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Tässä työssä tutkin pohjoisen ulottuvuuden toimijoiden muodostamaa kokonaisuutta 
kylmän sodan jälkeisellä ajalla. Työ painottuu pohjoisen pohjoiseen eli arktiselle 
alueelle, mutta kattavan kokonaiskuvan kannalta on tärkeää, että mukana on myös 
etelämpää johdettuja ohjelmia, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti Arktikseen.   
 
Haen uutta ja innovatiivista näkökulmaa tämän kokonaisuuden hahmottamiseksi 
soveltamalla englantilaisen koulukunnan  kansainvälisen politiikan teoriaa siihen. 
Selvitän myös vaihtoehtoisen poliittisen systeemin mahdollisuutta. Analyysiosa koostuu 
kahdesta osasta: yhtäältä realistisesta rakenne-osasta ja toisaalta idealistisesta muutos-
kappaleesta. Näitä molempia osia analysoin eksogeenisesti ja endogeenisesti. Tämän 
toteutan vertailevan politiikan tutkimuksen menetelmiä hyväksi käyttäen. Koko 
tutkimuksen läpivalaisee vahva komparatiivinen ote. 
 
Rakenteen analyysissä luon kuvan pohjoisen poliittisesta järjestelmästä. Ensiksi yleisen 
tason eksogeenisessa analyysissä hahmotan institutionaalista rakennetta 
teorialähtöisesti. Seuraavaksi endogeenisessa osassa haen toimijoiden teoreettisia 
traditioita. Todistan sekä deduktiivisesti että induktiivisesti englantilaisen koulu-kunnan 
sopivan pohjoisen tutkimiseen ja kaikkien koulukunnan traditioiden löytyvän 
poliittisesta toiminnasta. Pohjoisen ulottuvuuden idealistisen pinnan alla toimivat 
traditionaaliset instituutiot, kuten voimapolitiikka ja voiman tasapaino. 
 
Muutoksen analyysissä selvitän pohjoisen yhteistyön ajallista ja alueellista kehittymistä. 
Ensiksi eksogeenisessa osassa tarkastelen ajallista muutosta selvittämällä pohjoisen 
ulottuvuuden prosessiluonnetta ja dynamiikkaa. Sijoitan tapahtumat päättämiini 
aikakausiin ja selvitän muutoksen suuntaa. Rakenteen, prosessin ja dynamiikan selvittyä 
on mahdollista tehdä tulevaisuuden skenaarioita. Niinpä endogeenisessa osassa 
selvitänkin vaihtoehtoista tapaa nähdä pohjoinen alhaalta rakentuneena alueena. 
Käytännön tasolla se voisi tarkoittaa sotilaspoliittisen tason sisällyttämistä yhteistyöhön, 
muussa tapauksessa se säilyy taustalla erillisenä ja estää yhteisön muodostumista. 
Yhdistämällä englantilaisen koulukunnan yhteisö-käsitteen ja alueellisuusteorioiden 
alueellistumisen, on mahdollista heittäytyä villeihinkin ajatusleikkeihin modernin 
valtiojärjestelmän vaihtoehtoisista hahmotustavoista. Lopussa totean, että tällaiset 
ajatusleikit ovat epärealistisia ottaen huomioon viime aikojen kehityksen. Siitä 
huolimatta kansainvälisen politiikan tutkimuksen on tarjottava vaihtoehtoisia tapoja ja 
pidemmän aikavälin skenaarioita. Lyhyemmän aikavälin suosituksia ovat 
päällekkäisyyksien karsiminen ja pohjoisen periferian keskusta-riippuvaisuuden 
vähentäminen. 
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Silloin vanha Väinämöinen lauloa hyrähtelevi: 
lauloi tuulen tuppurihin, ilman raivohon rakenti; 
sanovi sanalla tuolla, lausui tuolla lausehella: 

"Ota, tuuli, purtehesi, ahava, venosehesi 
vieä vieretelläksesi pimeähän Pohjolahan!" 

 
E. Lönnrot: Kalevala, kymmenes runo 

 

1. Johdanto 
 

1.1. Motivaatio ja oma positio 

 

Oma kiinnostukseni pohjoiseen ulottuvuuteen ja arktiseen alueeseen heräsi 

työpaikassani Kanadan suurlähetystössä, jossa pääsin seuraamaan Suomen ja Kanadan 

pohjoista yhteistyötä.  

 

Arktisella alueella on uudenlaisia, innovatiivisia hallintamekanismeja, joita voisi ehkä 

soveltaa muuallekin. Sen lisäksi alueella ilmastonmuutos on ehkä selvimmin koko 

maailmassa vaikuttanut asukkaiden elämään.1 Alue on siis kansainvälispoliittisesti ja 

luonnontieteellisestikin ikään kuin laboratorio. Napajäätiköiden sulaminen muuttaa 

alkuperäiskansojen elintapoja mutta on myös merkittävä kansainvälispoliittinen 

kysymys. Se nostattaa meren pintaa Euroopankin rannoilla. Se vaikuttaa turvallisuus- ja 

kauppapolitiikkaan Venäjältä Kanadaan ja Aasiaan avautuvan suoran meriyhteyden, 

Koillisväylän, takia. Myös Kanadan pohjoispuolella kulkeva Luoteisväylä, joka 

yhdistää Atlantin ja Tyynenmeren toisella puolen maapalloa, on merkittävä poliittinen 

kysymys. Nämä molemmat väylät avautuvat ympärivuotiseen käyttöön ilmaston 

lämpenemisen myötä. 
                                                
1 Arktisen neuvoston vuonna 2000 käynnistämä ACIA (Arctic Climate Impact Assessment) -projekti on 
ensimmäinen ilmastonmuutoksen alueellisia vaikutuksia tarkasteleva tutkimushanke, johon on 
osallistunut yli 250 arktisten alueiden tutkijaa 15 eri maasta. Hankkeessa analysoitiin ja yhdisteltiin 
aikaisempien tutkimusten aineistoja ja alkuperäiskansojen kokemuksia tavoitteena selvittää miten ilmasto 
ja ultraviolettisäteilyn määrä on muuttunut ja muuttuu arktisilla alueilla ja mitä vaikutuksia niillä on 
alueiden ympäristöön, yhteisöihin ja ihmisiin seuraavan sadan vuoden aikana. 
    8.11.2004 julkaistun loppuraportin mukaan Arktis lämpenee paljon nopeammin kuin aiemmin 
tiedettiin. Se lämpenee lähes kaksinkertaisella nopeudella muuhun maailmaan verrattuna. Ihmisen 
toiminnasta aiheutuvat kasvihuonekaasut kiihdyttävät Arktiksen lämpenemistä. Vähintään puolet 
kesäjäästä sulaa, kun alueen arvioidaan lämpenevän 4-7 astetta vuoteen 2100 mennessä. (Lähde: Impacts 
of a Warming Arctic. ACIA Overview Report. [www-dokumentti])   
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Lisäksi otsonikerroksen heikkeneminen sekä jääkarhujen ja muiden lajien väheneminen 

tekevät kansainvälisestä yhteistyöstä alueella välttämätöntä. Arktisella alueella on 

valtavat luonnonvarat, siellä on kultaa, nikkeliä, tinaa, timantteja sekä ennen kaikkea 

öljyä ja kaasua. Alueella on lisäksi vielä kylmän sodan jäljiltä suuri määrä 

sotilasteknologiaa ja ydinaseita. Venäjän pohjoisosien ydinjätteet on huomattava 

ympäristöriski.  

 

Pohjoinen ulottuvuus on tärkeä osa Suomen ulkopolitiikkaa. Se on kuitenkin ehkä vielä 

tärkeämmässä asemassa Kanadan ulkopolitiikan agendalla. Yhdysvaltojen varjossa 

kansainvälisessä politiikassa toiminut maa hakee arktisen yhteistyön kautta omaa 

identiteettiään. Suomen ja Kanadan politiikoissa ja käsitteissä on eroja. Suomi sai 

markkinoitua pohjoisen ulottuvuuden Euroopan unionin asialistalle aloitteellaan 1997.2  

 

EU:n tasolla pohjoisessa ulottuvuudessa on korostunut lähinnä Itämeren maiden ja 

Venäjän suhteet. Pohjoisen ulottuvuuden pohjoinen eli arktinen alue oli mukana jo 

Suomen aloitteessa.3 Sen painoarvo kuitenkin katosi, kun muilla jäsenmailla ei riittänyt 

halua tähän nk. �arktiseen ikkunaan�4. Muista unionin jäsenmaista ainakin Ranska 

vastusti arktisen ja sitä kautta transatlanttisen ulottuvuuden kytkemistä aloitteeseen. 

Myös jotkut kriittiset venäläiset vastustivat amerikkalaisten kytkemistä aloitteeseen.5 

Suomen poliittiset johtajat ovat nähneet aloitteen ensisijaisesti Venäjä-politiikkana.6 

 

Baltian maiden liityttyä ja unionin laajennuttua 25-jäseniseksi pohjoiseen ulottuvuuteen 

piti löytää lisää sisältöä. Vuonna 2003 hyväksyttyyn EU:n toiseen Pohjoisen 

ulottuvuuden toimintaohjelmaan on sisällytetty mukaan myös globaali, arktinen 
                                                
2 Pohjoisesta ulottuvuudesta ryhdyttiin tosin keskustelemaan Euroopan unionissa jo syksyllä 1994, kun 
Suomi, Ruotsi ja Norja valmistautuivat kansanäänestyksiinsä koskien EU:n liittymistä. Suomen aloite 
esitettiin virallisesti pääministeri Paavo Lipposen puheessa Rovaniemellä syyskuussa 1997. Kesäkuussa 
1999 Saksan puheenjohtajuuskaudella hyväksyttiin EU:n Pohjoiselle ulottuvuudelle yleiset poliittiset 
suuntaviivat, jonka pohjalta Suomen puheenjohtajuuskaudella (7-12/1999) ryhdyttiin kehittämään unionin 
ja partnerimaiden (Norja, Islanti, Latvia, Liettua, Puola, Viro ja Venäjä) välistä yhteistyötä. Vuonna 2000 
Portugalin puheenjohtajuuskaudella Feiran Eurooppa-neuvoston kokouksessa hyväksyttiin Pohjoista 
ulottuvuutta koskeva toimintaohjelma vuosille 2000-2003. Toinen Pohjoisen ulottuvuuden ohjelma   
vuosille 2004-2006 hyväksyttiin Brysselin Eurooppa-neuvostossa. Siinä lisättiin mainittuihin  
partnerimaihin vielä Yhdysvallat ja Kanada. (Ulkoasianministeriö � Pohjoisen ulottuvuuden perustiedot, 
[www-dokumentti]) 
3 Lipponen 1997 
4 Grönlannin konsepti, jonka on tarkoitus kytkeä arktinen alue EU:n pohjoiseen ulottuvuuteen. 
5 Stålvant 2001, 13 
6 Käkönen 2002, 153 
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näkökulma. Arktisuus ei kuitenkaan näy esimerkiksi ulkoasiainkomissaari Chris 

Pattenin (1999-2004) Pohjoista ulottuvuutta käsittelevissä puheissa.7 EU instituutiona ei 

muutenkaan pidä kovin korkeaa profiilia Pohjoisen ulottuvuuden kysymyksissä, sillä ei 

ole edes omaa budjettia.  

