolustuksen alalla. Neuvosto hyväksyy yhteisymmärryksessä WEU:n
toimielinten kanssa tarpeelliset käytännön järjestelyt. Amsterdamin sopimus puolestaan
mainitsee J.7. artiklassaan, että EU:n ja WEU:n-suhdetta on päätetty vahvistaa
tulevaisuudessa: Unioni pyrkii edistämään nykyistä kiinteämpiä institutionaalisia suhteita
WEU:hun.

YUTP:aa ei toteuteta samalla tavoin kuin yhteisöpolitiikkoja. Perussopimuksessa annettiin
suuri arvo jäseninä oleville valtioille sekä niille Euroopan Unionin elimille, joihin jäseninä
olevat valtiot osallistuvat suoraan. YUTP:ssa ei tunneta sellaisia oikeudellisia välineitä kuin
direktiivit tai asetukset, joita yhteisöpolitiikoissa käytetään, vaan YUTP:lla on käytössään
omat välineensä. 148.

YUTP on hallitusten välistä yhteistyötä ja kuuluu unionisopimuksen toiseen pilariin.
YUTP:stä jäsenvaltiot voivat neuvostossa tehdä myös sitovia päätöksiä yksimielisin
päätöksin. Jäsenvaltioiden toimintaa YUTP:n piirissä ei ole alistettu tuomioistuinkontrolliin.
Jäsenvaltioiden toimintaa valvoo niiden itsensä edustama neuvosto. Kun neuvosto voi
tehdä päätöksiä II pilarin asioissa vain yksimielisin päätöksin, tarkoittaa tämä itse asiassa
sitä, ettei jäsenvaltioiden toimintaa ole alistettu YUP:ssä mihinkään ylikansalliseen
kontrolliin. Kunkin jäsenvaltion on mahdollista noudattaa edelleen melko omaleimaista
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaansa. Jäsenvaltioiden lojaliteettiperiaate sekä
solidaarisuusvelvoite asettavat kuitenkin rajoitteita itsenäiselle 
päätöksenteolle ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Jäsenvaltioiden velvollisuus pidättäytyä
kaikista YUTP:n tavoitteiden vastaisista toimista tai sellaisista toimista, jotka haittaisivat
sen tehokkuutta, kuuluu yhteisön lojaliteettiperiaatteeseen. Ylimmällä tasolla YUTP:ta
johtaa valtionpäämiestason Eurooppa-neuvosto. Yleisten asiain neuvosto on YUP:n
orgaisaatiossa seuraavalla tasolla. COREPER on yleisten asiain neuvoston alaisena
toimielimenä vahvistanut rooliaan YUTP:ssä. 149. 

148. (EU:n internetsivut, 2000) 
149. (Joutsamo, Aalto, Kaila, Maunu, 1996, s.997) 
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EU:n ulkopolitiikan järjestelmällisinä keinoina ovat jäsenvaltioiden vaihtamat tiedot,
neuvottelut, kantojen muodostaminen. Kannat ovat sitovia, mutta toisen pilarin kysymykset
eivät ole tuomioistuimen valvonnan alaisia. Unionin tai puheenjohtajan julistukset ovat
yleisesti käytettyjä UTP:n keinoja. Ne ilmaisevat unionin suhtautumista kysymykseen sekä
tavoitteita ja aikomuksia. 150. 

Tarkat toiminnan puitteet määritellään yhteisissä kannoissa tai toiminnoissa.
Järjestelmällisen yhteistyön ohella käytetään yhteisiä toimintoja. Yhteisillä toiminnoilla
määritellään unionin tavoitteet ja sen käyttöön annettavat keinot käsitellä erityistilanteita,
joiden katsotaan edelyttävän operatiivisia toimia aloilla, joilla jäsenvaltioilla on tärkeitä
yhteisiä etuja. Eurooppa-neuvoston annettua suuntaviivat (SEU art.J.8(1)), neuvosto
päättää yksimielisin päätöksin (SEU art. J.3(2)) kaikista toimintoihin liittyvistä asioista
(SEU art. J.3 (1)). Neuvosto voi myös yksimielisesti päättää toiminnan osalta
määräenemmistöpäätöksillä tehtävistä täytäntöönpanotoimista (SEU art. J.3(2)).
Jäsenvaltioiden pitäisi olla lojaaleja (SEU art. J.1 (4)) toteuttaessaan sitovia toimintoja
(SEU art. J.3. (4)). Toteutuksesta pitää ilmoittaa muille jäsenvaltioille (SEU art. J.3 (5)) ja
kiireellisistä tavoitteet huomioonottavista yksipuolisista toimista neuvostolle (SEU art.
J.3(6)). Yhteisten toimintojen pitää olla unionin tavoitteiden mukaisia ja ottaa huomioon
unionin acquis. (Bull, EC 6-1992, liite 1. Lissabonin Eurooppa-neuvoston tarkennukset
yhteisiin toimintoihin.). 151.

Eurooppa-neuvosto määrittelee yhteisen UTP:n periaatteet ja yleiset suuntaviivat (Sopimus
Euroopan Unionista art. J.8.) ja vahvistaa yhteisen toiminnan suuntaviivat (SEU art. J.3.).
Jäsenvaltiot vaihtavat keskenään tietoja, neuvottelevat ja muodostavat yksimielisesti
yhteisiä kantoja (SEU art. J.2.). Kannat ovat sitovia (SEU art. J.2 (2 ja 3)), mutta toisen
pilarin kysymykset eivät ole tuomioistuimen valvonnan alaisia. Jos yhteisessä kannassa
hyväksytään yhteisösopimuksen 228a mukaiset talouspakotteet, näistä voidaan päättää
määräenemmistöllä ja ne ovat tuomioistuimen valvonnassa. Unionin tai puheenjohtajan
julistukset ovat yleisesti käytettyjä keinoja ilmaisemaan unionin suhtautumista kysymykseen
ja tavoitteita ja aikomuksia. Ne voivat myös antaa suuntaa mahdolliselle tulevalle
toiminnalle. 152. 

150. (Joutsamo, Aalto, Kaila, Maunu, 1996, s.997)
151. (Smedslund, Joutsamo, 1997, s. 91-92.)
152. (Smedslund, Joutsamo, 1997, s.91 -92)
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Jäsenvaltio voi poiketa yhteisen toiminnan velvoitteista, jos velvoite johtaisi maan
turvallisuuteen liittyvien tietojen antamiseen (SEY art. 223(1) a), sotatarvikkeiden
tuotannon tai kaupan turvallisuusetujen suojan heikkenenemiseen (SEY art. 223 (1) b) tai
yleisen järjestyksen, rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämisen vaikeutumiseen
(SEY art. 224). Jäsenvaltio voi myös pyytää tiettyjä poikkeuksia SEU J.3(7) artiklan
nojalla. 153. 

EU:n turvallisuuspolitiikan foorumina on toistaiseksi ollut pääasiassa WEU, mutta siihen
eivät kuulu kaikki EU:n jäsenvaltiot eikä myöskään Suomi muutoin kuin tarkkailijana. Niin
kauan kun WEU:n peruskirjan viides artikla sisältää keskinäisen puolustusvelvoitteen,
liittoutumaton valtio ei voi liittyä siihen. 154. 

EU:n toiminnan ristikkäisyyksien ja päällekkäisyyksien estäminen kansainvälisessä
toiminnassa - huomattavimpana YK ja ETYJ - konferensseissa perustuu Maastrichtin
sopimuksen J.2 artiklan 3. kohtaan ja J.7 artiklan 4. kohtaan (Amsterdamin sopimuksessa
uusi 19 artikla) sekä neuvoston ja poliittisen komitean hyväksymiin täydentäviin ohjeisiin.
Tavoitteena on toiminnan yhteensovittaminen tukeutuen unionin yhteisiin kantoihin.
Käytännössä yhteistyö pitää sisällään tietojen vaihdon, yhteisten puheenvuorojen ja
päätöslauselmatekstien yms. laatimisen sekä ehdokkuuksiin liittyvän tiedonvaihdon ja
koordinaation (rajoitetusti). Koordinointia tapahtuu sekä paikanpäällä pysyvien
edustustojen ja kokousvaltuuskuntien kesken että myös Brysselissä, erityisesti YK-
asioiden työryhmässä (CONUN). 155. 

Kosovon konfliktin takia Kölnin Eurooppa-neuvosto määritteli Petersbergin tehtävät,
kuten jo sopimuksessakin tehdään, ensisijaisiksi Euroopan yhteisen turvallisuus- ja
puolustuspolitiikan lujittamisessa. Kesäkuun 3. ja 4. päiviksi 1999 koolle kutsutut
jäsenvaltioiden valtion- tai hallitusten päämiehet ja Euroopan komission puheenjohtaja
ilmoittivat, että tämän vuoksi ‘Unionin olisi pystyttävä toimimaan itsenäisesti ja siten, että
sen tukena ovat uskottavat sotilasvoimat, keinot päätösten tekemiseksi käyttää niitä ja
valmius tehdä niin kansainvälisten kriisien ratkaisemiseksi tämän rajoittamatta NATO:n
toimia. 156.

153. sekä 154. (Smedslund, Joutsamo, 1997, s.91-92, 96)
155. (Lähdevirta, UM, 1998, s.6)
156. (EU:n internetsivut, 2000)



85

Euroopan Unioni pyrkii nyt varmistamaan toteuttamiensa Petersbergin tehtävien poliittisen
valvonnan ja strategisen johdon, määrittelemään toimien toteuttamiseen Pohjois-Atlantin
liiton voimavaroja sekä määrittelemään säännöt Euroopan Unionin jäsenvaltioille toimien
toteuttamiseen. Pohjois-Atlantin liiton eurooppalaiset jäsenet ja Länsi-Euroopan liiton
liitännäiskumppanit osallistuvat nähin toimiin. 157. 

7.2. Euroopan Unionin toiminta kriisienhallintatehtävissä 

Euroopan unionin toiminta kriisienhallinnassa ei toistaiseksi ole ollut tehokasta eikä
tosiasiallista. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on vasta suunnitelma tuleville vuosille
eikä vielä ole käytäntönä. Asetetut tavoitteet kriisienhallinnan osalta tullevat aikanaan
johtamaan yhteisiin toimiin EU:n jäsenvaltioissa. Toistaiseksi tämän kysymyksen osalta
voimme analysoida vain asetettuja tavoitteita. 

Amsterdamin sopimuksessa on lisäksi F.1 (uusi 7.) artikla, jossa neuvostolle annetaan
mahdollisuus ryhtyä toimiin kansanvallan periaatteita vakavasti ja jatkuvasti rikkovaa
jäsenvaltiota vastaan. Turvallisuus- ja puolustuskysymysten osalta mainitaan WEU:N
vuonna 1992 Petersbergissä pidetyssä ministerikokouksessa hyväksytyt ns. Petersbergin
julistuksen tehtävät (eli humanitaariset ja pelastustehtävät, rauhanturvaaminen ja rauhan
palauttaminen) myös osana Euroopan unionin turvallisuuspolitiikkaa 158. 

Koska on todettu YK:n toimien kriisienhallinnan organisoijana olleen puutteellista tai
riittämätöntä, YK:n peruskirjan artiklojen 51. ja 52. mukaisiin oikeuksiin nojautuen ovat
muutkin organisaatiot toimineet kriisienhallinnan alalla itsepuolustuksen turvaamiseksi.
Kysymyksenasettelu yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan järjestämisen
tarpeellisuudesta EU:ssa tulisi mielestäni asettaa siten, että miksi EU ei muodostaisi
järjestelmiä poikkeusolojen hallitsemiseksi. 

157. (EU:n internetsivut, 2000)
158. (Lähdevirta, UM, 1998, s.4)
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Ranska, Saksa tai Britannia eivät ole osoittaneet kiinnostusta omaksua nykyistä
suurempaa vastuunkantajan roolia kollektiivisessa pan-eurooppalaisessa
turvallisuusintressien vaalimisessa. Tästä syystä Euroopan turvallisuusarkkitehtuurista
puuttuu selkeyttä ja se on osin määrittelemätön. USA on jätetty jälleen kerran toimijan
rooliin Jugoslavian kriisissä, joka on osoittanut Eurooppalaisten olevan kykenemättömiä
konsensuksen saavuttamiseen turvallisuuskysymyksissä puhtumattakaan tehokkaisiin
toimiin ryhtymisestä. Tämä on ollut osoitus siitä, että Euroopan NATO-jäsenet edelleen
tarvitsevat USA:ta veturikseen. 159. 

Ennen Amsterdamin sopimuksen voimaanastumista Iso-Britannia, joka tähän asti on
esiintynyt EU:lle rakennettavan puolustusulottuvuuden vahvimpana vastustajana, ryhtyi
yllättäen ajamaan unionin puolustuspolitiikan vahvistamista ja suoraviivaistamista. Viimeksi
mainitulla viitattiin nimenomaan nykyisen puolustusulottuvuuden institutionaaliseen
monimutkaisuuteen. 160. 

Huomionarvoista on, että YK:n turvallisuusneuvoston osalta Maastrichtin ja Amsterdamin
sopimuksissa todetaan seuraavasti: “Jäsenvaltiot, jotka ovat myös Yhdistyneiden
Kansakuntien turvallisuusneuvoston jäseniä, neuvottelevat keskenään ja pitävät muut
jäsenvaltiot täysin asioista selvillä. Jäsenvaltiot, jotka ovat turvallisuusneuvoston pysyviä
jäseniä, huolehtivat toiminnassaan unionin kantojen ja etujen puolustamisesta, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta niitä velvollisuuksia, joita niillä on Yhdistyneiden kansakuntien
peruskirjan määräysten nojalla.“ 161. 

Jugoslavian kriisin myötä tulivat kansainvälisten kriisienhallintajärjestelmien puutteet esille.
Järjettömien inhimillisten kärsimyksien jatkuminen vuosia Euroopassa kansainvälisten
kriisienhallintajärjestelmien joko tehottoman tai hitaan toiminnan tuloksena voidaan hyvällä
syyllä todeta kriisienhallintajärjestelmien kehittämistarve. 

159. (Duke, 1994, s.95) 
160. (Tiilikainen, 1999, s.2)
161. (Lähdevirta, UM, 1998, s.22)
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ETY-järjestön toiminta selkeästi keskittyy kriisien ennalta ehkäisemiseen eikä niinkään
niiden ratkaisemiseen akuutissa kriisissä. ETYK:n säännöstö sisältää kylläkin myös keinoja
kriisin hallitsemiseen, mutta niiden tehottomuus kriisin ratkaisemisessa piilee siinä ettei
ETYK omaa mitään pakotekeinoja voidakseen päästä tavotteisiinsa. 

Pohdittaessa EU:n suoritusta entisessä Jugoslaviassa ilmenneessä kriisissä voidaan
varmasti muodostaa lyhyt yhteenveto Ey:n todellisesta toimintakyvystä
sotilasoperaatioissa. Toimintakyvyn ominaisuudet voidaan jakaa kolmeen osaan. EU:lla ei
ensinnäkään ollut kunnollista toiminta- tai varasuunnitelmaa eikä sillä ollut
sotilasoperaatioiden edellyttävää loogista perustaa ja teknistä asiantuntemusta. Kriisin
hallintamentelmät oli kehitettävä sitä mukaa kuin kriisi entisessä Jugoslaviassa kehittyi.
Toisekseen EU:lla ei ollut yhden ja yhtenäisen ulkopolitiikan selkärangaksi tarvittavia
taloudellisia ja inhimillisiä resursseja. Kolmanneksi intervention tarpeeseen nähden
jäsenvaltiot olivat jakautuneet eikä niillä ollut poliittista tahtoa yhtenäisen
‘interventiovoiman’ hyväksikäyttöön. 162. 

Euroopan Unionin rooli Jugoslavian kriisin synnyttyä osoittautui varsin vähäiseksi.
Haluttomuus toimenpiteisiin ryhtymiseksi oli ilmeistä. Toisaalta tapahtumien kulkua voidaan
kommentoida myös unionin kykenemättömyydeksi kriisien hallinnassa. Unioinilla ei
myöskään ole välinettä eli joukkoja tavoitteidensa toteuttamiseksi. Neljäntenä
näkökulmana Euroopan Unionin päätöksentekijöiden toimimattomuuteen Euroopan
mantereella tapahtuvien julmuuksien edessä voidaan nähdä myöskin tietämättömyys.
Kriiseihin varautuminen sisältää ikävän haasteen tarttua epätoivottaviin seikkoihin, eikä
kriisienhallinnan analysointi tai kehittäminen täten ole aina suosittua. Kriisin puhjettua tulisi
pystyä toimimaan eikä tällöin enään voida kohtuudella suunnitella. Kriisinhallintatoimet tulisi
rakentaa toimiviksi ennen kriisiä eikä sen aikana. Mikäli EU:n kehittymässä olevaa yhteistä
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa tarkastellaan entisen Jugoslavian alueen kriisin valossa,
voidaan todeta tämän kehityksen olevan enemmän kuin toivottavaa sekä kokemusten
valossa lisäksi tarpeellista kriisienhallintatoimien näkökulmasta. 

162. (Knits teoksessa Holland, 1997, s.164.)



88

Euroopan unionilta puuttuu selkeä eskalaatiomalli sotilaallisten uhkien analysoimiseksi.
Kriisitilanteissa olisi määriteltävä kriisin vakavuus, arvioitava odotettavissa olevien
pakolaisten tai kuolleiden lukumäärä alueittain, selvitettävä kriisin vaikutus unionin
taloudellisiin arvoihin, mm. teollisuuteen, infrastruktuuriin, kansainväliseen kauppaan sekä
unionin alueella toimivien yritysten investointeihin. Vakavuuden määrittelyn jälkeen tulisi
poliittisesti päättää mahdollisista sotilaallisista ja muista toimista. Ratkaisevana tekijänä
päätöksenteossa on kriisialueen maantieteeellinen ja logistinen etäisyys unionista. 163.
Jean-Peter Paulin tapaa käsitellä turvallisuuden rakenteita ollaan myös kritisoitu. 

Howorth näkee teoksessaan (164.) EUn yhteisen turvallisuuspolitiikan ongelmaksi
ydinaseiden hallinnointiin liittyvät kysymykset tiedustellen kirjassaan näiden hallinnoinnin
järjestämistä tai laukaisun oikeutusta mahdollisesti tulevissa uusissa järjestelmissä. Tämä
kuitenkin todettakoon olevan vähäinen ongelma viitaten Euroopassa liittouman hallussa
tälläkin hetkellä olevan ydinaseita eikä niiden käyttöä olla luovutettu millekään oman
valtion ulkopuoliselle ylikansalliselle elimelle. Sen sijaan idässä tämän ongelman voidaan
katsoa olevan akuutti. Entisen Neuvostoliiton alueen uusien valtioiden alueilla sijaitsevien
ydinaseiden hallinnointi olikin pitkään varsin vaikeasti ymmärrettävissä tai toisin sanottuna
selkiytymätön itsenäistyneiden valtioiden toiminnan alussa sekä etenkin Ukrainassa. 

Kriisienhallintajärjestelmien kehittämisessä voidaan nähdä ongelmana myös
päällekkäisyydet Länsi-Euroopassa NATO:n sekä WEU:n rooleissa. Euroopan unionin
turvallisuuskysymysten organisointi sekä lisäksi USA:n ja Venäjän suhde turvallisuuden
järjestelmiin ottaen huomioon historian opetukset. Lisäksi Euroopan unionin jäsenet
saattavat suhtautua toisistaan poikkeavin tavoin kehittymässä olevaan unionin yhteisen
puolustuksen järjestämiseen. Jacques Delorsin mukaan EU:n pitää tulla enemmän
tietoiseksi rauhaan sekä turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. Lisäksi hän mainitsee tähän
tarvittavan poliittista tahtoa kohdata vaarat sekä lujaa tahtoa hankkia tarvittavat
voimavarat asiaan puuttumiseksi. Rauhan ylläpitämisen kannalla lienevät kaikki muutkin
demokratiaa kannattavat hekilöt.

163. (Paul, 1996, s. 105)
164. (Howorth, 1997, s.145) 
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7.3. Länsi-Euroopan Unioni Euroopan Unionin työrukkasena 

Länsi-Euroopan unioni (WEU) perustettiin Brysselin sopimuksella sekä vuonna 1949
perustettiin tämän lisäksi myös Pohjois-Atlantin puolustusjärjestö (North Atlantic Treaty
Organization, NATO). Käytännössä WEU:n toiminta oli jäänyt lähes täydellisesti NATO:n
varjoon. Sen sotilaalliset tehtävät annettiin 20.12.1950 tehdyllä päätöksellä NATO:lle,
mutta Brysselin sopimus pysyi silti voimassa ja jatkui vuoteen 1998 asti. WEU on
Brysselin sopimuksen IV artiklan mukaisesti toiminut yhteistyössä NATO:n kanssa ja
pyrkinyt välttämään toimintojen päällekkäisyyttä. WEU:n merkitys on lisääntynyt vuodesta
1984 lukien lähinnä Ranskan, Saksan ja Belgian aloitteesta ja sen seurauksena, että
Yhdysvaltojen voitiin katsoa osoittaneen  halua vetää joukkojaan Euroopasta. 165. 

Länsi-Euroopan Unioni (WEU) on samanaikaisesti sekä kiinteä osa EU:n kehitystä että
NATO:n eurooppalainen pilari. WEU:n toimintaan osallistuu liitännäis-, tarkkailija- ja
kumppanuussuhteiden kautta yhteensä 28 eurooppalaista valtiota. WEU:n itsenäinen
toimintakyky on rajoitettu. WEU kehittää valmiuksia toimeenpanna EU:n päättämiä
operaatioita. NATO:n Berliinin (1996) ja Brysselin (1996) päätösten nojalla WEU ja
NATO tiivistävät kriisinhallintaan tähtäävää yhteistä puolustussuunnittelua. WEU:n
poliittisessa valvonnassa ja strategisessa johdossa tapahtuvissa operaatioissa käytettäisiin
NATO:n resursseja ja johtamisjärjestelmää. WEU-operaatioihin voi osallistua
eurooppalaisten NATO-maiden lisäksi muita kumppaneita. 166. 

WEU:n jäsenvaltiot ovat Belgia, Ranska, Saksa, Kreikka, Italia, Luxemburg, Hollanti,
Portugali, Espanja sekä Iso-Britannia. Liitännäisjäsenet ovat Tsekin Tasavalta, Unkari,
Islanti, Norja, Puola sekä Turkki. Tarkkailijastatuksen omaavat Itävalta, Tanska, Suomi,
Islanti sekä Ruotsi. Kumppanuusstatuksen omaavat Bulgaria, Eesti, Latvia, Liettua,
Romania, Slovakia sekä Slovenia.  

165. (Le Morzellec teoksessa Paasivirta, 1995, s.808)
166. (VN, 1995, s.19)
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Länsi-Euroopan unionia (WEU) koskevan uudistetun Pariisissa 23.10.1954 allekirjoitetun
Brysselin sopimuksen WEU:n sekä NATO:n suhdetta käsittelevä IV artikla sekä V
artikla, jolla annetaan WEU:n jäsenmaille turvatakuut kollektiivisen puolustusvelvoitteen
muodossa sisältävät seuraavaa: ‘Sopimusta täytäntöönpantaessa ... tulee työskennellä
läheisessä yhteistyössä Pohjois-Atlantin puolustusliiton kanssa. Tunnustaen tarpeen välttää
päällekkäisyyksiä Naton sotilashenkilöstön kanssa Neuvosto ja sen sihteeristö tukeutuvat
Naton asianomaisiin sotilasviranomaisiin information ja neuvojen saamiseksi sotilaalisissa
asioissa. Jos jokin korkeista sopimuspuolista joutuu hyökkäyksen kohteeksi Euroopassa,
muut korkeat sopimuspuolet antavat yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan 51. artiklan
mukaisesti tällaisen hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle sopimuspuolelle kaikkea
käytettävissä olevaa sotilaallista ja muuta apua.’

WEU:n lähimenneisyydessä on kaksi hyvin tärkeää julistusta, Petersbergin ja
Kirchenbergin julistukset. Petersbergin julistus (1992) seurasi Maastrichtin sopimusta.
Siinä määriteltiin, kuinka jäsenvaltioiden tulisi edistää Atlantin sopimuksen mukaista
yhteistä puolustusta. Lisäksi se sovelsi Brysselin sopimusta, jotta WEU voisi toimia
humanitaarisissa operaatioissa rauhanturvatehtävissä ja kriisinhallinnassa 167. 

Kesäkuussa 1992 WEU:n jäsenmaiden ulko- ja puolustusministerit tapasivat Bonnin
lähellä vahvistaakseen WEU:n tulevaa roolia ja antoivat siellä “Petersbergin julistuksen”.
Julistuksessa ryhdyttiin Maastrichtin päätösten mukaisiin WEU:n tulevaisuuden
kehityssuunnitelmiin. Julistuksessa WEU:n jäsenet lupasivat tukensa konfliktinestolle ja
rauhanturvapyrkimyksille yhteistyössä ETYK:n ja YK turvallisuusneuvoston kanssa. 168.

Petersbergin julistuksessa mainittiin: “Lukuunottamatta osallistumista yhteiseen
puolustukseen Washingtonin sopimuksen 5. artiklan ja muokatun Brysselin sopimuksen
artiklan V mukaisesti. WEU:n jäsenvaltioiden sotilasjoukkoja, jotka toimivat WEU:n
alaisena, voidaan käyttää humanitaarisiin ja pelastustehtäviin, rauhan turvaamistehtäviin
sekä kriisinhallinnassa tarvittaviin taistelutehtäviin, joihin kuuluu rauhanturvaaminen. 169. 

167. (Heiberg, 1996, 16)

168. (NATO, 1997, s.56) 
169. (Lowry, 1995, 115)
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WEU:n tarkkailijastatuksen alkuperä ulottuu Maastrichtin sopimukseen liitettyyn WEU:ta
koskevaan deklaratioon, jolla EU:n WEU-jäsenet kutsuivat muut EU-maat liittymään
WEU:hun joko täysjäseniksi tai tarkkailijoiksi. 170. WEU:n piirissä laajentumisajatusta
työstettiin eteenpäin Saksan puheenjohtajakaudella. Tulokset kirjattiin WEU:n
ministerineuvoston kokouksen yhteydessä kesäkuussa 1992 annettuun Petersbergin
julistukseen, jonka kolmas osa käsittelee WEU-maiden suhdetta muihin EU-maihin ja
EU:n ulkopuolisiin NATO:n eurooppalaisiin jäseniin. Ministerineuvosto vahvisti EU:N
jäsenten mahdollisuuden liittyä joko WEU:n täysjäseniksi tai tarkkailijoiksi. Tarkkailijoilla
on mahdollisuus osallistua WEU:n neuvoston ja työryhmien kokouksiin, jollei jäsenten
enemmistö sitä halua estää. Kokouksissa ne voivat käyttää puheenvuoroja ilman
äänioikeutta. (WEU 1992, III B) 171. Suomi on ollut WEU:n tarkkailijajäsen 7.2.1995
lähtien. Tarkkailijajäsenyys ei kuitenkaan oikeuta WEU:ta koskevan Brysselin sopimuksen
V artiklan mukaisiin turvallisuustakeisiin 172. 

WEU:n sopimuksen perimmäinen ajatus ilmaistaan artiklassa V: “Mikäli joku sopimuksen
osapuolista joutuu Euroopassa aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, sopimuksen muut
osapuolet tarjoavat, YK:n peruskirjan artiklaan 51. viitaten, hyökkäyksen kohteeksi
joutuneelle osapuolelle kaiken käytössään olevan sotilaallisen sekä muun avun ja tuen.”
Tämä artikla menee pidemmälle kuin Washingtonin sopimuksen artikla V, joka ei
automaattisesti tarjoa sopimuksen muilta osapuolilta samanaikaista apua. Alfred Cahenin
(1989: 27) mukaan ero kuitenkin väistyy, koska NATO:ssa vallitsee samaan tulokseen
johtava integroitu sotilashallinto. 173.  

Keski- ja Itä-Euroopan maiden ja muiden jäsenehdokkaiden eräs avainkysymys on
turvallisuus. WEU takaa hyökkäyksen kohteena olevan jäsenvaltion puolustuksen
sotilaallisin keinoin (Brysselin sopimuksen 5. artikla). Näitä keinoja WEU:lla 

170. (Church & Phinemore 1994,s. 440.) 

171. (Jalonen, teoksessa Huru & Jalonen, 1995, s.113) 
172. (Paasivirta, 1995, s.810)
173. (Heiberg Esben Oust, 1996, s.14)
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itsellään kuitenkaan ole, sillä ne on Brysselin sopimuksen 4 artiklassa jätetty NATO:n
tehtäviksi. 174. Sen sijaan resursseja WEU:n jäsenvaltioilla olisi käytettävissään. 

Niin kauan kuin WEU:n peruskirjan viides artikla sisältää keskinäisen puolustusveloitteen,
liittoutumaton valtio ei voi liittyä siihen 172. Se on myös pääasiallinen syy siihen, että Suomi
haluaa pitää WEU:n EU:n ulkopuolisena 
järjestönä. Valtioneuvoston ja ulkoasiainvaliokunnan mielestä WEU voisi mahdollisesti
toimia EU:n poliittisen johdon alaisena kriisinhallinta- ja rauhanturvaamistehtävien
yhteistyöjärjestönä 175. 

Petersbergin deklaraatiossa (19.6.1992) määritellään WEU:n tulevaisuuden
toimintaperiaatteet. Ne hyväksyttiin ulko- ja puolustusministerien kokouksessa.
Deklaraation mukaan WEU:n jäsenet sitoutuvat tukemaan ETYJ:n ja YK puitteissa
toteutettavaa konfliktien ehkäisyyn ja rauhan ylläpitämiseen tähtäävää toimintaa. WEU
sitoutui NATO:n sotilaallisen ja poliittisen toiminnan tukemiseen. Petersbergin
deklaraatiossa WEU sai valtuudet sotilaallisen organisaation rakenteen luomiseen eli
WEUlle voitiin hankkia omat pysyvät asevoimat. 176. 

Toukokuussa 1994 Luxemburgissa pidetty WEU:n ministerineuvoston kokous antoi
“Kirchbergin julistuksen”, jonka mukaan yhdeksän Keski- ja Itä-Euroopan maata saivat
liitännäiskumppanin statuksen sekä sopimus vakiinnutti neljän tyyppiset jäsenyyden ja
WEU-suhteiden (aseman) tasot: (1) jäsenet, (2) liitännäisjäsenet, (3) tarkkailijat, (4)
liitännäiskumppanit. 177. 

Kirchenbergin deklaraatiossa (9.5.1994) WEU:n ministerineuvosto pyrki vahvistamaan
yhteyksiään Itä- ja Keski-Euroopan maihin. Näitä maita varten luotiin uusi
liitännäisjäsenyyden muoto. Edelleen pyrittiin vahvistamaan Euroopan turvallisuus- ja
puolustusidentiteettiä sekä WEU:n operatiivista ja sotilaallista toimintakykyä. Hyväksyttiin
yhteisiä periaatteita, jotka koskivat mm. kaluston ja tarvikkeiden yhteisomistusta sekä
Naton sotilaallisten tukiorganisaatioiden 

174. (UaVM, s.20 teoksessa Smedslund, 1997, s.96) 
175. (VNS, s.25; UaVM, s.20 teoksessa Smedslund, 1997, s.93) 
176. (Paul, 1996, s.51.)
177. (NATO, 1997, s.57.)
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hyödyntämistä. Sotilaallisen toiminnan koordinointia tehostettiin. Kokouksessa hyväksyttiin
myös periaate yhteisten asevoimien toiminnasta (CJTF). Oltiin luomassa sotilaallista
operatiivista perustaa yhteiselle eurooppalaiselle puolustusorganisaatiolle. 178.

WEU:n ministerineuvoston kokouksessa Noordwijkissa (Alankomaissa) marraskuussa
1994 hyväksyttiin alustavat johtopäätökset yhteisen eurooppalaisen puolustuspolitiikan
muotoilusta. Saman vuoden lopulla Brysselissä koolla olleet NATO:n ulkoministerit
toivottivat tämän kehityksen tervetulleeksi ja he katsoivat, että siinä on otettu huomioon
tammikuussa 1994 pidetyn NATO:n Brysselin huippukokouksen tulokset. Pohjois-
Atlantin neuvosto ja WEU:n neuvosto hyväksyivät yhteiskokouksessaan 8.6.1993
käsitteen yhdistetystä NATO-WEU:n kauppasaarron toimeenpano-operaatiosta, mikä
tultaisiin neuvottelemaan näiden molempien järjestöjen nimissä. 179. 

Osana pyrkimystä vahvistaa WEU:n operatiivista roolia päätettiin perustaa WEU:n
suunnitteluelin. WEU:n jäsenmaat julistivat myös, että ne olivat valmiita tarjoamaan WEU:n
johdolla suoritettaviin sotilaallisiin tehtäviin kaikentyyppisiä tavanomaisia joukkoja. Samalla
sovittiin myös, että WEU:n jäsenvaltioiden joukkoja voitaisiin käyttää humanitaarisiin ja
pelastustehtäviin, rauhanturvaamistehtäviin sekä kriisinhallinnallisiin taistelutehtäviin mukaan
lukien rauhaanpakottaminen. 179. 

NATO:n laajenemisasiakirja (28.9.1995) ilmaisee, että Naton laajeneminen on
rinnakkainen ja täydentävä prosessi EY:N laajenemiselle (artikla 18.). Natolla ja EU:lla on
yhteiset strategiset intressit ja yhteinen pyrkimys vakauteen ja turvallisuuteen, joka kattaa
puolustuksen ohella politiikan, talouden sekä sosiaaliset kysymykset ja
ympäristökysymykset. Asiakirjassa todetaan, että Naton ja WEU:n välinen yhteys
säilytetään (artikla 20.). Kaikki WEU:n täysjäsenet tulevat myös 

178. (Paul, 1996, s.51.)
179. (NATO, 1997, s.59. sekä 36.) 
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jatkossa Naton jäseniksi. NATO lupaa myös jatkaa suhteiden kehittämistä Venäjään
NATO:n laajenemisasiakirjan mukaan. Naton laajeneminen ei uhkaa ketään, vaan sen
tavoitteena on myötävaikuttaa nykyistä laajemman Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin
syntyyn, joka edistää yhteistyötä, turvallisuutta ja vakautta. (artikla 28.). 180. 

WEU:n tuleva kehitys ja sen suhteet toisiin turvallisuusinstituutioihin riippuvat paljolti siitä
seikasta, katsotaanko sen olevan NATO:n apulainen vai Eurooppalainen vaihtoehto yli
Atlantin ulottuville siteille. EU-NATO - suhteiden kehityksen pitäisi teoriassa täydentää
toisiinsa sulkeutuvien instituutioiden verkostoa, mutta monesta syystä se voi myös toimia
vastakkaisella tavalla. Jotkut mahdollisista ongelma-alueista WEU:n ja NATO:n välillä
ovat seuraavia: WEU:n kehittyminen vaihtoehdoksi NATO:n ja USA:n vaikutukselle jossa
WEU:sta tulee NATO:n apulainen tai pilari ; Muut kuin WEU:hun kuuluvat NATO:n
jäsenet saattavat tuntea itsensä pakotetuksi seuraamaan liittoa solidaarisuuden vuoksi.
Tämä saattaa ruokkia katkeruutta ja epäluottamusta ; WEU-kumppanuusaseman
myöntäminen Islannille, Norjalle ja Turkille voi herättää ne jotka eivät ole täysjäseniä,
nostamaan organisaation toista vastaan. Samoin vain toisen organisaation jäsenyys saattaa
olla hyvin häiriöaltis tilanne. 181. 

WEU lähetti 1988 Persian lahden sotaan laivasto-osaston operaatiossa nimeltä “Operation
Cleansweep” Euroopan valtiot ensimmäisen kerran toimivat yhteistyössä sotilaallisella
saralla Euroopan ulkopuolella. Vuonna 1990, Kuwaitin sodan yhteydessä, WEU lähetti
jälleen sotalaivoja Persian lahdelle. 182. WEU:n hallinto koostuu hallitusten välisestä
yhteistyöstä sekä toisen tason parlamentaarisesta yhteistyöstä sekä tästä syystä joukot
ovat jäsenvaltioiden omia myös operaatioita toteutettaessa. 

Wella on Euroopassa maantieteellisesti suurempi toimialue kuin Natolla. WEU voi toimia
alueilla, jotka olisivat muutoin NATO:n alueen ulkopuolella, minkä vuoksi esitettiin
monikansallisten CJTF-joukkojen (Combined Joint Task Force) perustamista. Elimen
tarkoitus on mahdollistaa WEU:n itsenäinen toiminta NATO:n 

180. (Salomaa, 1996, s.46)
181. (Duke, 1994, s. 240)
182. (Paul, 1994, s.48)
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integroituun hallintorakenteeseen nähden, mutta WEU voi silti tarvitessaan käyttää
NATO:n resursseja. Menetelmä toimii kuitenkin paremmin teoriassa kuin käytännössä.
Jugoslavian tapahtumat ovat osoittaneet WEU:n kykenemättämyyden toimia suuressa
sotilallisessa mittakaavassa, jolloin NATO:n on huolehdittava sotilastoimista. 183. 

Euroopan Unionin neuvosto katsoi 10.5.1999, että Euroopan Unionista tehdyn
sopimuksen 17. artiklan 3 kohdan mukaisesti kaikilla Euroopan Unionin jäsenvaltioilla on
oikeus osallistua täysimääräisesti 17. artiklan 2 kohdassa tarkoitettuihin tehtäviin, kun
Unioni käyttää WEU:ta niitä koskevien päätöstensä 
valmistelussa taikka toteuttamisessa. WEU:n neuvosto hyväksyi 18. päivänä marraskuuta
1997 päätöksen WEU:n tarkkailijavaltioiden osallistumisesta. Päätöksessä säädettiin
käytännön järjestelyistä, jotta kaikki päätöksessä mainittuihin tehtäviin osallistuvat
Euroopan Unionin jäsenvaltiot voisivat osallistua täysimääräisesti ja tasavertaisesti WEU:n
suunnitteluun ja päätöksentekoon. Päätöksen myötä hyväksyttiin järjestelyt, joilla
mahdollistetaan kaikkien tehtäviin osallistuvien Euroopan unionin jäsenvaltioiden
täysmääräinen sekä tasavertainen osallistuminenWEU:n suunnitteluun sekä
päätöksentekoon. Neuvosto toteaa tarkkailijavaltiolla, joka on ilmoittanut WEU:n
pysyvälle neuvostolle aikovansa osallistua Euroopan Unionin pyynnöstä järjestettävään
WEU:n operaatioon, olevan oikeus osallistua WEU:n kyseistä tehtävää koskevaan
suunnitteluun ja päätöksentekoon samoin oikeuksin ja velvoittein kuin täysjäsenillä. Siihen
kuuluu myös oikeus osallistua operaation johtoon muiden maiden tavoin. 184.

 

183. (Heiberg, 1996, 15)
184. (EU:n internetsivut, 2000)



96

8. Venäjän rooli turvallisuuden rakenteissa 

Vuoden 1945 jälkeiselle ajalle Euroopassa tunnusomaista oli poliittisten sekä ideologisten
konfliktien esiintyminen sotilaallisen aktiviteetin sijaan. Neuvostoliiton kommunistinen johto
käytti kylmää sotaa myös välineenä kansansa kannustamisessa asettamiinsa tavoitteisiin
pyrkimisessä. Vuoden 1989 jälkeen tapahtui huomattavaa kehitystä kohti poliittista
integraatiota mantereella turvallisuuspoliittisen järjestelmän polarisaation poistuttua
näyttämöltä. 185. 

1990-luvulla Saksan yhdentymisen sekä Neuvostoliiton hajoamisen yhteydessä Suomen
ulkopoliittiset perusteet muuttuivat valtiomme solmittua 1992 tammikuussa Venäjän kanssa
ETYK:n periaatteita noudattavan poliittisen perussopimuksen sekä sanoutui irti aiemmin
voimassa olleesta YYA-sopimuksen. 

Suomen tasavallan sekä Venäjän federaation välinen sopimus suhteiden perusteista sisältää
mm. seuraavat seikat : ‘Suomen tasavalta sekä Venäjän federaatio korostaen Euroopassa
tapahtuneiden syvällisten historiallisten muutosten merkitystä, vahvistaen osallistuvansa
demokraattisen, rauhanomaisen ja yhtenäisen Euroopan rakentamiseen Euroopan
turvallisuus- sekä yhteistyökoferenssiin Helsingin päätösasiakirjan, Pariisin peruskirjan
sekä muiden ETYK:n asiakirjojen mukaisesti, vahvistaen noudattavansa tinkimättömästi
oikeusvaltion periaatteita, ihmisoikeuksia sekä perusvapauksia sekä kansallisten
vähemmistöjen oikeuksia ja edistävänsä ihmisten välisiä yhteyksiä, antaen erityisesti
merkitystä demokratian ja taloudellisen vapauden kehittämiselle, tuntien vastuunsa
elinympäristönsä säilyttämisestä ja maailmanlaajuisesta, alueellisesta ja toistensa
ympäristöturvallisuudesta, ilmaisee pyrkimyksensä vahvistaa kansainvälista rauhaa ja
turvallisuutta sekä toteuttaa oikeudenmukaisuuden, inhimillisten perusarvojen ja kestävän
kehityksen periaatteita Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan mukaisesti.’

185. (Dorman, Treacher, 1995, s. 33.)
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8.1. Venäjän tilanne historian valossa 

24.6.1948 Neuvostoliitto sulki maantieyhteydet Länsi-Berliinin estäen sen kahden
miljoonan asukkaan hoitamasta elämäänsä kuuluvat välttämättömät toimet toiveenaan
kiristää läntiset valtiot suostumaan vaatimuksiinsa, mutta nämä valtiot  pysyivät
taipumattomina saarrosta huolimatta 184. Tästä seurauksena voidaan nähdä USA:n
senaatin päätös vuodelta 1948. Seuraavana vuonna NATO perustettiin Pohjois Atlantin
Liitto sopimuksen allekirjoituksin 4.4.1949. 

Varsovan liiton maissa tapahtunut murros merkitsi Neuvostoliitolle miltei yhdessä yössä
tapahtunutta sotilaallisen voiman romahdusta. Saksojen yhdentyminen sekä entisen DDR:n
lähentyminen NATO:a kohtaan vähensivät Moskovan aiempaa valtaa. Tässä tilanteessa
Venäjän reaktiona olisi voinut ymmärrettävästi olla sulkeutuminen, mutta kehitys kulki
kohti kunnianhimoisempia tavoitteita päämääränään, ettei mikään valtio tulevaisuudessa
olisi sotilaallisen vallan alaisuudessa Euroopassa ilman omaa tahtoaan. 187. 

Varsovan liiton sekä lopulta myös Neuvostoliiton hajoaminen aiheuttivat Venäjällä
sotilaspoliittisen uudelleenarvioinnin sekä suunnittelun. Vuonna 1992 oli aluksi jonkin aikaa
toiminnassa Itsenäisten Valtioiden Yhteisön (IVY:n) yhteinen sotilasjohto, mutta pian
Venäjä otti johdon selvästi omiin käsiinsä. 188. 

Gorbatshov muutti Eurooppaa kuuden vuoden valtansa aikana voimakkaasti. Ilman häntä
Neuvostoliitossa tuskin olisi nähty merkkiäkään demokratiasta tai Jeltsiniä tuskin olisi oltu
valitsemassa vaaleissa presidentiksi. Vuonna 1986 hän aloitti glasnostiksi sekä
perestroikaksi kutsutut uudistuksensa. Hän vaati valittavaksi kehityksen suunnaksi
Neuvostoliitossa demokratian sekä radikaalin taloudellisen reformin. Lokakuussa 1989
Gorbatshov antoi historiallisesti merkittävän lupansa saksalaiselle poliitikolle Egon
Krenzille avata Berliinin muuri. Tämä onkin eräs modernin historiamme merkittävimmistä 

186. (Lowry, 1995, 28). 
187. (Dorman, Treacher, 1995, s.136.)
188. (Visuri, 1997, s.79)
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tapahtumista, jonka jälkeen lopulta Saksat yhdistyivät, kommunismin valta romahti johtaen
lukuisten valtioiden itsenäistymiseen. Neuvostoliiton sotilaallinen läsnäolon päättyi
Euroopassa Varsovan Liitto lopettamiseen. Gorbatshovin uuden politiikan vuoksi myös
YK:n turvallisuusneuvoston työskentely alkoi toimia tehokkaasti etenkin Persianlahden
sodan aikana 1990-1991. Myös Venäjä lähetti kaksi sotalaivaa tukemaa YK:n
operaatiota tässä sodassa. 189. Muurin avaamista oleellisempia seikkoja Itä-Euroopan
uudistusten liikkeelle laittavina tekijöinä olivat entisen Varsovan liiton maiden erittäin
heikko taloudellinen tila ja Puolassa sekä Tsekkoslovakiassa syntyneet liikehdinnät, mutta
muurin avaamisen symbolinen arvo oli merkittävä saksalaiselle yhteiskunnalle. 

Perestroika sekä Glasnost soivat mahdollisuuden toteuttaa muutokset ilman suuria sotia
rauhanomaisesti. Uudistusten todellinen syy myös Gorbatshoville olivat maan huomattavan
huono taloudellinen tilanne sekä toive uudistaa järjestelmää tehokkaammaksi tuottamaan
kansalaisilleen tarvitsemiaan hyödykkeitä enemmän kuin vallitsevassa tilanteessa tapahtui.
Gorbatshovin ansioiksi voidaan muiden muassa laskea kilpavarustelun vähentäminen
aseidenriisuntasopimusten myötä sekä myös entisen Neuvostoliiton yksipuoliset toimet
asearsenaalin sekä sotilaallisen voiman vähentämisessä. Gorbatshovin henkilökohtainen
panos demokraatisoitumisessa sekä Kylmän Sodan lopettamisessa oli merkittävä. Hänen
aloittamaansa työtä jatkava ensimmäinen demokraattisesti valittu presidentti, Jeltsin, joutui
kohtaamaan tehtävässään kaikki mahdollisina pidettävät olevat ongelmat maansa
johtamisessa demokratiaan. Venäjän ongelmien suuruus, laajuus sekä länsimaiseen
demokratiaan kasvaneille kansoille ilmeisen käsittämättömän mittavat uudistusprosessit
pitävät sisällään varsin suuria riskejä turvallisuuden järkkymiselle. 

Pienikin historian katsaus entisen Neuvostoliiton sekä entisen Varsovan Liiton valtioihin luo
nopeasti meille käsityksen tämän päivän Euroopan turvallisuuden oleellisimmista seikoista
sekä muutoksen suunnasta. 

189. (Lowry, 1995, 29-30)
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8.2. Venäjä Euroopan kartalla 

Venäjän epävakaa sisäinen tilanne Neuvostoliiton toiminnan loppumisen jälkeen on
aiheuttanut mittavia ongelmia turvallisuuden saralla. Venäjän sekä muiden uusien valtioiden
tilannetta tuskin voidaan kuvata vakaaksi tai turvalliseksi. Uudessa tilanteessaan itsenäisinä
valtioina ensimmäistä kertaa demokraattisessa järjestelmässä toimintaa totutellessaan
kansat joutuvat kohtaamaan paikallisten valtapoliittisten kiistojensa lisäksi turvallisuuttaan
järkyttäviä uhkia mm. saasteet, entisen Neuvostoliiton ydinaseiden aiheuttamat ongelmat,
myrkyllisten jätteiden aiheuttamat seuraukset, vähemmistökansallisuuksien tyytymättömyys
vallitsevaan tilanteeseen, vakavat taloudelliset ongelmat, harmaan talouden laaja
ilmeneminen, järjestäytynyt rikollisuus sekä muuttoliikkeet. Lisäksi epävakaassa
sisäpoliittisessa tilanteessa kriisejä voidaan käyttää tai jopa tehdä politiikan välineiksi
toivotun tavoitteen saavuttamiseksi. Vähäisimpänä uhkana vallitsevan rauhan sekä
demokratian vahvistamiselle sekä Euroopan mantereen tai myös koko maailman kannalta
asiaa tarkasteltuna ovat entisen Neuvostoliiton alueella olevat aseet, joista vaarallisimpina
voitaneen edelleen pitää ydinaseita. Vallan vaihdoksen jälkeen aseiden hallinnointi sekä
asevoimien päällikkyys olivat pitkään varsin kyseenalaisessa järjestyksessä.
Turvallisuudesta tuskin voitiin puhuakaan. Räikeimmin tämä aseiden hallinnoinnin sekavuus
ilmeni Kazakhstanissa, Ukrainassa sekä Valko-Venäjällä. Turvallisuusdimensio näyttelee
keskeistä roolia  Euroopassa, jossa ydinaseiden ollaan voitu kuvitella olevan ostettavissa
merkittävien valtiollisten muutosten pyörteissä Itä-Eruoopassa rikollisuuttakaan tässä
yhteydessä unohtamatta. Venäläisten hämmästyttävän kärsivällinen luonne korjannee
aikanaan menneisyyden virheitä, mutta Venäjän sekä muiden entisen Neuvostoliiton
valtioiden epävakaat sisäiset olot voidaan kuitenkin selkeästi todeta olevan koko
Euroopan turvallisuusriski. 

IVY oli Venäjän federaation johdolla kehittymässä kohti eräänlaista uutta puolustusliittoa.
IVY:n puolustusministereiden neuvosto istui Moskovassa. Venäjä sitoutui tavalla tai
toisella sotilaallisesti ainakin 12 IVY-maahan. Venäjän joukkoja on Valkovenäjällä Puolan
vastaisella rajalla, Georgiassa venäläiset ovat Turkin vastaisella rajalla, Kirgistanissa
venäläiset joukot puolustavat rajaa Kiinaa ja Turkmenistanissa Irania vastaan. 190. 

190. (Rossett teoksessa Paul, 1996, s.91)
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Venäjän ajankohtaiset turvallisuusongelmat ovat etenkin idässä ja etelässä, kuten
Kaukasian tilanne on osoittanut. Kiina on Venäjälle pysyvä strateginen kysymys ja
islamilainen kulttuuri perinteinen haastaja. Venäjän käyttäytyminen IVY-alueella ja
naapureitaan kohtaan on tärkeä mittaapuu EU:n ja koko läntisen yhteisön suhtautumisessa
Venäjään. 191. 

Venäjä on joutunut toteamaan lukuisia kriisejä alueellaan sekä uusissa naapureissaan
entisen Neuvostoliiton päättymisen jälkeisenä aikana. Huomion arvoista tässä yhteydessä
onkin todeta entisen Neuvostoliiton sekä myös osaltaan Venäjän suhtautuminen YK:n
toimintaan. Gorbatshovin linja Neuvostoliitossa loi mahdollisuuden myös YK:n
turvallisuusneuvoston toiminnalle tarkoitustaan vastaavasti, josta mainittakoon toteutetuksi
Persianlahden sota YK:n tuella. Venäjän käyttäytymisessä ollaan voitu havaita muutos
halukkuuteen toimia yhteistyössä YK:n turvallisuusneuvoston kanssa kuluneina vuosina.
Silti voidaan hyvällä syyllä kysyä Venäjän halukkuutta kunnioittaa YK:n peruskirjaa sekä
turvallisuusneuvoston päätöksiä konfliktien ollessa oman maansa sisällä. Venäjällä on ollut
torjuva asennoituminen YK:n toimintaan entisen Nevostoliiton valtion alueilla ilmenneissä
kriiseissä. 

Venäjä ehdotti sellaista järjestelyä, jossa Venäjä voisi toimia yksin tai yhdessä muiden
IVY-maiden kanssa rauhanturvaoperaatioissa tarvittaessa ETYK:n lähettäessä paikalle
vain tarkkailijoita. Kumppaneilta odotettaisiin kuitenkin taloudellista tukea sekä
tarvittaessa apua mm. kuljetuksissa. 192. Monet Venäjän naapureista kokivat tämän
ehdotetun järjestelmän pelottavaksi uhaksi sekä ehdottomasti mahdottomaksi hyväksyä
Venäjän oikeutta itsenäiseen sekä yksipuoliseen sotilaalliseen puuttumiseen tapahtumien
kulkuun oman alueensa lähistöllä. Tämän järjestelyn katsottiin voivan johtaa Venäjän
omista intresseistä liikkeelle lähtevien toimien toteuttamiseen niinsanottujen
rauhanturvaoperaatioiden varjolla sekä tähän myönnetyn oikeutuksen turvin. Tämän
pelättiin tulevan Venäjän valtapolitiikan toteuttamisen keinoksi

191. (VN, 1997, s.22)
192. (Kozyrev, 1994, 49-52 teoksessa Johnson & Clive, 1996, s. 224.) 
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oman asemansa vahvistamisessa. 193. Venäjän rooli menneiltä vuosilta YK:n
turvallisuusneuvoston toiminnassa voidaan nähdä varsin keskeisesti olleen
turvallisuusneuvoston toimintaa hankaloittavan, mutta Gorbatshovin aikana tähän seikkaan
tullut muutos osoitti Venäjän lisääntyvää tahtoa esiintyä kansainvälisen oikeuden sekä
yleisesti hyväksyttyjen sääntöjen mukaan. Ajatus itsenäisistä toimista entisen
Neuvostoliiton alueella rauhanturvaoperaatioiden toteutuksessa sisältää ensinnäkin pitkän
historian tällaisesta toiminnasta kriisien hallitsemiseksi sekä tiedon siitä, että kriisit ovat
todennäköisiä. Tämän kysymyksen tarkastelussa tulee hetkeksi pysähtyä miettimään omaa
asemamme Venäjän naapurina mahdollisena yhtenä kohteena ryhtyä niinsanottujen
rauhanturvaoperaatioiden toteuttamiseen samaan logiikkaa käyttäen kuin muihinkin
naapureihinsa. Lisäksi pohdinnassa tulee muistaa ettei Venäjä ole yleensä ollut halukas
ottamaan vastaan YK:n rauhanturvaajia puhumattakaan suostumisesta päätöksiin YK:n
sotilaallisista operaatioista turvallisuusneuvoston valtuutuksella tilanteen rauhoittamiseksi
entisten Neuvostoliiton alueen valtioiden kriiseissä. Käytännössä tämä seikka raunioittaa
YK:n koko kriisienhallintatoiminnan loogiikan kaikissa muissa tapauksissa kuin sellaisissa
kriiseissä, joissa oletettavasti Venäjällä olisi etua kriisinhallintatoiminnan toteutumisesta.
Venäjä omaa pysyvän aseman YK:n turvallisuusneuvostossa sekä mahdollisuuden käyttää
vetoansa päätösten estämisessä. Kuka sitten todellisuudessa toimii edelliseen viitaten
vaikean kriisin tullen ? Edellisten lisäksi YK:n turvallisuusneuvosto jättää kokonaan
reagoimatta kriisien ilmetessä entisen Neuvostoliiton alueella ilmeneviin kriiseihin.
Yhdistyneiden Kansakutien turvallisuusneuvoston rooli sekä toiminta eivät ole uskottavia
Venäjällä eikä sen lähialueilla historian valossa tarkasteltuina.

Erikoisesta suhtautumisestaan huolimatta YK:n turvallisuusneuvoston toimintaa kohtaan
Venäjä liittyi NATO:n rauhankumppanuusohjelmaan (PfP) sekä myöhemmin Euro-
Atlanttisen Kumppanuusneuvoston (EAPC) toimintaan. Venäjän halu integroitua läntisiin
turvallisuusjärjestelmiin voidaan todeta olevan vakautta sekä turvallisuutta voimakkaasti
rakentava tekijä mantereellamme. Venäjän  eristäminen suurine ongelmineen muun
Euroopan ulkopuolelle olisikin ilmeinen virhe. Venäjän toimissa voidaan todeta selkeän
logiikan puuttumista 

193. (Johnson, Clive, 1996, 224.) 
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suhtautumisessaan kansainväliseen turvallisuuteen viitaten länsimaissa hyväksyttyjen
kansainvälisen oikeuden mukaisten periaatteiden toimimattomuus Venäjän toimissa
rajojensa läheisyydessä. Tämä voidaan nähdä demokratian opetteluna, jossa johdon
voimakas halu toimia kansainvälisen oikeuden mukaan sekä integroitua läntisiin
järjestelmiin kärsii voimakkaasti muuttuneen yhteiskunnan ongelmista. Kansalaisten
keskuudessa oltaneen Venäjällä osin vielä täysin tietämättömiä demokratian toiminnasta. 

Venäjä kuuluu NATO:n “Partnership for Peace” -ohjelmaan eli
rauhankumppanuusohjelmaan, johon tavalla tai toisella osallistuu yhteensä 44 valtiota.
Muiden PfP:n sekä EAPC:n jäsenten listat sekä toiminnan tarkoitus ilmenevät näiden
mukaisten otsikoiden alta tässä tutkimuksessa. Pariisissa 27.5.1997 NATO sekä Venäjä
allekirjoittivat NATO:n sekä Venäjän keskinäisen historiallisen yhteistyösopimuksen, jossa
määritellään sopimusosapuolten välisten  suhteiden hoitamista, yhteistyötä sekä
turvallisuutta. Muutamia päiviä tämän jälkeen NATO:n sekä Ukrainan välinen sopimus
solmittiin Portugalissa. Samoihin aikoihin syntyi myös EAPC korvaten NACC:n
NATO:ssa, joista voi tarkemmin lukea näiden otsikoiden alta tästä tutkimuksesta.
14.1.1994 Jeltsin sekä Clinton allekirjoittivat ‘Moskovan Julistuksen’. Julistuksessa
todettiin etteivät Venäjä sekä USA enää pitäisi kohdistettuina toisiinsa mannertenvälisiä
ydinaseitaan. Tätä voidaan pitää yhtenä virstanpylväänä kohti vakautta sekä luottamusta
maailmanrauhan hankalassa rakentamisessa. 

Venäjän federaatiossa kansallisuuksia ilmenee enemmän kuin valtioita. Voimakas
keskusjohto onkin välttämätön edellytys Simon Duken mukaan rauhalliseen kehitykseen.
Hänen esittämänsä ajatus voidaan helposti ymmärtää historian tarkastelulla. Venäläisten
kokemus demokratiasta mahtuu vielä toistaiseksi muutamaan viimeksi kuluneeseen
vuoteen keskusjohtoisen kommunismin poistuttua näyttämöltä. Huomion arvoinen seikka
onkin levottomuuksien jatkuva lisääntyminen entisen Venäjän lähialueilla. Huolestuttavaksi
tämän tilanteen tekee mahdollisuus kriisien leviämisestä mm. laajojen pakolaisvirtojen
muodossa. Lisäksi tulee muistaa ettei ydinaseiden puhumattakaan perinteisten aseiden
hallinnoiminen entisen Neuvostoliiton alueella ole ollut selkeästi tiedossa kaikilta osiltaan.
Tähän 
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voidaan lisätä etnisten ryhmien käyttämät väkivaltaiset sekä tuhoavat painostuskeinot
omien tavoitteidensa toteuttamiseksi sekä tunnustetusti voimissaan oleva osin
järjestäytynytkin rikollisuus käyttämässä tilannettaan hyväkseen uuden yhteiskunnallisen
järjestyksen opetellessa toimiaan.

Simon Duke näki uhkana Jeltsinin vallasta poistumisen, joka voisi johtaa kaaokseen
kansallisuuksien pyrkiessä itsenäistymään kaikilta osiltaan sekä tämän kaaoksen
heijastuminen Euroopan itäisiin sekä keskeisiin osiin laajentuvan kriisin muodossa. Uskoa
rauhan lujittumiseen luovaa tässä kokonaisuudessa onkin havaittu uusien valtioiden
voimakas pyrkimys integroitua läntisiin yhteistyöjärjestelmiin sekä läntisten
turvallisuusjärjestelmien kehittämisen piiriin. Uusien turvallisuusjärjestelmien kehittäminen
sekä vanhojen rakenteiden uudistaminen  Euroopassa voidaan todeta olevan
välttämättömän askeleen pidettäessä mielissä  mahdollinen uhka kriisien eskaloitumisesta
kontrolloimattomaksi kaaokseksi jokaisen valtion pyrkiessä toteuttamaan vain omia
itressejään historiasta todetuilla tavoin. Lähteenmäki toteaa toimittamassaan kirjassa 194.

pysyvyyden tilan poistuttua kylmän sodan päättymisen myötä alettiin etsiä uutta
järjestelmää uudessa kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa, jossa edelleen ilmenee kuilu
kahden ryhmittymän välillä. Muutoksen myötä havaitut ongelmat antoivat aiheen
vaihtoehtoisten turvallisuuden rakenteiden tutkimiselle. NATO:n halukkuuteen kehittää
uusia turvallisuuden rakenteita ollaan tukeuduttu Euroopassa voimakkaasti.
Integroimisessa läntisiin järjestelmiin itäisiä Keski-Euroopan valtioita 
todettiin NATO:n olleen tehokkaampi sekä kyvykkäämpi toimissaan kuin muut vanhat
järjestelmät kuten esimerkiksi Euroopan unioni. 

Jeltsin jätti yllättäen eroilmoituksensa vuoden 1999 viimeisenä päivänä varmistettuaan
seuraajakseen suurella todennäköisyydellä valittavan Putinin, jonka uralla oleellisimpia
kysymyksiä lienee Tsetseniassa käydyn sodan voittaminen. Putin kyky johtaa Venäjän
sotaa sekä KGB -tausta viittavat uudistuksiin myös rikollisuuden torjunnassa Venäjällä,
mikä onkin ehdottoman oleellista demokratian kehittymiselle maassa. 

194. (Lähteenmäki, 1994, s.3.)
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Karttoja uudelleen piirrettäessä kylmän sodan päättymisen jälkeen ollaan nähty useiden
maiden ilmestyminen Eurooppaan. Näistä monet ovat yksikköjä, jotka voivat osoittautua
olevan taloudellisesti ja poliittisesti kestämättömiä. Kylmän sodan aikainen huoli maiden
välisistä konflikteista on muuttunut huoleksi konflikteista valtioiden sisällä. Nämä voivat
puolestaan levitä rajojen yli varsinkin, kun niitä ruokkivat vaatimukset kansallisesta
päätösvallasta. 195. 

Neuvostoliiton muuntuminen Venäjäksi sekä muiksi itsenäisiksi valtioksi kylmän sodan
ajoilta osoittautui merkittäväksi muutokseksi kohti demokratiaa, mikäli itsenäistyneiden
valtioiden kehityksen raunioittavat suuret ongelmat jatkossa vältetään. Tapahtuman
merkitystä tuskin aina ymmärrämmekään kritisoidessamme kiivaasti Jeltsinin toimintaa
uudistusten hitaudesta tai muista länsimaisten demokratiaan tottuneiden ihmisten
kärsimättömyydestä syntyneillä ajatuksilla. 

Vaikka Venäjän asevoimien kokonaisvahvuus on ollut laskussa, ei sen voimaa tule
aliarvioida. Se pystyy tarvittaessa nostamaan valmiuttaan ja voimaansa nopeastikin
palaamalla yksinkertaisesti komentotalouteen ja kasarmikommunismiin. Olennaista on,
mihin uhkiin Venäjä valmistautuu. Ratkaisevana arviointikriteerinä Venäjän sotilaallisesta
suuntautumisesta ei tule pitää esimerkiksi Venäjän Pohjoisen sotilaspiirin tämän hetken
vahvuutta ja valmiutta, vaan koko asevoimien noudattamaa strategiaa, joka ei ole
muuttunut passiivisen puolustukselliseen suuntaan vaan ylläpitää aktiivisen puolustuksen
oppia. 196. 

Venäläiset sotilaat vartioivat IVY:n länsirajoilla. Venäjän armeija perusti omia
interventiojoukkoja, jotka olivat toimintakykyisiä vuonna 1996. Venäjän uusi
sotilasdoktriini määriteltiin vuonna 1993 (3.11.1993, presidentin ukaasi no. 1833).
Doktriinin mukaan Venäjän puolustusvoimille on annettu huomattava vastuu maan
sisäisestä ja ulkoisesta turvallisuudesta ja siihen liittyvästä sotilaallisen voiman käytöstä.
Myös siviilioikeudelliset organisaatiot kaikilla tasoilla on alistettu puolustusvoimien
käyttöön. Tällä tavalla puolustusvoimien johtava asema yhteiskunnassa on vahvistettu.
Puolustusvoimien ylin komentaja on presidentti 

195. (Duke, 1994, s. 57)
196. (Salomaa, Aamulehti 14.9.1998)
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yhdessä turvallisuusneuvoston kanssa. Uuden puolustusdoktriinin mukaan
puolustusvoimilla on erityinen vastuu Venäjän sisäisten laittomien ja aseistettujen
separatisti- ja nationalistiliikkeiden tukahduttamisessa. Tämä koskee myös hyökkäyksiä
armeijaa tai sen varastoja vastaan. Samoin Venäjän puolustusvoimilla onkin vastuu ase- ja
huumekaupan rajoittamisesta. Niille on annettu vastuu myös vuoden 1991 rajojen
valvonnasta, mistä on osoituksena niiden mukanaolo monen IVY-maan rajojen
valvonnassa. 197. 

Venäjän Karjalaan keskitettiin kylmän sodan alussa Venäjän 6. armeijan esikunta. Sen
joukot, kuusi divisioonaa ja lisäksi kuusi prikattia, on sijoitettu pitkin Venäjän Pohjoista
sotilaspiiriä, jonka esikunta on Pietarissa. Nämä divisioonat käsittävät enemmän kuin
Suomen koko puolustusvoimien vahvuuden tällä hetkellä. Lisäksi 
sotilaspiirissä on noin 25000 rajavartijaa, jotka kuuluvat KGB.n seuraajan FSB:n
kokoonpanoon. Yksistään Pohjoisen sotilaspiirin reservistä kyetään muodostamaan yli
miljoonan miehen joukot. Joukot voidaan panna liikkeelle jo ennen sodanjulistusta niillä
perusteilla, jotka luetaan Venäjän federaation voimassa olevassa sotilaallisessa opissa eli
doktriinissa. “Strateginen isku” voitaisiin tehdä jo ennen sodanjulistusta tai samanaikaisesti
sen kanssa. Jos kohde on itse ydinaseeton, mutta poliittisessa “liitossa” vihollisen kanssa,
voi Venäjä doktriininsa mukaan käyttää kohdetta vastaan myös ydinaseita. Venäläisten
käsitteellinen tulkinta kuuluu, että tulevaisuudessa sodankuvaa leimaa sodan estämisen ja
sodankäyntitapojen uudentyyppinen dialektinen suhde, mikä on seurausta sotatekniikan
saavutuksista ja niiden aikaansaamasta operatiivisten oppien “vallankumouksesta”.
Strateginen puolustus on pääsääntö, jota voidaan toteuttaa myös ennaltaehkäisevillä
operatiivisilla iskuilla. 198. Kappaleessa aikaisemmin esitettyjen lukemien osalta voidaan
todeta myös kriittisiä näkemyksiä sekä arvioita esitettyjen lukemien olevan suurempia kuin
todellisuudessa Venäjän sotilaallinen voima tänään olisi viitaten Pekka Visurin näkemyksiin
aiheesta. 

197. (Paul, 1996, s. 128)
198. (Salomaa, Aamulehti 14.9.1998)
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Aamulehdessä julkaistun Kyösti Karvosen kirjoittaman artikkelin (13.1.1999) mukaan
Venäjällä on Suomen lähialueilla paljon enemmän joukkoja kuin virallisesti ilmoitetaan:
Artikkelissa Maanpuolustuskorkeakoulun tutkijaesiupseeri, everstiluutnantti Harri Ohra-
aho arvioi, että Leningradin sotilaspiirin alueella 
maavoimien joukkoja olisi noin 50 000 - 55 000. Kun mukaan lasketaan meri- ja
ilmavoimat, rajajoukot ja sisäministeriön joukot, olisi sotilaspiirissä Ohra-ahon arvion
mukaan noin 250 000 sotilasta. Saman artikkelin mukaan lisäksi todetaan vielä
puolustusministeriön neuvottelevan virkamiehen Olli-Pekka Jalosen kannaksi  luvun olevan
vähän pienempi. Leningradin sotilaspiirin tärkeys Venäjän sotilasopissa näkyy siinäkin, että
piiri muuttui Neuvostoliiton hajoamisen myötä ensimmäisen portaan sotilaspiiriksi aiemman
luokituksen oltua kakkonen. 

Taipumus keskittyä entisen Neuvostoliiton ydinaseisiin on vienyt huomion pois perinteisten
asevoimien esiintuomista ongelmista. Kylmän sodan aikana Varsovan sopimuksen piirissä
olleen organisaation vahvuus nousi valtavan suuriin lukemiin ennen Neuvostoliiton lopullista
hajoamista. Varsovan sopimus merkittävästi sitoutti jäsenvaltiot "pysymään yhdistyneen
komennon alaisuudessa säilyttäen yhteisen sotilaallisstrategisen paikan ja ydinaseiden
yhteisen kontrollin". 199.

Edellä selostettujen valtavien sotilaallisten sekä valtiollisten muutosten kourissa elävän
Venäjän sekä enteisenVarsovan Liiton alueen valtioiden sisäiset muuttopaineet edustavat
uudehkoa turvallisuusongelmaa. 

199. (Duke, 1994, s. 55-56)
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9. NATO (North Atlantic Treaty Organisation)

Pohjois-Atlantin liitto (NATO) perustettiin vuonna 1949 Pohjois-Atlantin sopimuksella.
200. 16 NATO:n jäsentä ovat Belgia, Kanada, Tanska, Ranska, Saksa, Kreikka, Islanti,
Italia, Luxemburg, Hollanti, Norja, Portugali, Espanja, Turkki, Iso-Britannia sekä USA.
Pohjois Atlantin Liiton kokouksessa Madridissa heinäkuussa 1997 kutsuttiin kolme uutta
valtiota neuvotteluihin jäsenyydestä liittoon vuonna 1999. Nämä olivat Tsekin tasavalta,
Unkari sekä Puola. Pohjois-Atlantin liiton jäsenvaltioiden määrä kasvoi 19:ään Puolan,
Unkarin sekä Tsekin liityttyä varsinaisiksi Naton jäseniksi 12.3.1999, jolloin pääsihteeri
Solana kommentoi seuraavalla tavalla laajentumista: “Tämä ei ole tarun loppu. Naton
tämänkertainen laajentuminen ei jää viimeiseksi.” 201. 

Pohjois-Atlantin liitto on puolustuksellinen liitto, joka perustuu poliittiselle ja sotilaalliselle
yhteistyölle itsenäisten jäsenvaltioiden kesken ja joka on perustettu Yhdistyneiden
Kansakuntien (YK:n) peruskirjan 51. artiklan mukaisesti. Liiton sopimuksen johdannon
mukaan jäsenmaat ovat sitoutuneet suojelemaan vapautta, yhteistä perintöä ja väestönsä
sivistystä, jotka perustuvat demokratian, henkilökohtaisen vapauden ja laillisuuden
periaatteille. 200. 1990-luvulle asti 1970-luvulta lähtien eurooppalaisten NATO-jäsenten
keskuudessa on ollut kasvava intressi koordinoida laajempaa turvallisuuspolitiikkaansa
Euroopan poliittisen yhteistyöpolitiikan kautta. Kylmän sodan loppu merkitsee että
turvallisuuspolitiikan laajemmat näkokulmat ovat perustellusti yhtä tärkeitä tai tärkeämpiä
kuin pelkät puolustuskysymykset. 202. Pohjois-Atlantin liitto joutuu tänä päivänä kuitenkin
varautumaan sotilaallisen puolustuksen lisäksi muihinkin uhkiin, jotka kuuluvat tämän
päivän kriisinhallintatoimintaan. Lisäksi liiton toiminta kattaa nykyisin varsin laajoja alueita
otettaessa huomioon rauhanturvatoimet NATO:n jäsenten ulkopuolisissa kohteissa. 

200. (NATO, 1997, s.5)
201. (Aamulehti 13.3.1999)
202. (Duke, 1994, s. 311) 
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Vaikka NATO:n rajoilla onkin rauhallista eikä liitolla ole välitöntä sotilaallista uhkaa, ovat
uudet riskit vaatineet lisääntyvää huomiota osakseen. Näistä mainittakoon terrorismin
aiheuttamat sabotaasit, joista voidaan olettaa syntyvän laajoja turvallisuusriskejä liiton
alueella. Oleellisena osana liiton toimintaa voidaan nähdä sotilaallisen voiman ylläpitämisen
lisäksi neuvottelut sekä valtioiden väliset yhteistyöjärjestelmät. 

NATO perustettiin kansainväliseksi puolustusliitoksi, jossa jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä
ehkäistäkseen turvallisuuttaan uhkaavat vaarat. Liitto on hallitusten välinen ja sen
päätökset perustuvat yksimielisyyteen. Naton luonne määritellään 5. artiklassa: Osapuolet
ovat yksimielisiä siitä, että heidän Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa sijaitsevaan
yhteen tai useampaan jäsenvaltioon kohdistunut hyökkäys merkitsee hyökkäystä
heitä kaikkia vastaan. Tämän perusteella he ovat yksimielisiä siitä, että kyseisen
kaltaisen hyökkäyksen tapahtuessa jokainen heistä,  Yhdistyneiden kansakuntien
(YK) peruskirjan 51. artiklan mukaisen yksilöllisen tai kollektiivisen
puolustusoikeuden mukaisesti, avustaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta osapuolta
tai osapuolia ja ryhtyy välittömästi, yksin tai yhdessä muiden osapuolten kanssa,
tarvittaviin toimenpiteisiin, joihin voi liittyä aseellisen voiman käyttö,
palauttaakseen ja säilyttääkseen Pohjois-Atlantin alueen turvallisuuden. 203. 

Pohjois-Atlantin sopimuksen 3. artikla on kollektiivisen puolustuksen suunnittelun perusta
ja se sitoo jäsenvaltiot ylläpitämään sekä kehittämään puolustuskykyään, yksin tai yhdessä
muiden jäsenvaltioiden kanssa. 6. artiklassa määritellään maantieteellinen alue, johon 5.
artiklaa sovelletaan. 204. 4. artikla velvoittaa liittolaiset neuvottelemaan toimenpiteistä, jos
joku jäsenmaista tuntee alueellisen koskemattomuutensa, poliittisen itsenäisyytensä tai
turvallisuutensa olevan uhattuna. 

203. (Heiberg, 1996, s. 17)
204. (NATO documents, 1999)
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Huhtikuussa 1949 hyväksytyn Washingtonin sopimuksen 1. artiklan mukaan ‘osapuolet
sitoutuvat, YK:n peruskirjan mukaisesti, ratkaisemaan minkä tahansa kansainvälisen
kiistakysymyksen, jossa ne ovat osapuolina, rauhanomaisin keinoin tavalla, joka ei
vaaranna kansainvälisissä suhteissaan YK:n tarkoitusta pidättäytyä voimakeinoilla
uhkaamisesta tai niiden käytöstä.’ 205. 

NATO:n operaation tavoite voi vaihdella sopimusalueen puolustuksesta sopimuksen
ulkopuolisia alueita koskeviin operaatioihin, jotka ovat suunnitellut suojelemaan
jäsenvaltioille elintärkeitä etuja taikka humanitaarisen avun tarjoamista. Tällöin NATOlla
on vain yksi tehtävä - konfliktien ehkäisy sekä hallinta. 206. 

Naton kustannukset jakautuvat jäsenvaltioiden BKT:n perusteella. Yhdysvallat rahoittaa
43 % Naton kaikista kustannuksista. Naton palveluksessa oli vuonna 1996 noin 20000
henkilöä 65 eriasteisessa esikunnassa organisaation kokonaisbudjetin ollessa noin 1,8
miljardia USD. 207. Puolustus on kallista sotavoimien sekä uuden teknologian hankinnan
osalta. Puolustuksen taloudellisista kustannuksista sekä Yhdysvaltojen osallistumisesta
Naton toimintaan Euroopassa on tullut Yhdysvalloille myös rahoitukseen liittyvä kysymys.
208. 

205. (Pitkänen, 1989, s.56)
206. (Wijk, 1997, s.142)
207. (Raivio teoksessa Paul, 1996, s.61) 
208. (Paul, 1996, s. 76)
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9.1. NATOn organisaatiosta lyhyesti

NATO:n uusi liitännäisjäsen Euro-Atlanttinen kumppanuusneuvosto (EAPC) sekä Naton
ja Venäjän pysyvä yhteisneuvosto (PJC) perustettiin 1997. EAPC:n piiriin kuuluvat kaikki
Pohjois-Atlantin yhteistyöneuvoston (NACC) ja rauhankumppanuusohjelman (PfP)
osanottajamaat, yhteensä 44 valtiota. Lisäksi NATO:n jäsenvaltiot ja Venäjä hyväksyivät
suhteitaan koskevan ‘perussopimuksen’ PJC:n puitteissa. Ylimmän päätöksentekoelimen
Pohjois-Atlantin neuvoston (NAC) apuna toimii puolustuksen suunnittelukomitea (DPC),
sotilaskomitea (MC), ydinsuunnitteluryhmä (NPG), kansainvälinen esikunta ja useita muita
komiteoita 209. 

Entisen Varsovan liiton maiden mahdollisuus liittyä NATO:n yhteistyöjärjestelmiin,
rauhankumppanuusohjelmaan (PfP) tai entiseen NACC:n sekä nykyiseen EAPC:n, otettiin
ilolla vastaan Itäisen Euroopan valtioissa sekä Venäjällä. Tämän lisäksi Venäjä loi
NATO:n kanssa uuden yhteisen foorumin ‘NATO-Russia Permanent Joint Council (PJC)’
Venäjän sekä NATO:n välisten turvallisuuteen tähtäävien kysymysten käsittelemiseksi.
Lisäksi NATO sekä Ukraina solmivat NATO:n kanssa yhteisen ohjelman, jota kutsutaan
nimellä ‘NATO-Ukraine Commission (NUC)’. 

NATO koostuu läntisen Euroopan, USA:n sekä Kanadan demokraattisesti johdetuista
valtioista. NATO:n toiminta ilmentää näiden valtioiden tahtoa sekä voimaa edustaen
eurooppalaisiksi luonnehdittavia arvoja viitaten Euroopan ihmisoikeussopimuksiin sekä
valittuun markkinatalousjärjestelmään. 

Erityinen mielenkiinto kohdistuukin tällä haavaa Naton Euro-Atlanttiseen
kumppanuusneuvostoon (EAPC) sekä Naton ja Venäjän pysyvään yhteisneuvostoon
(PJC). Edellinen perustettiin toukokuussa 1997 NATO:n uudeksi liitännäiselimeksi, joka
kattaa kaikki Pohjois-Atlantin yhteistyöneuvoston (NACC) ja
rauhankumppanuusohjelman (PfP) osanottajamaat, yhteensä 44 valtiota. Samassa kuussa
NATO, sen jäsenvaltiot ja Venäjä hyväksyivät suhteitaan koskevan ‘perussopimuksen’,
jota toteuttamaan tuli PJC. Kummankin elimen toimiala on määritelty laajaksi sekä varsin
avoimeksi. EAPC:n on määrä olla ‘laaja-alainen’ konsultaatioiden kehys ja PJC:n
osapuolten neuvonpidon ‘pääfoorumi’. 210. 