 

Kanada painottaa Pohjoisen ulottuvuuden globaalia määritelmää. Kanadassa 

puhutaankin sirkumpolaarisesta (circumpolar) yhteistyöstä, jolla viitataan kaikkiin 

napapiirin valtioihin. On luonnollista, että Kanadan painotukset ovat laajempia kuin 

Suomen, onhan maa pinta-alaltaan maailman toiseksi suurin valtio ja merkittävä osa 

siitä sijaitsee napapiirin pohjoispuolella. Tässä työssä keskityn nimenomaan tähän 

globaaliin määritelmään pohjoisesta ulottuvuudesta. Yhdistän globaaliin Arktikseen 

eurooppalaisen käsityksen ja jopa Itämeren etelärannan valtiot. 

 

Kansainvälisen politiikan teoriaan olen pyrkinyt perehtymään mahdollisimman laaja-

alaisesti opiskeluni puitteissa. Olen jonkinasteinen vastarannan kiiski, ainakin 

teorioiden suhteen. Pidin konstruktivismia tervetulleena kritiikkinä realistista valtavirtaa 

kohtaan mutta nyt minusta näyttää siltä, että tutkijapiireissä � ainakin Arktiksen 

yhteiskuntatutkimuksessa � konstruktivismista onkin tullut valtavirta, minkä takia olen 

itse halunnut kyseenalaistaa tämänkin innostuksen. Kiinnostus klassiseen realismiin on 

myös kasvanut lisääntyneen kyynisyyden myötä. Tässä työssä haluan selvittää 

pohjoisen ulottuvuuden olemusta vaihtoehtoisesta näkökulmasta. 

 

Arktista yhteistyötä tutkittaessa usein lähestymistapa on kansainvälispolitiikan saralla 

idealistinen ja sosiaalinen konstruktivismi toimii teoreettisena viitekehyksenä.8 Tämä on 

ymmärrettävää, sillä Euroopan pohjoinen ja Arktis ovat idealistisella tasolla hyviä 

esimerkkejä perinteisten rajojen hämärtymisestä. Kirjallisuudella on ollut pääasiassa 

positiivinen suhtautuminen arktisen alueen perustamiseen ja se on Jyrki Käkösen 

mukaan kritiikittömästi tukenut prosessia.9 Tutkijat näkevät pohjoisen monesti 

poliittisten ohjelmien ja järjestöjen julistuksien värittäminä. Tämä johtuu mielestäni 

                                                
7 Speeches and articles by Chris Patten [www-dokumentti] 

8 Kts. esim. Tennberg 1998, Keskitalo 2002 
9 Käkönen 1996, takakansi. Käkönen pitää itse teostaan kuitenkin poikkeuksena valtavirrasta. Siinä 
arvioidaan kriittisesti ja realistisesti alueenluomisprosessia arktisella ja Barentsin alueella. 
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tutkimuksen sisäisestä logiikasta, halutaan tehdä uusia oivalluksia ja löytöjä. Mitään 

uuttahan ei olisi se, että pohjoisessa yhä pääasiallisia toimijoita ovat valtiot. 

 

Toisenlaisen näkökulman tutkimukseen tuo Carina Keskitalo, joka käsittelee 

väitöskirjassaan10 Arktiksen rakentumista diskursseista. Toisin kuin tässä työssä, hän 

korostaa Arktiksen sosiaalisesti rakentunutta luonnetta ja pitää teoreettisena 

viitekehyksenään alueenrakentamista (region-building), jossa aluetta ei oteta 

ongelmattomana ja valmiiksi annettuna asiana. Arktinen alue nähdään usein historian 

lasien lävitse myyttis-romanttisena pohjoisena, jonka miellämme ympäristön, 

vähemmistöjen ja kulttuurien kautta yhtenäiseksi. Keskitalo pyrkii väitöskirjassaan 

kumoamaan yllä mainitun, positiivisesti arktisen alueen perustamiseen suhtautuvan, 

tutkimuksen ja kirjallisuuden luoman romanttisen myytin yhtenäisyydestä. Arktinen 

todellisuus on hänen mukaansa hyvin moniulotteinen. Rajoihin liittyvä arktinen 

konsepti ei enää kuvaa nykyisenlaisesti rakennettua Arktista. Niinpä hänen mukaansa 

Arktiksen alueellinen diskurssi pitää kyseenalaistaa.11 Oma lähtökohtani on, etten 

kiinnitä Arktiksen sosiaalisesti rakennettuun luonteeseen ensisijaisesti huomiota. Tämän 

työn positivistisen ontologian avulla on tarkoitus korostaa traditionaalisia kapean 

turvallisuuden rakenteita. Yritän luoda jonkinlaista kokonaiskuvaa laajan materiaalin ja 

englantilaisen koulukunnan tarjoamien teoreettisten instrumenttien turvin. 

 

En kiistä, että pohjoisen politiikassa olisi myös idealistista, radikaalia ja sosiaalisesti 

rakennettua yhteistyötä. Sen lisäksi kuitenkin oletan, että arktisella yhteistyöllä on myös 

realistinen, voimapoliittinen ja rationalistinen puolensa. Tämä puoli uhkaa jäädä 

paitsioon, jos keskitytään ainoastaan postmoderniin sosiaalisesti rakennettuun ja 

kyseenalaistetaan modernit toimijat. 

 

Teoreettinen viitekehykseni muodostuu englantilaisen koulukunnan kansainvälisen 

systeemin luokitteluista ja instituutioiden keskeisyydestä. Toisen puolen viitekehykseen 

tuovat alueellistamis- ja alueellistumisteoriat (regionalisaatio- ja regionalismiteoriat). 

Nämä kaksi puolta niveltyvät toisiinsa, kun yhdistän revolutionistisen yhteisön ja 

itsenäisen alueen konseptit. 

 

                                                
10 Keskitalo 2002 
11 Keskitalo 2002, abstract s. i 
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Englantilainen koulukunta12 on sekä teoreettisesti että metodologisesti houkuttelevaa 

yhdistää arktiseen tutkimukseen. Sen kautta on mahdollista nähdä erilaiset 

kansainvälisen yhteystyön tasot ja rakenteet sekä valtioiden intressit. Koulukunnan 

kansainvälisen järjestelmän tasot ovat: 

 

1) hobbesilainen/macchiavellimainen realistinen suvereenien valtioiden välinen 
kamppailu (kansainvälinen systeemi, järjestelmä); 

2) grotiuslainen rationalismiin ja instituutioihin perustuva yhteistyö (kansainvälinen 
yhteisö); 

3) kantilainen universaali, radikaali, revolutionistinen yhteisöllisyys (maailmanyhteisö). 
 

Martin Wightia pidetään englantilaisen koulukunnan isänä13 ja hän toimi muun muassa 

Hedley Bullin opettajana. Bull on vienyt Wightin oppeja eteenpäin mutta myös moni 

muu on kehittänyt vielä niitä. Ammennan tämän tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen 

juuri näiden herrojen kirjoituksista. Käytän myös uudempaa koulukunnan sisäistä 

tutkimusta. Koulukuntaa vasten on esitetty paljon kritiikkiä ja esittelen myös sitä 

teoriaosuuden lomassa.  

 

Englantilaisen koulukunnan sisällä käydään keskustelua koulukunnan uudistamisesta ja 

kyvystä vastata globalisaation haasteisiin.14 Tämä on aiheuttanut jakautumisen 

pluralisteihin ja solidaristeihin. Käsittelen tätä debattia ja etsin sille kiinnekohtia 

pohjoisesta ulottuvuudesta. Oma paikkani on englantilaisen koulukunnan 

konservatiivisessa siivessä. Minuun ovat vaikuttaneet jo mainittujen Wightin ja Bullin 

lisäksi muun muassa Kalevi Holstin ja Robert Jacksonin näkemykset valtion keskeisestä 

asemasta kansainvälisessä politiikassa. Esittelen kuitenkin solidaristien kritiikkiä tätä 

klassista näkemystä kohtaan ja pyrin kyseenalaistamaan omatkin ennakko-oletukset. 

1.2. Tutkimuksen kokonaisrakenne 

 

Tässä työssä keskityn kylmän sodan jälkeiseen aikaan, vaikkakin tutkittava aikajakso 

alkaa jo kylmän sodan viimeisimmiltä vuosilta. Tutkimukseni aikajänne on 16 vuotta 

alkaen vuodesta 1987, jolloin Neuvostoliiton presidentti Mihail Gorbatshov (1985-
                                                
12 Englantilainen koulukunta, jossain käytetään myös nimitystä brittiläinen koulukunta, sai alkunsa 1950-
luvun loppupuolella toimintansa aloittaneesta yliopistoihmisten ja diplomaattien yhteisestä komiteasta 
(British Committee on Theory of International Politics). 
13 Kts. esim. Bull (1995), Buzan (2002) [www-dokumentti] 
14 Englantilaista koulukuntaa käsitteleviä artikkeleita on koottu internetiin, ks. English School [www-
dokumentti] 
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1991) piti radikaalin puheen arktisesta yhteistyöstä ja päättyen vuoteen 2003, jolloin 

hyväksyttiin EU:n toinen Pohjoisen ulottuvuuden ohjelma. 

 

Koko tutkimuksen keskeisin tutkimuskysymys on: Sopiiko englantilaisen 

koulukunnan teoreettinen lähestymistapa pohjoisen ulottuvuuden tutkimiseen? 

Tämä kysymys poikii muita arvoituksia, joiden ratkaisu auttaa ymmärtämään paremmin 

pohjoista yhteistyötä.  