209. (Salomaa, Nato lyhyesti, 1997, s.5-26. sekä Naton internetsivut, 1999 sekä Visuri, 1997, s.261)
210. (Lintonen, 1997, s.47)
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NATO on muuttumassa pelkästä kollektiivisen puolustuksen järjestöstä laajan
turvallisuuspoliittisen yhteistyön ja vakauspolitiikan välineeksi koko ETYJ-alueella.
NATO:n yhteistyö ulkopuolisten kumppaneiden kanssa kehittyy
rauhankumppanuusohjelman (PfP) sekä entisen yhteistyöneuvoston (NACC) sekä
nykyisin monenkeskisen kumppanuusneuvoston (EAPC) puitteissa. NATO:n
laajentumisen tavoitteena on vakauden lujittaminen pitämällä kiinni jäsenyysehdoista, joihin
kuuluvat demokraattinen valvonta, avoimmuus ja kansainvälisten sitoumusten
noudattaminen jäseneksi hakevien maiden asevoimissa. Hakijamaiden tavoitteena ovat
kansainvälisen asemansa sekä yhteiskunnallisen muutoksensa turvaaminen NATO:n sekä
etenkin Yhdysvaltain turvallisuustakuun avulla. EU:n ja NATO:n laajentuminen ovat
rinnakkaisia ja turvallisuuspoliittisesti toisiinsa liittyviä, mutta päätöksenteoltaan toisistaan
riippumattomia tapahtumasarjoja. 211. 

NATO:n perustehtävänä säilyy strategisen tasapainon ja vakauden ylläpitäminen
Euroopassa ja jäsenmaiden yhteinen puolustus. Kylmän sodan jälkeinen muoto on
kasvattanut NATO:n yleiseurooppalaista turvallisuuspoliittista merkitystä. NATO solmi
yhteistyösuhteen lähes kaikkien ETY-maiden kanssa. NATO:n kumppanuuspolitiikka
kattaa Pohjois-Atlantin yhteistyöneuvoston (NACC), rauhankumppanuusohjelman (PfP)
ja kumppanuusneuvoston (EAPC) avulla koko ETYJ-alueen. 211. 

NATO Office of Information and Pressin 1997 julkaiseman ‘NATO lyhyesti’ teoksen
mukaan NATO:n sisäiset poliittiset ja sotilaalliset yhteistyön pääasialliset elimet ovat
seuraavat : Pohjois-Atlantin neuvosto (NAC) on NATO:n tärkein päätöksiä tekevä elin.
Neuvosto on ainoa elin liitossa, jonka valtuutus tulee suoraan Pohjois-Atlantin
sopimuksesta. Edellisen lisäksi mainittakoon Puolustussuunnittelukomitea (DPC) sekä
Ydinasepolitiikan suunnitteluryhmä (NPG). Liiton tärkeimpiä neuvottelu- ja
päätöksentekoelimiä tukevat komiteat, joissa on varmistettu, että kukin jäsenvaltio on
edustettuna jokaisella tasolla kaikilla niillä NATO:n toiminta-aloilla, joihin se osallistuu.
Liiton pääsihteeriksi valitaan kokenut kansainvälinen valtiomies. Kansainvälinen esikunta
koostuu jäsenmaiden asiantuntijoista. Sotilaskomitealle 

211. (VN, 1997, s. 13. sekä 23.)
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(MC) kuuluu esitysten tekeminen NATO:n poliittisille valtuutetuille niistä toimenpiteistä,
joita pidetään välttämättöminä NATO:n alueen yhteiselle puolustukselle. Kansainvälinen
sotilasesikunta (IMS) tukee NATO:n sotilaskomitean työtä. 

NATO reagoi kylmän sodan päättymiseen uudistamalla strategisen konseptinsa. Se
vähensi huomattavasti sotilaallista läsnäoloansa Euroopassa, mutta loi samaan aikaan
‘dialogiin, yhteistyöhön sekä kollektiivisen puolustuskyvyn säilyttämiseen’ perustuvan
poliittisen neuvottelujärjestelmän, jonka pääasiallisena tarkoituksena oli transatlanttisen
linkin ylläpitäminen ja strategisen tasapainon säilyttäminen Euroopassa. 212. 

212. (Pitkänen, 1998, s.56) 
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9.2. Naton rooli Euroopassa tänään

NATO joutuu ottamaan nykyään huomattavasti laajemman lähestymistavan turvallisuuteen
kuin aiemmin. Sotilaallinen voima edustaa vain yhtä NATO:n puolista. Poliittisella saralla
saavutukset ovat olleet järjestössä kuluneina vuosina menestyksekkäimmät. Lisäksi
taloudelliset, sosiaaliset sekä ympäristöön liittyvät turvallisuuden tekijät NATO:n toimissa
ovat olleet esillä selkeästi. Nykyisin konfliktinhallinta sekä kriisien ehkäisy ovat olleet
keskeisiä tekijöitä NATO:n toiminnassa. 213.  

Kylmän Sodan jatkuessa Euroopassa virisi toive kehityksestä kohti rakentavampia
yhteistyön muotoja. Tämän kehityksen voidaan katsoa alkaneen Euroopassa 1970-luvulla.
Kylmän Sodan päätyttyä sekä kommunismin romahdettua itäisessä Euroopassa tämä
ajatus sai ilmaa siipiensä alle tilanteen muututtua täysin Euroopassa pitkään stabiileina
pysyneissä turvallisuuden rakenteissa. Muutokset  tapahtuivat nopeasti sekä suuressa
määrin ennakoimattomilla tavoin Itä-Euroopassa  aiheuttaen läntisten Euroopan valtioiden
pohdinnan omien turvallisuutensa takaamiseksi luotujen rakenteidensa uudistamisesta. 

Naton sisäisessä kehityksessä voidaan nähdä viimeisten vuosien aikana jatkuva pyrkimys
vastata Euroopan muuttuviin tilanteisiin. Tämä sama trendi pitää paikkansa myös ETY-
järjestössä sekä YK:n toiminnassa. Nämä kolme tahoa toimivat varsin erilaisista
lähtökohdista. Asiaa voitaisiin luonnehtia seuraavasti : YK:n turvallisuusneuvosto huolehtii
kriisien hallinnasta hallinnolliselta kannalta tarkasteltuna koko maailma kenttänään. ETYJ:n
rooli sijoittuu Eurooppaan sekä kattaa kriisien ehkäisyä ilman pakkokeinoja. NATO
voidaan nähdä käytännön toteuttajana kriisien hallinnassa joko YK:n valtuuttamissa
operaatioissa tai omasta tahdostaan YK:n säädöksiin vedoten tai yhteistyössä kriisissä
olevien valtioiden kanssa koko toimialueensa laajuisesti. Tässä kentässä ovat myös
Euroopan Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka yhdessä Länsi-Eruroopan
Unionin kanssa kehittämässä rooliaan vastuun kantamisessa.

213. (Heiberg, 1996, s.18.)
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NATO:n luonne lienee nähty salaisena tai mystisena analyyttisen tiedon vähäisyydestä
johtuen menneinä vuosina maassamme. Mikä tekee turvallisuuden kehittämisestä
maassamme vaikean kysymyksen sekä miksi menneinä vuosina turvallisuuteen liittyvistä
seikoista keskustellaan vertailevin termein esimerkiksi ulkoministeriön virkailijoiden
kirjoittamalla kynällä jääkiekkojoukkueiden peliin verrattavana ilmiönä. Yksinkertainen,
mutta varsin ymmärrettävä syy tähän seikkaan on ollut Suomen varovaisuus sekä toive olla
loukkaamatta suuren naapurinsa eli tänään Venäjän toiveita. Suomen ollessa jäsen jollakin
statuksella monessa Euroopan turvallisuuden kehittämiseen sekä tarvittaessa kriisien
hallitsemiseen tähtäävissä järjestelmissä keskustelun puute voidaan todeta selkeästi
demokratian toteutumisen esteeksi sekä lisäksi ‘varovaisuus naapurin suhteen’ lieneekin
nykyisin enemmän omaa piittamattomuuttamme taikka tietämättömyyteemme peittelemistä
verhottuna menneiden aikojen pölyjen alta kaivettuihin haamuihin. Analyyttinen sekä
julkinen pohdinta kuuluu demokraattisen järjestelmän asiallisen toiminnan edellytyksiin.
Julkinen tieto lisää kansalaisten valtaa vaikuttaa päätösten tekoon yleensäkin
lehmänkaupoista taikka harvojen asiantuntijavallasta poikkeavinkin tavoin. 

Suomalaisesta näkökulmasta sekä myös koko maailman mittakaavassa tarkasteltuna
NATO:n kehitystä kuluneen kymmenen vuoden aikana voidaan luonnehtia varsin suuria
toiveita herättäväksi sekä rauhaa rakentavaksi kehityksen suunnaksi. Euroopan itäisen
osan integroiminen mukaan olemassa oleviin läntisten maiden aikanaan luomiin
turvallisuuden järjestelmiin osoittautuu ajan kuluessa varmasti maailmanrauhaa tukevaksi
sekä rakentavaksi tekijäksi. Luopuminen toisiaan kohtaan vihamielisistä taikka kilpailevista
turvallisuusjärjestelmistä tai blokeista vapauttaa voimia keskittyä sivilisaatiomme luomiin
uusiin uhkiin.

Itäisen Euroopan valtioiden jatkuvasti lisääntyvät mahdollisuudet osallistua NATO:n
toimintaan lisäävätkin turvallisuutta mantereella voimakkaasti. Kommunismin romahdettua
moni kansa joutui uudessa tilanteessaan Itä-Euroopassa ymmälleen kohdatessaan
turvallisuushaasteensa entisen Varsovan Liiton raunioilla. Itäisessä Euroopassa
kommunismin romahtaminen sekä mahdollisuus siirtyä demokratiaan nähtiin uutena
mahdollisuutena sekä voittona varsinkin Länsi-Euroopassa. Muistot 
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Neuvostoliiton toimista Tsekkoslovakiassa laittoivat Itäisen Euroopan uudistuneissa
valtioissa ihmisten mieliin suuria toiveita saada turvallisuutensa takaajaksi läntisten arvojen
puolustaja NATO. Mahdollisuus liittyä vain keskusteleviin foorumeihin ilman varsinaisia
takuita turvallisuuden pysyvyydestä nähtiin toisinaan turhauttavaksi sekä pettymystä
aiheuttavaksi. NATO oli ottanut tässä tilanteessa huomioon myös Venäjän, kuten
Suomikin niin monta kertaa aiemmin, eikä avannut oveaan kaikille halukkaille. Kehitys
kulki hitaan neuvottelevan prosessin suuntaan yhdessä Venäjän kanssa. 

NATO perustettiin polarisoituneeseen järjestelmään Euroopan jakauduttua kahteen leiriin
erityisesti pitämään yllä rauhaa Saksojen rajoilla. Järjestön historiaa kuvasi USA:n
ulkoministerinä toiminut Warren Christopher seuraavilla sanoilla: ‘Historiamme
menestyksekkäin valtioiden liitto’. 214. NATO:n sopeutuminen muuttuneisiin tilanteisiin
rautaesiripun pudotessa yllättäen pois Euroopan kartalta johti vähitellen järjestön
muuntumaan polarisoituneen Euroopan läntisen osan puolustamisesta itäisen Euroopan
valtioiden turvallisuuden rakentamiseen. Tästä osoituksena mainittakoon NATO:n
kokouksessa 10-11 tammikuuta 1994 Brysselin lähistöllä luotu
Rauhankumppanuusohjelma (PfP), jolla pyrittiin rakentamaan uutta yhteistä Euro-
Atlanttista turvallisuusarkkitehtuuria 215. 

NATO:n uusi strateginen oppi hyväksyttiin vuoden 1991 Rooman huippukokouksessa.
Oppi yhdistää laajoja turvallisuuden näkökulmia, jotka perustuvat vuoropuheluun ja
yhteistyöhön. Samalla oppi säilyttää NATO:n yhteisen (kollektiivisen) puolustuskyvyn.
Opin mukaisesti NATO vakiinnutti yhteistyön uusien kumppanien kanssa Keski- ja Itä-
Euroopassa ja entisessä Neuvostoliitossa NATO:n strategiaan kuuluvaksi osaksi. 216. 

NATO:n entisen pääsihteerin Manfred Wörnerin mukaan NATOlla on kaksi roolia
Euroopan ja maailmanjärjestyksen yhteensulattamisessa, joka aiheutuu Itä-Euroopan
siirtymisestä kohti demokratiaa ja vapautta. Hänen mukaansa NATO:n on ensiksikin
tehtävä kaikkensa varmistaakseen demokraattisen ja taloudellisen uudistuksen 

214. sekä 215. (Duke, 1994, s. 275. sekä 306.) 
216. (NATO, 1997, s.7) 
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onnistumisen Keski- ja Itä-Euroopassa. Hänen mukaansa toinen tulevaisuuden rooli olisi
auttaa luomaan uusi Euroopan turvallisuusjärjestelmä, joka varmistaa sen ettei
sotilasvoimin enää yläpidetä epäoikeudenmukaisia poliittisia järjestelmiä tai uhata toisia.
217.

NATO:n neuvosto on painottanut valveutuneen sekä kriisien hallintaan tähtäävistä voimista
tietoisen väestön olevan puolustuspolitiikan sekä kriisien ehkäisyn perusta. 
Yhdysvalloilla on toisen maailmansodan jälkeen ollut keskeinen asema Euroopan
turvallisuuteen vaikuttavana suurvaltana. Yhdysvallat on sitoutunut NATO:ssa takaamaan
eurooppalaisten liittolaistensa sotilaallisen turvallisuuden, mikä on johtanut amerikkalaisten
pysyvään sotilaalliseen läsnäoloon Euroopassa. 218. 

NATO on ilmaissut kantansa WEU:n kehittämiseen vuonna 1995 kirjoitetun NATO:n
käsikirjan mukaan seuraavasti: Toivotamme tervetulleiksi Euroopan Unionin
sopimuksessaan ilmaisseen tavoitteen vahvistaa NATO:n Eurooppalaista pilaria ja lisätä
jäsenmaiden turvallisuutta. Lisäksi todetaan niiden olevan valmiita tekemään olemassa
olevan liiton avulla kollektiivisia panostuksia Pohjois-Atlantin neuvostossa käytyjen
neuvottelujen pohjalta. Nämä kohdennetaan Euroopan jäsenvaltioiden harjoittamiin
WEU:n operaatioihin, joiden pyrkimyksenä on jäsenvaltioiden yhteinen ulko- sekä
turvallisuuspolitiikka.

NATO:n laajenemisasiakirja (28.9.1995) ilmaisee, että NATO:n laajeneminen on
rinnakkainen sekä täydentävä prosessi EU:n laajenemiselle (artikla 18.). NATO:lla sekä
EU:lla on yhteiset strategiset intressit ja yhteinen pyrkimys vakauteen ja turvallisuuteen,
joka kattaa puolustuksen ohella politiikan, talouden sekä sosiaaliset kysymykset ja
ympäristökysymykset. Asiakirjassa todetaan, että NATO:n ja WEU:n välinen yhteys
säilytetään (artikla 20.). Kaikki WEU:n täysjäsenet tulevat myös 
jatkossa NATO:n jäseniksi. NATO lupaa myös jatkaa suhteiden kehittämistä Venäjään.
NATO:n laajeneminen ei uhkaa ketään, vaan sen tavoitteena on myötävaikuttaa nykyistä
laajemman Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin syntyyn, joka edistää yhteistyötä,
turvallisuutta ja vakautta. (artikla 28.). 219. 

217. (Lowry, 1995, 13) 
218. (VN, 1997, s.23)
219. (Salomaa, 1996, s.47.)
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NATO:n tehokkuuden säilyttämiseksi, sen päätöksentekojärjestelmän turvaamiseksi ja
sotilaallisen toimintavalmiuden ylläpitämiseksi uusien jäsenten on hyväksyttävä
Washingtonin sopimuksen (4.4.1949) velvoitteet (artikla 51.), jossa säädetään
konsensukseen perustuvasta päätöksenteosta ja kollektiivisesta itsepuolustuksesta YK:n
peruskirjan mukaisesti 220. 

NATO:n voimavaroja voidaan käyttää NATO:n suostumuksella eurooppalaisten
liittolaisten kriisinhallintaoperaatioissa, jotka tapahtuvat WEU:n poliittisessa valvonnassa ja
strategisessa johdossa, ja joissa voi olla mukana myös ulkopuolisia kumppaneita. WEU:n
käyttöön voidaan osoittaa joukkoja, jotka ovat ‘erotettavissa, mutta eivät erillään’
NATO-rakenteesta. Järjestely tapahtuu perustamalla monikansallisia CJTF (Combined
Joint Task Forces) johtoportaita. 221. 

NATO:n rooli on korostunut viime vuosina rauhan turvaamisessa tai rauhaan
pakottamisessa. YK:n turvallisuusneuvostolla ei ole käytettävissään omia sotilaallisia
voimia. Kansainvälisten kriisien hallinta näyttää tältä osin kaatuvan usein NATO:n
toteutettavaksi joko turvallisuusneuvoston päätökseen nojaten tai läntisten valtojen omaan
tahtoon puuttua tapahtumien kulkuun. Operaatiot Jugoslaviassa tai Kuwaitissa olivat eräitä
esimerkkejä tästä. Jos YK:n turvallisuusneuvostossa ei päästä yksimielisyyteen ja riitainen
kansainvälinen ilmapiiri johtaa veton käyttöön, NATO voi hakea oikeutusta toimilleen
myös toisin keinoin sopimalla kohdevaltion tai osapuolten kanssa, tulkitsemalla aiempia
mandaatteja tai tukeutuen YK:n peruskirjan 51. artiklaan, joka sallii yhteisen
puolustautumisen 222. 

220. (Salomaa, 1996, s.47.)
221. (VN, 1997, s.23)
222. (Lintonen, 1997, s.42)
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9.3. EAPC, PfP sekä NACC Euroopassa

Euroatlanttinen kumppanuusneuvosto eli EAPC 

Euroatlanttinen kumppanuusneuvosto (EAPC) on uusi yhteistyöelin sekä korvaa Pohjois-
Atlantin yhteistyöneuvoston (NACC) rakentuen menestyksekkäälle poliittiselle sekä
aseelliselle yhteistyölle NACC:n sekä Rauhankumppanuusohjelman (PfP) pohjalle. EAPC
muodostaa poliittisten sekä turvallisuuteen liittyvien neuvottelujen perustan sekä tehostaa
PFP:n alaista yhteistyötä. EAPC vastaa NATO:n sekä sen kumppanuusmaiden yhteistyön
poliittisen ulottuvuuden vahvistustarpeisiin. Lisäksi se tarjoaa foorumin poliittiselle
dialogille, joka sopii yhteen Rauhankumppanuusohjelman kanssa. EAPC:n jäsenmaat
voivat kehittää poliittista suhdettaan NATO:n kanssa yksilöllisten tarpeidensa mukaisesti.
Kaikki entiset NACC-jäsenet sekä kaikki PfP:n osallistujamaat ovat hyväksyneet
EAPC:n periaatteet sekä tavoitteet liittymällä PfP:n. Euroatlanttinen kumppanuusneuvosto
(EAPC) muodostettiin Portugalissa 1997. 223.

Euro-Atlanttiseen kumppanuusneuvostoon (EAPC) kuuluu 44 jäsenmaata, joista 19 on
NATO:n jäseniä. Jäsenvaltiot ovat seuraavat: Albania, Armenia, Itävalta, Azerbaizan,
Valko-Venäjä, Belgia, Bulgaria, Tsekin Tasavalta, Kanada, Tanska, Viro, Suomi,
Ranska, Georgia, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Italia, Kazakhstan, Kirgisian Tasavalta,
Latvia, Liettua, Luxemburg, Moldova, Hollanti, Norja, Puola, Portugali, Venäjä,
Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Tazhikistan, entisen Jugoslavian
valtio Makedonia, Turkki, Turkmenistan, Ukraina, Iso-Britannia, USA sekä Uzbekistan. 

223. (Nato documents, 1999) 
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Partnership for Peace eli PfP

Rauhankumppanuus (PfP) antaa osallistuville valtioille mahdollisuutta vahvistaa suhteitaan
NATO:n kanssa sopusoinnussa itse yksilöimiensä intressien ja mahdollisuuksien kanssa.
NATO neuvottelee myös minkä tahansa kumppanuusohjelman aktiivisen osallistujan
kanssa, jos kumppani havaitsee, että sen alueelliseen koskemattomuuteen, poliittiseen
itsenäisyyteen tai turvallisuuteen kohdistuu suora uhka. Tarkoituksena on, että PfFP:n
puitteissa kyettäisiin luomaan suurempi läpinäkyvyys puolustusbudjetointiin, parantamaan
siviilien ja sotilaiden suhteita sekä edistämään asevoimien demokraattista kontrollia,
kehittämään yhteistä suunnittelua ja sotilaallista harjoittelua sekä kehittämään sellaista
yhteistoimintakykyä rauhankumppanuusmaiden asevoimissa, että ne voivat operoida
NATO-joukkojen kanssa rauhanturva-, etsintä-, pelastus-, ja humanitäärisissä tehtävissä
sekä muissa operaatioissa, joista voidaan sopia. Rauhankumppanuus on otettu käyttöön
Pohjois-Atlantin yhteistyöneuvoston viitekehyksessä ja se rakentui niille yhteistyön
muodoille, jotka NACC oli luonut. Rauhankumppanuus (PfP) toimi laajentamalla ja
voimistamalla poliittista ja sotilaallista yhteistyötä kautta Euroopan lisäämällä vakautta,
vähentämällä rauhantilaan kohdistuvia uhkia ja rakentamalla vahvistuvia suhteita siten, että
se edistää käytännöllistä yhteistyötä kautta Euroopan, lisäämällä vakautta, että se edistää
käytännöllistä yhteistyöhenkeä ja sitoutumista demokratian periaatteisiin, jotka ovat liiton
peruspilareina. 224. 

Rauhankumppanuusohjelmaan (PfP) kuului 27 maata: Albania, Armenia, Itävalta,
Azerbaizan, Valko-Venäjä, Bulgaria, Tsekkoslovakian tasavalta, Viro, Suomi, Gerogia,
Unkari, Kazakstan, Kirgisian Tasavalta, Latvia, Liettua, Moldova, Puola, Romania,
Venäjä, Slovakia, Slovenia, Ruotsi, Sveitsi, Makedonia, Turkmenistan, Ukraina sekä
Uzbekistan. 

PfP:n puitteissa tehtävä yhteistyö parantaa turvallisuutta monin tavoin. Yhteistyön
tuloksena puolustuksen suunnittelu sekä budjetointi helpottuu. Lisäksi puolustusvoimien
demokraattinen hallinto vahvistuu. PfP:n myötä jäsenmaiden kyky osallistua
rauhanturvaoperaatioihin lisääntyy sekä suo 

224. (NATO, 1997, s.26-27)
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mahdollisuuden yhteistyöhön koulutuksen, suunnittelun sekä harjoitusten muodossa.
Jäsenmaiden mahdollisuudet osallistua rauhanturvatehtäviin, tutkimus- sekä
pelastustehtäviin sekä muihin humanitaarisiin tehtäviin lisääntyvät ylipäätään. PfP:n myötä
kumppanimaiden osallistuminen liiton toiminnan puitteissa yhä moninaisempaan
yhteistyöhön lisääntyy sisältäen väestönsuojelun, kriisihallintatoimet, tieteellinen toiminta
sekä ympäristöohjelmat. 225. 

NATO käynnisti rauhankumppanuudeksi (PfP) nimitetyn turvallisuuspoliittisen ohjelman
tammikuussa 1994. Rauhankumppanuusmaat sopivat kahdenvälisesti  NATO:n kanssa
yhteistyöohjelmansa. Rauhankumppanuuden puitteissa järjestettiin yhteisiä harjoituksia
sekä kursseja ja seminaareja. Lisäksi ohjelma edisti puolustussuunnittelun avoimuutta sekä
asevoimien demokraattista valvontaa. Rauhankumppanuus kehitti NATO:n jäsenyyttä
tavoittelevien maiden valmiuksia liittyä sotilasliittoon. Toisaalta se kehitti kaikkien
kumppanuusmaiden yhteistoimintavalmiuksia rauhanturva- ja kriisinhallintatehtävissä
NATO-maiden joukkojen kanssa. Rauhankumppanuusohjelman yleinen merkitys on
vahvistumassa ja sen suhteellinen merkitys NATO:n uudessa roolissa kasvoi. 226.

Suomi liittyi tähän NATO:n rauhankumppanuusohjelman 9.5.1994. PfP vakiintui
merkittäväksi poliittissotilaalliseksi yhteistyön muodoksi Euroopassa. Yksi PfP:n
parhaimpia puolia on ollut se, että PfP:ssä mukana olleet valtiot ovat täysin  hyväksyneet
ohjelman toiminnan. Suomen osallistuminen PARP-prosessiin on antanut selvän suunnan
Suomen PfP-osallistumiselle. Se on johdonmukaistanut PfP-suunnittelua, koska
yhteensopivuustavoitteiden täyttäminen on antanut selkeän päämäärän, miten ohjata
osallistumista PfP-tilaisuuksiin. 227. 

225. (Nato documents, 1999)
226. (VN, 1997, s.23)
227. (Olin, 1996, s.57)
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Rauhankumppanuus eli PfP syntyi, kun havaittiin Pohjois-Atlantin Yhteistyöneuvoston
NACC:n (North Atlantic Co-operation Council) olevan riittämätön väline eurooppalaisen
turvallisuusrakennelman kehittämiseksi. Samalla haluttiin löytää NATO:lle uusi rooli
kylmän sodan jälkeisessä Europpassa ja tyydyttää Keski- ja Itä-Euroopan maiden (KIE-
maat) turvallisuustarpeet sitomalla ne kiinteämmin eurooppalaiseen
turvallisuusjärjestelmään mutta hyväksymättä niitä kuitenkaan vielä NATO:n jäseniksi.
PfP:n konkreettisia toiminnan muotoja ovat olleet yhteiset sotilaalliset
rauhanturvaharjoitukset, pelastuspalveluharjoitukset, humanitaaristen operaatioiden
harjoitukset sekä erilaiset kurssit ja seminaarit em. harjoitusten tukemiseksi sekä
puolustussuunnittelun ja asevoimien avoimuuden lisäämiseksi. 228. 

PfP-ohjelmaan mukaan lähteneet maat saivat itse päättää osallistumisensa asteen, joten se
tarjosi sekä NATO:oon haluaville että liittoutumattomina pysyville maille tilaisuuden lähteä
mukaan haluamallaan tasolla. Suomelle se antoi mahdollisuuden osallistua uusien
turvallisuusjärjestelyiden kehittämiseen muiden mukana sekä jatkaa NATO:n kanssa jo
NACC:n yhteydessä alkanutta rauhanturvayhteistyötä. 229. 

Vuoden 1994 alussa NATO:n esittämän kutsun mukaisesti niiden maiden, jotka haluaisivat
osallistua PfP:n, oli allekirjoitettava puiteasiakirja. Tässä ne vahvistavat sitoumuksensa
demokraattisten yhteiskuntien vaalimiseen ja kansainvälisen lain periaatteiden
säilyttämiseen, Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjan velvoitteiden ja yleismaailmallisten
ihmisoikeuksien julistuksen periaatteiden täyttämiseen rehellisellä mielellä, voimankäytöstä
tai sillä uhkaamisesta pidättäytymiseen minkään maan alueellista koskemattomuutta tai
poliittista itsenäisyyttä vastaan sekä olemassaolevien rajojen ja riitojen rauhanomaisen
ratkaisemisen kunnoittamiseen. 230. 

PfP on tällä hetkellä keskeinen väline, kun kansainvälisen kriisinhallinnan suuntaa ja
valmiuksia pyritään kehittämään. IFOR (Multilateral implemenation force) on osoittanut,
että PfP:n merkitys eri maiden joukkojen yhteistoimintakyvyn kehittämisessä on hyvin suuri
231. Partnership for Peace ei anna turvallisuustakuita, mutta se lupaa tarvittaessa
konsultaatioapua. 

228, 229. sekä 231. (Olin, 1996, 15, 55, 58.)
230. (NATO, 1997, s.28)
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Jokaiselle kumppanuusohjelmaan osallistuvalle maalle laadittiin oma maakohtainen
kumppanuusohjelma, johon maa ilmoitti yksilöidyt tavoitteet ja päämäärät PfP-ohjelmaan
sekä ne aktiviteetit, joihin maa aikoi vuoden aikana osallistua 232. 

NACC North Atlantic Co-operation Council eli Pohjois Atlantin liiton
yhteistyöneuvosto 

NACC:n perustaminen oli osa NATO:n uutta strategista konseptia sekä edusti pyrkimystä
rakentavaan keskusteluun sekä yhteistyöhön NATO:n sekä tämän entisten vastustajien
kanssa. NACC syntyi 1991 koostuen vuonna 1996 yhteensä 38 valtiosta. 233. Vuonna
1997 NACC korvattiin uudella järjestelmällä eli Euro-Atlanttisella yhteistyöneuvostolla,
Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC):lla. 

Neuvottelut ja yhteistyö NACC:n puitteissa keskittyivät politiikkaan ja turvallisuuteen
liittyviin aiheisiin, joissa liiton jäsenmaat saattoivat vaihtaa  kokemuksiaan sekä tietojaan.
Niiden aiheiden piiriin, joissa ryhdyttiin toimintaan, lukeutuvat sotilas- ja siviili-
ilmaliikenteen johtoyhteistyö, sotilaallisen teollisuustuotannon muuttaminen siviilituotantoon,
asevalvonta, aseistariisunta ja ydinaseiden leviämisen estäminen, puolustushankinnat,
ilmapuolustus sekä siviiliyhteiskunnan suuria katastrofeja koskeva pelastussuunnittelu. 234.

Kun PfP keskittyy erityisesti käytännöllisiin puolustukseen ja sotilaalliseen yhteistyöhön
liittyviin toimintoihin, NACC muodosti foorumin laajoille neuvotteluille politiikan ja
turvallisuuden aiheista kuten myös käytännön yhteistyökysymyksistä turvallisuuteen
liittyvistä talouden, informaation, tieteen ja ympäristön ongelmista. 234. 

232. (Olin, 1996, s.25).
233. (Heiberg, 1996, s. 19.) 
234. (NATO, 1997, s.25. sekä 27.)



123

NACC täytti monia sille asetettuja tavoitteita. Erityisesti sen voidaan katsoa purkaneen
jännitteitä sekä esteitä Euroopassa lännen sekä idän välillä. Rauhankumppanuusohjelmaa
voidaan myös luonnehtia edellä mainitulla tavalla sekä tämän lisäksi saavutukseksi voidaan
katsoa lännen sekä idän lähentyneen toisiaan turvallisuuden saralla. Wijk mainitsee
tärkeäksi tapahtumaksi tällä saralla Puolassa, Hollannissa sekä Norjassa 1994 pidetyt
harjoitukset NATO:n tällöin toimineiden rauhankumppanuusohjelmien puitteissa, joihin
osallistui lukuisia valtiota Venäjä mukaan lukien. 
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10. Pohjoismaiden yhteistyö turvallisuuskysymyksissä 

Pohjolan valtiot näkevät turvallisuusongelmansa hieman toisella tavalla nyt kuin Kylmän
Sodan aikana. Pohjoismaisten valtioiden pelko joutumisesta eurooppalaisiin kahden blokin
välisiin konflikteihin alkaa jossain määrin väistyä Neuvostoliiton sekä Varsovan Liiton
lopetettua toimintansa sekä turvallisuusarkkitehtuurin polarisaation muututtua tämän
jälkeen. Turvallisuusuhkista eräs keskeisimmistä nähdään mahdollisuudessa joutua
kohtaamaan hallitsemattomia pakolaisvirtoja Venäjältä sekä Itä-Euroopasta sisällissotien,
rikollisuuden, sosiaalisen ongelmien  sekä maiden poliittisten häiriöiden seurauksina.
Vähemmälle merkitykselle emme myöskään voi jättää huonossa kunnossa olevia
voimaloita tai sabotaasien mahdollisuutta näihin Venäjän puolella rajan tuntumassa.

Pohjoisen alueen valtiot eroavat toisistaan turvallisuuspoliittisen asemansa puolesta
huolimatta maantieteellisestä yhtäläisyydestä. Norja kuuluu jäsenenä NATO:n. Suomi sekä
Ruotsi harjoittivat pitkään puolueettomuutta kansainvälisissä turvallisuuskysymyksissä.
Nykyisin käytettävä termi Suomen linjasta lausutaan sanalla ‘liittoutumattomuus’. Baltian
maiden tilanne uusina itsenäisinä valtioina Neuvostoliiton romahduksen jälkeen onkin luku
sinänsä, johon tässä tutkimuksessa viitataan vain muiden itsenäisyytensä saaneiden
valtioiden joukkona. Turvallisuuskysymykset ovat melko selkeitä pohjoismaiden kesken
siitä huolimatta, että suhde turvallisuuden organisaatioihin eroaa valtioiden kesken. Tähän
kokonaisuuteen oleellisesti liittyvät naapurit Baltian maissa edustavatkin uudistunutta sekä
selkiytymätöntä ongelmien kenttää. 

Puolueettomuus turvallisuuden saralla antoi Suomelle sekä Ruotsille mahdollisuuden pysyä
neutraaleina NATO:n sekä Varsovan Liiton välissä. Tätä pidettiin oleellisena elementtinä
pohjolan tasapainon pysymiselle 235. Puolueettomuus johti myös siihen, että näiden maiden
oli toteutettava itse voimakas puolustuksensa, jota ilman pohjoinen tasapaino olisi horjunut
236. Käkösen mukaan kahden maan puolueettomuuden turvin pohjola saatettiin pitää
ydinaseettomana vyöhykkeenä myös Kylmän Sodan aikana. Suomen asemaa käsiteltiin
aiemmin kohdassa 3.3. 

235. (Gleditsch, Moller, Wiberg, Waever 1990, 87-104) 
236. (Käkönen teoksessa Lähteenmäki, 1994, s.144) 
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Norja toimia Pohjoismaiden Neuvoston jäsenenä luonnehditaan passiivisiksi kylmän sodan
aikana maan ollessa samalla jäsen NATO:ssa. Norjan ulkopolitiikassa YK:n toimintaan
suhtautumisessa voitiin havaita enemmän yhteneviä piirteitä USA:n näkemysten kanssa
kuin pohjolan puolueettomien maiden kanssa. 237. Norjan orientaatio oli ymmärrettävissä
maantieteellisen asemansa perusteella sekä siitä syystä, että tämä oli ainoa NATO:n
jäsenvaltio pohjolassa sekä omaa tämän lisäksi yhteisen rajan Venäjän sekä entisen
Neuvostoliiton kanssa 238. 

Pohjoismaisuudella on Suomen poliittisessa identiteetissä pidemmät perinteet kuin
puolueettomuudella, joskin kylmän sodan aikana tuli tavaksi rajata ulkoa- ja
turvallisuuspolitiikkaa pohjoismaisen yhteyden ulkopuolelle. Tästä huolimatta Suomen
ulkopolitiittista identiteettiä ei voida hahmottaa ilman pohjoismaisuutta, joka on tuonut sen
realistisen pikkuvaltioroolin vastapainoksi tiettyä omintakeista yhteisöllisyyttä Pohjolan
valtioiden kanssa. Pohjoismaisen yhteyden omintakeisuus perustuu siihen tosiasiaan, että
yhteisöllisyyden perusta on vahvasti kansallisvaltiorakenteiden ulkopuolella. 239. 

Hiski Haukkalan mukaan pääministeri Paavo Lipposen aloitteesta liikkeelle lähtenyt
Euroopan unionin pohjoinen ulottuvuus on ollut yksi Suomen Eurooppa-politiikan
kiistattomimmista voitoista ilmoittaen lisäksi Wienin Eurooppa-neuvoston tehneen
pohjoisesta ulottuvuudesta osan Euroopan unionin politiikkaa ottaen hankkeen
kehittämisen Suomen hallitukselta Euroopan komission vastuulle. Pohjoisen ulottuvuuden
marginalisoitumisesta voidaan kuitenkin nähdä merkkejä Aamulehden 29.6.1999 mukaan. 

Ruotsissa puolustuspäätöstä valmisteleva komitea jätti entiselleen opin, jonka mukaan
Ruotsi on sotilaallisesti liittoutumaton voidakseen olla puolueeton lähialueille ulottuvissa
sodissa. Ruotsin hallituksen selityksen mukaan pysyminen sotilasliittojen ulkopuolella ei
kuitenkaan estä läheistä yhteistyötä kansainvälisen kriisienhallinnan alalla Pekka Visurin
kirjoittaman Aamulehden artikkelin, 21.11.1999, mukaan.

237. (Kalela 1967 teoksessa Lähteenmäki, 1994, s.153). 
238. (Sollie 1988 teoksessa Möttölä, 1988) 
239. (Tiilikainen, 1995, s.22) 
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Itämeren Valtioiden Neuvosto (The Council of Baltic Sea States, CBSS) syntyi 1990
kahden EU-maan, Saksan sekä Tanskan, aloitteesta lähinnä vahvistamaan Itämeren alueen
ympäristöpoliittista yhteistyötä. Perustajamaiden lisäksi siihen kuuluvat muut Pohjoismaat,
Baltian maat, Puola sekä Venäjä. EU:n komissio on myös neuvoston jäsen. Neuvoston työ
painottuu pehmeän turvallisuuden puolelle. Lisäksi Barentsin Euro-Atlattinen Neuvosto
(The Barents Euro-Atlantic Council, BEAC) on pohjoisin subregionaalinen järjestelmä ja
samalla se on myös nuorin, sillä se perustettiin vasta 11.1.1993. 240. 

240. (Pitkänen, 1998, s. 61)
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11. Suomen kansallinen kriisienhallintajärjestelmä 

Suomen kansallinen kriisienhallintajärjestelmä sisältää kolme eri asteista varautumisen
tasoa. Varautumisvelvoite normaalioloissa valmiuslainsäädännön mukaan koskee
julkishallintoa laajasti. Varautumista ohjataan toteutettavaksi puolustusneuvoston
ohjeistuksen mukaan siten, että poikkeusoloihin sekä normaaliaikaisiin häiriötilanteisiin
varaudutaan portaattomasti yhtenä kokonaisuutena. Normaaliaikaisten häiriötilanteiden
varalle toteutettavaa varautumista ohjaavat lukuisat muutkin lait, jotka tulee toimenpiteissä
ja suunnittelussa ottaa huomioon. Astetta vakavamman kriisin ollessa kysymyksessä
kriisienhallintatoimintaa tehostetaan laajennettujen toimivaltuuksien käyttöönotolla
valmiuslain mukaisesti. Mikäli valmiuslain suomat toimivaltuudet eivät riitä kriisin
hallitsemiseksi, astuu voimaan puolustustila sekä sen suomat toimivaltuudet. Neljäs porras
kriisienhallinnan tikapuilla on Suomen kohdalla kansainvälisiin kriisienhallintajärjestelmiin
tukeutuminen. Huomionarvoisena lisänä tässä kokonaisuudessa on vielä hätätilaoikeus,
jonka myötä toimivaltaa on katsottu voitavan laajentaa tilanteen vaatimalla tavalla ilman
sitä ohjaavaa lainsäädäntöäkin.

Suomen hallitusmuodon kuudennentoista pykälän a-kohdassa on määritelty
poikkeustilalainsäädännön määrittelemien valtioneuvoston sekä viranomaisten
poikkeuksellisten valtaoikeuksien kompetenssin peruste: ‘Lailla voidaan säätää
perusoikeuksista sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat välttämättömiä Suomeen
kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin vakavuudeltaan aseelliseen
hyökkäykseen lain mukaan rinnastettavien, kansakuntaa uhkaavien poikkeusolojen aikana
ja jotka ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia.’

Ilman poikkeustilalainsäädäntöäkin sekä sen suomia laajennettuja toimivaltuuksia voitaisiin
poikkeustilassa toimia kriisin hallitsemiseksi. Tätä toimivallan tilanteen vaatimaa
poikkeuksellista laajennusta kutsutaan hätätilaoikeudeksi. Demokratian säilyminen kaikissa
olosuhteissa tulee turvattua poikkeustilalainsäädännön keinoin.

Eduskunta säätää maanpuolustusta koskevat lait asettaen sille niissä tehtävät sekä antaa
budjetissa maanpuolustuksen käyttöön taloudelliset voimavarat. Maanpuolustusta
koskevat lainsäädösasiat käsitellään eduskunnan puolustusvaliokunnassa. Se käsittelee
hallituksen maanpuolustusta koskevat lakiesitykset sekä kansanedustajien tekemät laki- ja
toivomusaloitteet. Valtiovarainvaliokunnan turvallisuus- ja puolustusjaosto käsittelee
maanpuolustukseen liittyvät määrärahakysymykset sekä puolustusasioita koskevat raha-
asia-aloitteet. Tasavallan presidentti edustaa Suomessa turvallisuuspolitiikassa keskeistä
päätöksentekijää päättäessään suhteista ulkovaltoihin sekä eduskunnan suostumuksella
sodasta sekä rauhasta. Valtioneuvosto käyttää ylintä toimeenpanovaltaa
maanpuolustukseen liittyvien asioiden valmistelussa sekä toimeenpanossa.
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Puolustuspolitiikasta vastaa valtionhallinnossa keskeisesti puolustusministeriö, joka
ministeriöiden työnjaon mukaan käsittelee valtakunnan puolustamiseen sekä
puolustusvoimiin liittyvät asiat. Puolustusministeriö on keskittynyt sotilaallista puolustamista
koskeviin kysymyksiin. Muut ministeriöt hoitavat niiden omaan alaan sisältyvät
maanpuolustukseen kuuluvat tehtävät. 241. 

Varautumisen lähtökohtana ovat seitsämän tilannevaihtoehtoa, jotka ovat seuraavat:
normaaliaikaiset häiriötilanteet, kiristynyt kansainvälinen tilanne, sodan uhka, sota, sodan
jälkitila, suuronnettomuus sekä taloudellinen kriisi. 242. Varautumistoiminta on ohjeistettu
puolustusneuvoston helmikuussa 1992 hyväksymässä muistiossa ‘Varautuminen erilaisiin
häiriö- ja kriisitilanteisiin’ sekä syksyllä 1999 ilmestyneeseen puolustusneuvoston
julkaisemaan kirjaseen ‘Varatutuminen yhteiskunnan häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin’.
Eri hallinnonalat ovat lisäksi antaneet omia varautumista koskevia, toimialakohtaisia
suunnitteluohjeita ja -määräyksiä. 

241. sekä 242. (Nordberg teoksessa Kriisiturvallisuuden käsikirja 1995, s.166. sekä 167)
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Tässä tutkimuksessa jätetään käsittelemättä oikeusministeriön valmistelema kriisilakien
muutosesitys sekä päätökset tästä. Esityksen mukaan valmiuslain sekä puolustustilalain
toimivaltuuksien käyttöön ottamista koskevien asetusten antajaksi esitetään tasavallan
presidenttiä johtuen maaliskuun alusta voimaan tulevasta uudistetusta perustuslaista sisältäen
muutoksia asetuksen antamisen osalta. Puolustustilalakia esitetään lisäksi muutettavaksi
myös poikkeusolomäärittelyn osalta, jolloin vakavasti yleisen järjestyksen ylläpitämiseen
vaikuttavat sisäiset levottomudet, joilla pyritään kumoamaan taikka muuttamaan perustuslain
mukaista järjestystä, määriteltäisiin kuuluviksi lain piirissä poikkeusoloiksi. Valmiuslain
muuttaminen mahdollistaisi myös puuttumisen kansalaisten sosiaalietuuksiin esimerkiksi
valtioneuvoston mahdollisuudella puuttua lakisääteisiin sosiaaliturvaetuuksiin sekä
vakuutuksiin. Perusoikeusuudistuksen yhteydessä otettiin Suomen hallitusmuodon säännös,
jonka mukaan lailla voidaan perusoikeuksiin tehdä sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka
katsotaan välttämättömiksi Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen tai vastaavien
tilanteiden vuoksi. Näiden poikkeusten tulee kuitenkin olla kansainvälisten
ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Muutosten syinä ovat Suomen jäsenyys Euroopan
unoinissa, 1995 toteutunut perusoikeusuudistus sekä ensi vuonna voimaan tuleva uusi
perustuslaki toteaa R. Vainio Helsingin Sanomissa 28.11.1999. 243. 

243. (Vainio, 28.11.1999, Helsingin Sanomat)
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11.1. Hätätilaoikeus

Ajatuksella, jonka mukaan lait vaikenevat vakavissa yhteiskunnallisissa kriisitilanteissa, on
pitkä perinne länsimaisessa oikeus- ja valtioteoriassa. Niinpä Jean-Jacques Rousseau, jolle
ainoastaan lain muodossa tai lain pohjalta harjoitettava valtioelinten vallankäyttö oli
legitiimiä, teki tästä periaatteestaan äärimmäistä kriisitilannetta koskevan poikkeuksen:
‘Lakien joustamattomuus, joka estää niitä taipumasta olosuhteiden mukaisesti, voi tietyissä
tapauksissa tehdä niistä vahingollisia ja saattaa valtion kriisin aikana tuhoon. Muotojen
järjestys ja hitaus vaativat aikaa, jonka olosuhteet toisinaan kieltävät. Mutta vain kaikkein
suurimmat vaarat voivat oikeuttaa muuttamaan yleistä järjestystä eikä lakien pyhää voimaa
tule koskaan pysäyttää muulloin kuin isänmaan onnen ollessa kysymyksessä.’ 244.

Käytännössä lakien vaikeneminen tulee kysymykseen perin harvoin.

Kysymys oikeusjärjestyksen sitovuudesta ja valtiollisen vallankäytön oikeudellisen sääntelyn
rajoista kärjistyy juuri yhteiskunnallisissa kriisitilanteissa, jolloin valtioelimiltä katsotaan
edellytettävän normaalioloissa poikkeavia toimia kriisin voittamiseksi ja normaaliolojen
palauttamiseksi. 245. Ongelma oikeusjärjestyksen sitovuudesta poikkeusoloissa on erityisesti
valtiosääntöoikeudellinen : valtiosäännön funktiot ja valtiosäännön normatiivinen voima
joutuvat kyseenalaisiksi vakavissa yhteiskunnallisissa ja poliittisissa kriisitilanteissa.
Kriisiolosuhteissa valtioelimiltä vaaditaan konkreettisia tavoitteista ja tilanteista ohjautuvaa
toimintaa. Toiminnalla pyritään konkreettiseen tavoitteeseen, käsillä olevan kriisin
voittamiseen ja normaalitilan palauttamiseen. Tämän tavoitteen toteuttamisen kulloinkin
vaatimat toimenpiteet määräytyvät konkreettisista olosuhteista, joita ei voida etukäteen
ennakoida. 246.

Kun puhutaan poikkeusoloista ja poikkeuksellisista tilanteista, niissä ei ehkä tapahtuvaa
toimintaa voida yksilöidä muutoin kuin kuvitteellisin tilantein. Mikäli poikkeuksellinen tilanne
muodostuu äärimmäisen ongelmalliseksi, oikeusjärjestyksen sitovuus ei välttämättä ole
mahdollista. Erittäin vakavissa kriiseissä ei esimerkiksi kotirauhaa voida taata kansalaisille.
Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu poikkeusoloissa käyttöön otettavia toimivaltuuksia
hätätilaoikeudenkin valossa, mutta poikkeusoloissa noudattamatta jäävän lainsäädännön tai
normaalien lakien rikkomisen ongelmakenttää ei ole tutkittu. 

244, 245. sekä 246. (Tuori, 1990, s. 151, 153)
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Hätätilaoikeudeksi kutsutaan valtioelinten poikkeusoloissa käyttämää poikkeuksellista
toimivaltaa. Jo hätätilaoikeuden käsitteen käyttäminen siis viittaa siihen, että valtioelinten
kriisiaikojen poikkeustoimenpiteissä on ainakin eräiltä osin kysymys oikeudellisesti
arvioitavasta ilmiöstä. Hätätilainstituution sisältönä on siis lainsäädäntövallan väliaikainen
siirtyminen toimeenpanoelimille. Hätätilaoikeuden instituutioissa on ollut kyse alaltaan
rajoitetuista poikkeusajan valtuuksista. Tällaisista erityisvaltuuksista on erotettava sellainen
yleisvaltuutus, joka antaa jollekin valtioelimelle - yleensä valtionpäämiehelle -
täsmällisemmin määrittelemättömän oikeuden ryhtyä poikkeusoloissa kriisin voittamisen
vaatimiin toimenpiteisiin. Yleisvaltuutuskaan ei tietenkään ole täysin vailla oikeudellisesti
merkityksellisiä rajoja. Olennaista kuitenkin on, että asianomainen säännös - sikäli kuin on
kyse valtiosääntöisestä hätätilaoikeudesta - ei nimenomaisesti määrittele
poikkeusvaltuuksien sisältöä ja laajuutta. 247. 

Suomessa säädetty vuonna 1991 voimaan astunut valmiuslaki sekä muut poikkeustilalait
tulevat tarvittaessa sovellettaviksi hätätilaoikeuden sijaan näiden ollessa poikkeuksellisten
tilanteiden kannalta riittäviä. Toimivalta sekä sen käyttö demokraattisessa valtiossa
määritellään laissa poikkeuksellisia tilanteita varten. Täten tulee hätätilaoikeuden käyttö
maassamme todennäköiseksi varsin harvoissa tapauksissa.

Ongelma hätätilaoikeutta sovellettaessa diskursiivisesta justifikaatioperiaatteesta ja
oikeusvaltioperiaatteesta tehtävistä poikkeuksista voidaan ratkaista välillisen justifikaation
avulla siten, että todetaan hätätilaoikeuden itsessään olevan demokraattisesti justifioitavissa
eli voidaan myötää oikeaksi, vaikka sen käytäntöön soveltaminen irtaantuukin modernin
oikeuden demokraattisen legitimiteettiperiaatteesta. 248.  Ajatus lähtee liikkeelle lakien
vaikenemisesta vaikeissa yhteiskunnallisissa tilanteissa oikeaksi sekä välttämättömäksi
katsottavan päämäärän, kansalaisten henkiin jäämisen, saavuttamiseksi. Suomessa olevat
melko kattavat poikkeustilalait antavat olettaa, ettei hätätilaoikeutta missään tapauksessa
tarvitsisi soveltaa käytäntöön poikkeuksellisissakaan tilanteissa. 

247. sekä 248. (Tuori, 1990, s. 153, 159) 
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11.2. Valmiuslaki (1080/91) 

Valmiuslain 40.§:n mukaan valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisen, valtion
liikelaitosten ja muiden valtion viranomaisten sekä kuntien tulee valmiussuunnitelmin ja
poikkeusoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toimenpitein
varmistaa tehtäviensä mahdollisimman häiriötön hoitaminen myös poikkeusoloissa. 

Valmiuslain mukaan poikkeusoloja ovat Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sota
sekä sodan jälkitila; Suomen alueellisen koskemattomuuden vakava loukkaus ja maahan
kohdistuva sodanuhka; vieraiden valtioiden välinen sota tai sodanuhka ja muu
vaikutuksiltaan näihin verrattava Suomen ulkopuolella sattunut erityinen tapahtuma, jos siitä
voi aiheutua vakava vaara väestön toimeentulolle, maan talouselämälle tai
oikeusjärjestyksen ylläpitämiselle sekä kansalliselle koskemattomuudelle ja itsenäisyydelle;
välttämättömien polttoaineiden ja muun energian sekä raaka-aineiden ja muiden tavaroiden
tuonnin vaikeutumisesta tai estymisestä taikka muusta vaikutuksiltaan näihin verrattavasta
kansainvälisen vaihdannan äkillisestä häiriintymisestä aiheutuva vakava uhka väestön
toimeentulolle tai maan talouselämän perusteille sekä suuronnettomuus.

Suomen kansallisen lainsäädännön mukaan poikkeusoloissa toimitaan siten, että asetuksella
voidaan oikeuttaa valtioneuvosto käyttämään laajennettuja toimivaltuuksia. Asetus on
saatettava eduskunnan käsiteltäväksi ensi tilassa. Asetuksessa on mainittava ne
toimivaltuudet, joita valtioneuvosto saa käyttää, ja, jos nämä eivät ole käytettävissä koko
valtakunnan alueella, niiden alueellinen soveltamisala. Asetus on annettava määräajaksi ja
korkeintaan vuodeksi. 

Asetus on heti saatettava eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta voi myös kumota asetuksen
sekä päättää sen voimassaoloajasta. Valtioneuvosto voi ryhtyä käyttämään asetuksessa
määriteltyjä toimivaltuuksia siltä osin kuin eduskunta ei ole päättänyt, että asetus on
kumottava. Mikäli lain tarkoituksen saavuttaminen edellyttää välittömiä toimia, voidaan
korkeintaan kolmeksi kuukaudeksi hyväksyttävässä asetuksessa määrätä valtioneuvoston
laajennettujen toimivaltuuksien käyttöönotosta myös välittömästi. Mikäli edellä mainittua
nopeutettua toimivallan laajennuksesta päättänyttä asetusta ei toimiteta viikon kuluessa
eduskunnan käsiteltäväksi, raukeaa asetus. 

Valmiuslaki määrittelee toimivaltuuksien käyttöönotolle ehdoksi niiden välttämättömyyden
lain tarkoituksen saavuttamisessa. Lisäksi lakiin on kirjattu velvoite lakia sovellettaessa
noudattaa niitä Suomen lain soveltamisalan rajoituksia, jotka johtuvat Suomea velvoittavista
kansainvälisistä sopimuksista tai kansainvälisen oikeuden yleisesti tunnustetuista säännöistä. 

Valtioneuvosto voi poikkeusoloissa määrätä valmiuslain mukaan lukuisista
poikkeuksellisista seikoista. Laajennetut toimivaltuudet ovat luetellut valmislain neljännessä
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luvussa ja sisältävät seuraavia toimivaltuuksia : Valtioneuvoston määräysvalta maan talouden
järjestämisessä on lain puitteissa varsin laaja poikkeusoloissa sisältäen esimerkiksi oikeuden
valvoa ja säännöstellä tavaroiden vientiä ja tuontia tai oikeuden valvoa ja säännöstellä
hintoja ja maksuja. Valtiontalouden hoidossa valtioneuvosto voi määrätä toimista maan
maksuvalmiuden turvaamiseksi. Valtioneuvosto voi antaa poikkeuksellisia määräyksiä
työvoiman käytöstä, hallinnon järjestämisestä ja kunnallishallinnon erityisistä
toimivaltuuksista.

Valtioneuvoston muut laajennetut toimivaltuudet koskevat terveydenhuoltoa, talouselämän
ja energiahuollon järjestämistä, viranomaisten käyttöön luovutettavasta omaisuudesta,
velallisen ja vekselin maksuajoista sekä muutoksenhausta. Lakiin kirjattuina on lisäksi
toimivallan rajoituksia, joilla tähdätään liikenteen ja maatalouden, asumisen sekä
väestönsuojelun mahdollisimman häiriöttömään hoitamiseen myös poikkeusoloissa. 

Toimivaltuuksien käyttöönotto edellyttää asetuksen antamista eikä asetusta voida antaa
ilman lainsäädännössä ilmaistun poikkeustilan syntymistä. Lisäksi asetus saatetaan
eduskunnan käsiteltäväksi, jolloin eduskunta päättää sen voimassa olemisesta.
Poikkeustilavaltuudet ovat siis käytettävissä vain tilanteen ollessa niin vakava etteivät
normaalit toimintamuodot ole riittäviä. Demokraattinen johtamistapa säilyy halki
poikkeustilan tilanteiden edellyttämin muutoksin. Poikkeutilalainsäädäntö lähtee liikkeelle
ajatuksesta, että poikkeusoloissa noudatetaan samaa organisaatiota ja vastuusuhteita kuin
normaalioloissakin. Menettelytapamuutoksia tehdään vain tilanteiden edellyttämissä
äärimmäistapauksissa.
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Valmiuslain mukainen toimivallan laajennus tähtää kriisin hallintaan. Järjestelmän
käyttöönotto ei ole mahdollista ilman demokratian toimintamuotoja. Kriisienhallintaan
tähtäävien toimivaltuuksien käyttöä valvoo edelleen demokraattinen hallintokoneisto.
Toimivaltuudet annetaan vain normaalien toimintatapojen osoittautuessa tehottomiksi
väestön toimeentulon ja maan talouselämän turvaamiseksi, oikeusjärjestyksen
ylläpitämiseksi ja kansalaisten perusoikeuksien ja valtakunnan alueellisen
koskemattomuuden ja itsenäisyyden turvaamiseksi. 

11.3. Puolustustilalaki (1083/91) sekä pelastustoimilaki (561/99)

Puolustustilalain tarkoitus on valtiollisen itsenäisyyden turvaaminen ja oikeusjärjestyksen
ylläpitäminen, johon pyrittäessä voidaan valtakunnan puolustusta tehostaa ja sen
turvallisuutta lujittaa saattamalla hallitusmuodon 16 §:ssä mainituissa poikkeusoloissa
voimaan puolustustila. Puolustustila saatetaan voimaan ja sen voimassaoloa jatketaan
asetuksella. Asetuksessa säädetään, miltä osin 2 ja 3 luvun säännöksiä sovelletaan. Niitä
saadaan säätää sovellettaviksi vain siltä osin kuin se on välttämätöntä tämän lain
tarkoituksen saavuttamiseksi, jos valmiuslaissa (1080/91) säädetyt toimivaltuudet eivät
siihen riitä. (2.§ Puolustustilalaki)

Puolustustilalain laajennetut toimivaltuudet sisältävät valmiuslaissa määriteltyjä
poikkeuksellisia toimivaltuuksia laajempia oikeuksia kuten esimerkiksi 12 §:ssä määritelty
lääninhallituksen oikeus rajoittaa oikeutta kulkea paikkakunnalta toiselle. Lisäksi 23§:n
mukaan sotilasviranomainen voi määrätä väestön siirtymään muualle sellaiselta alueelta,
johon kohdistuvan hyökkäyksen tai muun vastaavan toiminnan taikka niiden välittömän uhan
takia on vältämätöntä kiireellisesti ryhtyä erityisiin sotilaallisiin puolustustoimenpiteisiin. 

Puolustustila saatetaan voimaan ja sen voimassaoloa jatketaan asetuksella. Asetuksessa
säädetään, miltä osin lain säänöksiä sovelletaan. Myös puolustustilalaissa kuten
valmiuslaissakin laajennetun toimivallan käyttöönotolle on rajoitukseksi toimien
välttämättömyys lain tarkoituksen saavuttamiseksi.
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Puolustustilalakiin on kirjattu velvoite puolustustilan voimaan saattamisen ja lakkaamisen
ilmoittamisesta muille valtioille kansainvälisten sopimusten tarkemmin osoittamalla tavalla.
Lisäksi lakiin on kirjattu velvollisuus puolustustilalakia sovellettaessa noudattaa niitä Suomen
lain soveltamisalan rajoituksia, jotka johtuvat Suomea velvoittavista kansainvälisistä
sopimuksista tai kansainvälisen oikeuden säännöistä.

Puolustustilan voimaan saattaminen tapahtuu antamalla soveltamisasetus, joka annetaan
määrätyksi ajaksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi. Soveltamisasetuksessa mainitaan
sovellettavat säännökset sekä soveltamisalue. Soveltamisasetus on heti annettava
eduskunnalle käsiteltäväksi. Asetus raukeaa viikon kuluttua sen jäätyä käsittelemättä.
Myöhemmin voidaan tarvittaessa antaa jatkamisasetus. Lain soveltamisedellytysten
päätyttyä on puolustustila lakkautettava kumoamalla soveltamisasetus ja jatkamisasetus. 

Puolustustilalain nojalla ei kenenkään perustuslaissa turvattuja tai muitakaan oikeuksia saa
rajoittaa enempää kuin lain tarkoituksen saavuttamiseksi on välttämätöntä. Laki sisältää
muiden seikkojen ohella poliisipiirin päällikön oikeuden pitää erityisesti silmällä ja määrätä
asumaan määrätyllä paikkakunnalla valtakunnan turvallisuuden ja puolustuksen kannalta
uhaksi luokitellun henkilön. Mikäli maan- tai valtionpetoksesta epäillyn henkilön rikollisten
toimien estämiseksi kahdeksannen pykälän toimet eivät ole riittäviä, voi yleinen alioikeus
määrätä hänet otettavaksi turvasäilöön poliisipiirin päällikön, poliisitarkastajan,
suojelupoliisin päällikön taikka poliisiylijohtajan tätä vaatiessa. 

Puolustustilalain keinoin yhdistysten toimintaa, yleisten kokousten pitämistä, paikkakunnalta
toiselle kulkemista sekä aseiden, ampumatarvikkeiden ja räjähdysaineiden hallussapitoa
voidaan rajoittaa. Valtioneuvosto voi määrätä tuotanto- tai palvelulaitoksen huolehtimaan
valtakunnan puolustuksen kannalta välttämättömästä hyödyketuotannosta sekä kieltää
laitosta ylläpitämästä sellaista tuotantoa, josta on haittaa valtakunnan puolustuksen kannalta
välttämätömälle hyödyketuotannolle tai rajoittaa tällaista tuotantoa. Lain mukaan
valtakunnan puolustuksen kannalta tarpeellista alusta tai konetta tai ajoneuvoa ei saa ilman
valtioneuvoston lupaa siirtää ulkomaille tai ulkomaiseen määräämisvaltaan, jos voidaan
katsoa siirron syyn vahingoittavan valtakunnan turvallisuutta.
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Sotilasviranomainen voi määrätä väestön siirtymään vaaralliselta alueelta muualle. Lain
mukaan sotilasviranomaisilla on määrätyissä tapauksissa oikeus määrätä läänin-, piiri- ja
valtion paikallishallinnon viranomaisia sekä kunnallisia viranomaisia. 
Puolustusvoimien käyttöön puolustustilalain mukaan on luovutettava tarvittaessa
sotatarvikkeita, ravinto- ja polttoaineita, aluksia, ilma-aluksia, moottoriajoneuvoja,
työkoneita ja laitteita sekä muita hyödykkeitä sekä henkilöiden on ryhdyttävä tilapäiseen
työntekoon tarvittaessa. 

Väestönsuojelun tarkoituksena on väestön ja omaisuuden turvaaminen sodan ja muiden
siihen verrattavien olosuhteiden aiheuttamilta tuhoilta sekä niiden vahinkojen rajoittaminen ja
niiden seurausten lieventäminen. Väestönsuojelulaki korvattiin pelastustoimilailla vuonna
1999. Uuden lain mukaan kuuluvat normaalioloissa suoritettaviin
väestönsuojeluvalmisteluihin kuuluu poikkeusoloja koskeva suunnittelu. Pelastustoimilain
65§:ssä määritellään poikkeusoloja koskevat erityiset toimivaltuudet.   

Väestönsuojelulain ohella valtion poikkeuksellisiin olosuhteisiin sekä tilanteisiin varautumista
ohjaavat lukuisat muutkin lait. Tämän tutkimuksen puitteissa rajaudutaan tarkastelemaan
vain varsinaisten poikkeusolojen kannalta keskeisimpiä lakeja : puolustustilalakia,
valmiuslakia sekä myös väestönsuojelulakia. Poikkeusoloihin varautumista ohjeistavan
säädöstön lista on nähtävissä esimerkiksi kirjassa ‘Tietoja maanpuolustuksesta 1996’.

Vuoden 1948 Väestönsuojelusopimusta (Civil Defence Act) on muokattu vuoden 1986
Rauhanajan sopimuksen (Peacetime Act) siviiliväestön suojelua (Civil Protection)
koskevalta osuudelta. Sen ansiosta väestönsuojelun tarkoituksiin käytettäviä resursseja
voidaan käyttää rauhanajan hätätilanteiden ja katastrofien yhteydessä. Tämä velvoittaa
lisäksi paikalliset viranomaiset myös suunnittelemaan sodanaikaisia hätätilanteita varten. 249. 

249. (Lowry, 1995, 155)
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11.4. Suomen poikkeustilalainsäädäntö kansainvälisten 
       kriisienhallintaan tähtäävien järjestelmien jatkeena 

Poikkeusoloille on tyypillistä se, että tilanteiden hallitseminen niissä normaalein toimenpitein
ei ole mahdollista. Kysymys voi olla joko lainsäädännöllisten tai käytännön toiminnallisten
lisäresurssien tarpeesta. Tilanteet vaativat nopeutettuja, aiempaa laaja-alaisempia
toimenpiteitä. Pyrkimyksenä tulee olla väestön elinmahdollisuuksien ja maan talouselämän
turvaaminen, oikeusjärjestyksen ja kansalaisten perusoikeuksien ylläpitäminen sekä
valtakunnan alueellisen koskemattomuuden ja itsenäisyyden turvaaminen. 250.

Puolustusneuvoston poikkeusolomäärittely lähtee liikkeelle ajatuksesta, että
normaaliaikaiset häiriötilanteet liitetään osaksi varautumisprosessia, sillä normaaliaikaisten
häiriötilanteiden ja poikkeusolojen erottaminen toisistaan olisi vaikeaa. Kansallisen
kolmiportaisen kriisienhallintajärjestelmän ohella Suomella on tukenaan ns. neljännen
portaan kriisienhallintajärjestelmät, joihin Suomi on sitoutunut kansainvälisin sopimuksin.
Näistä ovat käsitelty aiemmin tässä tutkimuksessa YK:n sekä ETYK:n toimintaa sekä EU:n
muodostumassa olevaa YUTP:ta. Suomi on Euroopan yhteisön jäsen sekä tämän myötä
sitoutunut osallistumaan yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämiseen. Kuten edellä
esitetyssä tekstissä kerrottiin, ei Euroopan Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka
ole vielä toistaiseksi täsmentynyt ja jäsentynyt siten, että yksin sen varaan voisi kriisitilanteen
syntyessä toiveita asettaa. Lisäksi Suomi kuuluu tarkkailijan statuksella Länsi-Euroopan
Unioniin sekä vuodesta 1994 alkaen Naton rauhankumppanuusohjelmaan (PfP) sekä
vuodesta 1997 alkaen NATO:n (EAPC:een) Euro-Atlanttiseen Kumppanuusneuvostoon. 

Suomen kansallisen kriisienhallintajärjestelmän toimiminen muutoin kuin varautumisen
asteella edellyttää vakavan kriisin olemassaoloa viitaten poikkeustilalainsäädäntöön.
Kansainvälisissä kriisienhallintajärjestelmissä Suomi voi joutua reagoimaan esimerkiksi
ollessaan YK:n turvallisuusneuvoston jäsenenä, vaikka kriisi ei uhkaisi omaa maata.
Toisaalta voidaan myös kuvitella tilanteita Suomen rajojen sisällä, joihin kansainvälinen
kriisienhallintajärjestelmä ei tulisi reagoimaan Suomen toiveista huolimatta. 

250. (Puolustusneuvosto, 1992, s.6) 
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Suomen sisäinen kriisienhallintajärjestelmä sisältää kolme eriasteista tasoa.
Normaaliaikaisten häiriötilanteiden hallitsemiseksi ovat käytössämme kaikille tutut
palokunta, poliisi, aluehälytysjärjestelmät jne. Astetta vakavamman kriisin ollessa
kysymyksessä, otetaan käyttöön valmiuslain suomat toimivaltuuksien lisäykset. Tätä kutsun
toisen asteen kriisienhallintajärjestelmäksi. Kolmas aste tai porras kansallisessa turvallisuutta
ylläpitävässä järjestelmässämme on puolustustilalaki sekä sen myötä entistä laajemmat
toimintamahdollisuudet poikkeusolojen hallitsemiseksi. Neljäs ja viimeinen porras
turvallisuuden tikkailla on kansainvälinen kriisienhallintajärjestelmä, jota on tässä
tutkielmassa tarkasteltu Suomen sitoumusten valossa. Kansallisen ja kansainvälisten
kriisienhallintajärjestelmien kytkeytyminen toisiinsa on nähdäkseni lähes ongelmatonta.
Ongelmana voidaan todeta olevan kansainvälisten järjestelmien heikkous, puuttuminen tai
Suomen asettuminen näiden järjestelmien toiminnan piiristä pois.

Varautuminen poikkeusoloihin sekä poikkeuksellisiin tilanteisiin on lakiin pohjautuva
viranomaisten normaaliin toimintaan liittyvä tehtävä. Varautumista valvoo sekä ohjaa kukin
ministeriö omalla hallinnonalallaan. Viranomaiset ovat velvoitetut varautumaan kukin omalla
vastuualueellaan. Laajempien kokonaisuuksien osalta varautumista pyritään toteuttamaan
Suomessa ulkopolitiikan, turvallisuuspolitiikan sekä maanpuolustuksen keinoin. 

Tarkasteltaessa kansainvälisiä kriisejä sekä niiden hallintaan tähtääviä toimia voidaan
kansainvälisen politiikan todeta olevan tässä tehtävässä ensimmäisellä sijalla ja kiistattomasti
tärkein keino kansainvälisen rauhan rakentamisessa. Tässä tutkimuksessa tarkastelun
keskipisteessä ovat olleet kriisien hallinnan järjestelmät, joihin Suomen on kansainvälisten
sopimusten valossa mahdollista tukeutua. Lähtökohtana tarkasteltaessa asiaa on ollut
kansainvälisoikeudellinen sopimus sekä sen sisältämä malli kriisien hallinnan välineenä oman
poikkeustilalainsäädäntömme ohella. 

Eduskunta määrää puolustuspolitiikasta säätämällä lait ja hyväksymällä määrärahat.
Valtioneuvosto vastaa maanpuolustuksen kokonaisuuden johtamisesta. Tasavallan
presidentti toimii ylipäällikkönä alaisenaan sotilaskäskyasioissa puolustusvoimain komentaja
sekä hallinnollisissa ja poliittisissa asioissa myös puolustusministeri. 251. 

251. (Visuri, 1997, s.273)
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Turvallisuuspolitiikka on jaoteltu maanpuolustukseen sekä ulkopolitiikkaan. Maanpuolustus
käsittää seuraavat alakohdat: sotilaallinen, taloudellinen, väestönsuojelu,
maanpuolustustiedotus, hallinto sekä lainsäädäntö, muut toimenpiteet, yleinen järjestys sekä
turvallisuus, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä viestitoiminta. Suppean määrittelyn mukaan
puolustuspolitiikkaan kuuluvat kansallinen puolustus sekä osallistuminen kansainväliseen
sotilaalliseen yhteistyöhön. Puolustuspolitiikka on osa Suomen ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa sekä sitä mahdollisesti täydentävää Euroopan unionin ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa 252. 

Turvallisuuspolitiikka koskee kaikkia ulkoisia tekijöitä, jotka vaikuttavat yhteiskunnan sekä
kansalaisten elintärkeisiin etuihin, oikeuksiin sekä hyvinvointiin. Kansalaisten turvallisuuden
kannalta merkittävimpiä ulkoisia vaaroja ovat 
ympäristökatastrofit, kansainvälinen rikollisuus sekä huumeet, terrorismi, hallitsemattomat
väestönliikkeet tai yhteiskuntien sisäisestä hajoamisesta rajojen yli levittäytyvä väkivalta. 253. 

Konfliktien hallitsemiseksi sotilaallisten keinojen sijasta pääpaino on siirtymässä
siviiliyhteiskunnan rakenteisiin vaikuttamiseen. Kyse on demokratian edistämisestä,
ihmisoikeuksien sekä vähemmistöjen suojelusta, sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta sekä
talouskehityksen aikaansaamisesta sekä ekologisten ongelmien ratkaisusta. Kaikki nämä
tavoitteet kohentavat hyvinvointia ja lisäävät vakautta sekä turvallisuutta, toisin sanoen
ennaltaehkäisevät konfliktin syntymistä. 254. 

Sotilaallisen maanpuolustuksen suunnittelulla on perustana malli sotilaallisesta uhasta.
Uhkamallit perustuvat myös sotilaallisen maanpuolustuksen rooliin valtion valitsemassa
turvallisuustrategiassa sekä sen omiin sotilaallisiin toimintamahdollisuuksiin 255. Suomi
jakautuu kolmeen maanpuolustusalueeseen, jotka ovat Läntinen, Itäinen sekä Pohjoinen
maanpuolustusalue. Sotilaallista maanpuolustusta sekä varautumista hoitavat edellä mainitut
maanpuolustusalueet sekä niiden alaiset 12 sotilaslääniä ollen yhteistyössä alueen
siviiliviranomaisten kanssa. Kuntien, siviililäänien, sairaaloiden, sairaanhoitopiirien 

252. (Nykänen, Tietoja Maapuolustuksesta, 1996, s.36)
253. ja 254. (Kiljunen, Siviilivalmiudet sekä kriisien hallinta, 1996, s.2)
255. (Koli, Kriisiturvallisuuden käsikirja, s.11, 1995) 
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hallintojen jne. on varautumisessaan otettava huomioon sotilasviranomaisten tarpeet
poikkeusolojen varalle. Yhteistyöjärjestelyistä sotilasviranomaisten kanssa voidaan sopia
kunkin organisaation omat toiveet huomioiden. 

Demokratian vakiintuminen, oikeusvaltion vahvistuminen sekä ihmisoikeuksien
kunnioittaminen luovat perustaa demokraattiselle turvallisuudelle, jossa Euroopan Unioni
sekä Euroopan Neuvosto ovat keskeisiä foorumeita sekä toimijoita 256.

Turvallisuuspolitiikan voi jakaa kolmeen sektoriin: vakauspolitiikkaan, konfliktinhallintaan
sekä puolustukseen 257. 

Varautumisen tavoitteena on ehkäistä ennakolta häiriö- sekä kriisitilanteiden syntyminen
sekä luoda edellytykset kunkin toimialan omien toimenpiteiden jatkumiselle
poikkeuksellisissa tilanteissa. Varautuminen käsittää ennakkosuunnittelua, henkilöstön
varaamista, kouluttautumista, materiaalisten edellytysten luomista toiminnalle sekä muun
toimintavalmiuden ylläpitämisen. Varautumiseen kuuluu myös yhä enenevässä määrin eri
alojen toimenpiteiden yhteensovittaminen. 

Poikkeusoloille on tyypillistä mahdottomuus hallita tilanteita normaalein toiminnan keinoin.
Kysymys voi olla joko lainsäädännöllisten tai käytännön toiminnallisten lisäresurssien
tarpeesta. Tilanteet vaativat nopeutettuja, aiempaa laaja-alaisempia tai tehokkaampia
toimenpiteitä. Pyrkimyksenä tulee olla väestön elinmahdollisuuksien sekä maan
talouselämän turvaaminen, oikeusjärjestyksen sekä kansalaisten perusoikeuksien
ylläpitäminen sekä valtakunnan alueellisen koskemattomuuden sekä itsenäisyyden
turvaaminen. 258. 

Varautuminen poikkeusoloihin sekä normaaliaikaisiin häiriötilanteisiin tulee muodostua
yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Uhkakuvien kautta, uhkien sekä kriisien kartoituksen jälkeen
todetaan mahdolliset toimenpiteet vaarojen ehkäisemiseksi, tilanteiden hallitsemiseksi sekä
vaurioiden korjaamiseksi sekä laaditaan ohjeet niiden varalta. 

256. ja 257. (Möttölä, Tietoja Maanpuolustuksesta, s.19. ja 13, 1996). 
258. (Puolustusneuvosto, 1992, s.6)
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Puolustusneuvoston mietinnön mukaan varautumisessa on tarkoituksenmukaista pyrkiä
valmistelemaan järjestelyjä sekä toimenpiteitä, jotka perustuvat normaalioloissa käytettyihin
järjestelyihin sekä ovat mahdollisimman pienin muutoksin joustavasti sovellettavissa
poikkeusoloissa. Varautumisen perustana on valmiussuunnitelma. Valmiussuunnittelun
toimeenpanosta sekä johtamisesta vastaa viraston tai laitoksen johto.
Västönsuojelutoimenpiteiden varalle laaditun suojelusuunnitelman tulee niveltyä muuhun
valmiussuunnitteluun. 

Valmiussuunnitelmassa varaudutaan normaaliaikaisen perusorganisaation avulla
portaattomasti estämään sekä hallitsemaan kaikkia kriisitilanteita. Tällöin toiminnan
aloittamisessa ei esiinny tarpeettomia hidastavia tekijöitä ja toiminta nähdään 
kokonaisuutena, jossa on tarjolla joustavasti erilaisia mahdollisuuksia. Varautumisessa
käytettäviä tilanteita ovat: normaaliaikaiset häiriötilanteet, kirisitynyt kansainvälinen tilanne,
sodan uhka, sota, sodan jälkitila, suuronnettomuus sekä taloudellinen kriisi. 259. 

Yhteiskunnan velvollisuutena on jäsentensä hengen, terveyden sekä omaisuuden
turvaaminen erilaisten onnettomuustilanteiden aiheuttamilta vaaroilta. Onnettomuustilanteissa
pelastustoimista huolehtivat yleensä paikalliset viranomaiset. Laajoja pelastustoimia
vaativissa tilanteissa tarvitaan eri viranomaisten kiinteää yhteistoimintaa. Jotta toiminta
voitaisiin järjestää mahdollisimman tehokkaasti sekä tarkoituksenmukaisesti, on toiminnan
perusteet erilaatuisissa onnettomuuksissa selvitettävä sekä suunniteltava etukäteen.
Lainsäädäntö sekä eri viranomaisten antamat ohjeet velvoittavat siihen sekä antavat
toiminnalle yleiset perusteet. Lisäksi tarvitaan kuitenkin myös yksityiskohtaisia suunnitelmia,
joissa paikalliset tekijät otetaan huomioon. 260. 

259. (Puolustusneuvosto, 1992, s.6)
260. (Sisäasiainministeriön Pelastusosasto, Sarja A:26) 
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Sisäasiainministeriöllä on keskeinen asema turvallisuuden hallinnon toimivuuden
turvaamisessa kaikissa olosuhteissa. Tässä tarkoituksessa ministeriön tehtävänä on muun
muassa: edistää alueellista sekä hallinnollista kehitystä vahvistamalla kuntia sekä huolehtia
palvelukykyisestä valtion alue- ja paikallishallinnosta; ylläpitää väestön turvallisuutta, yleistä
järjestystä sekä omaisuuden sekä ympäristön suojaa sekä valvoa rajaliikennettä sekä
ulkomaalaisten maassa oleskelua. 261. 

Valmiuslain 40§:n mukaan kuntien on varmistettava tehtäviensä mahdollisimman häiriötön
hoitaminen poikkeusoloissa mm. valmiussuunnitelmin. Kunnallislain 145§:n mukaan
lääninhallituksien asiana on pitää silmällä, että kuntien sekä 
kuntainliittojen hallintoa sekä taloutta hoidetaan voimassa olevien lakien mukaan. Tämä
koskee myös valmiuslaissa säädettyä kuntien velvollisuutta varautua poikkeusolohin sekä
normaaliaikaisiin häiriötilanteisiin. 262. 

Suomen lainsäädäntö lähtee liikkeelle lähes poikkeuksetta siitä, että välttämättömien
toimintojen jatkumisesta valtakunnassa vastaavat myös erilaisissa häiriö- ja kriisitilanteissa
samat viranomaiset, joille tämä vastuu voimassa olevan lainsäädännön mukaan yleensäkin
kuuluu 263. Poikkeusolojen organisaatiojärjestelyjä täydennetään tarvittaessa siten, että
poikkeuksellisten olosuhteiden aiheuttamat lisä- ja erityistoimet tulevat hoidettua. 