 

Tutkimukseni lähestymistapa on kaksijakoinen: yhtäältä endogeeninen, induktiivinen 

sekä aineisto- ja toimijalähtöinen, toisaalta eksogeeninen, teorialähtöinen ja 

deduktiivinen. Tutkin pohjoisen yhteistyön rakennetta ja muutosta. Rakennetta selittävät 

traditiot ja instituutiot. Traditiot nousevat aineistosta ja instituutiot teoriasta. Muutosta 

puolestaan selittävät ajallinen ja alueellinen kehitys eli muutoksen temporaalinen ja 

spatiaalinen ulottuvuus. Rakenteen tutkimus on realistisesti orientoitunutta, sillä siinä 

pyritään kuvailemaan todellisuutta sellaisena kuin se on (tai kuin realistit väittävät sen 

olevan). Muutoksen tutkimus on puolestaan idealistisesti suuntautunutta, sillä siinä 

kuvaillaan maailmaa sellaisena kuin sen tulisi tai se voisi olla. Alueellistuminen on 

vaihtoehtoinen tapa hahmottaa realistista todellisuutta, ja aikakaudet-osassa todellisuus 

nähdään liberalisti-idealistisesti progressiivisena. 

 

Aineistolähtöisessä, alhaalta ylöspäin suuntautuvassa, endogeenisessa analyysissa haen 

empiirisestä materiaalista englantilaisen koulukunnan teoreettisia traditioita ja selvitän 

muutoksen mahdollisuutta alueellistumisen sekä yhteisön käsitteiden avulla. 

Teorialähtöisessä, ylhäältä alaspäin suuntautuvassa, eksogeenisessa osassa etsin 

teoreettisiin instituutioihin ja eri aikakausiin soveltuvia tapahtumia. 

 

 

 

 Taulukko 1: Tutkimuskohde ja -teoriat 

  Orientaatio  

  Endogeeninen 
Toimija 

Eksogeeninen 
Teoria 

Kohde Rakenne 
Realistinen Traditiot Instituutiot 

 Muutos 
Idealistinen 

Alueellistuminen 
Spatiaalinen 

Aikakaudet 
Temporaalinen 
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1.2.1. Rakenne � traditiot ja instituutiot  
 

Rakennetta tutkittaessa tässä työssä painottuu realistisen politiikan tutkimuksen 

premissit. Oletetaan, että maailmaa järjestävät edelleen vanhat valtapoliittiset 

instituutiot. Toisaalta odotan endogeenisessa osiossa aineistosta heijastuvan myös 

revolutionistisen tradition.  

 

Instituutioiden osalta tutkimus on eksogeenista. Tässä osassa materiaalia tungetaan 

valmiiksi annettuihin muotteihin. Nämä muotit eli instituutiot ovat ontologisesti 

olemassa, ja minä selvitän niiden sisällön pohjoisessa kontekstissa.   

 

Instituutioihin liittyvät kysymykset ovat: Miten perustavat ja 

menettelytapainstituutiot toimivat pohjoisessa? Missä määrin jo monissa yhteyksissä 

vanhentuneiksi julistetut instituutiot kuten valtiosuvereniteetti, suurpolitiikka ja voiman 

tasapaino vielä järjestävät kansainvälistä politiikkaa pohjoisessa? 

 

Toiseen rakenneanalyysin osaan eli traditioiden tutkimukseen liittyvät keskeiset 

kysymykset ovat: Pitääkö pohjoinen yhteistyö kaikkia kansainvälisen politiikan eri 

traditioita sisällään ja missä määrin kutakin? Miten toimijat tai tapahtumat 

hahmottavat kokonaisuutta?  

 

Vastauksia näihin haen tutkimalla empiiristä materiaalia, ja luokittelemalla materiaalin 

tapahtumia eri traditioihin. Joku voi väittää tämän olevan eksogeeninen teoreettinen ote, 

koska traditiot otetaan valmiiksi annettuina. Kyseessä on kuitenkin endogeeninen 

tutkimus, jossa lähdetään aineistosta käsin teoriaa kohti � siis alhaalta ylös, yksityisestä 

yleiseen. Tapahtumat ovat siis olemassa mutta minun tehtäväni on luokitella ne 

teoreettisesti. Hypoteesinani on, että tutkimaltani aikajaksolta on löydettävissä kaikkia 

traditioita.   

 

Muita traditioihin liittyviä tutkimuskysymyksiä ovat: Miten eri toimijat hahmottavat 

pohjoisen maantieteellisesti eli alueellisesti? Ketkä osallistuvat päätöksentekoon 

pohjoisen rakenteissa? Selittävätkö solidaristien vai pluralistien käsitteet ja 

maailmankuvat paremmin yhteistyön luonnetta? Järjestävätkö yhteistyötä edelleen 

kapean sotilaallisen turvallisuuden käsitteet?  
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1.2.2. Muutos � alueellisuus ja aikakaudet 
 
Yhteistyön rakenteen lisäksi tutkin pohjoista yhteistyötä muutoksen kannalta. 

Jatkuvuuden ja muutoksen sekä niiden välisen suhteen arviointi on keskeinen osa 

kansainvälisen politiikan trendien etsimistä, mikä tulee helposti esille juuri 

kansainvälisten järjestelmien murrosvaiheissa. Tutkin muutoksen spatiaalista ja 

temporaalista ulottuvuutta eli alueellista ja ajallista kehitystä. Muutoksen tutkimuksessa 

ote on enemmän idealistinen kuin rakenteen tutkimuksessa. En pyri niinkään 

kuvailemaan maailmaa an sich vaan ennemminkin hakemaan vaihtoehtoisia 

hahmotustapoja. Alueellistuminen voisi olla vaihtoehto realistiselle 

valtiokeskeisyydelle. Aikakausi-osiossa lähden idealistis-liberalistisesta oletuksesta, että 

maailma etenee progressiivisesti. Jakamalla aikajakso kausiin ja sijoittamalla nämä 

kaudet ikään kuin ylhäältä päin pohjoisen ulottuvuuden empirian päälle saadaan 

selvitettyä onko pohjoinen ulottuvuus lineaarinen ja eteenpäin menevä prosessi. 

 

Pohjoisen yhteistyön temporaalisella ulottuvuudella tutkin prosessin kehitystä 

ajallisesti. Kun spatiaalinen ulottuvuus keskittyy lähinnä yhteisön ja alueen syntymiseen 

endogeenisena prosessina, temporaalinen sijoittaa tapahtumat valmiiksi päätettyihin 

lokeroihin, aikakausiin. Kyse on siis eksogeenisesta lähestymistavasta.  

 

Miten pohjoinen ulottuvuus etenee ajallisesti? Onko kyse progressiivisesta, jopa 

lineaarisesta, prosessista? Voiko kehityksestä havaita trendejä? Miten koulukunnan 

traditiot sijoittuvat ajallisesti? Näiden arvoitusten ratkaisemiseksi olen jakanut 

aikajakson kolmeen aikakauteen, joita kuvaavat erilaiset tapahtumat (event). Kukin 

aikakausi on erillinen tapaus (case). Tutkin siis aikakausia tapaustutkimuksen 

menetelmin ja vertailen lopulta niitä. Aikakaudet olen nimennyt hahmottumiseksi, 

institutionalisoitumiseksi ja syventymiseksi.  

  

Tätä jaottelua osiin perustelen alueellisen kokonaisuuden muotoutumisella. 

Hahmottumisen kauden pitkien suunnittelu- ja neuvotteluprosessien jälkeen Arktinen 

neuvosto perustettiin 1996 mutta ensimmäiset institutionalisoitumisen vuodet eivät 



 12

tuoneet vielä merkittävästi uutta.15 Uudelle vuosituhannelle siirryttäessä Euroopan 

unioni, Yhdysvallat ja Kanada sitoutuivat virallisesti pohjoiseen ulottuvuuteen. Vuonna 

1999 hyväksyttiin EU:n Pohjoisen ulottuvuuden ohjelma vuosille 2000-2003 ja vuonna 

2000 Yhdysvalloissa hyväksyttiin Pohjoisen Euroopan aloite laiksi sekä Kanadan 

ulkopolitiikan Pohjoinen ulottuvuus.  Alkoi syvempi käytännönläheisempi sisällöllinen 

yhteistyö,16 mistä yksi esimerkki on Pohjoisen ulottuvuuden ympäristökumppanuus, 

NDEP. Tutkimukseni aikajakso päättyy EU:n toisen Pohjoisen ulottuvuuden ohjelman 

hyväksymiseen vuonna 2003.  

 

Olen valinnut pohjoisen asioissa profiloituneen valtiomiehen edustamaan kutakin 

aikakautta. Gorbatshovin valintaa perustelen sillä, että hän antoi alkusysäyksen koko 

nykyisen kaltaiselle pohjoiselle yhteistyölle. Kanadan ulkoministeri Lloyd Axworthy 

(1995-2000) on puhunut paljon arktisen yhteistyön puolesta. Arktinen neuvosto saatiin 

lopulta perustettua hänen ulkoministerikaudellaan. Suomen pääministeri Paavo 

Lipponen (1995-2003) on puolestaan vaikuttanut merkittävästi siihen, että EU:ssa 

päätettiin Pohjoisen ulottuvuuden ohjelmasta. 

 

Aika Vaihe puhuja 
1987-1995 hahmottuminen Gorbatshov 

1996-1999 institutionalisoituminen Axworthy 

2000-2003 syventyminen Lipponen 

Taulukko 2: Aikakaudet  

 

Spatiaalisen muutoksen selvittämiseksi tutkin englantilaisen koulukunnan yhteisö-

käsitettä, johon rinnastan alueellisuusteoriat. Rajaan alueellisuuden osalta tutkimuksen 

kohteeksi pelkästään Arktiksen, vaikka alueellistumista ja alueellistamista tapahtuu 

muuallakin pohjoisen ulottuvuuden laajan määritelmän alueella. Alueellistumisteoria 

haastaa koulukunnan realistisen ja rationalistisen valtiokeskeisyyden, joten sitä on 

sovellettava revolutionistiselle tasolle. Tutkin yhteisön eli alueen syntymistä prosessina. 

Ensiksi on tietenkin kysyttävä, voidaanko Pohjoinen todellakin nähdä erillisenä 

kansainvälispoliittisena alueena. Oran Youngin mielestä Arktiksella täytyy olla oma 

poliittinen dynamiikka ja asialista, muodolliset rakenteet ja forumit niiden hoitamiseen 

                                                
15 Heikkilä 1998, 66; 73; 76 
16 Lipponen 2000 [www-dokumentti] 
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sekä säännöt ja instituutiot yhteisten ongelmien hoitamiseen. Tältä pohjalta hän väittää 

Arktiksen olevan muodostumassa erilliseksi alueeksi yhteistyöprosessien johdosta.17 

Minkälainen on alueen integraation taso? Onko tämä alue eli yhteisö rakentunut tai 

rakennettu alhaalta ylöspäin vai ylhäältä alaspäin? Miten alueellistunut yhteisö 

syntyy? Näihin kysymyksiin haen vastausta empiirisen materiaalin turvin. Ammennan 

alueellisuusteoreettisen selvityksen empiriasta, eli lähestymistapa tässä voidaan nähdä 

endogeenisena. Siis teoria nousee aineistosta. Toisaalta spatiaalisen muutoksen osio on 

endogeeninen myös siinä mielessä, että siinä esitellään alhaalta ylöspäin �mallinen 

vaihtoehto eli alueellistuminen valtiokeskeiselle teorialle. 