Asianomainen virasto tai laitos voi määrätä valmiustilasta toiseen siirtymisestä sekä tällöin
tiettyihin toimenpiteisiin ryhtymisestä ellei kyseisen toimivaltuuden käytön aloittamisesta ole
toisin säädetty. Täysvalmiuteen siirtyminen ei yleensä voi tapahtua yksinomaan viraston
sisäisillä päätöksillä. 264.

Kaupunginhallintoa johtavat poikkeusoloissa samat luottamus- sekä keskushallinnon elimet
kuin normaalioloissakin. Valtioneuvosto voi valmiuslain säännöstön nojalla antaa
kunnallishallintoa koskevia määräyksiä. Samaten sisäasiainministeriö voi väestönsuojelulain
32§:n nojalla antaa valtioneuvoston päätöksiin perustuvia käskyjä väestönsuojeluvalmiuden
tehostamiseksi tai väestönsuojelun saattamiseksi 

261. (Myllyniemi, Tietoja Maanpuolustuksesta, 1992, s.184)
262. (Myllyniemi, Tietoja Maanpuolustuksesta, 1992, s.185)
263. (Artema, Tietoja Maanpuolustuksesta, 1996, s.73). 
264. (Puolustusneuvosto, 1992, s.5)
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valmiustilaan. Puolustustilan aikana voi paikallinen sotilasviranomainen määrätä mm. tietyistä
väestönsiirroista, kiinteän sekä irtaimen omaisuuden käytöstä sotatoimialueella sekä määrätä
henkilöitä tarpeelliseen tilapäiseen työhön. 265. Kunnallishallinnon erityiset toimivaltuudet
poikkeusoloissa ovat määritellyt valmiuslain 28. sekä 29.§:ssä. Kunnanhallituksella on
velvollisuus asettaa avukseen poikkeusoloissa valmiustoimikuntia valtioneuvoston niin
päättäessä. Valtioneuvosto voi lisäksi määrätä kunnalisvaalien siirtämisestä,
kunnanvaltuuston päätösvaltaisuudesta, kokouskutsun antamisesta sekä kunnanvaltuuston, -
hallituksen sekä lautakuntien päätösvallan siirtämisestä. 

Valtioneuvoston poikkeustilavaltuuksiin kuuluvat mahdollisuudet määrätä valtion tai kunnan
palveluksessa oleva henkilö hoitamaan toista virkaa tai tehtävää sekä määrätä virasto tai
laitos siirtymään toiselle paikkakunnalle ja rajoittaa tällöin oikeutta irtisanoutua valtion tai
kunnan palveluksesta. Nämä poikkeustilavaltuudet sisältyvät valmiuslain 25.§:ään.
Valmiuslain 16.§:n mukaan valtioneuvosto voi valvoa sekä säännöstellä julkisoikeudelliseen
palvelussuhteeseen perustuvia palkkauksia sekä muita työsuhteen ehtoja. 

Valtioneuvosto voi myös velvoittaa kuntien viranomaisia panemaan täytäntöön valmiuslain
nojalla annettuja määräyksiä tai velvoittaa kuntia asettamaan päätösten täytäntöön panoa
varten toimielimiä. Määräysten täytäntöön panemiseksi valtioneuvosto voi myös rajoittaa
kunnan lakisääteisten tehtävän hoitamista tai määrätä tällaisen tehtävän hoitamisen
lopetettavaksi. Edellä mainitut valtuudet sisältyvät valmiuslain 26.§:ään. 

Muutoinkin valtioneuvostolla on poikkeustilan aikana huomattavia lisävaltuuksia
normaaliajan toimintaan nähden, esimerkiksi mahdollisuus määrätä tavaroita luovutettavaksi
valtiolle, käskeä viestiyhteyksien käytöstä sekä viestiverkkojen muutoksista tai määrätä
luovuttamaan rakennuksia sekä laitoksia muuhun käyttöön. Toimivaltuuksien käyttöönotto
edellyttää asetuksen antamista eikä asetusta voida antaa ilman lainsäädännössä ilmaistun
poikkeustilan syntymistä. Eduskunta päättää asetuksen voimassaolosta.
Poikkeustilavaltuudet ovat siis käytettävissä vain tilanteen ollessa niin vakava etteivät
normaalit toimintamuodot ole riittäviä. Demokraattinen 

265. (ks. myös Artema, Tietoja Maanpuolustuksesta, 1996, s.73.-77.) 
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johtamistapa säilyy halki poikkeustilan tilanteiden edellyttämin muutoksin.
Poikkeustilalainsäädäntö lähtee liikkeelle ajatuksesta, että poikkeusoloissa noudatetaan
samaa organisaatiota sekä valtasuhteita kuin normaalioloissakin. Menettelytapamuutoksia
tehdään vain tilanteiden edellyttämissä äärimmäistapauksissa. 

Sotilaalliset toimenpiteet on pantava täytäntöön välittömästi puolustustilan aikana. Ihmisten
siirtoa koskevia säännöksiä on myös väestönsuojelussa, poliisitoimilaissa sekä palo- ja
pelastustoimesta annetussa laissa. Puolustustilalaki määrittelee myös kunnallisten
viranomaisten velvollisuudet antaa virka-apua sotilasviranomaisille. Väestönsuojelulaki
velvoittaa kuntia pitämään huolta kunnan alueella sen asukkaita varten yhteisesti tarvittavista
väestönsuojelutoimenpiteistä (4.2.§). Kuntien ja kuntayhtymän viranomaiset ovat velvollisia
huolehtimaan toimialallaan kuuluvista tai siihen soveltuvista väestönsuojelutehtävistä (VssL
20.1§). 

Jos valmiuslain toisen pykälän tai puolustustilalain ensimmäisen pykälän mukaisissa
poikkeusoloissa on välttämätöntä saattaa väestönsuojelu viipymättä tehostettuun toimintaan
tai valmiustilaan, voidaan asetuksella oikeuttaa valtioneuvosto määräämään
väestönsuojeluviranomaisten sekä muidenkin viranomaisten velvollisuuksista sekä tehtävistä
johto- ja alistussuhteista väestönsuojelun toimeenpanossa (VssL 32§).

11.5. Poikkeusolojen määrittelyn ongelmallisuus 

Tunnusomaista poikkeusoloille ovat hallitsemattomat, normaalista poikkeavat ja negatiivisia
vaikutuksia omaavat tapahtumasarjat. Suomen varautumisessa poikkeusoloihin valmiuslain
mukaan todetaan Suomeen kohdistuva aseellinen hyökkäys ja sota sekä sodan jälkitila,
Suomen alueellisen koskemattomuuden vakava loukkaus ja maahan kohdistuva sodanuhka,
vieraiden valtioiden välinen sota tai sodanuhka ja muu vaikutuksiltaan näihin verrattava
Suomen ulkopuolella sattunut erityinen tapahtuma, jos siitä voi aiheutua vakava vaara
kansallisen olemassaolon ja hyvinvoinnin perusteille, välttämättömien polttoaineiden ja muun
energian sekä raaka-aineiden ja muiden tavaroiden tuonnin vaikeutumisesta tai estymisestä
taikka muusta vaikutuksiltaan näihin verrattavasta kansainvälisen vaihdannan äkillisestä
häiriintymisestä aiheutuva vakava uhka väestön toimeentulolle 
tai maan talouselämän perusteille sekä suuronnettomuus. 

Huomionarvoinen seikka edellisessä luettelossa on sen viimeinen kohta.
Suuronnettomuudella voidaan ymmärtää mitä moninaisimpia tapahtumia, jossa uhkaavana
tekijä omaa tai on aiheuttanut huomattavia ja laaja-alaisia vaurioita. Esimerkiksi
myrkkypäästön vuoksi ilmenevä onnettomuus voidaan katsoa suuronnettomuudeksi
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valmiuslain mukaan siinä tapauksessa, jos tilanteen hallitseminen ei ole mahdollista
viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin. Lisäksi puolustusneuvoston kaikkia
hallinnonaloja ohjeistava varautumisohje sisällyttää samaan varautumisen
suunnittelukokonaisuuteen myös normaaliaikaiset häiriötilanteet. Varautuminen on nähty
portaattomasti toimivaksi prosessiksi, jossa normaaliaikaisiin häiriötilanteisiin varaudutaan
yhtenä kokonaisuutena poikkeusolojen varalle laadittavien toimien kanssa. Poikkeusoloille
on tyypillistä ettei niitä voida hallita normaalein käytössä olevin menetelmin eikä
toimivaltuuksin.

Mikäli oletetaan ja todetaan varautumisen poikkeusoloja ja normaaliaikaisia häiriötilanteita
varten toteutuneen lainsäädännön ja kaikkien hallinnonalojen varautumista ohjaavan
puolustusneuvoston ohjeistuksen mukaisesti, voidaan todeta varautumisen tulleen Suomessa
toteutettua hyvin. Yhteiskunnan monimutkaistuminen ja teknistyminen on suhteutettava
asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi varautumisen aste tulee nähdä taloudellisena valintana
korvaavien järjestelmien sekä poikkeuksellisia oloja varten tehtyjen varastojen korkean
hinnan vuoksi. 

Viljan varmuusvarastointi ei tuone suurta lohtua öljykriisissä tai sähkönjakeluverkoston
tuhoutumisen jälkeen ei liene valtioneuvoston poikkeustilalainsäädännön suomalla
laajennetulla toimivallalla määrätä maan terveydenhuolto lisäämään kapasiteettiaan
suurtakaan käytännön merkitystä. Yhteiskunnan toiminta järkkyy voimakkaasti yleensäkin
vakavissa poikkeuksellisissa tilanteissa, joissa sähkön jakelu katkeaa sekä polttoaineiden
tuonti estyy. Suomen oma elintarviketuotantokin loppuu lähes täysin tässä tilanteessa
traktoreiden jäätyä pelloille sekä hevosten määrän ollessa varsin vähäinen. Kun tähän
uhkaan lisätään sähkön jakelun sekä tuotannon häiriöt, voidaan tilanteen todeta
katastrofaaliseksi.
Tietotekniikan ja informaationvälitystekniikan käytön voimakkaan lisääntymisen,
autoistumisen, automaation, sähköistymisen jne. vuoksi varautuminen on hankaloitunut.
Eskaloituvien prosessien hallitsemiseksi ei välttämättä ole käytettävissä riittäviä keinoja.
Puolustusneuvoston 1999 julkaisemassa varautumisohjeessa mainitaan aiempiin ohjeisiin
nähden lisäksi informaatiosota varautumisen tilannemallina osana aseellista hyökkäystä sekä
sotaa. 

Kansainvälisiä kriisienhallintajärjestelmiä tarkasteltaessa tulee poikkeusolojen käsitettä
tutkia kunkin järjestelmän valossa erikseen. Poikkeusolot voivat olla tänä päivänä varsin
moninaisia eikä niiden määrittely ole yksinkertaista. Poikkeusolot kansainvälisessä
kriisienhallintajärjestelmässä edustavat erittäin hankalia, laaja-alaisia ja vaikeasti hallittavia
ongelmia. Luonnollisesti maan sisäinen kriisienhallintajärjestelmä ei ole ollut riittävä
hallitsemaan eskaloituvia prosesseja kansainvälisen kriisienhallintajärjestelmän astuessa
käyttöön. Kansainvälisten kriisienhallintajärjestelmien käyttö jäänee toivottavasti vähäiseksi.
Mikäli kuitenkin ilmenee vakavuudeltaan vaativia sekä suuria kriisejä, joiden hallitsemiseen



                            146

eivät kansalliset järjestelmämme riitä, kansainvälisten järjestelmien käyttö ei tällöin saa
missään tapauksessa olla puutteellista tai yllätyksellistä.

Puolustusneuvoston 1999 julkaiseman ‘Varautuminen yhteiskunnan häiriötilanteisiin ja
poikkeusolohin’ mukaan poikkeusolomäärittely sisältyy myös Amsterdamin sopimuksen
297 artiklaan. Artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat poiketa artiklassa luetelluissa tilanteissa
yhteisön oikeuden mukaisista velvoitteistaan. Näitä tilanteita ovat niiden velvoitteiden lisäksi,
joihin jäsenmaa on sitoutunut rauhan ja kansainvälisen turvallisuuden ylläpitämiseksi, yleisen
järjestyksen ylläpitämiseen vaikuttavat vakavat sisäiset levottomuudet, sota sekä sodan
uhkaa merkitsevä vakava kansainvälinen jännitystila.Tässä kappaleessa tarkasteltiin muutoin
vain Suomen sisäisen varautumisen näkökulmasta termin ‘poikkeusolo’ määrittelyä sekä
viitataan lisäksi kappaleisiin 12.1. sekä 12.2. asiassa. 

Sanalla kriisi tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tilanteita, joiden voidaan kuvitella olevan
eskaloituvissa Suomen poikkeustilalainsäädännön sisältämän määritelmän mukaiseksi
poikkeusoloksi tai voidaan tilanteen todeta jo olevan valmiuslain toisessa pykälässä mainitun
määritelmän mukainen poikkeusolo. 



                            147

12. Uhka vaarasta varautumisen syynä

Suomeen kohdistuvat uhat ovat muuttuneet aiempaa monimuotoisemmiksi. Uhat voivat
syntyä muunmuassa poliittisesta epävakaudesta, alueellisista ja sisäisistä ristiriidoista,
kansallisuuskiistoista, suurista elintasoeroista ja ympäristön saastumisesta. Normaaliajan
häiriöiden ilmenemismuodot ja tilanteiden vaikutukset tutkitaan riskianalyysein ja -
kartoituksin. Tämä osaltaan helpottaa tilanteisiin varautumista ja tekee
varautumistoimenpiteistä tehokkaat. Toisaalta vaativia toimenpiteitä edellyttäviä
häiriötilanteita voi monissa tapauksissa olla myös vaikea ennakoida, jolloin varautuminen
vastaavasti sisältää merkittäviä epävarmuustekijöitä. Yhteiskunnan teknistyminen sekä
verkottuminen on johtanut siihen, että normaaliajan häiriöiden vaikutukset ulottuvat aiempaa
laaja-alaisemmin usean toimialan tehtävien hoitamiseeen. 

Uhkien analysointia kirjallisessa muodossa esitettynä koko Suomen mittakaavassa
tarkastellen sekä maamme lähiympäristön tai Euroopan osalta näyttää olevan varsin vähän
saatavilla julkiseen käyttöön kirjastoissa tai viranomaisilla. Uhka-analyysit sekä kartoitukset
ovat yleensä luonteeltaan salaisiksi julistettavia eikä niiden jakelua suosita tai sallita. Tiedon
saannin rajoituksin pyritään estämään ennakolta tietojen  käyttäminen väärin terroristien
taikka vihollisuuksiin ryhtyvien tahojen toimesta  vaarallisista kohteista sekä muista uhkista
pyrkimyksissään omien tarkoitustensa ajamisessa taikka välineenä
informaatiosodankäynnissä tai psykologisissa operaatioissa, jotka olisivat tällöin osana
vihollisen vallankäyttöä. Puolustusvoimien tiedot uhkista sisältävät lisäksi ulkopoliittiselta
kannalta arkaluonteista tietoa viitaten geopoliittiseen asemaamme, eikä niiden käyttöä
julkisesti olla suosittu. Uhan tunnistamisessa julkisesti pelätään aiheutettavan lisääntyvää
uhkaa sekä valtioiden välisten suhteiden hankaloitumista. Tässä tutkimuksessa uhkia
käsitellään yleisellä tasolla viittaamatta viranomaisten tai muiden laatimiin selvityksiin tai
analyyseihin aiheesta. 

Viimeiset puolustusneuvoston raportit varautumisesta sekä varautumista ohjaava, vuonna
1999 syksyllä ilmestynyt puolustusneuvoston kirjanen sisältävät valmiuslain määrittelemät
poikkeusolot varautumisen syiksi. Puolustusneuvoston tai lain laatijan käyttämät lähteet sekä
syyt näiden uhkien valitsemiseksi jätetään tässä tutkimuksessa lähemmin tarkastelematta.
Todetaan lain laatijan valinta sekä tukeudutaan tähän. 
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Lain sisältämän uhkien karkean jaottelun lisäksi todetaan joitakin tämän jaottelun piiriin
kuuluvia uhkia. Tässä tutkimuksessa jätetään käsittelemättä tulossa olevat
lakiuudistusesitykset poikkeustilalakeihin.

Parson 266. kirjassaan kertoo YK:n pääsihteerin vuosittaisessa raportissa 1993 kerrotun
tarpeesta saavuttaa luottamusta rakennettaessa rauhan ylläpitämiseen tähtääviä järjestelmiä.
Parson ilmoittaa myös, ettei hänellä ole mitään YK:n pääsihteerin ajatusta vastaan, mutta
toteaa myös kyynisesti omana mielipiteenään ettei huoliteltu diblopmaattikoneisto olisi aina
tarpeen. Hänen käsityksensä mukaan tapahtumien kulun ennustamiseen ei olisi tarvittu
CIA:ta tai M16:ta Saddam Husseinin suunnitellessa hyökkäystä Kuwaitiin tai Somalian
syöksyessä kaaokseen tai  Jugoslavian ollessa sodan kynnyksellä tai toteamuksessa
Pohjois-Korean olevan agressiivinen. Parsonin mukaan jokainen sanomalehtiä lukeva
ihminen olisi voinut vetää omat johtopäätöksensä itsekin. Parsonin mukaan informaatiota
sekä analyysejä on ollut tarjolla riittävästi, mutta hallitukset selkeästi poliittisista syistä ovat
teeskennelleet totaalista yllättyneisyyttä sekä hämmentyneisyyttä sellaisten sotien syntyessä,
joita eivät pystyneet estämään. 

Edellä esitettyyn Parsonin näkemykseen uhkien tutkimisesta sisältyy erikoinen käsitys tiedon
käytöstä sekä sen jakelusta. Uhkien tunnistamisesta sekä analysoinnista tarvitaan tietoa
sekä julkiseen keskusteluun että viranomaistahojen omaa käyttöä varten. Salaus sisältää
toiveen olla luovuttamatta tietoja sellaisille tahoille, joiden tarkoituksena tiedon
käyttämisessä olisi tuhoaminen tai hyötyminen vallankäytön välineenä oman valtiomme etuja
vastaan. Pelkkä uhkien tunnistaminen tuskin riittää varautumisen toteuttamiseen. Kaikkiin
mahdollisiin uhkiin varautuminen voisi olla pitkälle vietynä taloudellinen rasite valtiolle.
Todennäköisiin uhkiin varautuminen puolestaan edellyttää uhkien analysointia. Varautumisen
toteuttamiseksi uhan kehittyessä kriisiksi tarvitaan informaatiota tämän kehityksen
tunnistamiseksi sekä ennakoimiseksi. Vaikka lehtiä lukemalla Parsonin mukaan voimme
tunnistaa lähes kaikki uhat, harvoin ennakointimme osuu oikeaan kriisien kehityksessä.
Emmehän toki siirry suojiin pelossamme ydinvoimalaonnettomuudestakaan todettuamme
voimaloita olevan olemassa tai, kuka uskoi todeksi ennakolta järjestelmää 

266. (Parson, From Cold War to Hot Peace, 1995, s.255.)



                            149

mullistavan kriisin kehittymisen itäisessä naapurissamme Neuvostoliiton romahtaessa.
Luettiinko tosiaankin lehdistä uutisia Jugoslaviasta todeten sodan alku ennakolta ? 

Suurten kansainvälisten kriisien syntyessä päätösten tekemiseen sekä tietojen keräämiseen
käytettävissä olevan ajan voidaan katsoa olevan varsin vähäinen. Päätöksentekoprosessia
joudutaan kriiseissä usein jouduttamaan jättäen osan normaaleissa oloissa käytetyistä
toimintatavoista päätöksenteossa pois tai vähäisemmälle. Päätöksentekoprosessia
valmistelevat toimet selvityksineen vähenevät poikkeuksellisissa tilanteissa kuin myös
prosessiin osallistuvien henkilöiden määrä. Lisäksi päättäjät joutuvat kriiseissä toimimaan
huomattavan psyykkisen paineen alla sekä fyysisen uupumuksen tilassa, jonka voidaan
myös katsoa vaikuttavan päätöstensä sisältöön. Voidaankin pitää varsin suurena
todennäköisyytenä, että kriiseissä paineen alla kaikki päättäjät eivät pysty toimimaan
järkevästi tai lainkaan. Tämä seikka huomioiden voidaan ennakkosuunnittelun keinoin
poikkeuksellisiin tilanteisiin varautumista pitää oleellisena. 

Vuoteen 1989 asti suurin osa turvallisuuskysymyksistä analysoitiin huomioiden kylmän
sodan keskeiset organisaatiot. Tapahtumat kuten Saksan aseidenriisunta, Ranskan
vetäytyminen NATO:n sisäisestä sotilaallisesta rakenteesta, Varsovan liiton puuttuminen
Tsekkoslovakian tapahtumiin sekä joukkomielenosoitukset läntisessä Euroopassa
rauhanliikkeen tiimoilla olivat kaikki tärkeitä, mutta näitä kuitenkin tarkasteltiin kylmän
sodan linssien lävitse. Analyysissä kysyttiin tapahtumien vaikutusta keskeiseksi koettuun
kylmän sodan tasapainoon. 267. 

Uhkakuvatarkastelussa taustalla nähdään tässä tutkimuksessa jäljempänä esiteltyjä
kansainvälisiä tekijöitä, joista tässä mainitaan vain kehityksen suunta. Tapahtumat 1989
muuttivat Läntisen Euroopan ajattelua turvallisuudesta. Tätä ajankohtaa aiemmin
turvallisuudesta käytyä keskustelua oli hallinnut oivalluskyvyn kapeus sotilaallisen uhan
tultua todettua sijaitsevan Neuvostoliitossa siitä huolimatta, että presidentti Gorbatshov yritti
vähentää sotilaallista kilpailua kahden liittoutuman välillä 1980-luvulla. Syksystä 1990
lähtien tilanne muuttui voimakkaasti mahdollistaen Britannian sekä USA:n siirtämään
suurimman osan heidän maa- sekä 

267. (Dorman, Treacher, 1995, s.5.)
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ilmavoimistaan pois Länsi-Saksasta kohtaamaan Irakin agressiivista yritystä laajentua.
Neuvostoliitto tuki aktiivisesti Irakia kohtaan toteutettuja toimia. Varsovan Liiton sekä
Neuvostoliiton lopetettua toimintansa läntinen Eurooppa oli ensimmäistä kertaa toisen
maailmansodan jälkeen tilanteessa, jossa ei ollut suoranaista sotilaallista uhkaa. 268. 

Nato-Venäjä suhteet ovat eurooppalaisen turvallisuuden ja vakauden kannalta erittäin
merkittävässä asemassa. Naton ja Venäjän välinen perustava asiakirja (Founding Act)
allekirjoitettiin 27.5.1997 Pariisissa. Dokumentti antaa suuntaviivat yhteistyölle. Asiakirja ei
ole laillisesti sitova dokumentti eikä se anna Venäjälle veto-oikeutta NATO:n eikä EAPC:n
päätöksiin. Asiakirja mahdollisti NATO:n ja Venäjän välisen neuvoston (Permanent Joint
Coucil, JPC) perustamisen. Sen tavoitteena on pysyvä konsultaatio. NATO:n ja Ukrainan
välinen asiakirja erityiskumppanuudesta ‘The Charter on a Distinctive Partnership between
NATO and Ukraina’ allekirjoitettiin 9.7. Madridin huippukokouksessa. Ukrainan ja Naton
yhteistyöhön liittyy myös Madridin jälkeen Kiovaan avattu NATO:n tietotoimisto. 269.
Suurvaltasuhteet ovat selvästi parantuneet Kylmän Sodan jälkeen sekä täten vähentäneet
laajamittaisen ydinsodan uhkaa Euroopassa kuluneen kymmenen vuoden aikana.

Usein kriiseihin herätään varautumaan vasta jonkin suuren tuhon tapahduttua lähellä
maatamme. Ikävät asiat halutaan unohtaa, kunnes jokin järkyttävä tapahtuma pakottaa
ajattelemaan toisin. Varautumisessa uhkina huomioidaan sekä tahattomasti syntyneet
onnettomuudet että ihmisten tarkoituksella aikaan saaneet tuhoisat tapahtumat.
Tshernobylissä tapahtunut ydinvoimalaonnettomuus aiheutti voimakkaan reaktion kriiseihin
varautumiseksi ympäristöonnettomuusriskien suhteen. Ympäristön saastumiseen liittyvien
ongelmien voidaan katsoa olevan suurimmat Itä-Euroopassa mantereellamme. Saasteet Itä-
Euroopassa ovat olleet lähtöisin myös aseiden valmistuksesta tai niiden tultua poistettua
käytöstä huomioimatta ympäristön saastumista joko myrkyllisillä aineilla tai radioaktiivisilla
materiaaleilla. Sotateknologian huikea kehitys aiheuttaa melkoisia haasteita myös
siviilivalmiuksien saralle. Tuhoisat kemialliset tai biologiset aseet uhkina aiheuttavat
mahdottomia tehtäviä. 

268. (Dorman, Treacher, 1995, s.43.)
269. (Räty teoksessa Maanpuolustus, 1997, s.33) 
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Tohtori Visurin kirjoittamaa artikkelia referoiden 270. voidaan todeta kaikkien aseiden
päätarkoituksena olevan vaikuttaa kohteessa siten, että vastustaja tulee kyvyttömäksi
jatkamaan taistelua. Ylensä aseen tehtävänä on toimittaa ammus maaliin ja tuhota se. Tykit,
kiväärit ja lentopommit ovat olleet kaukaa käytettyinä epätarkkoja ja maalin lähelle tulo on
vaarallista. Jokaiselle aseelle on myös kehitetty vasta-ase. Suojautumista on ollut pakko
vahventaa. Siitä taas liikkuvuus heikentyy sekä kustannukset ovat kasvaneet. Tarkkuuden
parantamisella pienennetään näitä ongelmia. Tykit ja ‘tyhmät pommit’ saavat siis väistyä
täsmäohjusten tieltä supervallan tärkeimpinä aseina. 

270. (Visuri, Aamulehti 16.4.1998) 
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12.1. Uhka vaarasta alueellisessa järjestelmässä

Valtion sanotaan syntyneen aikanaan menestyttyään sodissa sekä saatuaan taloudellista
voittoa toimissaan. Globalisaation myötä uhat ovat muuttuneet yhä enenevässä määrin
yhden valtion yksin hallitsemattomiksi. Uhkiin varautuminen tulee sisältää useiden valtioiden
yhdessä suunnittelemia toimia kriisin ehkäisemiseksi sekä hallitsemiseksi. Suomen valtio
huolehtii itse kansalaistensa turvallisuudesta yksin sekä liittoutuen ehkä vain selkeän uhan
edessä. Selkeä havainto kriisien olemisesta mahdottomia yhden pienen valtion hallittaviksi
tulisi johtaa yhteisten järjestelmien kehitykseen. Turvallisuus sekä maamme sitoumukset
kansainvälisiin kriisienhallintajärjestelmiin koetaan sijaintiimme liittyen rajallisesti
mahdollisiksi valinnoiksi. 

Valtiot ovat alueellisesti määriteltyjä ja toimivat maantieteellisessä tilassa. Kansainvälinen
oikeus tunnustaa valtioiden suvereenisuuden omalla alueellaan (territoriolla) mutta on ollut
selvästi vähemmän kiinnostunut siellä olevista ihmisistä. Tästä perinteestä seuraa, että myös
turvallisuuspolitiikka kansainvälisen politiikan osalta esimerkiksi YK:n puitteissa on paljolti
kohdistunut alueisiin ja alueellisesti rajattuihin (territoriaalisiin) valtioihin. Valtioiden alueiden
loukkaamattomuuden periaate on kaikkiaan syvälle juurtunut. Sen mukaisesti on edelleen
ratkaistu myös kysymyksiä sodasta ja rauhasta. 271. Valtiota käsitellään territoriaalisena
yksikkönä. Geopoliittinen uhkakuva sekä territoriaalisuus voidaan ymmärtää modernin
valtion kehityksen tuloksena ja erityisesti osana sen suvereniteetin ajatusta 272. 

Uhkakuvien sisältö sekä tarkoitukset ovat yhteydessä myös valtion voimavaroihin. Pienet
valtiot halunnevat turvallisuuspolitiikassaan painottaa yksinomaista puolustuksellisuutta,
salata haavoittuvuuttaan ja korostaa ympäristön muuttamista rauhanomaisemmaksi
yhteistoiminnassa toisten kanssa. 273. Pienen valtion uhkakuvien julistamatta jättäminen on
todennäköisempää kuin julistaminen. Julistamisen kynnys on korkeampi, koska pieni valtio
voi erityisesti pelätä myös ilmaisujensa mahdollisia virhetulkintoja ja niiden aiheuttamia
poliittisia 

271. (Visuri, 1997, s.163) 
272. (vrt. Forserg 1996). 
273. (Nokkala, s.5, 1992) 
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kustannuksia. 274. Uhkakuvat eivät muodostu yksinomaan turvallisuuspoliittisen ympäristön
muutosten perusteella. Ne sisältävät aina tulkintoja oman haavoittuvuuden muutoksista sekä
odotuksia erilaisista yhteensopivuuksista. Vallitsee ns. ‘sopivan uhan periaate’. 275. 

Uhka kohdistuu valtion ideaan, fyysiseen perustaan ja instituutioihin 276. Uhkalla
tarkoitetaan sellaista ympäristön tekijää, jonka tulkitaan aiheuttavan tai voivan aiheuttaa
jollekin näistä vaaraa, haittaa tai vahinkoa ja edellyttävän vasta- tai suojautumistoimia 277.
Uhkia voidaan ryhmitellä niiden lähteiden tai intensiteetin mukaan. Lähteisiin perustuvassa
jaossa voidaan erottaa toisaalta kansainvälinen järjestelmä, toisaalta toimijat, joista
merkityksellisimpiä ovat toiset valtiot. Muita uhan lähteitä voivat olla myös valtion sisäiset
sekä kansainväliset, moni- ja ylikansalliset organisaatiot. Uhat voidaan luokitella myös
niiden sisällön perusteella esimerkiksi poliittisiksi, sotilaallisiksi, kulttuurisiksi, sosiaalisiksi,
taloudellisiksi ja ekologisiksi. 278. 

Sotilaallisen maanpuolustuksen suunnittelulla on perustanaan malli sotilaallisesta uhasta,
uhkamalli. Uhkamallit riippuvat vallitsevasta geopoliittisesta tilanteesta, valtion strategisesta
asemasta ja sen ulkopuolisten asevoimien käyttömahdollisuuksista sekä arvioista näiden
kehitysmahdollisuuksista. Uhkamallit perustuvat myös sotilaallisen maanpuolustuksen rooliin
valtion valitsemassa turvallisusstrategiassa sekä sen omiin sotilaallisiin
toimintamahdollisuuksiin. Uhkamallin määrittäminen ei ole aikomusten määrittämistä eikä
vihollisen osoittamista, vaan osa tavanomaista sotilaallista suunnittelua sekä varautumista
erilaisiin epäsuotuisiin tilannekehityksiin. 

274. (Nokkala, 1992, s.6) 
275. (Håkan Wiberg, s. 14-15, 1989 teoksessa Nokkala, 1992, s.6) 
276. (Buzan, s.65, 1991 teoksessa Nokkala, 1992, s.3). 
277. (Gerald in McGowan & Kegley, s.19-53, 1980 teoksessa Nokkala 1992, s.3). 
278. (Buzan, s.116-134, 1990 teoksessa Nokkala, 1992, s. 3)
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Uhkien tarkastelussa tulee erottaa Suomen sisäinen uhkakuvatarkastelu sekä laajempi
kansainvälinen uhkakuvatarkastelu. Suomen sisäinen uhkakuvatarkastelu nojautuu maamme
puolustusneuvoston tekemään poikkeusolomäärittelyyn sisältäen valmiuslain mukaiset
tilanteet. Uusi puolustusneuvoston 1999 julkaisema ohje varautumiselle Suomessa sisältää
aiempiin ohjeisiin verraten lisääntyvää huomiota informaatiosodan uhkiin.
Puolustusneuvoston uhkakuvatarkastelu sopii myös kansainvälisten
kriisinhallintajärjestelmien osalle, mutta kansainväliset järjestelmät ovat tarkoitetut toimimaan
vain erittäin vakavissa poikkeuksellisissa oloissa tai tilanteissa jättäen täten kunkin maan
oman sisäisen kriisienhallintajärjestelmän puitteissa hallittavissa olevat tilanteet
uhkakuvatarkastelusta pois. Kansainvälisten kriisienhallintajärjestelmien
uhkakuvatarkastelussa tulee keskittyä Euroopan mantereella kansainvälisten suhteiden
tutkimiseen sekä maiden sisäisten kriittisten tilanteiden arviointiin sekä myös uhkiin
hallittavan alueen ulkopuolelta. 

Kansainvälisten kriisienhallintajärjestelmien uhkakuvatarkastelu edellyttää valtioiden välisten
suhteiden tarkastelua historian valossa sekä valtioiden sisäisen vakauden sekä yhteiskunnan
oikeusjärjestyksen toiminnan sekä pysyvyyden arviointia ottaen huomioon omaksutut
länsimaiset arvot demokratian rakentamisessa. Uhkakuvatarkastelussa näkökulma sisältää
omat arvomme. Näemme uhkana sellaiset tapahtumat, jotka olisivat omiaan järkyttämään
vallitsevaa länsimaista demokraattista järjestelmäämme. Voimme nähdä uhkana myös
muiden yhteiskuntajärjestelmien sekä arvojen leviämisen alueellemme. Venäläinen tai
islamilainen yhteisö omaa meidän arvoistamme poikkeavia näkemyksiä. Pidämme myös sitä
uhkana. Täten koko kriisienhallintajärjestelmän voidaan sanoa eräältä kannalta katsottuna
olevan omien 
arvojemme mukaan toimivan yhteiskuntajärjestelmämme sekä lisäksi alueemme
puolustamiseksi rakennettu väline. Jokainen työkalu tai väline hankitaan jonkin tehtävän
suorittamiseksi tai sen tekemiseksi helpommaksi toteuttaa. Ostamme lapion kaivaaksemme
ojan tai haravan kerätäksemme maahan pudonneet lehdet. Uhka vaarasta johtaa
pohtimaan, millaisen välineen tämän hallitsemiseksi aikoisimme hankkia. 

Uhat suuronnettomuuksien hallinnassa kansainvälisten kriisienhallintajärjestelmien kannalta
tarkasteltuina tulevat harvoin kysymykseen. Nämä tulevat maiden omien järjestelmien
puitteissa hallittaviksi, mutta voidaan kyllä nähdä myös sellaisia suuronnettomuuksia, joiden
suhteen tulee reagoida myös kansainvälisellä tasolla. 

Geopoliittinen uhkakuva on yhteydessä valtion ja alueellisen poliittisen identiteetin
problematiikkaan. Se on valtiolliseksi uhaksi määritelty geopoliittinen ‘totuus’.
Geopoliittinen uhkakuva voi olla esimerkiksi viholliskuvan muodossa, jolloin tietyn valtion
turvallisuus ja perusarvot ovat välittömästi ja vakavasti uhattuina jonkin ‘pahan’ valtion tai
pitkälle organisoituneen ei-valtiollisen poliittisen organisaation vuoksi 279. 
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Globalisaatio sekä tämän lisäksi lisäntyneet globaalit, valtioiden rajoja noudattamattomat
ympäristöongelmat, kansainvälinen rikollisuus sekä ydinaseiden kaltainen, massiiviseen
tuhoon johtava sotateknologia ovat kyseenalaistaneet valtion suvereniteetin territorioillaan.
Pystyykö valtio suojelemaan alueillaan kansalaisyhteiskuntaansa ympäristöongelmilta,
rikollisuudelta, ihmisoikeusloukkauksilta ja ydinaseilta (turvallisuuden käsitteen
laajenemisesta ks.280.) Siten turvallisuus on yhteiskunnallisen järjestyksen suojelemista 281. ja
näin ollen myös hallinnon legitimiteetin suojelemista. 282. 

Geopoliittinen uhkakuva voidaan ymmärtää merkittävänä valtiollisena käytäntönä, joka on
voimakkaasti kietoutuneena valtion territoriaaliseen suvereniteettiin. Tässä yhteydessä
geopoliittinen uhkakuva diskurssina on eräs valtion poliittisen identiteetin ylläpitäjä sekä
valtion kuvitteellisten että todellisten fyysisten rajojen synnyttäjä ja 
uusintaja. Uhkakuvan määrittäminen vaatii luokitteluja, määrittelyjä ja erotteluja sekä
‘samasta’ että ‘toiseudesta’. Nämä ‘toiseuden’ luokittelut tuotetaan valtiollisena käytäntönä:
erilaisten ulkopoliittisten visioiden, politiikkaa spatialisoivien representaatioiden, kautta
luodaan valtiota kohtaan kohdistuvia ‘vaaroja’. 283. 

279. (vrt. Luostarinen 1989, s. 125 teoksessa Nupponen, 1997) 
280. (esim. Walker 1990; Baldwin 1995 teoksessa Nupponen, 1997) 
281. (Dalby, 1992, 504 teoksessa Nupponen, 1997) 
282. (Nupponen, 1997, s. 26)
283. (Nupponen, 1997, s.29) 
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Geopolitiikan valtavirran kiinnostuksen kohteena on edelleen maailmanlaajuinen kehitys.
Sitä on mahdollista hahmottaa skenaarioilla, jotka perustuvat vaihtoehtoisiin käsityksiin eri
kehitysmahdollisuuksista. Lähtökohtana pidetään edelleen olettamusta, että valtakilpailu ei
sinänsä ole katoamassa, mutta se muuttaa muotoaan ja välineitään. 284. 

Realismin kannattajat epäilevät edelleen kollektiivisen turvallisuuden idean tai yhteisöllisen
kriisinhallinnan ja puolustuksen toimivuutta. Tässä suhteessa kiista muistuttaa tilannetta
ennen toista maailmansotaa ja pian sen jälkeen. Selvänä erona noihin aikoihin on kuitenkin
kasvanut tarve pyrkiä kansainväliseen yhteistoimintaan sekä talouden että politiikan alalla,
eikä sotilaallinen strategia voi väistää siitä seuraavia vaatimuksia. Maailma elää myös
turvallisuuspolitiikan ja strategian alalla hyvin sekavaa murrosvaihetta, josta ei voida tietää,
millaisiin uusiin oppeihin se johtaa. 285. 

Yleisen teknisen ja poliittisen kehityksen myötä strategisten voimavarojen luonne saattaa
muuttua hyvinkin nopeasti sekä taloudelliset tekijät nähdään tulleen yhä selvemmin
sotilaallisten voimien tilalle kokonaisvoimasuhteita määrääviksi. Myös aineettomilla tekijöillä,
esimerkiksi yhteiskunnan vakaudella, kansan sivistystasolla ja kulttuurilla, katsotaan olevan
kasvavaa merkitystä poliittisia voimasuhteita arvioitaessa. 286. Suomen sisäisen
poikkeusolomäärittelyn osalta asiaa tarkastellaan tarkemmin kohdassa 11.5.

Kansainvälisen politiikan ja strategian alalla on kehittynyt koulukuntia, jotka pitävät
maantiedettä kaikkein tärkeimpänä tekijänä määrittelemään valion tai liittokunnan
kansainvälistä asemaa ja politiikan luonnetta. Pisimmälle vietynä tämä ajattelu on johtanut
geopoliittiseen determinismiin, jolloin maantiede määräisi valtion toiminnan rajat tai johtaisi
tietynlaiseen käyttäytymiseen. Neutraalisti asioita lähestyvän poliittisen maantieteen ja usein
dynaamisuutta korostavan geopolitiikan rajankäynti on myös vaikeaa, koska maantiedettä
voidaan käyttää poliittisten päämäärien 

284. (Tuomi teoksessa Visuri, 1997, s.171)
285. (Visuri, 1997, s.83)
286. (ks. Visuri, 1997, s.97)
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perusteluun hyvin monella tavalla. 287. Maantieteellisten tekijöiden merkityksen viimeaikaista
muutosta korostavan ajattelun mukaan talous on astunut kehittyneissä maissa strategisena
perustekijänä sotilaallisen voiman sijaan. Alueiden suvereeni hallinta on menettänyt
keskeistä asemaansa politiikassa ja samalla konfliktien syynä. 288. 

Geopoliittisen uhkakuvan yhteiskunnallinen rakentuminen, merkitys ja ylläpito alueellisena
käytäntönä johtavat mielenkiintoisella tavalla niin sanotun uuden aluemaantieteen ja kriittisen
geopolitiikan välimaastoon. Paasi 289. erottaa uuden ja traditionaalisen aluemaantieteen
siten, että ‘siinä missä perinteinen aluemaantiede pyrki (ideaalisesti) kuvaamaan kaikkien
tietyllä alueella olevien ilmiöiden suhteet ja vuorovaikutuksen, uuden aluemaantieteen
edustajille on tyypillistä pyrkimys käsitteellistämään niitä oleellisia prosesseja ja
insitutionaalisia käytäntöjä, joiden 
kautta alueellinen järjestelmä ja sen osana alueet ja paikat rakentuvat’. Geopolitiikan
ymmärtäminen uuden aluemaantieteen ja yhä enemmän huomiota saaneiden politiikan eri
aluetasojen 290. kautta avaa uudenlaisia näkökulmia alueellisen transformaation tutkimiseen.
Poliittisessa maantieteessä ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa erittäin keskeinen
vallan käsite jäsennetään alueellisen muutoksen ja siihen vaikuttavien spatialisoivien
representaatioiden kautta. Geopolitiikkaa voidaan sanoa kansainvälistä politiikkaa
spatialisoivien representaatioiden tuottamiseksi, eräänlaisten kuvitteellisten maantieteiden
luomiseksi ja uusintamiseksi. 291. 

287. (Tuomi in Visuri, 1997, s.100) 
288. (Visuri, 1997, s.101)
289. (Paasi, 1991, s. 295. teoksessa Visuri 1997) 
290. (esim. Agnew 1997b: Delaney & Leitner 1997; Leitner 1997; ks. myös Taylor 1981, 1982
        teoksessa Nupponen, 1997) 
291. (Nupponen, 1997, s.20) 
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12.2. Uhkakuvatarkastelu 

Nykytilanteelle on tunnusmerkillistä, että eriasteiset kriisit ja sodat lomittuvat
monimutkaisiksi poliittisiksi, taloudellisiksi ja sotilaallisiksi tapahtumaketjuiksi. Siksi on
tarkoituksenmukaista tarkastella kansainvälisiä tai sotilaallisia kriisejä ja sotia saman
kokonaisuuden osina, ikään kuin kuvitteellisen eskalaatioportaikon askelmia. Sama
tapahtuma voi merkitä pienelle maalle kamppailua olemassaolosta, kun taas suurvallalle se
on vain ‘kriisinhallintaa’ laajemman poliittisen kuvion osana. 292. 

Uhka-analyysin keskeisenä lausumana usein Suomessa kuultu: ‘millään vieraalla valtiolla ei
uskota olevan hyökkäyksellistä mielenkiintoa Suomen aluetta kohtaan’. Sotilaallinen uhka
voisi ‘nousta sellaisen eurooppalaisen suuren konfliktin yhteydessä, johon sisältyisi riski
alueemme kytkeytymisestä siihen’. Suomen strateginen merkitys riippuu siitä, missä määrin
aluetta voitaisiin käyttää konfliktitilanteissa sotilaallisiin tarkoituksiin.293. Sotilaallinen
suunnittelu nojasi Suomessa vuonna 1991 kolmeen eri tyyppiseen hyökkäysuhkaan, jotka
ovat seuraavat Yllätyshyökkäys valtiojohdon alistamiseksi; Hyökkäys kolmatta puolta
vastaan Suomen alueen läpi; Laajamittainen hyökkäys maan valtaamiseksi 294. 

Myös kenraaliluutnantti Matti Kopra näkee vuonna 1997 julkaistussa  maanpuolustus-
lehdessä 295. sotilaallisesta uhasta maassamme seuraavalla tavalla: ‘Kylmän sodan
jälkeisessä maailmassa laajamittainen suurhyökkäys maamme valtaamiseksi on tullut yhä
epätodennäköisemmäksi. Strateginen isku jotakin tärkeää kohdetta kohtaan on paljon
reaalisempi mahdollisuus kuin laajamittainen hyökkäys. Huolimatta meneillään olevasta
puolustusvoimien rakenneuudistuksesta, jolla vastataan kriisin ja sodan kuvassa tapahtuviin
muutoksiin ja yhteiskunnan kehitykseen on alueellinen puolustusjärjestelmä ja yleinen
asevelvollisuus edelleen taloudellisin sekä toimivin malli, jonka avulla koko Suomen aluetta
kyetään uskottavasti puolustamaan.’ Muutoin tässä tutkimuksessa jätettiin käsittelemättä
sotilaalliseen uhkaan varautuminen sekä sotilaallisen uhan tarkempi määrittely. 

292. (Visuri, 1997, s.317)
293. (Nokkala, 1992, s.20)
294. (SMOD 2, 1990)
295. (Kopra, Maanpuolustus 63, 1997, s.11.) 
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Puolustusvoimiemme komentajan kenraali Gustav Hägglundin puheessa
maanpuolustuskurssin avajaisissa 1997 mainitsee seuraavaa: ‘Ympäristömme
turvallisuuspoliittinen ja sotilaallinen arviointi on nykyisin helpompaa kuin jokunen vuosi
sitten. Kylmä sota on nyt kertakaikkiaan ohi. Monet niistä muutostekijöistä, joiden
epävarmuutta viimevuosien puheissa on ollut tapana toistella, eivät ole enää niin suurten
kysymysmerkkien takana kuin aikaisemmin. Eurooppalaisen ympäristömme kehitys
korostaa tarvetta pitää Suomen itsenäinen puolustus ajan tasalla ja luoda edellytykset
osallistua kansainväliseen kriisinhallintaan. Se on meidän tapamme huolehtia kansalaistemme
turvallisuudesta ja samalla edistää vakautta laajemmaltikin.’ 

Suomen turvallisuuspolitiikan virallisena tavoitteena on ‘suomalaisen yhteiskunnan arvojen ja
rakenteiden turvaaminen ulkoisilta uhkilta sekä niiden kehittäminen suomalaisten ilmaiseman
tahdon mukaisesti’. Idän uhkaksi on usein mielletty Venäjän asevoimat, ydinvoimalat sekä
hallitsematon muuttoliike. Mutta monet muutkin Idästä kumpuavat ilmiöt voivat uhata
suomalaisen yhteiskunnan ‘arvoja sekä rakenteita’. Tällaisia uhkia voivat edustaa venäläinen
hallintokulttuuri, yrityskulttuuri, lainvalvontakulttuuri, liikennekulttuuri, seksuaalikulttuuri sekä
ortodoksinen uskonto sekä sen individualismille vieras maailmankuva. 296. 

Uhan voidaan sanoa olevan sidoksissa ei-toivottuun ilmiöön, vaaraan tai omien arvojemme
mukaisen elämämme sekä alueemme puolustamiseen. Mitkä sitten ovat arvomme
mantereellamme ? Tässä tarkastelussa mainittakoon tämä vain sanoilla länsimainen
demokratia viitaten Euroopan Ihmisoikeussopimuksiin sekä läntisessä Euroopassa
vallitsevaan markkinatalousjärjestelmään. Asemamme kartalla sijaitsee kahden järjestelmän
sekä kulttuuriperinteen rajalla. Suomen sekä Venäjän välinen raja ilmentää köyhän idän
sekä rikkaan lännen kohtaamista, josta voisimme käyttää sanaa elintasokuilu. Tämän lisäksi
rajamme erottaa kahden toisistaan poikkeavan arvomaailman sekä perinteen erilaisine
yhteiskuntajärjestelmineen toisistaan. 

Venäjän sisäinen tilanne huomioiden yhteinen rajamme edustaa maallemme suurinta
kansainvälisten kriisienhallintajärejestelmien toiminnan laukaisevaa uhkaa. Venäjän sisäisen
tilanteen kriisiytyessä voimme arvailla mahdollista vaikutusta maahamme. 

296. (Bäckman, Ulkopolitiikka 1/1998, s.34) 
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Olemmeko kenties nälkäisten sisäisen kaaoksen tieltä pakenevien venäläisten uusi koti.
Hallitsematon maahanmuutto maahamme viitaten Euroopan mantereen suurimpaan
elintasokuiluun lisättynä rajan takaisen tilanteen epävakaudella olisikin oltava
uhkakuvatarkastelumme eräs keskeinen tekijä. Lisätään tähän uhkaan tutkimuksessa edellä
esitetyt Venäjän omaksumat toimintatavat oman alueensa lähiympäristön kriisien hallinnassa
sekä pohditaan tätä seikkaa kohdallamme. Venäjä kieltäytyy noudattamasta yleisesti
hyväksyttyjä kansainvälisiä sopimuksia. ETYK:n tai YK:n toiminta loppuu Venäjän rajojen
tuntumassa viitaten tänäänkin käynnissä oleviin sotiin Venäjän rajoilla. Yllä mainitussa
tilanteessa tulee uhkana huomioidaan vielä Venäjään verrattuna rikkaaksikin katsottavan
Suomen käyttäminen välineenä sisäpoliittisessa taistelussa taikka osana laajempaa
ulkopoliittista kriisiä. 

Itäinen rajamme jakaa mantereellamme siis myös arvoja. Länsimaiset demokraattiset valtiot
toisaalla sekä ‘tsehovilainen’ itä Venäjällä. (Tsehovilaisuudella tässä tarkoitetaan venäläisen
kulttuurin sisältämää arvomaailmaa sekä historiaa entisen Neuvostoliiton ajoilta.) Olemme
puolustamassa omia itse valitsemiamme arvoja sekä täten valtiomme sisäistä järjestystä.
Rajamme Venäjän kanssa tekee erityisen hankalaksi arvojen suuret mullistukset Venäjällä
kuluneen kymmenen vuoden aikana, vaikka huomioitavaa tässä kehityksessä onkin ollut
järjestelmiemme lähentyminen muutosten myötä voimakkaasti. Arvoista liikkeelle lähtevässä
tarkastelussa sopimuksemme (YYA) vaikuttaa hämmästyttävältä sekä oudolta seikkailulta
kunnes ymmärrämme sen osaksi pienen valtion eloonjäämiskamppailua geopoliittisessa
todellisuudessamme. 

Suomi on usein mainittu elävänä esimerkkinä geopolitiikasta, yhtenä mielenkiintoisena
tutkimuskohteena geopoliittisen uhkakuvan diskurssien kannalta. - Ainoana kapitalistisena
sekä läntisenä valtiona, jolla oli kylmän sodan kaudella pitkä maaraja johtavan sosialistisen
maan Neuvostoliiton kanssa 297. Suomi on ollut ainutlaatuisessa tilanteessa kylmän sodan
päätyttyä. 

Otettuamme huomioon Suomen asema Euroopan kartalla sekä mantereen
turvallisuusarkkitehtuurin rakenteet historian valossa voimme tarkastella Suomen sekä
lähiympäristömme uhkia paikallisellakin tasolla. Tutkimuksen aiemmissa osissa tutkittiin
Suomen asemaa Eurooppalaisessa kriisinhallintajärjestelmässä sekä tunnistettiin nämä
järjestelmät 

297. (Liebowitz 1983 teoksessa Nupponen, 1997)
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sekä muut oleelliset tekijät turvallisuuden eurooppalaisessa kentässä. Kehityksen kulkuun
oleellisimmin Euroopan turvallisuusarkkietehtuurin muutoksissa ovat vaikuttaneet
demokartisoitumisprosessi Itä-Euroopan valtioissa sekä tähän vaikuttanut nationalismi.
Suurvaltasuhteet ovat saaneet uudet muodot tapahtuneiden suurien muutosten jälkeen
Euroopassa viimeisen kymmenen vuoden aikana aiheuttaen sotilaallisen uhan voimakasta
vähenemistä mantereellamme. 

Yhteiskuntiemme voimakas teknistyminen sekä informaatioyhteiskunnan nopea kehitys ovat
muuttaneet myös varautumisen kenttää. Emme välttämättä voi varautua kohtaamaan kriisejä
totuttujen toimintojemme muotoja noudattaen modernin tekniikan vaikean korvattavuuden
johdosta. Riippuvuus tekniikan toiminnasta kansalaisten normaalin elämän jatkumiseksi
aiheuttaa varautumiselle haasteita korvata tarvittaessa nämä tekijät sekä tunnistaa tekniikan
toimintaa uhkaavat vaarat. Huomioitavaa uhkakuvatarkastelussa ovatkin informaation sekä
sähkön välitykseen sekä kriittisten materiaalien toimitukseen liittyvät uhat kuten myös
elektromagneettisen pulssin vaikutukset. Kaiken kriisivalmiustoiminnan heikoin lenkki
saattaa olla myöskin johtaja itse. Pystytäänkö tekemään kriittisiä päätöksiä ilman
kansalaisten tukea kriisin tullen tai kestääkö päättäjien psyyke toimimista voimakkaan
paineen alla pitkään ? 

Sodat osana mantereemme valtioiden välisiä suhteita näyttävät demokratisoitumisen
tapahduttua myös Itä-Euroopassa onneksi yhä epätodennäköisimmiltä, vaikka tapahtumat
Kosovossa antavat aihetta toisiinkin tulkintoihin tulevaisuudesta. Sen sijaan kriisit
kehittymässä olevien uusien tai voimakkaasti muuttuneiden valtioiden sisäisissä
järjestelmissä, kuten Venäjän sisäiset ongelmat, osoittautuvat melko suurella varmuudella
jatkossakin tapahtuviksi kriiseiksi. Näiden eskaloituminen sen sijaan jää nähtäväksi
tulevaisuudessa. Vaikka suoranainen sodan uhka onkin vähentynyt huomattavasti
polarisoituneen järjestelmän loputtua mantereeltamme, Venäjän sisäiseen tilanteeseen
liittyvän uhan voidaan maalaisjärjellä tarkastellen sanoa paisuneen huomattavasti. Uhka
tulee siis edelleen idästä. Menneinä vuosina uhan suunta jätettiin lausumatta diplomaattisista
syistä naapuriamme kohtaan. Tällä kertaa uhka sijaitsee myös istuvan presidentin kaatajissa
eli uudistusten vastustajissa sekä tyytymättömässä kansassa. Uhka naapurimaille sijaitsee
Venäjällä samaisessa osoitteessa kuin uhka vallitsevaa hallintoakin kohtaan. Varautuminen
täten tulee nähdä muuttuneessa Venäjän sisäisessä tilanteessa avoimesti tunnistettavaksi
tekijäksi. Tämän seikan tekee kuitenkin ongelmalliseksi
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Venäjän valitsema linja ‘sisäisten’ kriisiensä hallitsemiseksi itse valitsemillaan menetelmillä.
ETYK:n tai YK:n apu kielletään Venäjällä kriisin ollessa tämän ‘sisäinen’. Parhaillaankin
käynnissä oleva sota Venäjän rajoilla tulkittiin ‘sisäiseksi’ asiaksi eikä kansainväliset
kriisienhallintajärjestelmät ole tuonne saapuneet. Uhkakuvatarkastelussa edellisten
seikkojen lisäksi tulee ottaa huomioon Venäjän tilanteessa myös toimivan johdon
mahdollinen päätös ryhtyä sotaan lähialueillaan Tsetsenian kriisiin viitaten. Suomessa
olisimme tähän verrattavassa ‘sisäisessä’ asemassa Venäjän rajoilla kriisin ilmetessä, vaikka
poikkeuksena Tsetsenian tilanteeseen voidaan nähdä valtion suvereenius. Suomi omaa
melko pitkän historian itsenäisenä sekä länsimaisena valtiona, mutta Tsetsenialla sen sijaan
ei tällaista asemaa ole perinteisesti ollut. Venäjän valitsema linja poiketa kansainvälisen
oikeuden normeista sekä toimia itse valitsemillaan tavoin kriisien hallitsemiseksi lähialueillaan
on maamme uhkista selvästi keskeisimpiä. 

Yhdysvallat katsoo vuonna 1995 kirjoitetun Kriisiturvallisuuden käsikirjan mukaan, että
Neuvostoliiton sekä imperiuminsa hajoaminen sekä kommunismin ideologian murentuminen
ovat käytännössä poistaneet Länsi-Eurooppaa vastaan tähdätyn massiivisen hyökkäyksen
uhan. Maailmassa turvattomuus lisääntyi kuitenkin huomattavasti muun muassa ydin-,
kemiallisten- ja biologisten aseiden sekä niiden maaliinsaatamisvälineistön leviämisen,
entisissä kommunistisissa valtioissa tapahtuvien konfliktien, Neuvostoliiton militaristisen
perinnön, erilaisten alueellisten jännitteiden, kansainvälisen terrorismin sekä huumeiden
käyttöön ja levittämiseen liittyvien tekijöiden johdosta. 

Pohjois-Atlantin Liitto totesi vuonna 1995, että suurhyökkäyksen uhka on lähes poistunut
Euroopasta, yllätyshyökkäyksen vaara on Keski-Euroopassa merkittävästi vähentynyt sekä
varoitusajat pidentyneet. Pohjoisten sekä eteläisten sivustojen merkitys on samalla kuitenkin
kasvanut. Varoitusajat ovat sivustoilla Keski-Eurooppaa lyhyemmät. 298. 

Venäjän ulkomisteriön virallisluonteisessa uhkakuvassa korostuvat NATO:n uhkakuvan
tavoin epävakaus reuna-alueilla, joukkotuhoaseiden leviäminen, terrorismi sekä erilaiset
ennakoimatomat epävarmuustekijät. Viimeksimainituista lienee vakavimmiksi katsottava
kansallisen itsekkyyden noususta johtuvat konfliktit, 
298. (Nordberg, teoksessa Kriisiturvallisuuden käsikirja, 1995, s.156.)
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jollaisia ovat rajoilla syntyvät selkkaukset, etnisten ryhmien väliset konfliktit, Euroopan uusi
hyvinvointiin perustuva kahtiajako sekä vaatimukset rajojen muuttamiseksi. Venäjän uuden
sotilasopin mukaan jopa tavanomaisin asein tehtyyn hyökkäykseen voidaan vastata
ydinasein. Näin saatetaan menetellä, mikäli hyökkääjä 
aikoo tavanomaisin asein tuhota tai häiritä strategisten ydinasevoimien toimintaa,
varhaisvaroitusjärjestelmää, ydinvoimatuotantoa taikka ydin- ja kemiallista teollisuutta.
Hyökkäys näitä kohteita vastaan saattaa eskaloitua ydinsodaksi. 299. 

Niin NATO:n kuin Venäjänkin uhkakuvat ovat yhdensuuntaiset eivätkä nämä pidä
maailmanlaajuista tai eurooppalaista suursotaa eikä ydinsotaa erityisen todennäköisenä,
vaikka pitävätkin mahdollisena vallan sekä sotilaallisen voiman käytön mantereellamme
mahdollisena. Lisäksi molemmat tahot näkevät uhkana kansallisuustunteen ja
kansallisuuskiihkon nousun sekä niistä aiheutuvat alueelliset kriisit, jotka voivat pakottaa
sotilaallisen voiman käyttöön. Uhkana nähdään myös taktisten ydinaseiden leviäminen sekä
niillä kiristäminen. Itämeren piiri oletetaan sotilaallisen spekulaation kohteeksi. Uhkana
todetaan myös Viron ja Latvian venäläisvähemmistön asemasta johtuvat tekijät. 300. 

Maassamme Venäjän tilanteeseen liittyvä kontrolloimattoman maahanmuuton uhka sekä
esimerkiksi rajan takaisten voimaloiden sisältämät suuronnettomuusriskit ovat
varautumisessa oleellisia sekä huomioon otettavia tekijöitä. Lisäksi demokratian
korvautuminen uudella järjestelmällä sekä johdolla Shirinovskin ajatuksia edustavien
henkilöiden toimesta viitaten sotilaallisesti voimakkaisiin sekä räväkkiin lausumiinsa voidaan
nähdä Suomen kannalta oleelliseksi uhaksi. 

Voimakkaasti lisääntyneiden sekä voimistuneiden kansainvälisten riippuvuussuhteiden myötä
häiriöt kansainvälisissä suhteissa etenkin kaupan sekä kuljetusten alalla voidaan todeta
suuriksi uhiksi, joihin varautuminen sisältää valtaisan suuria haasteita. Liittyen etenkin
suuronnettomuusriskeihin varautumiseen 
kansainvälisen rikollisuuden kasvu sekä tämän toimintatapojen vaarallistuminen tulee
huomioida todellakin. Tietokonejärjestelmien sekä muun elektroniikan merkittävä rooli
yhteiskunnassamme, sen herkkyys häiriöille sekä ongelmat luoda korvaavia järjestelmiä
asettavat merkittäviä vaatimuksia varautumiselle. 

299, 300. (Nordberg, Kriisiturvallisuuden käsikirja, 1995, s.158, 160.)
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Normaaleissa oloissa tapahtuviksi mahdollisia sekä varatutumisessa huomioitavia
suuronnettomuuksia ovat ydinvoimalaonnettomuudet sekä Suomessa että Euroopassa
yleensä radioaktiivisen säteilyn voimakkaan leviämisen mahdollisuudesta johtuen.
Vaarallisista aineista sekä etenkin kemikaaleista aiheutuneet suuret onnettomuudet sekä
tulipalot tällaisia aineita sisältävissä kohteissa ovat huomioitavia uhkia. 

Tutkimuksessa tarkastellaan uhkiin varatutumista Suomessa pääasiassa puolustusneuvoston
poikkeusolomäärittelyyn tukeutuen. Sen mukaan poikkeusoloiksi katsotaan seuraavat
tilanteet Suomessa: kiristynyt kansainvälinen tilanne, vieraiden valtioiden välinen sota,
erittäin voimakas muuttoliike Suomeen, alueellisen koskemattomuuden vakava loukkaus,
sodanuhka, kiristyneen kansainvälisen tilanteen kärjistyminen sodan asteelle, sota,
tietojärjestelmiin kohdistuvat informaatio-operaatiot, sodan jälkitila, suuronnettomuudet
sekä taloudellinen kriisi. Katso määrittelystä myös kohdasta 11.5.

Kiristynyt kansainvälinen tilanne sisältää usein myös taloudelliseen kriisiin kuuluvia
vaikutuksia, joiden seuraukset kohdistuvat ensisijaisesti kansainväliseen kauppaan
aiheuttaen häiriöitä erityisesti strategisten materiaalien saatavuuteen. Vieraiden valtioiden
välinen sodanuhka voi aiheuttaa hyvinkin nopeasti merkittäviä häiriöitä kansainväliseen
yleistilanteeseen sekä sitä kautta erityisesti maamme taloudelliseen huoltovarmuuteen.
Suomeen kohdistuvana erityisenä tapahtumana ja poikkeusolo olisi maahamme kohdistuvaa
erittäin voimakasta muuttoliikettä, edellyttäen, että siitä voi aiheutua vakava vaara
valmiuslaissa tarkoitetuille kansallisen olemassaolon ja hyvinvoinnin perusteille. Suomen
alueellisen koskemattomuuden vakavaan loukkaukseen poikkeusolotilanteena liittyy
pääsääntöisesti myös poliittista painostusta ja muita valtioon kohdistuvien painostuskeinojen
käyttöä kuten esimerkiksi taloudellisia pakotetoimia. Luultavimmin aina Suomeen
kohdistuva sodanuhka liittyy osaksi laajempaa kansainvälistä selkkausta. Aika kiristyneen
kansainvälisen tilanteen kärjistymisestä sodan asteelle on lyhentynyt johtuen asevoimien
muutoksista jokahetkiseen kykyyn käynnistää strateginen isku ilman merkittäviä
ennakkovalmisteluja. Varautuminen kaikkiin strategisen iskun menetelmiin ei ole
mahdollista. On huolehdittava siitä, että strategisen iskun aikana voidaan säilyttää elintärkeät
toiminnot. Sodan vaikutukset kohdistuvat kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin. Sodan aikana
tarkoituksena on yhteiskunnan eri alojen toimintojen säilyttäminen mahdollisimman
toimivina. Sodan aikana keskitetään 
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kaikki käytössä olevat voimavarat sodasta selviämiseen ja siitä irtautumiseen.
Tietojärjestelmiin kohdistuvat informaatio-operaatiot kuuluvat sodan kuvaan. Näiden
tarkoituksena on lamaannuttaa tiedonvälistys tai sisällyttää siihen virheellistä tietoa, mutta
näiden valmistelu voidaan aloittaa jo normaalioloissa tunkeutumalla tietojärjestelmiin ja
sisällyttämällä niihin ennakoivasti erilaisia tietyissä tilanteissa käynnistettäviä ohjelmia. Sodan
jälkitilassa varautumisessa kysymys on niiden yhteiskunnallisten ratkaisujen tekemisestä,
joilla kansalaisten elinmahdollisuudet ja talouselämän toiminta voidaan saattaa erilaisilla
ohjauskeinoilla entiselleen. Suuronnettomuudet voivat tapahtua yllättäen useista eri syistä.
Kansainvälisen kaupan häiriöitä voi esiintyä strategisten tavaroiden ja materiaalien
saatavuudessa ja hyvinkin paljon ennen tilanteen kärjistymistä poikkeusoloksi
määriteltäväksi taloudelliseksi kriisiksi. 301. 

Informaatiouhkilla ymmärretään erilaisia tietojärjestelmiin kohdistuvia uhkia kuten
tietojärjestelmiin tunkeutumista, järjestelmien laitonta hyväksikäyttöä, tuhoamista, muuntelua
tai tietoverkkojen avulla vaikuttamista muihin yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisiin
järjestelmiin. Näiden uhkien muodostumisessa ei voida erotella normaalioloja ja
poikkeusoloja. Informaatio-operaatiot ovat toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on
tunkeutua tietojärjestelmiin ja vaikuttaa niihin tai hyödyntää niitä. Informaatio-operaatioiksi
voidaan määritellä myös niitä omia toimintoja, joiden tarkoituksena on suojautua toisen
osapuolen informaatio-operaatioita vastaan. Informaatio-operaatioiden kohteita voivat olla
esimerkiksi valvonta-, ohjaus- ja johtokeskukset, viranomaisten tietoyhteysjärjestelmät,
rahamarkkinoiden operatiiviset järjestelmät, valtionhallinnon tietojärjestelmät, tehtaiden
tuotannon ohjaus ja kaupan logistiikkaketjut ja kuljetusjärjestelmät. 302. 

Sodassa tietojärjestelmien tuhoamisessa voidaan käyttää myös elektromangneettisen pulssin
vaikutusta räjäyttämällä ilmakehässä voimakas pommi. Tämä aiheuttaa tietojärjestelmien
vaurioitumisen lisäksi sähköisten toimintojen lamaantumista ainakin osittain. Pitkälle
teknistynyt järjestelmämme joutuu huomattavaan sisäiseen kriisiin selviytyäkseen tästä
vaikutuksesta jälleen normaaliin toimintaan. 

301. sekä 302. (Puolustusneuvosto, 1999, s. 30-37 sekä 29.)
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Median valjastaminen vallankäytön välineeksi sekä informaation käyttäminen tuohoavan
toiminnan välineenä voidaan myös katsoa uhaksi, jonka merkitys kasvaa voimakkaasti
kriisien ilmaannuttua. KGB:n virheellisen informaation osasto käytti sanomalehtien sekä
television toimittajia hyväkseen toivomansa informaation levittämisessä maksamalla heille
palveluksistaan. Osaston pääasiallinen tarkoitus oli jakaa virheellistä informaatiota
lehdistöön entisen Neuvostoliiton ulkopuolella. Vuosien 1957 sekä 1970 välillä paljastettiin
läntisten valtioiden tiedustelupalveluiden toimesta 32 niin sanottua virheellisen informaation
‘istukasta’, joiden keskeisin tarkoitus oli luoda amerikkalaisuutta vastustavaa tietoa. Lisäksi
osasto tuotti paljastuksia julkaisemalla kirjeitä ministerien tai muiden korkean hallinnon
edustajien nimissä. Lisäksi osasto tuki kommunistien hallitsemia ammattiyhdistyksiä raivaten
muiden puolueiden hallinnassa olevia liittoja kommunistien tieltä erityisesti Afrikassa. 303. 

Puolustusneuvoston uhkakuvamäärittelyn lisäksi todettakoon Jean Peter Paulin teokseen
Pax Europana viitaten laajemmin Euroopan uhkakuvien liittyvän usein kulttuurien välisiin
ristiriitoihin, mm. uskonnollisiin ja etnisiin arvoihin perustuviin muutoksiin Venäjällä,
Ukrainassa, Balkanilla, Itä- ja Keski-Euroopassa ja Välimeren alueilla. Uhkakuva on myös
Islamin militarisoituminen, ydinaseiden laajempi saatavuus, järjestäytynyt rikollisuus sekä
terrorismi, jopa valtioitten harjoittamana terrorismi. 

Euroopan unioni on osittain riippuvainen energiantuonnista Unionin ulkopuolisista maista,
varsinkin Pohjois-Afrikan Algeriasta, Norjasta sekä Venäjältä. Poliittisten riskien ja
vaihtoehtoisten energialähteiden arviointi on alkuvaiheessa. Eurooppa on energian
omavaraisuuden suhteen haavoittuvainen. 304. Energiaongelmien sekä 
epävakaan Venäjän sisäisen tilanteen lisäksi Euroopan Unionin alueilla tulee uhkana ottaa
huomioon Välimeren alueen sekä Lähi-Idän ohjusten mahdollisuudet iskeä EU:n
jäsenmaiden alueiden kohteisiin. Neuvostoliiton aikana muutto idästä länteen oli lähes
mahdotonta. Uudistusten tapahduttua Venäjällä etenkin passilainsäädännön osalta olivat
venäläisetkin oikeutettuja muuttamaan länteen. Lännessä pidetään 

303. (Critchley, 1982, s.111.)
304. (Paul, 1996, s. 129) 
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uhkana laajaa sekä hallitsematonta muuttoliikettä idästä. Suomen ollessa yhteisen rajan
omaavana naapurina Venäjälle voidaan tätä uhkaa pitää huomattavasti suurempana
maassamme verrattuna Saksaan tai muihin Keski-Euroopan valtioihin. 

Puhemies Uosukainen ilmoittaa Aamulehden mukaan (22.11.1999) sähkön tuonnin
Venäjältä riskiksi Suomelle. Lisäksi hän pitää kansainvälisen rikollisuuden lisääntymistä sekä
Venäjän ja Balttian energiatuotannon aiheuttamia uhkia merkittävinä. Myös Kuolan sekä
Pietarin saasteet, köyhyys Karjalassa sekä Sosnovyi Borin ja Ingnalinan ydinvoimalaitoksiin
liittyvät riskitekijät ovat hänen mukaansa oleellisimpia uhkia maamme kannalta.

Sota saattaa sisältää sellaisia tekijöitä, joiden esiintymiseen varautuminen puuttuu lähes
täysin niiden mielettömyyden tai julmuuden vuoksi. Kemiallisten sekä biologisten aseiden
lisäksi tähän ryhmään kuuluvat psykologiset operaatiot tarkoituksena lamaannuttaa tai
vaikuttaa ohjaavasti avainhenkilöiden toimintaan. 

Psykologinen sodankäynti on vaikuttamista kohderyhmän tunteisiin, tahtoon, ajatteluun ja
käyttäytymiseen. Psykologiset operaatiot suunnitellaan ja valmistellaan huolellisesti
vaikutuksen kohdentamiseksi tiettyyn henkilöön. On myös yleisempää, laajemmalle
suunnattua psykologista vaikuttamista. Tätä toimintaa voi esiintyä sodankäynnin kaikilla
tasoilla, ja siinä käytetään monia menetelmiä. Käytettävä tieto voi olla propagandistista,
disinformaatiota tai oikeaa mutta kuitenkin tarkoin valikoitua tietoa. Psykologinen
sodankäynti voi sisältää yhtä hyvin ulkomaille ja viholliseen kuin omiin joukkoihin tai omaan
kansaankin suunnattuja toimia. 305. 

305. (KOyl in Visuri, 1997, s.433)
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12.3. Alueelliset liittymät Euroopassa

Euroopan geopoliittista karttaa ollaan piirtämässä uudestaan. Varsinaiset NATO:n
jäsenmaat nauttivat kollektiivisesta turvallisuusedusta, liberaalista demokratiasta ja
transatlanttisesta yhteistyöstä: Puola, Unkari ja Tsekin tasavalta ovat liittyneet NATO:n
vuonna 1999 sekä täten ovat ‘läntisen yhteisön’ turvassa ‘harmaalta vyöhykkeeltä’.
Euroopan unionin Natoon kuulumattomat jäsenvaltiot Suomi, Ruotsi ja Itävalta, sekä Irlanti
edellisistä strategisen sijaintinsa puolesta poikkeavana, tarkkailevat NATO:n
laajenemishankkeita WEU:n kehitystä välttäen samaan aikaan jäämistä ‘läntisen’
järjestelmän turvallisuusarkkitehtuurin ulkopuolelle. Ukraina, Moldova, Bulgaria, Romania,
Slovakia, Jugoslavian hajoamisen seurauksena syntyneet valtiot, Albania, Viro, Latvia ja
Liettua jonottavat totalitaristisen yhteiskuntajärjestelmän murruttua Euroopan portilla.
Viimeisen ryhmän tai pikemminkin valtioparin mudostavat Venäjä ja Valko-Venäjä. 

Pohjois-Atlantin liittoon (NATO) kuuluvat seuraavat valtiot: 16 NATO:n vanhaa jäsentä
ovat Belgia, Kanada, Tanska, Ranska, Saksa, Kreikka, Islanti, Italia, Luxemburg, Hollanti,
Norja, Portugali, Espanja, Turkki, Iso-Britannia sekä USA. Pohjois Atlantin Liiton
kokouksessa Madridissa heinäkuussa 1997 kutsuttiin kolme uutta valtiota neuvotteluihin
jäsenyydestä liittoon vuonna 1999. Nämä olivat Tsekin Tasavalta, Unkari sekä Puola.
Pohjois-Atlantin liiton jäsenvaltioiden määrä kasvoi 19:ään edellä mainittujen valtioiden
liityttyä Naton jäseniksi 12.3.1999

Naton Euro-Atlanttiseen kumppanuusneuvostoon (EAPC) kuuluu 44 jäsenmaata, joista 19
ovat NATO:n jäseniä. Jäsenvaltiot ovat seuraavat: Albania, Armenia, Itävalta, Azerbaitsan,
Valko-Venäjä, Belgia, Bulgaria, Tsekin Tasavalta, Kanada, Tanska, Viro, Suomi, Ranska,
Georgia, Saksa, Kreikka, Unkari, Islanti, Italia, Kazakhstan, Kirgisian Tasavalta , Latvia,
Liettua, Luxemburg, Moldova, Hollanti, Norja, Puola, Portugali, Venäjä, Romania,
Slovakia, Slovenia, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Tatsikistan, Makedonia, Turkki,
Turkmenistan, Ukraina, Iso-Britannia, USA, Uzbekistan. 
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NATO:n rauhankumppanuusohjelmaan (PfP) kuuluivat sekä täten läntiseen järjestelmään
integroitumassa olevat valtiot : 27 maata: Albania, Armenia, Itävalta, Azerbaizan, Valko-
Venäjä, Bulgaria, Tsekin Tasavalta, Viro, Suomi, Gerogia,  Unkari, Kazakstan, Kirgisian
Tasavalta, Latvia, Liettua, Moldova, Puola, Romania, Venäjä, Slovakia, Slovenia, Ruotsi,
Sveitsi, Makedonia, Turkmenistan, Ukraina sekä Uzbekistan. 

WEU:n jäsenvaltiot ovat Belgia, Ranska, Saksa, Kreikka, Italia, Luxemburg, Hollanti,
Portugali, Espanja sekä Iso-Britannia. Liitännäisjäsenet ovat Tsekkoslovakia, Unkari,
Islanti, Norja, Puola sekä Turkki. Tarkkailijastatuksen omaavat Itävalta, Tanska, Suomi,
Islanti sekä Ruotsi. Kumppanuusstatuksen omaavat Bulgaria, Viro, Latvia, Liettua,
Romania, Slovakia sekä Slovenia. Jäsenvaltioita WEU:n perheeseen kuuluu 28. 

EU:n jäsenmaat ovat seuraavat 15 valtiota: Itävalta, Belgia, Tanska, Suomi, Ranska, Saksa,
Kreikka, Irlanti, Italia, Luxemburg, Hollanti, Portugali, Espanja, Ruotsi sekä Iso-Britannia. 

Euroopan tuvallisuusarkkitehtuurissa voidaan nopeasti havaita seuraavat maiden
ryhmittymät: NATO, Länsi Euroopan Unioni (WEU), Euroopan unioni, NATO:n
rauhankumppanuusohjelmiin sekä uuteen EAPC:een integroituneet valtiot sekä lisäksi
omana ryhmänään vielä Venäjä Valko-Venäjän kanssa. NATO muodostaa selkeän
sotilaallisen liiton. WEU:n piirissä ollaan vahvistamassa sekä luomassa
kriisienhallintajärjestelmätoimintaa lähinnä Euroopan Unionin tarpeisiin. Euroopan Unionin
jäsenet ovat muodostamassa yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP). NATO:n
laajalla pohjalla toimivat keskustelevat foorumit, etenkin Euro-Atlanttinen
Kumppanuusneuvosto (EAPC), ovat myös rakentamassa varsin laajalla pohjalla toimivaa
ryhmittymää turvallisuuden saralla. 

Ennen rautaesiripun aikaan Eurooppa jakautui Länsi-Eurooppaan sekä Itä-Eurooppaan
rajan kulkiessa Suomen sekä Venäjän välissä, pohjoisessa Norjan sekä Venäjän, etelässä
Saksojen ja Itävallan sekä Unkarin välistä. Muutos tässä kentässä itäisen osan
demokratisoitumisen myötä siirsi rajaa tai poisti sen kokonaan siten, että läntiseen
puolustukselliseen liittoon NATO:oon liittyivät Puola, Tsekin Tasavalta sekä Unkari. Lisäksi
valtioliiton kautta NATO:n piiriin liittyi entisen Itä-Saksan alue. NATO:n
yhteistyöfoorumeihin liittyivät lisäksi kylmän sodan päättymisen jälkeen lähes kaikki entisen
Varsovan liittoon kuuluneet valtiot sekä myös liittoutumaton Suomi. Kylmän sodan
päättymisen aikaan sekä sen jälkeen Euroopan Unoini laajeni sekä voimistui. WEU
herätettiin toimimaan uudelleen. Alueelliset itsenäisten maiden ryhmittymät järjestäytyivät
uudelleen 1990-luvulla. Lisäksi itsenäisten valtioiden määrä lisääntyi huomattavasti
Euroopassa Neuvostoliiton päättymisen jälkeen. Tämän prosessin nopeutta sekä
voimakkuutta voidaan alueellisten jakojen piirtäjänä tai purkajana verrata merkityksessään
vain toisen maailmansodan jälkeiseen rauhansopimusten aiheuttamaan valtioiden alueellisiin
jakoihin turvallisuuden kentällä. Entinen jako kahteen leiriin muuttui vahvistuviksi kehiksi
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läntisen Euroopan ympäriltä kohti itää sekä länttä muistaen silti USA:n olevan edelleenkin
voimakkain sotilaallinen mahti pallollamme. 