1.3. Empiria 

1.3.1. Aineisto ja metodi 
 

Tutkimuksen empiirinen osa koostuu erilaisista pohjoisen yhteistyön tapahtumista 

(events). Niitä ovat puheet18, järjestöt, valtioiden poliittiset ohjelmat ja episteemiset 

yhteisöt. Näistä tapahtumista olen kerännyt tietoa primääriaineistoon kuuluvista 

virallisista dokumenteista sekä sekundaariaineistoon lukeutuvista tutkijoiden ja 

toimittajien kirjoituksista, tulkinnoista. Lisäksi keskeistä materiaalia minulle ovat 

tekemäni arktisen alueen toimijoiden epäviralliset haastattelut ja keskustelut, joihin 

minulla oli mahdollisuus työskennellessäni Kanadan suurlähetystössä. Niitä en 

kuitenkaan analysoi sen enempää vaan käytän lähinnä selittävänä taustamateriaalina. 

 

Käytössäni ei luonnollisesti ole kaikkia arktisia puheita enkä pysty perehtymään edes 

kaikkiin alueen toimijoihin. Aineiston olen kuitenkin pyrkinyt saamaan niin kattavaksi, 

että siitä voidaan tehdä tieteelliset kriteerit täyttäviä johtopäätöksiä ainakin kahden 

tutkimuksen pääalueen eli teoreettisten paradigmojen ja alueellistumisen tasojen osalta. 

Puheita on vaikea verrata keskenään vaikka niistä yhtäläisyyksiä ja eroja löytyykin. Ne 

ovat esitetty eri tilaisuuksissa ja eri ajankohtina. Arktisella alueella on varsin kirjava 

institutionaalinen toimijaverkosto. Alueella toimivien järjestöjen lisäksi monet 

                                                
17 Young and Osherenko 1993, 4 
18 Mihail Gorbatshovin puhe Murmanskissa 1987, Lloyd Axworthyn puhe Iqaluitissa 1998 ja Paavo 
Lipposen puhe Rovaniemellä 2000. 
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kansainväliset regiimit, hallitusten ja alueiden väliset sopimukset, vaikuttavat suoraan 

tai epäsuorasti alueeseen.19  

 

Puheet: Järjestöt: Valtiotason ohjelmat: Episteemiset 
yhteisöt: 

Gorbatshov Pohjoinen foorumi EU:n 2. Pohjoisen 
ulottuvuuden ohjelma Arktinen yliopisto 

Axworthy Barentsin euroarktinen alue Kanadan Pohjoisen 
ulkopolitiikan ohjelma Tiedeyhdistykset 

Lipponen Alkuperäiskansojen järjestöt Yhdysvaltain ePINE YK / UNEP 

Arktinen neuvosto 
Pohjoismaiden 

neuvoston 
lähialueohjelma  

Arktiset parlamentaarikot Itämeren maiden 
neuvosto 

WWF 

Taulukko 3: Tapahtumat / toimijat (events) 

 

Selvitän kunkin tapahtuman luonnetta luokitellen tapahtumien ominaisuuksia 

laadullisiin luokkiin. Lopulta luokittelen tapahtumat traditioihin ja vedän johtopäätöksiä 

koko pohjoisen ulottuvuuden teoreettisesta taustasta ja dynamiikasta. Näiden 

tapahtumien analyysiin sovellan vertailevan politiikan tutkimuksen metodia.  

1.3.2. Keskeiset käsitteet 
 

Tässä työssä käsittelen pohjoista ulottuvuutta poliittiselta kannalta. Maantieteellisesti 

tässä työssä pohjoisen ulottuvuuden käsitteeseen sisältyvät Arktis eli kaikki kahdeksan 

arktista maata ja lisäksi Euroopan pohjoinen, joka sisältää Itämeren maat. Kun viittaan 

�arktiseen yhteistyöhön�, laajempi eurooppalainen käsite ei sisälly siihen. Pohjoiseen 

ulottuvuuteen sisältyy siis varsin laaja maantieteellinen alue Pohjois-Amerikasta 

Arktiksen kautta Puolaan ja Saksaan. Tämän työn painopiste on kuitenkin pohjoisen 

                                                
19 Seuraavat kansainväliset instituutiot muodostavat arktisen yhteistyön puitteet: Arktinen Neuvosto, 
Jääkarhuregiimi, Pohjoinen Foorumi, Arktisen alueen parlamentaarikkojen pysyvä komitea, Barentsin 
Euro-Arktinen alue, Pohjoismaiden Neuvosto, Svalbard regime, Barentsin ja Beringin merien 
kalastusregiimit, Jan Mayen/Islanti yhdistynyt kehitysvyöhyke, Kanada/USA Arktinen yhteistyösopimus, 
Alkuperäiskansojen sihteeristö (IPS) ja omat järjestöt, Kansainvälinen Arktinen Tiedekomitea, 
Kansainvälinen sirkumpolaarinen terveysunioni, Sirkumpolaarinen yliopistoyhdistys, WWF:n 
kansainvälinen arktinen ohjelma, UNEP/GRID-Arendal. 
Lisäksi seuraavat globaalit regiimit ovat relevantteja arktisen alueen kannalta: Montreal Protocol 
(otsonikerros), Convention on the Law of Sea (merilaki), Convention on Climate Change 
(ilmastonmuutos), Convention on Biological Diversity (biodiversiteetti), ILO Convention 169 
(alkuperäiskansat). 
Näiden lisäksi Arktiseen alueeseen vaikuttavat luonnollisesti Euroopan unioni, YK, Itämeren maiden 
neuvosto, eri maiden hallitukset.  
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ulottuvuuden pohjoinen eli arktinen alue, joka sekin voidaan erotella eurooppalaiseksi ja 

globaaliksi arktiseksi alueeksi. 

 

Sana Arktinen tarkoittaa tietosanakirjamääritelmän mukaan pohjoisiin napaseutuihin 

kuuluvaa tai niille ominaista.20 Arktinen alue on Pohjoisnavan ympärillä oleva seutu, 

jonka heinäkuun keskilämpötila on alle 10 astetta. Napapiiri on maapallon leveyspiiri, 

jonka kulmaetäisyys navasta on 23 leveysastetta. Kesäseisauspäivänä aurinko valaisee 

koko pohjoisen napapiirin sisäpuolista aluetta mutta eteläisellä napapiirillä se ei nouse 

horisontin yläpuolelle. Talviseisauspäivänä tilanne on päinvastainen.21 Arktiselle on 

useita muitakin määritelmiä. Puurajan mukaan määriteltäessä alue olisi napapiiriä 

pienempi. Jos taas määritellään tundran mukaisesti, jouduttaisiin mukaan ottamaan 

esimerkiksi Skotlanti, jota on muuten vaikea pitää arktisena maana. Jos käytetään meren 

jäätymistä määritteenä, jouduttaisiin mukaan laskemaan esimerkiksi niinkin eteläinen 

paikka kuin Mustanmeren rannalla Ukrainassa sijaitseva Odessa. Niinpä lienee parasta 

määritellä arktisuus joustavasti. Siihen kuuluu erilaisia käsityksiä ilmastosta, 

kasvillisuudesta, eläimistä, jään ja lumen läsnäolosta, ihmisasutuksen väljyydestä, 

suurkaupunkien etäisyydestä ja muita tekijöitä. Ei ole siis järkeä tukeutua pelkkään 

maantieteelliseen määritelmään.22 

1.4. Tutkimuksen eteneminen 
 

Aloitan esittelemällä tutkimukseni kaksiosaisen teoreettisen viitekehyksen. Muodostan 

sen yhtäältä englantilaisen koulukunnan (luku 2) ja toisaalta alueellisuusteorioista (luku 

3). Kolmannessa luvussa yhdistän alueellisuusteoriat englantilaisen koulukunnan 

yhteisö-käsitteeseen. Luvussa neljä esittelen vertailevan politiikan tutkimuksen metodin 

ja sen jälkeen metodin sovelluksen pohjoiseen yhteistyöhön yleisellä tasolla. Kohta 5.2. 

on erityisen tärkeä, sillä siinä esittelen muuttujat, jotka ovat keskeisiä myöhemmässä 

tapahtumien vertailussa.  

 

Varsinainen analyysiosa koostuu kahdesta vaiheesta: ensiksi sovellan englantilaisen 

koulukunnan instituutioita pohjoisen yhteistyöhön, toisessa vaiheessa tutkin yhteistyön 

                                                
20 Rantala 1995, kohta �arktinen� 
21 Takatalo 1979, kohta �arktinen� 
22 Armstrong et al. 1978 
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rakennetta ja prosessiluonnetta tapahtumien (toimijoiden) kautta. Toisin sanoen ensiksi 

sovitan yhteistyön muottiin ja sitten selvitän yhteistyön luonnetta toimijatasolla. 

 

Rakenneanalyysin ensimmäisessä osassa (6.1.) sovellan englantilaisen koulukunnan 

kansainvälistä politiikkaa järjestäviä instituutioita pohjoiseen yhteistyöhön. Tämä on 

eksogeenista tutkimusta. Primääri- ja sekundaarilähteisiin eli tutkijoiden sekä 

toimittajien tekemiin tulkintoihin pohjautuen esittelen eri instituutiot ja aikakaudet 

pohjoisessa yhteistyössä. Asettelen siis tapahtumia koulukunnan instituutiomuotteihin. 

Rakenneanalyysin toisessa osassa (6.2.) tutkin pohjoista ulottuvuutta endogeenisesti. 

Tapahtumien kohtuullisen suuresta määrästä johtuen keskityn kussakin vain tiettyihin 

kysymyksiin eli muuttujiin ja siihen miten niistä nousee teoreettisia traditioita. Vertailen 

tapahtumia muuttujien perusteella ja haen riippuvuussuhteita. Luokittelen tapahtumat 

eri traditioihin. 