Euroopassa voidaan nykyisin havaita myös seuraavia alueellisia jakautumia turvallisuuden
kentillä: Maat, jotka kuuluvat jäseninä Länsi-Euroopan Unioniin (WEU:n), Euroopan
Unioniin sekä NATO:oon. Turkki on liittymässä jäseneksi Euroopan Unioniin sekä
WEU:iin. Sveitsi jättäytyi omasta tahdostaan kaikkien näiden ryhmittymien ulkopuolelle.
Toiseen ryhmään kuuluvat WEU:n tarkkailijajäseninä olevat maat, jotka pyrkivät jäseniksi
läntisiin järjestelmiin sekä Venäjä. Venäjän voidaan sanoa myös pyrkivän luomaan uuden
merkittävän roolin itselleen kansojen keskuudessa. Merkittävän ryhmän muodostavat
entisen Neuvostoliiton alueelle muodostuneet valtiot, jotka ovat valitsemassa omaa rooliaan.
306. 

Integraation nopeuteen vaikuttavat jäseniksi pyrkivien maiden sisäisen kehityksen nopeus
sekä Euroopan Unionin itsensä kehittyminen. Luonnollisena tekijänä maiden integroitumisen
nopeuteen voidaan pitää maan oman tilanteen lisäksi myös valtion sijaintia Euroopan
kartalla. Voidakseen integroitua Euroopan Unioniin maan tulee tietenkin sijaita Euroopassa.
307. 

306. (ks. Herolf, 1996, s.10) 
307. (ks. Rautava, teoksessa Lähteenmäki, 1994, s.76) 
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Rautaesiripuksi kutsuttu linja Euroopassa voidaan havaita vieläkin muutamin poikkeuksin
vallitsevaksi turvallisuuden sekä talouden rakenteita tutkittaessa. Herolf 308. ennustaa
kaaosta tapahtuvaksi niiden maiden osalle tulevaisuudessa, jotka eivät tee riittäviä
taloudellisia uudistuksia kohti markkinataloutta tullakseen hyväksytyiksi eurooppalaisiin
järjestelmiin. Tosin Herolfin kirjoittaessa tässä viitattua kirjaansa Puola, Unkari sekä Tsekin
Tasavalta eivät olleet tällöin vielä liittyneet NATO:oon eikä Eurooppa muutoinkaan ollut
nykyisensä.  

Euroopan Unionin jäsenet joutuvat ottamaan kantaa siihen, haluavatko maat jatkossakin
tuottaa turvallisuutensa itse omiin liittoutumiinsa tai sisäisiin voimiinsa nojautuen vai
pyrkivätkö jäsenvaltiot luomaan Euroopan unionin yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikka
järjestäen turvallisuutensa tuottamisen yhdessä 309. Tosin tällä hetkellä Euroopan Unioni
näyttää kehittyvän kohti syvenevää integraatiota luoden yhteisen ulko- ja
turvallisuuspolitiikan. Kaikki jäsenet unionissa pitävät lisääntyvää koordinaatiota yhteisen
ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä WEU:n kesken välttämättömänä. Lisäksi kaikki NATO:n
jäsenet ovat ilmaisseet NATO:n laajenemisen olevan näköpiirissä. Miten ja milloin tämä
tapahtuu onkin vielä ratkaisematta. Asiasta tehtiin päätöksiä joulukuussa 1995 NATO:n
ulkoministeritapaamisessa.  

Kiinnostava kysymys NATO:n laajentumisessa on, millaiset turvallisuustakuut uusille
jäsenille tullaan antamaan sekä millaisen roolin USA tässä kehityksessä tulee ottamaan.
Pohjois-Atlantin Sopimuksen viidennessä artiklassa määritellään liiton luonne : Osapuolet
ovat yksimielisiä siitä, että heidän Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa sijaitsevaan
yhteen tai useampaan jäsenvaltioon kohdistunut hyökkäys merkitsee hyökkäystä
heitä kaikkia vastaan. Tämän perusteella he ovat yksimielisiä siitä, että kyseisen
kaltaisen hyökkäyksen tapahtuessa jokainen heistä, 

308. (Herolf, Europe Creating Security Through International Organizations, 1996)
309. (ks. Tindeman, 1998, s.13).  
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Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) peruskirjan 51. artiklan mukaisen yksilöllisen tai
kollektiivisen puolustusoikeuden mukaisesti, avustaa hyökkäyksen kohteeksi
joutunutta osapuolta tai osapuolia ja ryhtyy välittömästi, yksin tai yhdessä muiden
osapuolten kanssa, tarvittaviin toimenpiteisiin, joihin voi liittyä aseellisen voiman
käyttö, palauttaakseen ja säilyttääkseen Pohjois-Atlantin alueen turvallisuuden. 310. 

310. (ks. Baumel, 1996, s.12)
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12.4. Case tarkasteltuina kriisien kentillä 

Tämä esimerkkitapaus sisältää kuvitteellisen tapahtuman sekä oletettujen
kriisinhallintatoimien selostusta todeten muutamia mahdollisia menettelyjä tilanteen
hallitsemiseksi. Selostuksen mukainen tapahtuma sekä kaikki muutkin ei-toivottavat
poikkeukselliset tapahtumat toivotaan voitavan välttää kaikissa tapauksissa. Ikävien
tapahtumien ilmeneminen pyritään ehkäisemään jo ennakolta monin tavoin, jotka jätetään
tässä lähemmin selostamatta. Tarina sisältää myös liioiteltua optimismia Suomen
ulkopuolisten valtioiden halusta avustaa maatamme mahdollisten kriisien sattuessa. Tällä
tarinalla pyritään kuvaamaan vain kansainvälisten sopimusten mahdollista tulkintaa kriisin
ilmetessä Suomen kannalta tarkasteltuna enkä pyri selostamaan kriisinhallintatoimintaa
laajemmin enkä Suomen tehokkaita omia toimia lainkaan.

Kemiallisia ja biologisia aseita oli salakuljetettu tuntemattomasta osoitteesta Vaasaan.
Räjähdysten seurauksena terveydelle erittäin haitallinen kemiallinen aine sekä
taudinaiheuttajia levisi laajoille alueille ilmavirtojen ja vesistön mukana. Alueen väestöstä
kuoli tai sairastui välittömästi runsas määrä ihmisiä. Aineet analysoitiin ja todettiin terveydelle
hyvin vaarallisiksi. Suomen erikoissairaanhoito ja perusterveydenhuolto määrättiin
välittömästi täysvalmiuteen ja siten lisäämään kapasiteettiaan. Sosiaali- ja terveysministeriön
valmiuspäällikkö oli tätä päätöstä ennen ilmoittanut tarpeesta siirtyä tehostettuun valmiuteen
sairaanhoitopiirien johdolle. Sairaansijojen lisäys sekä muut tehostetun valmiuden
edellyttämät toimet saatettiin laittaa toimeen sairaalan oman johdon päätöksin sekä näin
tapahtui. 

Valmiuslaki (1080/91) astui voimaan asetusteitse, jolloin valtioneuvosto oikeutettiin
käyttämään laajenettuja toimivaltuuksia valmiuslain mukaisesti. Eduskunta hyväksyi
asetuksen vuodeksi laajoin valtuuksin. Lisäksi puolustustilalainsäädännön (1083/91) suomia
lisävaltuuksia otettiin käyttöön asetusteitse todeten maassa olevan Suomen hallitusmuodon
16 §:n mukaiset poikkeusolot: Puolustustila saatettiin voimaan kolmeksi kuukaudeksi ja
asetuksessa säädettiin puolustustilalain 3 luvun 23 §:ää sovellettavaksi väestön siirtämiseksi
pois vaaralliselta ja saastuneelta alueelta. 

Alue, joka vastaa entistä Vaasan lääniä päätettiin välittömästi evakuoida. Valtioneuvosto
määräsi väestön terveydenhuollon turvaamiseksi jokaisen Suomessa asuvan 17 vuotta
täyttäneen ja alle 65 vuotiaan henkilön, joka oli toiminut terveydenhuollon alalla tai oli
saanut siihen koulutuksen tai olisi muuten sopiva tämän alan tehtäviin, suorittamaan
valmiuslain tarkoituksen saavuttamiseksi tarpeellisia tehtäviä. Päätöksessään valtioneuvosto
viittasi valmiuslain 4. luvun 22.§:ään sekä tämän toimivallan lisäyksen tulleen hyväksyttyä
eduskunnan toimesta. 
Kemiallisten ja biologisten aseiden Vaasaan asettamisesta ilmoittautui olevansa vastuussa
Venäjän presidentin sekä hallinnon kaatamiseen pyrkivä kapinallinen liike, jota tässä
kuvitteellisessa tarinassa kutsutaan keksityllä nimellä Rutzschikhoi. Lisäksi Suomen
presidentti sai vastaanottaa uhkauksen uusien tuhoavien aseiden asettamisesta Suomeen,
mikäli Suomi ei suostuisi kapinaliikkeen esittämiin  vaatimuksiin. Uhkaaja ilmoitti lisäksi
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parhaillaan käynnissä olevaan eduskunnan täysistuntosaliin asetetun määrittelemättömään
paikkaan hermokaasua sisältävän aseen. Mikäli Suomen johto kieltäytyisi noudattamasta
kiristäjien vaatimuksia, tulisi tämä ase laukeamaan tuhoten kaikki paikalla olijat välittömästi
sekä tämän jälkeen toteutuvan muita tuhoavia toimia Suomen hallinnon lamaannuttamiseksi.
Uhkaus sisälsi mahdollisuuden sotilaallisesta interventiosta maahamme rajojemme takaa
Venäjän kapinallisen liikkeen toimesta. 

Suomen puolustusvoimat, poliisi sekä rajavartiolaitos ryhtyivät muiden viranomaisten ohella
kaikkiin mahdollisiin toimiin kriisin hallitsemiseksi sekä tämän laajenemisen ehkäisemiseksi.
Toimintaa tehostettiin äärimmilleen normaalia toimintaa vahvistaen sekä normaaleja
toimivaltuuksia käyttäen sekä ottaen lisäksi huomioon poikkeustilalakien tultua aiemmin
saatetuiksi voimaan maassamme. Kriisin kohteina olevilla alueilla pelastuslaitokset kutsuivat
kaikki lomilla olleet henkilökuntansa jäsenet töihin. Väestönsuojeluviranomaisten toimesta
oli väestönsuojeluorganisaatiota ryhdytty informoimaan tarvittavista toimista kriisin
hallitsemiseksi tai ehkäisemiseksi sekä ihmisten suojaamiseksi. Tässä ei kuitenkaan selosteta
tarkemmin Suomen sisäisten toimien etenemistä kriisin hallitsemiseksi.

Konfliktista oli tullut Venäjän kapinaliikkeen ilmoitettua vaatimuksensa erittäin vakava
kansainvälinen kriisi. Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvosto kokoontui
pohtimaan ongelmaa. Venäjä esti vetollaan turvallisuusneuvoston päätösehdotuksen kriisin
ratkaisemisesta. Venäjä ilmoitti vetonsa käytön syyksi oman vakavan sisäpoliittiseen
kriisinsä, jossa sama kapinallinen ryhmittymä oli asettanut uhkavaatimuksia myös Venäjän
istuvalle johdolle. Moskovassa oli liikkeen toimesta ehditty jo räjäyttää 7 kerrostaloa sekä
rautatieaseman kaikki rakennukset. Lisäksi liike oli saartanut Moskovan parkkeeraten
lukuisia rekkoja kaupunkiin menevien teiden tukkimiseksi. Liikkeen edustajat olivat
vanginneet pääministerin Venäjällä sekä asettaneet hänet teloitettavaksi television suoraan
lähetykseen voidakseen 
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tehostaa vaatimuksiensa toteuttamista. Kriisin hallinta näytti yhä ongelmallisemmalta
kansainvälisten kriisinhallintajärjestelmien toimesta toimijan ollessa vaarallisia aseita käyttävä
Venäjän kapinallinen terroristiliike. Venäjän johto päätti ryhtyä kaikin keinoin purkamaan
kriisiä.

Suomi esitti pyynnön avusta ETYK:lle ilmoittaen toivovansa järjestön kriisimekanismin
käyttöä konfliktitilanteiden pikaiseen ratkaisuun Berliinissä 20.6.1991 tehtyyn päätökseen
asiassa viitaten. Suomi ilmoitti pyynnössään kohdallaan tulleen ETYK:n loppuasiakirjan
sekä Pariisin peruskirjan periaatteiden loukatuiksi. Lisäksi Suomi ilmoitti tämän seurauksena
vakavasta rauhaa, vakautta sekä turvallisuutta vaarantavasta kehityksestä maassa. Suomi
pyysi täten selvitystä mekanismin mukaan tilanteeseen osallistuvilta valtioilta turvallisuutensa
järkyttämisestä. Mekanismin mukaan vastaus toimitetaan 48 tunnin kuluessa kaikille
ETYK:n jäsenille. Vetoomuksessaan Suomi mainitsee ETYK:n Uutta Eurooppaa koskevan
Pariisin peruskirjan (1990) sisällöstä : ‘Yhdistyneiden kansakuntien peruskirjassa
hyväksymiemme sitoumusten ja Helsingin päätösasiakirjan velvoitteiden mukaisesti
uudistamme lupauksemme pidättäytyä voimakeinoilla uhkaamisesta ja niiden käytöstä
valtion alueellista loukkaamattomuutta tai poliittista itsenäisyyttä vastaan sekä pidättyä
muusta toiminnasta, joka on ristiriidassa mainittujen asiakirjojen periaatteiden kanssa.
Palautamme mieliimme, että Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan velvoitteiden
noudattamatta jättäminen olisi kansainvälisen oikeuden rikkomus.‘ 

Pian pyynnön jälkeen kutsuttiin ETYK:n virkamieskomitean (CSO) koolle
kriisikokoukseen. Kokous pidettiin Prahassa päättäen kutsua koolle järjestön
ministerikokous sopien samalla suosituksista kriisin ratkaisemiselle. Sen sijaan riidan
ratkaisemiseksi Valletassa 1991 tehtyyn päätökseen viitaten Wienissä toimivan
konfliktienestokeskuksen toimesta järjestö katsoi olevan mahdotonta toteuttaa kriisin
ratkaisemiseksi. Tämän menettelyn ehdon ollessa ettei asia olisi vielä missään
kansainvälisessä välitys- tai muussa tuomioistuimessa käsiteltävänä tai ettei olisi kysymys
jonkun osapuolen alueellisen koskemattomuuden loukkaamisesta, maanpuolustuksesta tai
alueellisesta suvereeniteetistä. Sen sijaan järjestö ilmoitti tulevaisuudessa voitavan
yleissopimuksella perustettua järjestön yhteistä sovittelu- ja välitystuomioistuinta käyttää
riidan sovitteluun sekä välitykseen. 
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Suomi ilmoitti ETYJ:lle lisäksi pyytävänsä selvitystä Venäjältä epätavallisia sotilaallisia toimia
koskevan konsultaatio- ja yhteistyömekanismin mukaan viitaten Wienin 1994 LTL-
asiakirjaan. Lisäksi Suomi kutsui koolle mekanismin mukaan kaikkien osanottajavaltioiden
kokouksen keskustelemaan aiheesta Wienissä. Suomen esittämä ongelma käsiteltiin yllä
mainituissa elimissä tuomiten kapinaliikkeen toimet. Järjestöllä ei ole omaa sotilaallista
voimaa tai muita pakkokeinoja päätöstensä toteuttamiseen pakottamiseksi. Järjestön luonne
on neuvotteleva sekä diplomatiaa käyttävä yhteistyöjärjestö, joka ajaa tavoitteitaan pitkällä
tähtäimellä mm. taivuttelun, vuoropuhelun, koulutuksen ja kansalaisyhteiskunnan
vahvistamisen kautta. Pakkokeinojen puuttumisen vuoksi sekä diplomatia keinojen tultua jo
koeteltua ei Suomi odottanut ratkaisua tältä taholta. Kapinaliikkeellä ei ollut tahtoa
neuvotteluihin.

Suomi totesi olevansa ongelmissa. Apua kiivaaseen tahtiin pahenevaan kriisiin ei ollut
tarjolla ETYK:stä eikä myöskään YK:sta. Suomen johto pyysi Euroopan Unionia
toimimaan vedoten Amsterdamin sopimukseen. Vetoomuksessaan Suomi ilmaisi Euroopan
Unionin Amsterdamin sopimuksen J.1. artiklaan, jossa mainitaan tavoitteeksi Euroopan
Unionin kehittymässä olevalle yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle seuraavaa : turvata ja
edistää unionin yhteisiä arvoja, perusetuja ja itsenäisyyttä, lujittaa unioinin ja sen
jäsenvaltioiden turvallisuutta, säilyttää rauha ja lujittaa kansainvälistä turvallisuutta, edistää
kansainvälistä yhteistyötä, kehittää ja lujittaa kansanvaltaa ja oikeusvaltioperiaatetta sekä
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitusta. 

Euroopan Unionin neuvostossa noudatetaan yksimielisyysvaatimusta puolustusta koskevissa
asioissa päätettäessä unionin yhteisistä kannoista sekä toiminnoista. Tästä syystä yhden
valtionkin vastustus riittää usein tähän päätöksentekojärjestelmään tehdyistä lievennyksistä
huolimatta estämään yhteiset kannat sekä toimet. Neuvosto totesi käsiteltyään Suomen
tilannetta ettei yhteisiä toimia taikka kantoja voitu hyväksyä tässä vaiheessa muutaman
jäsenen vastustuksesta johtuen. Suomen vetoomuksessa mainitut Euroopan Unionin yhteiset
toiminnat vuonna 1998 Jugoslaviassa todettiin tehdyn täysin erilaisista seikoista kuin nyt
Suomen tilanne oli.

Koska yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ei oltu vielä toistaiseksi tarkemmin sovittu,
ei EU:lta ollut tarjolla Suomelle apua. Päätöksessään Euroopan Unioni viittaa Maastrictin
sekä Amsterdamin sopimusten lausumaan: ‘Jäsenvaltiot, jotka ovat myös Yhdistyneiden
Kansakuntien turvallisuusneuvoston jäseniä, neuvottelevat keskenään ja pitävät muut
jäsenvaltiot täysin asioista selvillä. Jäsenvaltiot, jotka ovat turvallisuusneuvoston pysyviä
jäseniä, huolehtivat toiminnassaan unionin kantojen ja etujen puolustamisesta, sanotun
kuitenkaan rajoittamatta niitä velvollisuuksia, joita niillä on Yhdistyneiden Kansakuntien
peruskirjan määräysten nojalla 311. Lisäksi 
Euroopan Unioni viittasi vastauksessaan EU:n ja WEU:n väliseen yhteistyöhön Maastrichtin
sopimuksen J.4. artiklan toiseen pykälään, jossa todetaan Unionin pyytävän Länsi-
Euroopan unionia (WEU) valmistelemaan sekä toteuttamaan puolustuksen alalla merkittävät
unionin päätökset sekä toimet. 
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Suomi esitti pyynnön avusta myös Länsi Euroopan Unionille (WEU:lle) saaden vastauksen
Suomen olemisesta tarkkailijan statuksella järjestössä sekä siksi jäävänsä juridisessa
mielessä Brysselin sopimuksessa mainittujen turvallisuustakuiden (V artikla) suojaa paitsi
sekä lisäksi totesi viittaavansa Euroopan Unionin päätökseen olla puuttumatta tapahtumien
kulkuun mainiten lisäksi samat syyt. Unionista toimitetussa lausumassa todettiin
hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle WEU:n jäsenelle taattavan sotilaallisen puolustuksen
unionin toimesta Brysselin sopimuksen viidennen artiklan mukaan, mutta tarkkailijana
unioniin kuuluvien maiden osalle tämä suoja ei ulotu. 

Suomi vetosi pyynnössään seuraavaan jäsenyyteensä tarkkailijana WEU:ssa 7.2.1995
alkaen sekä pyysi järjestöä katsomaan tässä tapauksessa tarkkailijajäsenyyden olevan
riittävä tekijä unionin yhteisen puolustuksen järjestämiselle sekä katsoi jäsenyytensä
johdosta olevansa Euroopan sotilaallisessa suojeluksessa sekä turvatakuiden piirissä.
Natossa sekä WEU:ssa jäsenet sitoutuvat tulemaan toistensa avuksi tarvittaessa. Suomi
totesi kylläkin ettei sopimusten juridisessa mielessä taikka asiaa tarkasteltuna
puolustuspolitiikan näkökulmasta WEU:n tarkkailijastatukseen sinänsä kuitenkaan liity
Suomeen kohdistuvia sotilaallisia lisävelvoitteita eikä myöskään suoranaisia
turvallisuustakuita, mutta Suomi ilmoitti tilanteen tulleen kestämättömäksi sekä täten
uudistaen pyynnön avusta. 

Vastauksessaan Länsi-Euroopan unioni muistutti Suomea lisäksi siitä, että Unionin kanta tuli
ilmi aiemminkin tarkkailijaa kohtaan unionin taholta Suomen haettua jäsenyyttä WEAG:ssa
(Western European Armaments Group) liityttyään ensin Euroopan Unioniin. Tällöin
Suomen tarjous tulevasta yhteistyöstä torjuttiin toteamalla ettei WEU:n tarkkailijajäsenyys
riitä perusteeksi WEAG:n toimintaan osallistumiselle. Unioni katsoi Suomen tulleen tällöin
tietoiseksi unionin suhtautumisesta kriiseissäkin valtioihin, jotka rauhan aikana eivät osallistu
yhteisen puolustuksen järjestämiseen. 
311. (Lähdevirta Kimmo, UM, 1998, s.22.) 
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Viimeisen toivonsa Suomi asetti YK:n peruskirjan 51. artiklaan, joka sallii yhteisen
puolustuksen. Suomi pyysi Läntistä sotilasliitto NATO:a toimimaan vedoten edellä
mainittuun. Kysymyksessä oli erittäin hankala tilanne uhan ollessa Venäjän kapinaliike ja
täten kysymyksessä olevan myös Venäjän sisäpoliittinen kriisi, NATO ilmoitti Suomelle
ettei se tässä vaiheessa voisi avustaa Suomea ongelmassa, sillä Suomi ei ollut järjestön
jäsen. Mikäli Suomi olisi ollut sotilasliiton jäsen, liiton säännöt olisivat velvoittaneet
jäsenvaltioita puolustamaan hyökkäyksen kohteeksi joutunutta Pohjois-Atlantin liiton
sopimuksen viidennen artiklan mukaan. 
NATO muistutti vastauksessaan lisäksi Suomen itse aiemmin ilmaiseman kantansa
sopimusten tulkinnasta viitaten Suomen hallituksen omaan ilmoitukseen NATO:n
Rauhankumppanuusohjelmaan (PfP) 1994 liittyessään sekä sopimusta allekirjoitettaessaan
ettei Suomi hae kumppanuudesta uusia ratkaisuja puolustukseensa. Lisäksi Suomen
hallituksen turvallisuusselosteessa ilmoitettiin Suomen liityttyä Euroopan Unionin jäseneksi
sekä Länsi-Euroopan unoinin tarkkailijaksi, että Suomi pysyy sotilaallisten liittojen
ulkopuolella eikä osallistu rauhaan pakottamiseen sekä täten jäsenyytensä myötä
sijoittuvansa NATO:n yhteisen puolustuksen ulkopuolelle eikä täten omaisi NATO-
sopimuksen viidennen artiklan lupaamia turvatakuita eikä velvoitteita puolustaa muita.
Suomen jäsenyys NATO:n EAPC:ssa eli Euro-Atlanttisessa kumppanuusneuvostossa
vuodesta 1994 alkaen  oikeuttaisi vain konsultaatioihin tarvittaessa, joista neuvoteltaisiin
pian. 

NATO:n vastauksessa todettiin liiton jäsenten olevan sopimuksen viidennessä artiklassa
mainitulla tavalla sitoutuneet toistensa puolustamiseen tarvittaessa : Osapuolet ovat
yksimielisiä siitä, että heidän Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa sijaitsevaan yhteen
tai useampaan jäsenvaltioon kohdistunut hyökkäys merkitsee hyökkäystä heitä
kaikkia vastaan. Tämän perusteella he ovat yksimielisiä siitä, että kyseisen kaltaisen
hyökkäyksen tapahtuessa jokainen heistä, Yhdistyneiden kansakuntien (YK)
peruskirjan 51. artiklan mukaisen yksilöllisen tai kollektiivisen puolustusoikeuden
mukaisesti, avustaa hyökkäyksen kohteeksi joutunutta osapuolta tai osapuolia ja
ryhtyy välittömästi, yksin tai yhdessä muiden osapuolten kanssa, tarvittaviin
toimenpiteisiin, joihin voi liittyä aseellisen voiman käyttö, palauttaakseen ja
säilyttääkseen Pohjois-Atlantin alueen turvallisuuden. Järjestö totesi ettei tämä kata
liittoon kuulumattomien maiden turvallisuutta eivätkä jäsenvaltioiden edustajista koostuva
päättävä elin Pohjois-Atlantin Liitossa katsonut voivansa puuttua tapahtumien kulkuun
Suomessa muistakaan syistä nyt. Lisäksi Liitto ilmoitti seuraavansa tilannetta jatkossa
todeten turvallisuusneuvoston ottavan kantaa tapahtumien kulkuun Yhdistyneissä
Kansakunnissa. 
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Suomeen virtasi kuitenkin apua lääkinnällisiin ongelmiin kansainväliseltä Punaiselta Ristiltä
sekä lääkärit ilman rajoja -järjestöltä. Vaasassa tapahtuneen epidemian hallitseminen
poikkeustilalain keinoin alkoi näyttää tehoavan sekä täten presidentti hallituksen sekä
muiden johtavissa asemissa olevien henkilöiden kanssa saattoivat juhlia Suomen
itsenäisyyttä helpottuneina. Juhlien järjestäminen linnassa olikin Rutzschikhoin toive sekä osa
suunniteltua operaatiota, jonka eräänä osana hyökkääjät olivat lisänneet huumaavia aineita
linnan juomiin tehden kaappauksen helpoksi toteuttaa vastustuksen tultua olemattomaksi. 

Aiemmin Suomessa poliisin erikoisjoukot evakuoivat eduskunnan istuntosalin kaikista
edustajistaan sekä purkivat salista hermokaasuaseen. Nyt alkoi uusi raaempien tapahtumien
sarja. Pian erikoisjoukkojen toiminnan kohteena olivat valtakunnan poliittinen sekä
sotilaallinen avainhenkilöstö sekä lukuisat talouden keskeiset vaikuttajat, jotka pyrittiin
eristämään, saamaan toimimaan halutulla tavalla tai eliminoimaan. Täten avainhenkilöstön
kyky tehdä päätöksiä pyrittiin estämään ja yhteys valtakunnalliseen mediaan katkaisemaan.
Hyökkäys aloitettiin Helsinkiin aiemmin soluttautuneiden erikoisjoukkojen rynnättyä
presidentin 6.12.1999 itsenäisyyspäivän juhlavastaanotolle miltei koko hallituksen sekä
maamme elinkeinoelämän sekä hallinnon johtavien virkailijoiden oltua yhtä aikaa
tilaisuudessa läsnä. Kaappaajat kuljettivat juhlaan osallistuneet satamassa odottaneeseen
laivaan ilmoittaen tämän jälkeen uudeksi uhakavaatimukseksi räjäyttää laiva
panttivankeineen, mikäli ei heidän vaatimuksiinsa olisi suostuttu. 

Ruotsin salainen poliisi ilmoitti presidentin juhlista pois jääneille hallituksen jäsenille eli
vapaina oleville ministereille vaatimuksia esittäneen kapinaliikkeen olleen äskeisissä
toimissaan tunnustelemassa mahdollisia Suomen liittolaisia sekä omaa toimintakykyämme
sekä tiedustelupalvelun saaneen selville tämän suunnittelevan maahamme kohdistuvaa
sotilaallista vallankaappausta liikkeen saatua laajaa kannatusta armeijan piirissä Venäjällä. 

Kaappauksenomainen yllätyshyökkäys tarkoittaa valmisteltuja, nopeita ja hyvin salattuja
toimenpiteitä valtion saattamiseksi ulkopuoliseen johtoon. Erikoissotatoimi toteutettiin
Venäjältä kapinallisen liikkeen vallattua laajoja alueita Venäjän pohjoisista osista
tarkoituksella alistaa sekä lamaannutta Suomen poliittinen ja sotilaallinen johto sekä tuhota
merkittäviä pienkohteita. Toimi toteutettiin pian presidentin kieltäydyttyä suostumasta
kiristäjien vaatimuksiin. Kaappaus erikoissotatoimena toteutettiin yllätyksenä sisältäen
häikäilemätöntä tuholaistoimintaa sekä pyrkimystä maamme puolustustahdon
lamauttamiseen. 
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Hieman ennen juhlijoiden kaappausta hyökkääjät olivat asettaneet voimakkaita räjähteitä
Turkuun tulevaan suureen laivaan herättääkseen toisaalla huomiota saaden poliisin sekä
pelastusviranomaiset lähettämään irroitettavissa olevat joukkonsa satamassa räjähtäneen
laivan aiheuttaman tuhon korjaamiseksi. Lisäksi muutamaa päivää ennen iskua
tiedotusvälineiden edustajilla Pasilassa alkoi ilmetä voimistuvaa ripulia, kuumeilua sekä
hermostuneisuutta aiheuttaen lopulta aseman sulkemisen. Maahan soluttautuneet joukot
olivat asettaneet rakennuksien veteen sekä ilmanvaihtojärjestelmään biologisissa aseissa
käytettyjä aineita eliminoidakseen kiusalliseksi koetun ryhmän toimintansa tieltä ennakolta. 

Tärkeimmät talouden sekä hallinnon tietojärjestelmät olivat sabotoinnin kohteina fyysisen
tuhoamisen sekä virusten syötön muodoissa. Liikenneyhteydet mukaan lukien lentoliikenne
katkaistiin hyökkääjien lisäjoukkojen saavuttua ensin maahamme. Sähkön jakelu sekä
tuotanto katkaistiin Helsingin keskustaan sabotaasein. Valtakunnallisen median jakelu oli
keskeytynyt sairastavuudesta johtuen aiemmin Pasilasta. Pääkaupunkiseudulla tuhottiin
muutamia sanomalehtien pääkonttoreita. 

Tiedustelu- ja tulenkäyttöjärjestelmiä kohdistettiin hallinnon ja sotilaallisen päätöksenteon
keskuksiin, valtakunnalliseen mediaan, liikenneyhteyksiin ja energian jakeluun. Lisäksi
tiedustelu- ja tulenkäyttöjärjestelmiä käytettiin Etelä-Suomen muutamiin sotilaallisiin
kohteisiin. Tiedustelujärjestelmän sekä erikoisjoukkojen yhteistoiminnalla pyrittiin myös
virheellisen tiedon ja propagandan levittämiseen. Täten pyrittiin luomaan sekava sekä
Suomalaisten kannalta epätoivoinen kuva tilanteesta. Lisäksi Helsingissä ilmeni katkoksia
kaikissa sähköisissä viestimissä; pelkoa aiheutui lisäksi räjähdyksistä; teletekniikan toiminta
katkeili sekä räjähdysten tuloksena ilmeni lukuisia tulipaloja keskustassa. Hyökkääjä tuhosi
hallinnon ohjaavia atk-järjestelmiä sekä täten aiheutti lukuisia toimintojen häiriöitä;
tietojärjestelmien toimintakatkoksia; virhetoimintoja sekä teleliikenteen häiriöitä. 

Huhut aiheuttivat levottomuutta sekä kasvavat median häiriöt lisäsivät kansalaisten pelkoja.
Paikalliset räjähdykset sekä palot aiheuttivat paniikkimielialaa, terveyskeskukset sekä
sairaalat kuormittuivat liiaksi; asukkaat alkoivat paeta hallitsemattomasti kriittisiltä alueilta
kohti maaseutua. Lisäksi päivittäistavarakauppojen tyhjeneminen lisäsi pelkoja asukkaiden
keskuudessa. Lämmön saanti vaikeutui hyökkääjän tuhottua voimalaitoksia sekä energian
jakelun keskeisiä tekijöitä. Hyökkääjä pyrki saamaan aikaan sekavan yhteiskunnallisen
tilanteen toimintansa helpottamiseksi. 

Myöhemmin hyökkääjä tuhosi Helsingin lähistöllä satamaa sekä teleliikenteen linkkiasemia
ja suuria puhelinkeskuksia. Hyökkääjä asetti räjähteitä lisäksi kaupan suuriin
keskusvarastoihin, polttoaineen säilytys- ja jakelukeskuksiin sekä yksittäisiin huoltamoihin.
Vantaan lentokentän lennonjohtojärjestelmät tuhottiin sekä osa kiitotiestä vioittui käyttöön
sopimattomaksi asetettujen voimakkaiden räjähteiden johdosta. Sähkön jakeluhäiriöt
yhdessä hallitsemattoman ylikuormituksen kanssa pahensivat tilannetta. Muutaman
vuorokauden jälkeen ilman lämmitystä jäätyivät vesijohdot vaurioituen. Lopulta asunnot
tulivat asumiskelvottomiksi. Virheellisen tiedon sekä propagandan levittäminen oli aktiivista. 
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Vakavia ‘onnettomuuksia’ tapahtui kiinteää kansainvälistä yhteistoimintaa harjoittavissa
tuotantolaitoksissa sabotointeina. Alueellista vesihuoltoa sabotoitiin siten, että vesi aiheutti
juotuna vakavia terveydellisiä haittoja kuormittaen paikalliset sairaalat. Myöhemmin
sairaalakapasiteettitarve kasvoi sietämättömäksi. Vaasan seudulta evakuoitujen henkilöiden
sekä täällä sairastuneiden kuormitettua sairaalat äärimmilleen Helsingin seudulla. Syntynyt
epidemia veden sabotoinnista aiheutti erikoissairaanhoidon potilaiden kotiutuksia sekä
leikkausjonojen kasvua. 

Tilanteen kärjistyminen aiheutti Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston
kokoontumisen uudelleen Suomen tilannetta pohtimaan. Suomen presidentti sekä miltei
koko hallitus olivat joutuneet hyökkääjien vangeiksi. Venäjän kapinaliike oli toiminut
samaan aikaan Moskovassa pyrkien kukistamaan istuvan hallinnon. Liikkeeseen kuului
huomattava määrä armeijan johtavaa henkilökuntaa mahdollistaen täten aseelliset
operaatiot. 

Tarinan ratkaisu tästä tilanteesta eteenpäin sisältää naivistisia piirteitä ulkopuolisen avun
tarjoamisesta Suomen kriisiin ottaen huomioon valtiomme voimakkaan kannan  avun
torjumisesta liittoutumattomuuteen vedoten. Suomi on korostanut linjaansa sitoumuksia
kansainvälisillä areenoilla tehdessään, eikä täten voida pitää realistisena kehityksen kulkuna
normaaleissa oloissa noudatetun voimakkaan politiikan äkillistä muutosta kriisin sattuessa
myöskään muiden valtioiden taholta. Todellisuudessa Suomi olisi myös kriisin tullen yksin
ilman ulkopuolista apua vallitsevassa tilanteessa  oman vapaan valintansa tuloksena.
Päätelmään tullaan sekä poliittista ilmastoa että edellä esitettyjä kriisienhallintajärjestelmiä
tutkittaessa. Samaan päätelmään ovat päätyneet myös tutkimuksen teon aikoina
haastattelemani armeijan johtavista tehtävistä eläkkeelle jääneet henkilöt, joiden kokemus
turvallisuuden kentiltä sisältää kokonaisen elämänkaaren kymmenine vuosineen.     
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Venäjä esitti nyt myös pyynnön ulkopuolisesta sotilaallisesta avusta vallankaappausyrityksen
estämiseksi maassaan ilmoittaen hallinnon olevan saarroksissa, mutta ydinasejärjestelmien
vielä olevan demokraattisesti valitun hallinnon omassa valvonnassa. Turvallisuusneuvosto
päätti heti valtuuttaa sotilaallisen operaation toimeen pantavaksi sekä Suomen että Venäjän
tilanteissa. Sotilasliitto NATO ilmoitti olevansa valmis toteuttamaan operaation YK:n
valtuutuksella Venäjän toimivan hallinnon pyynnöstä. Saksa ilmoitti olevansa valmis
lähettämään Suomeen erikoiskoulutettuja valmiusjoukkojaan oltuaan mukana myös
Kosovossa. 

Operaatioon osallistui joukkoja myös muista NATO:oon kuuluvista maista. Ranska lähetti
heti voimakkaan ilmapuolustuksen Suomelle maahan tunkeutuvien NATO:n muiden
joukkojen tueksi sekä lähetti taisteluhelikoptereita vapauttamaan vangittuja juhlijoita laivasta
erikoiskoulutettujen joukkojen toimesta. Operaatiota tuki lukuisat englantilaiset
sukellusveneet, jotka olivat heti kriisin ilmennyttyä tulleet lähelle Suomen rajoja. 

Suomen sekä Venäjän pyydettyä apua WEU:lta kriisin käytyä Suomen kannalta
kestämättömäksi, päätti WEU lähettää jälleen laivasto-osaston kriisin ratkaisemisen tueksi
Suomen vesille päätöksessään viitaten aiempiin operaatioihinsa. WEU osallistui 1988
Persian lahden sotaan päättämällä lähettää jäsentensä toimesta sinne laivasto-osaston.
Operaatiossa nimeltä “Operation Cleansweep” Euroopan unionin jäsenvaltiot ensimmäisen
kerran toimivat yhteistyössä sotilaallisella saralla Euroopan ulkopuolella. Vuonna 1990,
Kuwaitin sodan yhteydessä, WEU päätti jälleen lähettää aiempaan tapaan laivoja Persian
lahdelle. 