 

Muutosanalyysin ensimmäisessä kohdassa (7.1.) tutkin temporaalista muutosta 

jakamalla tutkimuksen aikajakson kausiin ja vertailemalla niitä. Luvun seitsemän 

toisessa kohdassa (7.2.) selvitän revolutionistisen Arktiksen alueellisen toimijan tarvetta 

ja syntymahdollisuutta. Yhdistän empiirisellä tasolla koulukunnan yhteisö-käsitteen 

alueellisuusteorioihin. Seuraavaan nelikenttään olen tiivistänyt analyysiosan etenemisen 

ja poiminut keskeiset tutkimuskysymykset sekä yhdistänyt nämä alussa esittelemääni 

tutkimuskohteen ja teorioiden nelikenttään. 

 

 Taulukko 4: Analyysin eteneminen 

Lopuksi luvussa kahdeksan vastaan tutkimusongelmaani englantilaisen koulukunnan 

sopivuudesta pohjoisen ulottuvuuden tutkimiseen vetäen yhteen pohjoisen yhteistyön 

rakenteen ja muutokset.  

 
Endogeeninen 

Induktiivinen 
Toimijalähtöinen 

Eksogeeninen 
Deduktiivinen 

Teorialähtöinen 

Rakenne 
Realistinen 

-Traditiot 
-Miten toimijat/tapahtumat 
hahmottavat kokonaisuutta? 

-Rakenneanalyysi 2 (kpl 6.2.) 

 
-Instituutiot 

-Miten instituutiot toimivat 
pohjoisessa? 

-Rakenneanalyysi 1 (kpl 6.1.) 
 

Muutos 
Idealistinen 

-Alueellistuminen 
-Spatiaalinen 

-Miten alueellistunut yhteisö syntyy?
-Muutosanalyysi 2 (kpl 7.2) 

 
-Aikakaudet 

-Temporaalinen 
-Miten pohjoinen ulottuvuus 

etenee ajallisesti? 
-Muutosanalyysi 1 (kpl 7.1.) 
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2. Englantilainen koulukunta 
 

2.1. Kolme traditiota 

 
Englantilainen koulukunta on historiallinen tutkimusorientaatio. Keskeistä siinä ei ole 

muutos vaan jatkuvuus. Kansainvälistä politiikkaa katsotaan pidemmällä perspektiivillä. 

Huolimatta työni viitteistä nykyajan tapahtumiin, tämänhetkiset maailmanpoliittiset 

ilmiöt irrallisina historiallisista konteksteistaan eivät ole erityisen merkityksellisiä. 

Historiallinen näkökulma ei kuitenkaan tarkoita sitä, että historiasta etsittäisiin 

tutkittavien ilmiöiden analogioita. On vain tajuttava, että kunkin sukupolven ongelmat 

eivät ole ainutlaatuisia.  

 

Koulukunnan tutkimusagenda sitoo yhteen poliittisen ja kansainvälisten suhteiden 

teorioiden tutkimisen. Sillä on vahvat linkit historialliseen sosiologiaan, maailman 

historiaan, kansainväliseen lakiin, filosofiaan, etiikkaan, kansainväliseen poliittiseen 

talouteen.  

  

Keskeisintä koulukunnan metodologiselle, pluralistille lähestymistavalle on 

kansainvälisen politiikan kolmiajako a) kansainväliseen systeemiin (international 

system), jossa hallitseva traditio on realismi b) kansainväliseen yhteisöön (international 

society), joka perustuu rationalistiseen traditioon ja c) maailmanyhteisöön (world 

society), jossa traditio on revolutionismi. Jos halutaan antaa teorioille ihmiskasvot, näitä 

voidaan kuvailla seuraavanalaisesti: a) hobbesilaiseksi tai machiavelliläiseksi, b) 

grotiuslaiseksi ja c) kantilaiseksi valtioyhteisöiksi.  

 

Nämä kolme järjestelmää eivät sulje toisiaan pois vaan toimivat rinnakkain ja vaativat 

toisiaan. Koulukunta yhdistää näin realismin, liberalismin ja utopianismin.23 

Luennoillaan Wight on tehnyt myös pidemmälle meneviä jaotteluita. Hän jakoi 

machiavelliläisen tradition aggressiiviseen (ääri) ja puolustukselliseen (maltillinen) 

muotoihin, grotiuslaisen tradition realistiseen ja idealistiseen muotoihin. Kantilaisen 

                                                
23 Wight, 1995. 
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tradition hän jakoi edelleen kahtia kolmella eri tavalla: 1) evolutionääriseen (pehmeä) ja 

revolutionaariseen (kova); 2) kosmopoliittiseen (pehmeä) ja imperialistiseen (kova); 3) 

historiallisesti taaksepäin katsovaan ja progressiiviseen muotoihin.24  

 

Seuraavassa kuviossa näkyy näiden traditioiden läheisyys:25 

 

 

Kuvio1:Traditioiden läheisyys26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditio Lisäjaot  Ihmiskasvot Yhteisön taso 
Realismi agressiivinen äärimmäinen Macchiavelli systeemi 

 puolustuksellinen maltillinen Bismarck  
Rationalismi rationaalinen  Locke kv. yhteisö 

 idealistinen  Grotius  
Revolutionismi evolutionäärinen kosmopoliittinen Kant maailmanyhteisö

 revolutionäärinen imperialistinen   

          Taulukko 5:  Englantilaisen koulukunnan traditiot 

 

Kansainvälinen yhteisö on keskeinen koulukunnan politiikan taso. Se on valtioryhmä, 

jossa jokaisen käyttäytyminen vaikuttaa muihin ja jossa dialogilla, yhteisillä säännöillä 

sekä instituutioilla hallitaan suhteita ja tuodaan järjestystä anarkkisiin suhteisiin. Valtiot 

ovat halukkaita tähän omien intressiensä takia. 

 
                                                
24 Bull 1991, xiii 
25 Wight 1991, 47 
26 Wight 1991, 47 
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Tärkein osa koulukunnan työtä on ollut selvittää kansainvälisten yhteisöjen luonnetta, 

toimintaa, historiaa ja kehitystä. Keskeinen ongelma on kansainvälisen yhteisön ja 

maailmanyhteisön välinen suhde. Maailmanyhteisö tarkoittaa yksilötasolla jaettujen 

normien ja arvojen soveltamista valtioiden välisiin suhteisiin. Onko näitä arvoja ja 

normeja myös kansainvälisessä yhteisössä? Tämä kysymys jakaa englantilaisen 

koulukunnan pluralisteihin ja solidaristeihin. 

 

Realismi 
 

Kansainvälinen anarkia: itsenäisten suvereenien valtioiden moninaisuus, joka ei 
tunnusta poliittista ylivaltaa ja jonka välisiä suhteita hoidetaan sotatoimin.27 

 

Kansainvälisen järjestelmän realistisessa tasossa on keskeisiä käsitteitä ovat valtioiden 

välinen voimapolitiikka (power politics), anarkkinen valtioyhteisön taso ja sodankäynti. 

Siihen liittyy korkea politiikka (high politics) ja kapea turvallisuuspolitiikka, jotka 

viittaavat sotilaalliseen turvallisuuteen. Lisäksi tärkeitä elementtejä ovat valtion 

selviytymisen tärkeys ja oma-apuisuus. Realistit yrittävät (ainakin omasta mielestään) 

nähdä maailman sellaisenaan, olemassa olevan järjestyksen hyväksyen. Realistien 

ontologia pohjautuu suvereenien valtioiden järjestelmään, muita lähtökohtia ovat 

positivistinen epistemologia, materialistiset metodologiat ja mekanistiset, 

strukturalistiset  teoriat.28  

 
Kansainvälisessä politiikassa lakia ja instituutioita ylläpitää taistelu vallasta.29 

Valtakäsitys perustuu materiaalisen kapasiteetin jakautumiseen, joka poliittisten 

päättäjien on otettava huomioon kansallisten intressien muotoilussa ja toteuttamisessa.  

Realistinen kansainvälinen politiikka on nollasummapeliä; jonkun valtion etu on aina 

toisen tappio. Valtion ei tarvitse välittää moraalista tai laista kansainvälisellä tasolla, 

koska siellä ei ole hallitusta. 

 
 
Rationalismi 
 

                                                
27 �International Anarchy: a multiplity of independent sovereign states acknowledging no political 
superior, whose relationships are ultimately regulated by warfare.� Wight 1991, 7 
28 Buzan 2002 [www-dokumentti] 
29 Wight 1995, 100-104 
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Diplomatia ja kauppa: jatkuva ja organisoitu yhteydenpito suvereenien valtioiden 
kesken � kansainvälistä ja institutionalisoitunutta yhteydenpitoa. 30 

 

Kun Bull ja Wight luonnehtivat kansainvälistä politiikkaa anarkiaksi, kumpikaan heistä 

ei tarkoita täydellistä sekasortoa. Kansainvälisellä anarkialla viitataan valtioiden 

yläpuolella olevan hallituksen puuttumiseen mutta se ei tarkoita sitä, että vallitsisi 

automaattisesti joka puolella hobbesilainen kaikkien sota kaikkia vastaan. 

Kansainvälisiin suhteisiin kuuluu konfliktin lisäksi yhteistyötä. 31 

 

Kansainvälinen yhteisö eli grotiuslainen, rationalistinen taso käsittelee valtioiden 

jakamien yhteisten intressien ja identiteettien institutionalisaatiota. Teorian kannalta 

keskeistä on jaettujen normien, sääntöjen, instituutioiden olemassaolo. On olemassa 

diplomaattinen systeemi, kansainvälinen laki ja kansainväliset järjestöt, jotka 

muokkaavat voimapolitiikkaa. Rationalistinen traditio pyrkii murtamaan kansainvälisen 

järjestelmän oma-apuisuutta instituutioiden turvin. Ontologia pohjautuu myös 

suvereenien valtioiden olemassaoloon.  
 

Hedley Bull määrittelee yhteisön kolme perustavanlaatuista, universaalia tavoitetta: 

turvallisuus väkivaltaa vastaan, sopimuksista kiinnipitäminen ja yksityisen sekä julkisen 

omaisuuden kunnioittaminen.32 Hidemi Suganami huomauttaa, että nämä tavoitteet ovat 

kuitenkin sellaisille, jotka ovat tyytyväisiä asioiden nykytilaan.33 Ne, jotka eivät ole 

tyytyväisiä status quo �tilaan kysyisivät näiden tavoitteiden sijaan, keiden elämät 

tehdään turvallisiksi ja minkälaista väkivaltaa vastaan, miten sopimukset saavutettiin ja 

minkälainen on niiden sisältö, ja ketkä hyötyvät omaisuuden kunnioittamisesta ja keiden 

kustannuksella. Bull näkee nämä kolme keskeistä tavoitetta myös maailmanyhteisön 

perustana. Tässä tulevat Bullin länsimaiset arvot esille. Hän myöntääkin, ettei hänen 

tutkimuksensa ole arvovapaata. Hän sanoo kuitenkin, että akateemisen tutkimuksen 

pitää suhtautua kriittisesti arvolatautuneisiin premisseihin.34 Nämä kysymykset 

nousevat esille mietittäessä alkuperäiskansojen asemaa ja heidän oikeuksiaan suhteessa 

valtaväestöön. 

 

                                                
30 �Diplomacy and commerce: continous and organized intercourse between these sovereign states in the 
pacific intervals: international and institutionalized intercourse.� Wight 1991, 7 
31 Wight 1995, 105  
32 Bull 1995, 4 
33 Suganami 2001 [www-dokumentti] 
34 Bull 1995, xviii 
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Revolutionismi 
 

Valtioyhteisön tai kansojen perheen käsite: vaikkakaan ei ole olemassa poliittista 
ylivaltaa, tunnustetaan, että suvereenien valtioiden moninaisuus muodostaa 
moraalisen kokonaisuuden, joka asettaa moraalisia, psykologisia ja jopa juridisia 
(lain teorioiden mukaan) pakotteita - mutta ei kuitenkaan poliittisia pakotteita. 35 

 

Kyseessä on revolutionistinen, kantilainen tai universalistinen traditio. 

Maailmanyhteisötaso keskittyy yksilöihin ja ei-valtiollisiin toimijoihin. Traditio ei ole 

kytköksissä positivistisiin ennakkokäsityksiin suvereenista kansallisvaltiosta ja 

kansainvälisestä järjestelmästä. Se edustaa universaalia kosmopolitanismia. Se voisi olla 

esimerkiksi kommunismia mutta se on lähempänä liberalismia. Ihmisiä käsitellään 

samankaltaisina. Perusoletus on, että kaikilla ihmisillä on tietyt tarpeet. 36 

 

Ihmiskunnan yhteisössä kaikilla ihmisillä on samanlaiset intressit ja kansainvälinen 

politiikka on kaikkia hyödyttävää yhteistyötä, ei nollasummapeliä. Kansainvälisissä 

suhteissa on olemassa moraalisia periaatteita, mutta ne eivät voi toteutua valtioiden 

välisessä systeemissä, tarvitaan kosmopoliittista yhteiskuntaa. Revolutionistisessa 

maailmanyhteisössä valtioiden välisissä suhteissa on samat eettiset siteet kuin valtion 

sisällä eli sisäpolitiikasta tulee ulkopolitiikkaa. Tällaisista revolutionisteista Wight 

mainitsee esimerkkinä uskonnolliset vallankumoukselliset (uskonpuhdistus ja 

vastauskonpuhdistus) 1500- ja 1600-luvuilla; Ranskan vallankumoukselliset, erityisesti 

jakobiinit; ja 1900-luvun totalitaari-vallankumoukselliset.37 Revolutionistit kieltävät 

historiallisen menneisyytensä ja aloittavat alusta.  

  

 

 

 

 

                                                
35 �The concept of a society of states, or family of nations: altough there is no political superior, 
nevertheless recognition that the multiplicity of sovereign states forms a moral and crucial whole, which 
imposes certain moral and psychological and possibly even legal (according to some theories of law) 
obligations � even if not political ones.� Wight 1991, 7.  
36 Buzan 2002 [www-dokumentti] 
37 Wight 1991, 8-9 
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2.2. Koulukunnan asema nykytutkimuksessa 

2.2.1. Klassikot kaipaavat päivitystä 

 

Barry Buzan on eräs keskeisimpiä tämän hetken englantilaisen koulukunnan edustajia. 

Hänen mielestään koulukunta pitää uudistaa. Sen klassikot ja noin 40 vuotta vanhat 

doktriinit vaativat päivittämistä. Koulukunta tarvitsee organisoitua ohjausta. Niinpä 

Buzan aloitti neljä vuotta sitten systemaattisen keskustelun koulukunnan 

tulevaisuudesta.38 Maailma on muuttunut paljon kylmän sodan ajoista. Buzanin mukaan 

koulukunnalla on paljon annettavaa myös nykypäivän kansainvälisen politiikan 

tutkimukseen, sen pluralistinen metodologia toimii ikään kuin sovittelijana tieteen 

kiistoissa. Englantilaisen koulukunnan myötä energiaa ei mene enää hukkaan 

taistellessa realismin ja liberalismin tms. välisiä taisteluita. Realistiset, rationaaliset, 

liberaaliset ja revolutionistiset suuntaukset täytyy yhdistää.  

 

Englantilainen koulukunta tuo kansainvälisiin suhteisiin itsetutkiskelua ja 

koordinaatiota. Buzanin mielestä koulukunnan ympärille pitäisi luoda suuri keskustelu, 

johon osallistuisivat yliopiston ulkopuolisia ja monen eri oppialan edustajia yliopistolta. 

Näin voitaisiin luoda teoreettinen ja käytännön maailmaan sovellettava tutkimusagenda, 

josta saattaisi tulla myöhemmin yksi suuri teoria. Uudistamista varten Buzan 

hahmottelee selkeän työryhmiin ja komiteoihin perustuvan toimintatavan. Hän ehdottaa 

keskusteluaiheita ja keskeisiä tutkimusalueita.39 

 

Barry Buzan katsoo, että amerikkalainen konstruktivismi soveltuu hyvin koulukunnan 

oppeihin.40  Alexander Wendt luokittelee kansainväliset sosiaaliset rakenteet (anarkian 

kulttuurit) hobbesilaisiksi, lockelaisiksi ja kantilaisiksi.41 Näin hän on lähellä 

englantilaisen koulukunnan kolmijakoa. Anarkian kulttuurit konstituoivat valtioiden 

keskinäiset roolit; ne selittävät miksi joku valtio pitää toista vihollisena, kilpailijana tai 

ystävänä.  Keskeinen ero esimerkiksi Martin Wightiin on juuri se, että rakenteet ovat 

sosiaalisesti konstruoituja, ne ovat jaettuja ideoita ja vaikuttavat valtioiden voiman 

tarkoitukseen ja intressien sisältöön. Wendtin kansainvälinen politiikka pohjautuu täysin 
                                                
38 English School [www-dokumentti] 
39 Buzan 1999 [www-dokumentti] 
40 Buzan 1999 [www-dokumentti] 
41 Wendt 1999 
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valtioiden järjestelmään eli hänellä ei ole revolutionistista maailmanyhteisö-

komponenttia. 

 

Epistemologia ja metodit ovat kiistanalaisia, Barry Buzanin mukaan epistemologia on 

nykyään usein konstruktivistinen ja metodit historiallisia, kun taas konservatiivisemmat 

pluralistit pitävät epistemologiaa positivistisena ja metodeja materialistisina.42 Eli 

epistemologista kiistaa käydään yksinkertaistaen siitä, ovatko toimijoiden identiteetit ja 

intressit valmiiksi annettuja ja objektiivisia sen sijaan, että niihin suhtauduttaisiin 

reflektiivisesti tai konstruktiivisesti, intersubjektiivisten käytäntöjen tuotteina.  

 
Kansainvälinen yhteisö voidaan nähdä sosiaalisena konstruktiona. Säännöt ja normit 

eivät ainoastaan rajoita osapuolien toimintaa vaan ne myös konstituoivat yhteisöä. Tämä 

haastaa perinteisen neorealistisen näkemyksen, jonka mukaan kansainvälinen anarkia 

aiheuttaa kilpailua toimijoiden kesken ja täten estää yhteistyön. Onko anarkia siis 

ulkopuolinen asia, joka pakottaa valtiot tiettyyn toimintaan vai onko anarkia sellainen, 

minkä valtiot siitä tekevät? Buzan kiteyttää kansainvälisen yhteisön määritelmän 

yksinkertaisesti: 

 
Juuri kuten ihmiset elävät yksilöinä yhteiskunnassa, jota he muokkaavat ja joka 
muokkaa heitä, niin myös valtiot elävät kansainvälisessä yhteisössä, jota he 
muokkaavat ja joka muokkaa heitä.43 

 

Ole Waever ei halua kytkeä konstruktivismia englantilaiseen koulukuntaan. Hän sanoo 

koulukunnan olevan lähempänä klassista realismia ja post-strukturalismia kuin 

(Wendtiläistä) konstruktivismia. Waeverin mukaan materialismi vs. idealismi �debatti 

yhdistää konstruktivismia ja englantilaiseta koulukuntaa, sillä molemmat ovat jossain 

näiden kahden debatin ääripään välissä. Tosin englantilainen koulukunta on 

materialistisempi kuin ainakin useimmat konstruktivistit. Erottavista tekijöistä 

merkittävimpiä ovat suhtautuminen kieleen, rationaalisuuteen, tutkijan rooliin ja 

kansainvälisen politiikan teorioihin.44 Buzan sisällyttää myös muut kansainvälisten 

suhteiden tutkimuksen trendit eli historiallisuuden ja normatiivisuuden englantilaiseen 

koulukuntaan. 

 

                                                
42 Buzan 2002 [www-dokumentti] 
43 Buzan 2002 [www-dokumentti] 
44 Waever 1999 [www-dokumentti] 
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Tässä työssä käsittelen vain pintapuolisesti ontologisia ja epistemologisia kysymyksiä. 

Lähtökohtani on positivistinen mutta on silti virkistävää miettiä tieteenfilosofisia 

kysymyksiä hieman laajemminkin. 

 

2.2.2. Pluralistit vastaan solidaristit 

 

Pluralistit ovat realisteja, he pitävät kansainvälistä yhteisöä suvereenien valtioiden 

välisenä yhteisönä. Yhteisön tarkoitus on luoda jonkinlaista järjestystä valtioiden 

väliseen anarkiaan kunnioittaen hyökkäämättömyysperiaatetta ja käyttäen diplomatian 

keinoja. Solidaristit näkevät kansainvälisen yhteisön aktiivisempana, 

interventionistisena. He mahdollistavat suvereniteetin rajoittamisen poliittisen 

konvergenssin nimessä. Solidaristinen yhteisö ei välttämättä ole kuitenkaan 

maailmanyhteisö mutta se voi kehittyä vain jos maailmanyhteisössä tapahtuu 

transnationaalisia muutoksia. 

 

Keskeisin traditio on rationalismi eli kansainvälinen systeemi ja kansainvälinen yhteisö. 