Hyökkääjä oli kukistettu Suomessa täysin seitsämän viikon kuluttua operaation toimeksi
laittamisesta. Suomen hallitus kokoontui todeten valmiuslain olevan voimassa sekä laajensi
valtioneuvoston valtuuksia toimia kriisin hallitsemiseksi normaalista poikkeavin keinoin.
Eduskunta hyväksyi asetuksen myöhemmin vuodeksi laajoin valtuuksin sodan jälkitilasta
selviytymisen toteuttamista varten. Puolustustilalainsäädännön suomia lisävaltuuksien käyttöä
jatkettiin aiempaan päätökseen viitaten kolmeksi kuukaudeksi. Maailma oli tällä kertaa
pelastunut ydinaseiden käytöltä kriisin ratkaisemisessa. Suomi nousi sinnikkäänä kansana
pian taas uudelleen jaloilleen vanhusten todetessa ettei tämä tosin ollut mitään uutta. Olihan
talvisodastakin kerran päästy eikä toisten valtioiden tapaan jätetty huomattavan suuria
sotakorvauksiakaan maksamatta velkojille.
312. (Ks. myös Kriisiturvallisuuden käsikirja, s.16.-25, 1995)
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Kommenttina casen lopussa oleviin optimistisiin ajatuksiin NATO:n halusta puolustaa
Suomea sekä Venäjää aiemmin kuvatussa tilanteessa lausuttakoon tältä osin toiminnan
olevan NATO:n jäsenten vapaan harkinnan tulos vallitsevan tilanteen tultua arvioitua
kannaltaan. Lisäksi kuvattu operaatio maksaisi NATO:lle melko runsaasti. Suomen
kansainväliset sopimukset eivät sisällä velvoitetta tähän NATO:n taholta. Suomi on aiemmin
lähettänyt joukkoja Makedoniaan sekä Kosovoon vain turvaamaan saavutettua rauhaa.
Koska Suomi kieltäytyy osallistumasta taistelutehtäviin muiden valtioiden kriiseissä, emme
helposti voi olettaa jonkun muun tulevan tänne pakottamaan venäläisiä terroristeja rauhaan.
Suomi on voimakkaasti  ilmoittanut, että Suomen valitsema linja on liittoutumattomuus sekä
kansallinen puolustus. Suomelle voidaan sanoa olevan erityisen merkittävää maamme
harjoittaman kansainvälisen politiikan luonne, sillä kansainvälisten sopimustemme myötä
maamme tuskin saisi apua mahdollisten kriisien sattuessa. Kansainväliset
kriisienhallintajärjestelmät eivät toimi Suomessa teoreettiselta kannalta tarkasteltuina, joten
Suomen suhteilla muihin valtioihin voidaan nähdä erityisen merkittävä rooli poikkeuksellisia
tilanteita ajatellen. Kriiseissä tehtävien poliitisten valintojen lisäksi keskeisellä sijalla ovat
sotilaspoliittiset valinnat.  
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Lopuksi 

Muutokset Euroopan kartalla turvallisuuden rakentamiseksi luotujen järjestelmien osalta
ovat kulkeneet Eurooppaa yhdistävään suuntaan kuluneen kymmenen vuoden aikana.
Ennen kahtia jakautunut Eurooppa sekä toisilleen vihamieliset ryhmittymät ovat muuttuneet
samaan suuntaan pyrkivien valtioiden keskinäisiksi yhteistyöverkostoiksi. Kahdesta
vastakkaisesta blokista kilpavarustelukierteen kylmästä sodasta kehittyi koko pohjoisen
pallomme puolikkaan kattava yhteistyön verkosto rauhan rakentamiseksi sekä
kriisienhallintatoimien suunnittelemiseksi. Ennen Euroopassa keskeltä Saksoja kulkenut
Eurooppaa turvallisuuden nimissä jakanut raja poistui. Tänään yhteistyön piiriin Pohjois-
Atlantin liiton alaisuudessa toimivaan Euro-Atlanttiseen Kumppanuusneuvostoon kuuluu
lukuisia valtioita molemmilta puolilta Tyyntä Merta, yli Uralin vuoriston, Atlantin sekä
Euroopan. Yhdentyminen turvallisuuden saralla tapahtui pallomme pohjoisena ilmiönä sen
lisäksi, että Euroopassa integraatio sekä syveni että laajeni. Euroopan Unioni sai lisää
jäseniä Suomen ollessa yksi näistä. Lisäksi unionin toiminta voimistui sekä laajeni kattamaan
uusia alueita mukaan lukien yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan luontia. Tsekin tasavalta,
Unkari sekä Puola liittyivät Pohjois-Atlantin Liiton jäseniksi. Lisäksi liittoutuma oli
laajentunut itään aiemmin Saksojen valtioliitoksen johdosta. 

Euroopan turvallisuusarkkitehtuuri on käymässä läpi suurinta mullistustaan toisen
maailmansodan rauhansopimusten solmimisten jälkeen. Euroopassa turvallisuuden saralla
tapahtuneen yhdentymisen liikkeelle panevana voimana voidaan havaita
demokratisoitumisen toteutuminen Itä-Euroopan sekä Keski-Euroopan valtioissa sekä
tämän myötä turvallisuuden alalla uhan vähentyminen koko Euroopan mantereen alueella.
Turvallisuuden rakentaminen valtioiden tasolla sisältää myös omien arvojen turvaamista.
Demokratialle vastakkaisten arvojen edustajat itäisessä Euroopassa menettivät merkitystään
uhkana kommunismin romahdettua sekä tämän jälkeen maiden demokratisoituessa. Kylmän
sodan kahtia jakautunut kauhun tasapainon Eurooppa oli turvallisuusjärjestelyiden osalta
vakaa muttei vapaa. Integraation toteuttamiseen liittyvät melko voimakkaat vastakkaisetkin
arvot ovat edustettuina Euroopan kehityksessä viitaten tässä yhteydessä esimerkiksi
Itävaltaan ollen silti edelleen demokraattisen maan tuottamaa jatkuvasti muuttuvaa
pohdintaa. 
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Suomen asema Eurooppalaisessa kentässä avautuu meille vastattuamme kysymykseen,
mitkä ovat nämä Eurooppalaiset järjestelmät. Koska muutos turvallisuuden rakenteissa
Euroopassa osoittautui nopeaksi sekä totaaliseksi kuluneen kymmenen vuoden aikana,
emme saata hahmottaa omaakaan asemaamme tässä kokonaisuudessa ilman muutoksen
tunnistamista historian valossa. Muutokset itäisessä Euroopassa kommunismin romahdettua
sekä Neuvostoliiton ja Varsovan Liiton toiminnan loputtua aiheuttivat Euroopan
turvallisuusarkkitehtuurin rakentumisen uudeelleen aiemmin polarisoituneeseen Eurooppaan.
Ensimäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen eurooppalaiset saattoivat harkita
turvallisuutensa järjestämistä ilman itä-länsi-suuntaista välitöntä uhkaa. Suomella on ollut
varsin poikkeuksellinen rooli Euroopan turvallisuuden rakenteissa geopoliittisen asemansa
vuoksi. Muutos Suomen osalta Euroopan turvallisuutta rakentavissa järjestelmissä oli 
merkittävä : Suomi kääntyi katsomaan idästä kohti länttä liittyessään Euroopan Unioniin
vuonna 1995 sekä valitsi tällöin länsiliittoutuman puolueettomuuden sijasta määritellen
kuitenkin yhä edelleen viralliseksi linjakseen sotilaallisen  liittoutumattomuuden. Toisin
sanoen Suomi solmi sitoumuksia länteen Euroopan unionin jäsenyyden myötä purkaen
samaan aikaan idässä olleen Neuvostoliiton kanssa aiemmin sovittuja kansaivälisiä
sopimuksiaan eli Ystävyys ja Avunantosopimuksen, YYA-sopimuksen, vuonna 1992.
Muutos Suomen asemassa tapahtui vuosina 1992-1995 linjaten Suomen tulevaa suuntaa
turvallisuuden alueellisissa rakenteissa merkittävällä tavalla. 

Euroopan turvallisuuden integraatio sisälsi kahden toisilleen vastakkaisen liittoutuman
purkautumisen entisistä rooleistaan luoden Eurooppaan laajasti asia ymmärrettynä vain
yhden liittoutuman. Liittoutumattomien maiden joukko havaitsi Varsovan Liiton
purkauduttua ryhmänsä nopeaan tahtiin lisääntyneen. Lähes kaikki Keski-Euroopan entiset
Varsovan Liiton jäsenvaltiot tulivat liittoutumattomiksi siitä huolimatta, että useiden toivomus
oli tulla NATO:n jäseniksi. Aiemmin polarisoituneen sekä kahtia jakautuneen Euroopan
uudistamisessa turvallisuushaasteet ovat mittavia entisen Varsovan Liiton jäsenmaiden
keskuudessa. 

Euroopan turvallisuuden kentällä esiintyvät seuraavat oleelliset tekijät: Euroopan Unioni
(EU) yhdessä Länsi-Euroopan Unionin (WEU) kanssa, Pohjois-Atlantin Liitto (NATO)
sekä tämän neuvottelevat yhteistyöfoorumit, Venäjä, Yhdistyneiden Kansakuntien (YK)
turvallisuusneuvosto, Euroopan Turvallisuus- ja Yhteistyöjärjestö (ETYJ) sekä lisäksi
Euroopan Neuvosto. Asemamme tässä kentässä sijoittuu Euroopan Unioinin jäsenenä,
Pohjois-Atlantin Liiton Euro-Atlanttisen Kumppanuusneuvoston (EAPC) sekä
Rauhankumppanuusohjelman (PfP) jäsenenä sekä Länsi-Euroopan Unionin (WEU)
tarkkailijajäsenenä osaksi eurooppalaisia yhteistyöjärjestelmiä. Lisäksi Suomi osallistuu
Euroopassa toimiviin turvallisuuden rakentamiseen tähtäävien järjestelmien toimintaan
Yhdistyneissä Kansakunnissa (YK), Euroopan Turvallisuus- ja Yhteistyöjärjestössä (ETYJ)
sekä Euroopan neuvostossa (EN). 

YK:n turvallisuusneuvoston toiminassa voidaan havaita keinojen asteittainen jyrkkeneminen
tavoitteen toteuttamiseen painostamiseksi. Kriisejä on pyritty hallitsemaan ensin lievemmin
keinoin, kuten esimerkiksi taloudellisin pakottein, ja vasta äärimmäisessä tapauksessa
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sotilaallisin toimenpitein. Turvallisuusneuvoston uskottavuuteen ja toimintakykyyn ei yleisesti
luotettu ennen Kuwaitin sodan yhteydessä toteutettua sotilaallista operaatiota. Kriisinhallinta
on jäänyt toteutumatta turvallisuusneuvoston jäsenten veto-oikeuden käytön vuoksi monissa
tapauksissa. YK:n turvallisuusneuvostolla on täydet toimivaltuudet kriisien hallintaan
tähtääviin toimiin myös Suomen joutuessa poikkeuksellisiin tilanteisiin ja olosuhteisiin, mutta
toimivalta ei takaa kriisinhallintatoimien tehokasta toteutumista. Niinsanottuja
turvallisuustakuita ei turvallisuusneuvoston toimintaa historian valossa tarkasteltuna voida
hyvällä syyllä odottaa. YK:n turvallisuusneuvoston toiminta on ollut tehokasta vain niissä
tapauksissa, kun suurvalloilla on ollut yhteiset edut eikä kukaan konfliktin osapuolista ole
ollut turvallisuusneuvoston jäsenmaiden kanssa läheisissä suhteissa tai itse konfliktin
osapuolina. Mikäli YK:n turvallisuusneuvostossa päätetään Suomessa tapahtuvan
kansainvälisen kriisinhallintatehtävän toteuttamisesta, liittyisi siihen ehkä Venäjän
eturistiriitoja. Tällöin ei voitaisi olettaa turvallisuusneuvoston ryhtyvän kriisinhallintatoimiin
Venäjän ollessa oikeutettu käyttämään turvallisuusneuvostossa veto-oikeuttaan päätösten
vesittämiseksi. Suomi voi asettaa toivonsa YK:n peruskirjan 51. artiklaan
turvallisuusneuvoston toiminnan estyessä. Artikla sallii yhteisen puolustuksen, mutta
yhteistyökumppaneiden saaminen ongelmien ratkaisemiselle ei ole vallitsevassa tilanteessa
itsestäänselvää. Suomi voisi pyytää sotilasliitto NATO:a toimimaan vedoten edellä
mainittuun YK:n peruskirjan artikla 51:een. Mikäli kysymyksessä olisi esimerkiksi Venäjän
sisäisestä kriisistä johtuva Suomeen kodistuva uhka, olisi mahdollista ettei sotilasliitto
NATO olisi valmis toimimaan Suomessa voidakseen pysytellä Venäjän sisäisen kriisin
ulkopuolella.

ETYJ on luotu neuvottelevaksi ja ennalta ehkäiseväksi järjestelmäksi. ETYJ:n vahvuutena ja
mahdollisuutena kriisienhallinnassa voidaan pitää sen laaja-alaisuutta turvallisuusasioiden
suhteen; sotilaalliset, poliittiset ja taloudelliset aspektit, inhimillinen ulottuvuus ja
ympäristönsuojelu kuuluvat kaikki sen toimintaan. Koska ETYJ:llä ei ole käytössään
riittäviä pakkokeinoja päämääriensä saavuttamiseksi, voidaan ETYJ:n kykyyn hallita
kriisejä luottaa vain kriisin ollessa kehittymässä hitaasti sekä osapuolten ollessa halukkaita ja
kykeneviä ratkaisemaan ongelmat neuvotteluin. ETYJ:llä ei voida enää hyvällä syyllä sanoa
olevan keskeistä asemaa Euroopan turvallisuuspoliittisessa dialogissa, koska foorumeita on
nyt lukuisia. 
Kiinnostavaa Euroopan muuttuvan turvallisuusarkkitehtuurin tarkastelussa on Euroopan
Unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehitys. Euroopan Unionin yhteisen ulko- ja
turvallisuuspolitiikan osalta tulevaisuus tulee näyttämään, millaisen tulkinnan ja toteutuksen
sopimuksen sisältö saa, sillä Euroopan Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on
vasta muotoutumassa eikä anna tukea todellisissa tilanteissa vielä toistaiseksi.

Euroopan Unionin historialliset lähtökohdat ja tavoitteet ovat perimmiltään
turvallisuuspoliittiset. Niiden merkitys säilyy muuttuvassa Euroopassa. Taloudellinen ja
poliittinen yhdentyminen sitoo jäsenvaltiot keskinäiseen yhteistyöhön, riippuvuuteen ja
yhteisvastuuseen, tekee syventyessään sodat niiden välillä mahdottomiksi ja rakentaa
turvallisuutta demokratian ja hyvinvoinnin pohjalle. EU:n laajentuminen vahvistaa
demokratiaan pohjautuvaa rauhaa. 313.
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Suomi otti ratkaisevan askeleen kohti EU:ta, kun kansanäänestyksessä selvällä
enemmistöllä kannatimme Euroopan unionin jäsenyyttä, jolloin hyväksyimme ilman
ennakkoehtoja sekä Euroopan unionin institutionaalisen rakenteen että sellaiset
eurooppalaiset instituutiot kuten tulevat turvallisuuteen ja puolustukseen liittyvät
organisaatiot. Suomi liittyi Euroopan unionin jäseneksi vuoden 1995 alusta sekä tällöin
myös EU:n kehittämisen kohti yhä läheisempää poliittista liittoa. 314.

Nimestään huolimatta EU:n ‘yhteinen’ ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei korvaa kansallista
politiikkaa, vaan täydentää sitä. Jäsenvaltioiden kansallista ulkopolitiikkaa rajoittaa joka
tapauksessa solidaarisuusvelvoite. Siinä määrin kun unioni on lisäksi päättänyt yhteisistä
kannoista tai yhteisistä toimista jäsenvaltiolla on velvollisuus tukea niitä. 315. 

313. (Valtioneuvosto, 1997, s.17.)
314. (Paul, 1996, s.14.) 
315. (Paasivirta, 1995, s.799.)
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EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteena on Amsterdamin sopimuksen J.1
artiklan mukaan : turvata ja edistää unionin yhteisiä arvoja, perusetuja ja itsenäisyyttä,
lujittaa unionin ja sen jäsenvaltioiden turvallisuutta, säilyttää rauha ja lujittaa kansainvälistä
turvallisuutta, edistää kansainvälistä yhteistyötä, kehittää ja lujittaa kansanvaltaa ja
oikeusvaltion periaatetta sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioitusta. 

Euroopan Unionin sopimus, joka allekirjoitettiin joulukuussa 1991 Maastrichtissa, tunnusti
Länsi-Euroopan liiton (WEU) olennaiseksi osaksi Euroopan unionin kehitystä ja määräsi
WEU:n tehtäväksi laatia sekä toteuttaa Euroopan Unionin puolustuspolitiikkaan liittyviä
päätöksiä ja toimenpiteitä. Näiden tavoitteiden käytöönotto heijasti Euroopan unoinin
jäsenvaltioiden määrätietoisuutta ottaa suurempi vastuu yhteisestä puolustuksestaan ja
turvallisuudestaan. 316. Maastrichtin sopimuksen J.4 artiklassa toisessa pykälässä todetaan,
että Unioni pyytää Länsi-Euroopan unionia (WEU), joka on Euroopan unionin kehityksen
erottamaton osa, valmistelemaan ja toteuttamaan ne unionin päätökset ja toimet, joilla on
merkitystä puolustuksen alalla. Neuvosto hyväksyy yhteisymmärryksessä WEU:n
toimielinten kanssa tarpeelliset käytännön järjestelyt. Amsterdamin sopimus mainitsee J.7.
artiklassaan, että EU:n ja WEU:n suhdetta on päätetty vahvistaa tulevaisuudessa: Unioni
pyrkii edistämään kiinteämpiä institutionaalisia suhteita WEU:hun.

WEU:n perimmäinen ajatus ilmaistaan Brysselin sopimuksen artiklassa V: “Mikäli joku
sopimuksen osapuolista joutuu Euroopassa aseellisen hyökkäyksen kohteeksi, sopimuksen
muut osapuolet tarjoavat, YK:n peruskirjan artiklaan 51. viitaten, hyökkäyksen kohteeksi
joutuneelle osapuolelle kaiken käytössään olevan sotilaallisen sekä muun avun ja tuen. Niin
kauan kuin WEU:n peruskirjan viides artikla sisältää keskinäisen puolustusveloitteen,
liittoutumaton valtio ei voi liittyä siihen 317. 

316. (NATO documents, 1999)
317. (Smendslund, 1997, s.96.)
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Pohjois-Atlantin Liitto (NATO) on puolustuksellinen liitto, joka perustuu poliittiselle ja
sotilaalliselle yhteistyölle itsenäisten jäsenvaltioiden kesken ja joka on perustettu
Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 51. artiklan mukaan. Liiton jäsenmaat ovat
sitoutuneet suojelemaan vapautta, yhteistä perintöä ja väestönsä sivistystä, jotka perustuvat
demokratian, henkilökohtaisen vapauden sekä laillisuuden periaatteille.318.

Turvallisuutta suojakseen ovat toivoneet myös entisen Varsovan Liiton jäseninä olleiden
valtioiden kansalaiset, jota kuvaa hyvin alla oleva lausuma. Eduard Shevardnadze, maansa
parlamenttinsa puhemies sekä valtionsa päämies totesi: “ Niillä, jotka ottivat osaa
rauhanomaiseen Euroopan vallankumoukseen 1989 - 1991, oli oikeus luottaa NATO:n
solidaarisuuteen. Me olimme alkaneet prosessin Euroopan vapauttamiseksi ja kylmän sodan
painajaisten lopettamiseksi maailmasta ja maailman ydinaseilla tuhoamisen estämiseksi.
Tähän päästäksemme me olemme 
maksaneet kalliin hinnan. Länsi on saanut, mitä se halusi - voimakkaiden asevoimien
keskittäminen Keski-Euroopassa oli päättynyt ja siten länsi oli vapautunut vihollisestaan
numero yksi. Tästä on ollut tuloksena Euroopan yhdentyminen, mutta moni meistä -
tarkoitan itäistä osaa, uudet valtiot ja näiden kansalaiset - on jätetty yksin monien uhkien ja
onnettomuuksien keskelle. 319. Kahtia jakautunut toisilleen vihamielinen Eurooppa elää
edelleen historian muistona mielissämme. Haaste rakentaa uutta turvallisuusarkkitehtuuria
surullisille historian raunioille on kunnioitettava sekä vaikea tehtävä. Tshetsenian opetukset
ovat kuitenkin puhuneet karua kieltään Venäjän linjasta turvallisuuden kansainvälisillä
kentillä. Crister Pursiaisen mukaan olisi turhaa kuvitella Venäjää voitavan rajoittaa normeilla
tai säännöillä, mikäli sen tulkinta omasta edustaan on ristiriidassa näiden kanssa. Venäjä 
noudattaa sitoumuksiaan sekä tekee yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa ainoastaan,
mikäli sille sopii. Venäjä aloitti syyskuussa 1999 uudelleen sotatoimet Tshetsheniassa,
jolloin Venäjä syyllistyi eurooppalaisten järjestöjen näkökulmasta tuomittaviin
sodankäyntimenetelmiin siitä huolimatta, että Tshetsenian kriisi tuli kansainvälisen yhteisön
taholta tunnustettua taannoin Venäjän ’sisäiseksi’ kriisiksi. 320. 

318. (NATO documents, 1999)
319. (Duke, 1994, s.319)
320. (Pursiainen, 2000, s.86-95.)
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NATO:n pyrkimys muuntua vastaamaan turvallisuuden haasteisiin myös Keski- sekä Itä-
Euroopassa yhteistyöfoorumeiden muodossa valaa luottamusta sekä uskoa mantereen
rauhasta sekä mahdollisuudesta välttää polarisoituminen uudelleen kahteen toisilleen
vihamielisiin tai epäileviin liittoutumiin. Turvallisuusarkkitehtuuri 
on NATO:n uusien keskustelevien foorumeiden myötä muodostunut koko Euroopan sekä
myös koko Pohjoisen pallomme puolikkaan kattavaksi yhteistyöverkostoksi. Lähes kaikki
Euroopan valtiot sekä Venäjä, USA ja Kanada ovat mukana NATO:n Euro-Atlanttisessa
Kumppanuusneuvostossa (EAPC:ssä) sekä aiemmin Rauhankumppanuusohjelmassa
(PfP:ssä). Sen sijaan Euroopassa toimivaan sotilaalliseen liittoon tänä päivänä ei kuulu
kymmenen vuotta sitten vallinneeseen tilanteeseen verraten huomattavasti laajempaa aluetta
tai jopa puolikkaan maapallon aluetta. NATO:n turvallisuustakuiden piiriin kuuluvien
valtioiden määrä lisääntyi 
liiton yhteistyöfoorumeihin liittyneiden valtioiden määrää hitaammin. Sotilaallisen
puolustuksen saralla yhdentyminen kulki hitaampaa vauhtia itään kuin neuvottelevien
organisaatioiden kohdalla tapahtui. YK:n turvallisuusneuvosto omaa vallan toimia koko
pohjoisella pallomme puolikkaalla edelleen, eikä tähän ole tullut muutosta. ETYJ:n
toimivalta ulottuu edelleen kaikkialle Euroopassa. Muutokset kriisienhallintaorganisaatioiden
alueellisissa ilmentymissä Euroopassa sekä koko pohjoisella pallon puolikkaalla ovat
tapahtuneet sotilasliittojen osalta. Varsovan Liitto loppui sekä NATO:n rooli muuttui kohti
rauhanturvaamista sekä yleismaailmallista puolustuksellista valtioiden liittoa. NATO:n
sotilaalliseen liittoon eli myös liiton turvallisuustakuiden piiriin kuuluvien maiden ryhmä
kasvoi Euroopassa itää kohti neljällä valtiolla. Tämän lisäksi liiton neuvotteleviin
organisaatioihin ilman sitoumusta kollektiivisesta puolustuksesta liittyi Itä-Euroopan
mullistusten jälkeen lukuisa joukko entisen Varsovan Liiton valtioita sekä ennen
liittoutumattomia valtioita kuten myös Suomi muodostaen täten koko pohjoisen pallon
puolikkaan kattavan alueen turvallisuuden neuvottelevan organisaation piiriin. 

Suomi liittoutumattomana maana tukeutuu omiin sisäisiin järjestelmiinsä mahdollisten kriisien
hallitsemiseksi. Läntinen Eurooppa yhdessä USA:n sekä Kanadan kanssa omaa toimivan
sotilaallisen liittoutuman, Pohjois-Atlantin Liiton, NATO:n. Länsi Euroopan Unioni takaa
turvallisuuden kollektiivista tuottamista WEU:n jäsenille toiminnan käytännössä ollessa
NATO:n varassa. ETYJ toimii kriisejä ennalta ehkäisevänä järjestönä Euroopassa, mutta ei
omaa pakkokeinoja toimintansa tueksi tarvittaessa. Yhdistyneiden Kansakuntien
turvallisuusneuvoston valtuuttamat operaatiot kriisien hallinnassa Euroopassa sekä täten
myös Suomessa ovat mahdollisia, mutta eivät ole uskottavasti toimivia
suurvaltaristiriitatilanteissa. 
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Venäjä toteuttaa edelleen sotilaallisia operaatioita rajojensa tuntumassa. YK:n
turvallisuusneuvoston toiminta loppuu Venäjän rajojen tuntumassa mitä suurimmalla
todennäköisyydellä viitaten Venäjän rajoilla nytkin käynnissä olevaan sotaan eikä YK täten
edusta uskottavaa toimintaa kriisienhallinnassa idässä eikä edes Suomessa. 

Suomen sisäisen poikkeustilalainsäädännön keskeisimmät tekijät ovat valmiuslaki,
puolustustilalaki, väestönsuojelulaki sekä lisäksi hätätilaoikeus. Suomi on sitoutunut kolmeen
toimivaan kansainväliseen kriisienhallintajärjestelmään : Yhdistyneiden Kansakuntien
turvallisuusneuvoston toiminta; Euroopan turvallisuus- sekä yhteistyöjärjestön toiminta
etenkin kriisien ehkäisyssä; Suomi toimii jäsenenä Euroopan Unionissa yhteisen ulko- ja
turvallisuuspolitiikan kehityksessä. Lisäksi Suomi kuuluu turvallisuuden saralla toimiviin
seuraaviin järjestöihin : tarkkailijajäsenenä Länsi-Euroopan Unionissa, varsinaisena jäsenenä
Naton keskustelevassa yhteistyöfoorumissa Euro-Atlanttisessa Kumppanuusnevostossa,
jäsenenä Euroopan Neuvostoon sekä myös Pohjoismaiden Neuvostossa.

Kansainväliset turvallisuusjärjestelmät Suomen kannalta tarkasteltuna eivät ole kattavia eikä
kansainvälisen kriisin syntyessä ilmeisestikään tehokkaasti toimivia. Ainakaan järjestelmien
ei voida sanoa olevan haitallisella tavalla päällekkäisiä. Sen sijaan Suomen sisäinen
poikkeustilalainsäädäntö on järkevä ja kykenee vastaamaan kuviteltavissa oleviin
poikkeusolojen tarpeisiin mahdollistaen tarvittavan toiminnan kriisin hallitsemiseksi.
Päätelmää Suomen sisäisistä järjestelmistä tulee kuitenkin tarkastella modernissa
teknistyneessä valtiossamme taloudellisin syin valittu varautumisen aste huomioiden sekä
hyväksyen mahdollisuus ettei vakavaa kriisiä kaikissa tapauksissa voida hallita tai siitä
selviytyä kohtuullisella tavalla normaalia elämää totuttuun tyyliin jatkaen.
Poikkeustilalainsäädännön keinoin selviytyminen vakavastakin kriisistä voidaan kuitenkin
katsoa mahdolliseksi.

Suomi tukeutuu poikkeuksellisten tilanteiden hallitsemiseksi omiin voimiinsa. Normaalista
poikkeavien laajennettujen hallinnon toimivaltuuksien käyttöönotto tähtää kaikkien
Suomessa käytettävissä olevien resurssien kohdentamiseen kriisin hallintaan. Vakavan
kriisin ollessa kysymyksessä, otetaan Suomessa käyttöön valmiuslain suomat
toimivaltuuksien lisäykset. Seuraava porras kansallisessa turvallisuutta ylläpitävässä
järjestelmässämme on puolustustilalaki sekä sen myötä vielä laajemmat
toimintamahdollisuudet poikkeusolojen hallitsemiseksi. Viimeinen porras turvallisuuden
tikkailla ovat kansainväliset kriisienhallintajärjestelmät. 
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Kansallisen ja kansainvälisten kriisienhallintajärjestelmien kytkeytyminen toisiinsa on
ongelmatonta. Ongelmana kriisienhallintajärjestelmien vaikealla saralla voidaan todeta
olevan kansainvälisten järjestelmien heikkous tai niiden puuttuminen Suomen kannalta.

Suomen virallinen kanta turvallisuutemme rakentamisessa voidaan lukea vuodelta 1997
Valtioneuvoston selonteossa eduskunnalle : Turvallisuutta on rakennettava sekä yhteisen
että kansallisten järjestelmien varaan ja Suomen turvallisuuspolitiikan perustekijänä ovat
sotilaallinen liittoutumattomuus, itsenäinen puolustus ja EU:n jäsenyys 321. Tämän toteamus
saattanee saada uutta sisältöä EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehityksen myötä.
Kriisienhallinta ja erityisesti kansainvälinen kriisienhallinta tulee nähdä poliittisena
tahdonilmaisuna oletettuihin vaaroihin. 

Tutkimus osoitti selkeästi Suomen olevan kansainvälisten
kriisienhallintajärjestelmien ulkopuolella näiden puutteiden vuoksi sekä Suomen
omista valinnoista johtuen. Täten Suomi toimii mahdollisissa kriiseissä oman
voimansa varassa taikka tukeutuen muiden maiden lojaalisuuteen avun tarpeen
ilmetessä. Kriisienhallintaa toiminnalliselta kannalta lainsäädännön sekä
kansainvälisten sopimusten valossa tarkasteltaessa tuli tutkimuksessa todettua :
Kansainväliset kriisienhallintajärjestelmät eivät ole kattavia eikä edes kriittisesti
tarkasteltuna uskottavia Suomen kannalta. Lisäksi voidaan helposti kuvitella
tapahtuviksi poikkeuksellisia tapahtumia, joiden hallinta yksin Suomen sisäisin
voimavaroin olisi käytännössä mahdotonta.

Ainoa demokraattisten arvojen puolustamiseen vihkiytynyt uskottavasti Euroopassa toimiva
kansainvälinen kriisienhallintajärjestelmä sekä samalla sotilaallinen liittoutuma on tänä
päivänä NATO. Tämän johtopäätös sisältää olettaman etteivät sen demokraattiset
jäsenvaltiot joudu kriiseihin toisiaan vastaan vaan kriisin oletetaan olevan joko jäsenen
sisäinen taikka liittoutuman ulkopuolinen eikä jäsenten välinen kriisi. Oleellinen seikka tässä
tarkastelussa on demokraattiset arvot. Toimivaksi kriisienhallintajärjestelmäksi voidaan
sanoa myös Venäjän sotilaallista voimaa alueillaan. Venäjän arvot edustavat vasta
demokratian toiminnan opettelua diktatuuriin verrattavissa olleen kommunistisen
järjestelmän poistuttua näyttämöltä vasta muutama vuosi sitten. Lisäksi Venäjä on osoittanut
edelleen pyrkimystä puuttua 

321. (Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle 17.3.1997) 
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oman alueensa lähellä olevien valtioiden sisäisiin asioihin sotilaallisiin keinoin vastoin
Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuksia sekä kansainvälistä oikeutta. Suomen ollessa
vahvasti demokraattinen valtio sekä edustaen länsimaisia arvoja ei
kriisienhallintajärjestelmiemme vahvistaminen liittoutuen itään ole todennäköistä.

Tarkasteltaessa Suomen turvallisuutensa järjestämiseen johtaneiden valintoja taustalla
nähdään seuraavia tekijöitä: Suomen sekä Venäjän välillä kulkevan rajan merkitys
korostuisi Suomen liittoutuessa länteen sekä lisäksi Venäjä voisi kokea liittoutuman
Suomessa uhkaavana. Suomen taloudellinen taakka turvallisuutensa järjestämiseksi saattaisi
hieman lisääntyä sekä Suomi joutuisi osallistumaan muiden NATO-maiden kriiseihin sekä
rauhaanpakottamiseen keskinäisten velvoitteiden myötä. Oleellisin tekijä Suomen
valinnoissa voidaan kuitenkin sanoa olevan historian opetukset. Suomi valitsee linjaansa
vapaasti kuluvina vuosina ensimmäistä kertaa toisen maailmansodan jälkeen. Suomen
sopimus, YYA, Venäjän kanssa muutettiin vasta 1992 eikä sopimuksen voimassa ollessa
Suomella ollut täyttä vapautta valita riippumattomasti omaa linjaansa. Niin kauan kuin
Suomi oli Neuvostoliiton naapuri sekä täten omasi Varsovan Liiton kanssa yhteisen rajan
sekä lisäksi YYA- sopimuksen voimassa ollessa, Suomi toteutti kansainvälisillä areenoilla
varsin aktiivista puolueettomuuspolitiikka pysytelläkseen ‘läntisenä’ demokraattisena
valtiona sekä pois Moskovan vaikutusvaltapiiristä. 

Suomen valintoina esitettyjä syitä voidaan ilmaista myös toiselta kannalta katsottuina
päätyen vastakkaisiin johtopäätelmiin: Liittoutuminen länteen sekä täten esimerkiksi
jäsenyys NATO:ssa sekä WEU:ssa toisi Suomelle turvallisuustakuut sekä taloudelliselta
kannalta tarkasteltuna suunnattoman suuren taloudellisen panostuksen tuottaman
kriisienhallintajärjestelmän toimivan avun tarvittaessa alueellemme. Sodan syttymisen kynnys
nousisi huomattavasti. Sotilaallista liittoutumaa vastaan hyökkääminen olisi itsemurhaisku. 

Kolmas näkökulma Suomen asemaan kansainvälisten kriisienhallintajärjestelmien kentässä
on muiden liittoutuneiden maiden näkemys Suomesta. Suomi ei voi liittoutua läntisin
puolustuksellisiin järjestelmiin ilman näiden jäsenvaltioiden suostumusta. Ovea ei välttämättä
aina pidetä NATO:ssa avoinna liittoutumattomalle Suomelle. Sen sijaan jäsenyys WEU:ssa
olisi mahdollinen ratkaisu Suomelle myös tänään sitä halutessamme perustuen
jäsenyyteemme Euroopan Unionissa.



195

Suomen vastuu ottaa kantaa kriisienhallintajärjestelmien kehitykseen kansainvälisellä tasolla
on luonnollista sekä välttämätöntä Suomen ollessa Euroopan Unionin jäsen sekä täten
kehittämässä yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Menneisyyden haamut joudutaan
riisumaan turvallisuusarkkitehtuurin harteilta joka tapauksessa - halusimme sitä sitten tai
emme. Demokraattisen vakauden säilyminen sekä kehittyminen Venäjän sisäisissä asioissa
tulee tuettua taholtamme myös siten, että turvallisuusjärjestelmät toimivat tarvittaessa
tehokkasti myös Venäjän, suurvallan, rajoilla sekä koko Euroopassa. 

Olemme kulkeneet halki Euroopan maailmanrauha toivonamme kuvitellun Suomea
kohtaavan kriisin kautta. Tämä matka osoitti kehityksen suunnan olevan kohti
turvallisempaa huomista tunnustaen kuitenkin ettei tulevaisuuden rakentaminen välttämättä
aina tuokaan tullessaan toivomaamme. Joskus saatamme jopa onnistua luomaan jotakin
vielä parempaa kuin osasimme odottaakaan. 

Tutkimus osoittaa selkeästi mantereellamme tapahtuneiden turvallisuusarkkitehtuurin suurien
muutosten vahvistaneen turvallisuuden sekä rauhan kehitystä viimeksi kuluneen kymmenen
vuoden aikana enemmän kuin itse tätä prosessia eläessämme aina ehkä ymmärsimmekään.

Jokainen valtion johtaja pohjoisella pallomme puolikkaalla joutuu sekä on joutunut
kysymään tämän muutosprosessin aikana, minkä tehtävän tässä kentässä minulle sekä
maalleni haluatte antaa sekä mitä itse olemme valmiit ottamaan vastaan. Suomi kysyy näinä
päivinä tätä itseltään Euroopan Unionin jäsenenä kehittäessään unionia yhdessä muiden
Euroopan valtioiden kanssa. Toisaalla NATO:n kokouksessa Roomassa marraskuussa
1991 USA:n presidentti Bush ilmoitti suorasukaisesti : ‘Jos, ystäväni, Teidän perimmäinen
päämääränne on huolehtia puolustuksestanne itsenäisesti, aika kertoa tämä meille on
tänään.... Jos Te haluatte kulkea omaa tietänne, jos Te ette tarvitse meitä enään, sanokaa se
sitten.’ 322. 

Mullistukset itäisessä Euroopassa mahdollistivat kylmän sodan päättymisen sekä
rautaesiripun riisumisen mantereelta. Turvallisuuden rakenteita ollaan kehittämässä
vastaamaan muuttuneita tarpeita. Suomi tässä kentässä ottaa kantaa tilanteiden
kehittymiseen perinteisellä varovaisuudellaan. Suomen valintoja kommentoi eräältä kannalta
tarkasteltuna Maanpuolustuskurssiyhdistyksen puheenjohtaja sekä Helsingin 

322. (Guardian, 8 November, 1991)
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yliopiston kansleri Risto Ihamuotila Maanpuolustuslehdessä 1997 : ‘80-vuotias Suomi
toivoo voivansa elää tulevaisuudessakin rauhassa naapureinamme olevien maiden kanssa.
Silti itsenäisen kansakunnan on oltava valmis puolustamaan itseään myös sotilaallisin
keinoin.’ 

Lähtökohtainen olettama kriisienhallintajärjestelmien päällekkäisyyksistä
Euroopassa sekä täten Euroopan Unionin muotoutumassa olevan yhteisen
turvallisuuspolitiikan tarpeettomuudesta osoittautui vääräksi. Sensijaan
tutkimusprosessin aikana vahvistui käsitys kriisitilanteiden varalle luotujen
kansainvälisten järjestelmien huonosta kattavuudesta. Vastauksena tutkimuksen
alussa asetettuun kysymykseen voimme vastata selkeästi myöntävästi: Euroopan
Unionin aiottu yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka osoittautui tutkimuksen myötä
tarpeelliseksi Suomelle. 

Nykyisin olemassa olevat kriisinhallintajärjestelmät eivät ole kattavia eivätkä edes
uskottavasti toimivia kannaltamme kansainvälisten sopimustemme valossa. Suomi
tarvitsee nykyistä paremman turvan mahdollisten suurien poikkeuksellisten
tapahtumien hallitsemiseksi. Tätä puutetta voidaan pyrkiä paikkaamaan esimerkiksi
Euroopan Unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keinoin väittämättä
kuitenkaan tämän olevan ainoa ratkaisu ongelmaan. Euroopan Unionin yhteiselle
ulko- ja turvallisuuspolitiikalle voidaan nähdä merkittävä rooli Suomen kannalta
tarkastellen. 

Suomen ratkaisuun liittyä Euroopan Unionin jäseneksi vaikutti vahva turvallisuuspoliittinen
motiivi, joka voidaan lausua edellisen tasavallan presidenttimme herra Mauno Koiviston
sanoin : ‘Turvallisuuspoliittiset syyt olivat mielestäni se näkökohta, joka kaikkein
voimakkaimmin puhui siihen suuntaan, että meidän piti EY:n liittyä.’

Kehittyvä Euroopan Unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka sisältää uuden haasteen
sekä ohjaa jäsenensä noudattamaan sovittuja toiminnan muotoja toteutuessaan. Suomi
sitoutui liittyessään jäseneksi Euroopan unioiniin myös tämän kehitykseen kohti yhteistä
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Eurooppalaisessa turvallisuusarkkitehtuurin kentässä tämä
tekijä näyttelee Suomen kannalta mielenkiintoista roolia etenkin maamme valitseman
sotilaallisen liittoutumattomuuden linjasta johtuen. Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden
sekä Euroopan Unionin yhteisen puolustuksen yhdistäminen alueellamme toimivaksi
kokonaisuudeksi saattaa aikanaan edellyttää näistä toisesta luopumista. 
Tiivistäen voidaan sanoa yhdentymisen turvallisuuden saralla sisältäneen seuraavat tekijät:
Itä-Euroopassa tapahtuneet muutokset kohti demokratiaa Neuvostoliiton sekä Varsovan
Liiton loputtua saivat aikaan uhan voimakasta vähenemistä mantereellamme sekä koko
pohjoisella maapallon puolikkaalla; Taloudellinen integraatio syveni sekä laajeni Euroopassa
Euroopan Unionin toimesta; Turvallisuuden saralle syntyi uusia yhteistyöfoorumeita, joihin
liittyi valtioita ympäri maapallon pohjoista puolta. NACC ja PfP sekä tämän jälkeen EAPC
eli Euro-Atlanttinen Kumppanuusneuvosto menestyivät toimissaan laajalla rintamalla sekä
vakiinnuttivat asemansa turvallisuuden pohjoisena yhteistyöjärjestönä. Euroopan Unionin
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toimesta yhteistyö turvallisuuden alalla lisääntyi Euroopan valtioiden kesken kehitettävän
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan myötä sekä täten toimintaan uudelleen herätetyn
Länsi-Euroopan Unionin tiimoilla. NATO laajeni itään Tsekin Tasavalta, Unkarin sekä
Puolan liityttyä järjestöön vuonna 1999. Lisäksi NATO oli laajentunut aiemmin tapahtuneen
Saksojen yhdistymisen myötä Keski-Euroopassa. 
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