Tämän yhteisön luonteen suhteen koulukunnan sisäinen pluralistien ja solidaristien 

välinen debatti on kiivas. Koulukunnan vastaus globalisaation aikakauden haasteisiin on 

kaksijakoinen; klassiset pluralistit pitävät edelleen kiinni positivistisesta, 

valtiokeskeisestä ja hierarkkisesta lähestymistavasta. Sen sijaan konstruktivistiset 

solidaristit haluavat tuoda eettisen puolen kansainväliseen yhteisöön.45   

 

Barry Buzan yhdistää solidaarisuuden kansainvälisen yhteisön tasolle. Hän ei halua, että 

solidaarisuus esiintyy ainoastaan maailmanyhteisön tasolla.  Solidaarisuuden ja 

kosmopolitanismin välille on tehtävä ero. Buzanin mukaan myös valtiot voivat toimia 

solidaarisesti ilman kansainvälistä hallitusta eli anarkiassa. Hänen mukaansa 

kansainvälisen yhteisön tasolla on lisäksi myös pluralistisia piirteitä.46 

 

 

                                                
45 Williams 2001 [www-dokumentti] 
46 Buzan 2002 [www-dokumentti] 
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2.3. Instituutiot keskeisiä ja keskellä 

 

2.3.1. Muutos ja jatkuvuus 
 
Erilaiset instituutiot ovat englantilaisen koulukunnalle tärkeitä kansainvälisen politiikan 

instrumentteja, joilla tuodaan järjestystä kansainväliseen tilanteeseen. Ne liittyvät 

rationalismin tasoon ja voidaan sanoa, että ne ovat ikään kuin ääripäiden, realismin ja 

revolutionismin keskellä. Esittelen tässä seuraavat instituutiot: voiman tasapaino, 

diplomatia, sota ja suurvaltojen erikoisasema. Nämä ovat koulukunnan mielestä tärkeitä 

maailmanpoliittisen järjestyksen säilyttämistä ajatellen.47 Näitä instituutioita sovellan 

pohjoiseen ulottuvuuteen kahdeksannessa luvussa. 

 

Valtioyhteisön perustavat instituutiot voidaan erotella menettelytavoista, kuten 

diplomatiasta. Perustaviin instituutioihin kuuluvat suvereniteetti, valtiot, alueellisuus ja 

perustavanlaatuiset kansainvälisen oikeuden säännöt. Menettelytapoihin kuuluvat 

toistuvia käytäntöjä, ideoita ja normeja, jotka säännöstelevät toimijoiden välisiä 

suhteita. Nämä eivät kyseenalaista omaa ontologista taustaansa (ketä me olemme). 

Menettelytapainstituutio, esimerkiksi sota, voi kadota muuttamatta perustavia 

instituutioita. 

 

Instituutioilla on kolme olennaista elementtiä: käytännöt, ideat ja normit/säännöt. Ne 

ovat toisiinsa kietoutuneita monella tapaa, joten kaikkia niiden välisiä kausaalisia 

yhteyksiä on mahdoton nähdä. Jossain kansainvälisissä instituutioissa ideat ovat 

eteenpäin vievä voima, toisissa käytännöt kehittyvät hitaasti siihen pisteeseen, että 

voidaan ottaa käyttöön käsitteitä kuten suvereniteetti, valtio tai diplomatia. Muissa 

tapauksissa normit/säännöt tulevat ensin.48 

 

Muutoksen ja jatkuvuuden tematiikkaan syvennytään erityisesti eksogeenisessä 

rakenne-tason analyysissä. Kalevi Holsti suhtautuu kriittisesti isoihin muutoksiin ja 

trendeihin. Näistä muutoksista hän mainitsee esimerkiksi ilmaukset syyskuun 11:n 

päivän terroristi-iskujen jälkeen, jolloin tarkkailijat sanoivat, että �maailma on 

muuttunut� tai �olemme tulleet uudelle aikakaudelle�. Muita tällaisia ilmaisuja ovat 
                                                
47 Bull 1995, 95-222 
48 Holsti 2002 [www-dokumentti] 
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esimerkiksi puheet historian loppumisesta (end of history) kylmän sodan jälkeen tai 

Jugoslavian hajoamisen innoittamat analyysit kulttuurien törmäyksestä (clash of 

civilizations).49 Martin Wight varoittelee samanhenkisesti liian innokkaasta 

suhtautumisesta ajankohtaisiin tapahtumiin. Hän näkee keskeisimpänä asiana 

yliopistokoulutuksessa, että osataan ottaa perspektiiviä oman aikakauden ongelmiin. 

Hänen mukaansa on vapauttavaa huomata, että jokainen sukupolvi kohtaa ongelmat 

äärimmäisen itsepintaisen subjektiivisesti ja oppia, että samanlaista moraalista 

ahdistusta ja samanlaisia tilanteita on ollut aikaisemminkin:  

 

Yksi yliopistokoulutuksen päätarkoituksista on paeta zeitgeistia (ajanhenkeä), 
joka kapealla ja nurkkapatrioottisella hengellä vakuuttaa meidän olevan ihmisen 
kehityksen huipulla ja seisoisimme ennennäkemättömän omaisuuden tai 
katastrofin partaalla, jolloin seuraava konferenssi vaikuttaa olevan maailman 
historian kohtalokkain, johtaja on kaikkien aikojen suurin tai tuhoisin.50 

 

Vastakkaista suuntaa edustaa Kari Laitinen, jonka mielestä muutos on selkeä ja 

keskeinen tekijä pohjoisen turvallisuuden, rajojen ja poliittisen tilan suhteen. Uudet 

ideat ja käytännöt näyttäytyvät hänelle yrityksenä luoda yksinkertaisempia ja 

avoimempia rajakäytäntöjä.51 Laitinen kirjoittaa, että valtioiden kyvyt hallita poliittista 

tilaa ovat erittäin epäilyttäviä. Traditionaalisia turvallisuusrajoja on yhä vaikeampi 

määritellä ja vetää. Pohjoinen ulottuvuus on hänen mielestään hyvä esimerkki 

politiikasta, joka samanaikaisesti tunnistaa jatkuvuuden ja ongelmalliset kylmän sodan 

aikaiset turvallisuuskäytännöt ja etsii keinoja vähentää näiden käytäntöjen merkitystä. 

Hän näkee pohjoisessa ulottuvuudessa elementtejä kriittisen turvallisuuskoulukunnan 

teorioista. Tämä koulukunta ymmärtää turvallisuuden prosessina, jossa on 

mahdollisuuksia muuttaa turvallisuuspolitiikan realiteetteja. Pohjoisen ulottuvuuden 

prosessi edustaa hänen mukaansa sosiaalista oppimista, jossa poliittiset toimijat voivat 

oppia näkemään asiat ja tapahtumien logiikat eri tavoin.52 

 

                                                
49 Holsti 2002 [www-dokumentti] 
50 One of the main purposes of university education is to escape from the Zeitgeist, from the mean, 
narrow, provincial spirit which is constantly assuring us that we are at the peak of human achievement, 
that we stand on the edge of unprecented prosperity or an unparalleled catastrophe; that the next summit 
conference is going to be the most fateful in history or that the leader of the day is either the greatest, or 
the most disastrous, of all time. (Wight 1991, 6) 
51 Laitinen 2002, 51-53. 
52 Laitinen 2002, 25-26. 
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Globalisaatio on puolestaan trendisana, jota käytetään huolimattomasti eri yhteyksissä. 

Jotkut sanovat sen alkaneen kylmän sodan jälkeen kun taas toiset näkevät globalisaation 

alun jopa viiden vuosituhannen päässä. Holsti peräänkuuluttaa benchmarkkausta eli 

vertailtavuutta ja konkreettisia todisteita muutoksesta. Usein muutoksia perustellaan 

tilastoilla eli kvantitatiivisesti mutta Holstin mukaan on ongelmallista tehdä 

kvantitatiivisesta kvalitatiivisia johtopäätöksiä. Väitteet eivät koskaan kohtaa Marxin 

dilemmaa: milloin kvantitatiiviset muutokset aiheuttavat kvalitatiivisia seuraamuksia. 

Trendianalyysien suurimmat ongelmat ovat: 1) mittapuiden (benchmarks) puute ja 2) 

kyvyttömyys tunnistaa seuraamuksia ja niiden merkityksiä.53 

 

Holstin mielestä rakenteellisen muutoksen tutkimus on rikastuttanut kansainvälisten 

suhteiden tutkimusta historiallisesta näkökulmasta. Ongelmallista vain on, että 

historialliset muutokset ovat epäsäännöllisiä eivätkä tavoita muun tyyppistä muutosta. 

Voimasuhteiden muutoksien tutkimus on realisteille tärkeä alue mutta muutosten 

seuraukset ovat kiistanalaisia, usein ristiriitaisia ja nykyään on vaikea mitata kansallista 

voimaa. Holstin mielestä paras muutoksen mittari on kansainväliset instituutiot. Niitä 

tutkimalla on mahdollista havaita lyhyen tai pitkän aikavälin muutoksia 

kansainvälisessä politiikassa.  

 

Instituutiot voivat syntyä, esimerkiksi diplomatian instituutiona nähdään usein 

syntyneen 1700-luvun loppupuolella. Instituutiot voivat muuttua (change), esimerkiksi 

diplomatiaan voi tulla uusia elementtejä mutta olennaiset säännöt silti pysyvät samoina. 

Instituutiot voivat muuntua (transformation), jolloin ne säilyttävät joitain piirteitä mutta 

päätehtävät, -toiminnat ja �säännöt voivat muuttua, esimerkiksi monarkia instituutiona 

on muuntunut sen vaikutusvallan vähennyttyä mutta traditioiden pysyessä samoina. 

Instituutiot voivat myös palautua (reversion) entiseen. Ne voivat vanhentua 

(obsolescence), esimerkiksi kolonialismi on hävinnyt.54 

 
 
 

                                                
53 Holsti 2002 [www-dokumentti] 
54 Holsti mainitsee myös dialektisen muutoksen (dialectical change), jossa synteesi syntyy vastakohtien 
teeseistä. Se eroaa hieman muuntumisesta, mutta voidaan laskea samaan kategoriaan kuuluvaksi. 
Sopeutuminen (adaptation) kuuluu muuttumis-kategoriaan ja uusintaminen (replacement) on 
muuntumisen alakategoria. (Holsti 2002, [www-dokumentti] ) 
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2.3.2. Perustavat instituutiot � suur- ja pienvaltiot 
 
 
Instituutiosta esittelen ensiksi keskeisimmän eli valtion ja englantilaisen koulukunnan 

valtioiden jaon pienvaltioiksi (minor powers) ja suurvaltioksi (great powers). Näiden 

lisäksi Martin Wight luokittelee valtioita dominoiviksi valtioiksi (dominant powers), 

maailmanvaltioksi (world powers) ja keskisuuriksi valtioksi (middle powers). Valtiolla 

tässä yhteydessä viitataan moderniin suvereeniin valtioon sen ulkoisessa merkityksessä. 

Sitä voidaan kuvata myös äärimmäisenä lojaliteettina, jonka puolesta ihmiset ovat 

valmiita taistelemaan.55 Tämä valtioiden eli voimien jaottelu voidaan tehdä myös 

napapiirin maiden kesken.  

 

Suurvaltioilla on maailmanlaajuiset intressit. Sen määrittelyssä pitää keskittyä valtion 

voiman määrään, joka pitää suhteuttaa muihin valtioihin. Martin Wight nimeää toisen 

maailmansodan jälkimainingeissa suurvaltioiksi sodan voittajat eli Yhdysvallat, 

Neuvostoliiton, Ranskan, Kiinan, Britannian.56 Nykyään tämä lista vaatisi päivitystä, 

olkoonkin että kyseiset viisi maata ovat yhä véto-oikeuden omistavia YK:n 

turvallisuusneuvoston pysyviä jäseniä. Wightin määritelmissä keskeistä on sotavoima, 

joskin hän luettelee myös muita komponentteja. Ydinaseperhe on kasvanut Wightin 

ajoista. Suurvallan asema hävitään, kuten myös se saavutetaan, väkivallan avulla. 

Totuudenmukaisimmin suurvaltio pystytään määrittelemään historian avulla. Tämä 

tarkoittaa, että saavuttaakseen suurvalta-aseman maan on täytynyt tehdä tiettyjä asioita. 

 

Wightin tieteellinen määritelmä perustuu siihen, että suurvalta on jollain voiman 

komponenteilla mitattuna vahvempi kuin keskivertovaltio. Näitä komponentteja ovat 

väestöllinen ja maantieteellinen koko, teollistuneisuus, sosiaalinen taso, historiallinen 

traditio, halu suuruuteen ja luonnollisesti sotilaallinen voima.57 Huomionarvoista on, 

ettei Wight mainitse esimerkiksi taloutta ja koulutusta erikseen. Toki niiden voidaan 

laskea sisältyvän teollistuneisuuteen ja sosiaaliseen tasoon. Tärkeintä ei kuitenkaan ole  

yksilöidä eri komponentteja tai hakea oikeaa määritelmää suurvallalle, myös Wight 

antaa useampia. Keskeistä on valtioiden luokittelun idea, ei luokittelun kriteerit, jotka 

voivat vaihdella ja jättää tulkinnan varaa eri englantilaisen koulukunnan edustajien 

                                                
55 Wight 1995, 25 
56 Wight 1995, 41 
57 Wight 1995, 48-49 
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kesken58. Nykyaikana jonkun mielestä taloudellisesti huonossa tilanteessa olevaa 

Venäjää voi olla vaikea lukea suurvallaksi, vaikka se sitä onkin maantieteellisen 

kokonsa, väestömääränsä ja sotilaallisen voimansa perusteella. Jos siirtomaansa 

menettäneet Ranska ja Britannia ovat suurvaltoja, samaan kerhoon täytyisi laskea 

kuuluviksi esimerkiksi ainakin ydinasevaltio Intia. Saksa on joidenkin komponenttien 

mukaan suurvalta, mutta sen sotilaallinen voima ei oikeuta tätä asemaa.   

 

Wightin määritelmän mukaan maailmanvaltio käyttää Euroopan sisällä Euroopan 

ulkopuolisista resursseista hankittua voimaa. Tämä määritelmä piti paikkaansa 

siirtomaajärjestelmän murenemiseen asti. Yhdysvalloista ja Japanista tuli ensimmäiset 

suurvallat, joiden resurssit sijaitsivat kokonaan Euroopan ulkopuolelta. Japanista ei 

tullut koskaan maailmanvaltiota, vaikka imperialistisella Japanilla on ollut Euroopan 

valloitukseen liittyviä suunnitelmia.59 Tässä tulee jälleen Wightin Eurooppa-keskeisyys 

esiin: määritelmän mukaan vain Euroopassa käytetyn voiman määrä ratkaisee.  

 

Hedley Bullin mukaan suurvaltioista puhuttaessa on oletettava kolme asiaa:60  

1) On olemassa vähintään kaksi suurvaltiota, jotka ovat vertailtavissa asemansa 

suhteen; 

2) Nämä valtiot ovat sotilaallisella tasolla maailman eturyhmää; 

3) Suurvaltioilla on tietyt oikeudet ja velvollisuudet. Ne esimerkiksi määrittelevät 

kansainvälisen järjestelmän rauhaan vaikuttavia tekijöitä. 

 

Näitä oletuksia sovellettaessa nykyajan maailmanpolitiikkaan voi tehdä seuraavanlaisia 

johtopäätöksiä: Yhdysvaltojen rinnalta on kadonnut vertailtava kumppani 

Neuvostoliitto, Venäjä ei monen komponentin suhteen ole vertailukelpoinen 

Yhdysvaltojen kanssa mutta se on sotilaallisesti edelleenkin suurvaltio. Toisaalta 

Euroopan unioni on noussut taloudelliseksi kilpailijaksi mutta toistaiseksi sen 

sotilaskapasiteetti ei oikeuta suurvalta-asemaa. Kolmas oletus tarkoittaa, että 

suurvaltapolitiikka on mahdollista vain kansainvälisen yhteisön tasolla. Eli suurvalloilla 

tulee olla jonkinasteinen jaettu kulttuuri, jotta ne voivat toimia yhdessä. Tämä on 

keskeinen erottava tekijä englantilaisen koulukunnan ja rakenteellisen (structural) 

                                                
58 vrt. Bull 1995 
59 Wight 1995, 54-60 
60 Bull, 1991, 194-199 
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realismin välillä. Realismissa nähdään, että pelkät rakenteet aiheuttavat konfliktin mutta 

englantilainen koulukunta painottaa yhteistä kulttuuria, joka tulee esille kansainvälisen 

yhteisön ja sääntöjen kautta.  

 

Dominoiva valtio on sellainen, joka voi mitellä voimiaan, kun vastassa ovat kaikki muut 

valtiot liittoutuneena keskenään.61 Keskisuuret ovat puolestaan paikallisia suurvaltioita, 

joiden yleiset intressit kuitenkin rajoittuvat maantieteelliseen alueeseen. Pienvaltioilla 

on vain rajalliset intressit puolustettavanaan, ne toimivat lähinnä paikallisesti.62  

 

Dominoiva valtio Tasavertainen, kun vastassa muut valtiot liittoutuneena 
Maailmanvaltio Käyttää Euroopassa sen ulkopuolelta hankittua voimaa 

Suurvaltio Maailmanlaajuiset intressit, tietyt komponentit ja historia 
Keskisuuri valtio Paikallisia suurvaltioita, maantieteellisesti rajatut intressit 

Pienvaltio Rajalliset intressit, paikallinen toiminta 
 Taulukko 6: Valtioiden luokittelu 

 

2.3.3. Menettelytapainstituutiot 
 
Diplomatia on järjestelmä ja kommunikaation muoto valtioiden välillä. Martin Wightin 

mukaan diplomatia on kansainvälisten suhteiden tärkein instituutio (master-

institution).63 

 

Diplomatia on hitaasti institutionalisoitunut, sen edellytyksiin kuuluvat: 1) säännöllinen 

ja rajoitettu toiminta; 2) säännöt, normit ja etiketti niiden ympärillä; 3) ideoiden 

diskurssi, joka määrittää tehtävät ja vaatimukset; 4) asiantuntijan ammatti, joka hoitaa 

näitä tehtäviä ja vaatimuksia sekä artikuloi normit, ideat ja tavat.64 

 

Wight jakaa diplomatian pysyviin suurlähetystöihin ja konferensseihin.65 Hedley Bull 

ilmaisee saman asian jakamalla diplomaattiset suhteet bilateraaleiksi ja multilateraaliksi. 

Hänen mukaansa diplomatia on valtioiden ja muiden instituutioiden välisten suhteiden 
                                                
61 Wight 1995, 34 
62 Wight 1995, 61-67 
63 Wight 1995, 113 
64 Holsti 2002 [www-dokumentti] 
65 Diplomaattiset käytännöt Wight jakaa  länsimaisiin ja vallankumouksellisiin (revolutionary). 
Vallankumouksellisia lähetystöjä ei enää juurikaan ole mutta historiassa niille oli tyypillistä vakoilu ja 
salailu. Sodan käynnistyessä tai lähestyessä diplomatia ottaa usein harppauksen vallankumoukselliseen 
suuntaan. Silloin informaatio muuttuu salailuksi, neuvottelu kumoukselliseksi jyräämiseksi ja 
kommunikaatio propagandaksi. Kts. Wight 1995, 117-121 
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hoitamista, joka tapahtuu virallisten valtion edustajien toimesta ja rauhanomaisin 

keinoin.66  Tämä tarkoittaa sitä, että yksityisen henkilön, yrityksen tai yhteisön toiminta 

ei siis ole diplomatiaa, vaikka sillä olisi vaikutusta valtioiden välisiin suhteisiin. 

Nykyään näillä yksityisillä, epävirallisilla tahoilla on yhä suurempi merkitys 

maailmanpolitiikassa, sekä korkean (high) että matalan (low) tason politiikassa. 

Lukuisat ei-valtiolliset organisaatiot (NGO:t) eli kansalaisjärjestöt vaikuttavat 

esimerkiksi virallisiin ympäristösopimuksiin. Monikansalliset yritykset (MNC:t) 

vaikuttavat epäsuorasti esimerkiksi rajojen avautumiseen, investointien turvaamiseen, 

infrastruktuuriin. Ja yksityisillä, epävirallisilla henkilöillä (esimerkiksi liikemiehillä) voi 

olla merkittävä rooli jopa rauhanneuvotteluissa kulissien takana.   

 

Diplomatiaan kuuluu ulkopolitiikan muotoilu ja toteuttaminen. Muotoilu tarkoittaa 

informaation keräämistä ja politiikan eri vaihtoehtoehtojen punnitsemista. 

Toteuttaminen tarkoittaa tiedottamista ulkopolitiikasta ja kohdemaan taivuttamista 

hyväksymään tai kannattamaan poliittista linjaa. Lisäksi diplomatian tehtäviä ovat 

kommunikaatio, neuvottelu, informaatio, erimielisyyksien minimointi ja symbolinen 

funktio.67 Diplomatia voi olla kertaluontoista eli ad hoc �tyyppistä tai 

institutionalisoitunutta. Pitää myös erottaa diplomaatti- ja konsulialat kansainvälisissä 

suhteissa. Näistä ensimmäinen keskittyy hallitusten välisten suhteiden hoitamiseen ja 

jälkimmäinen yksityisten ihmisten suhteisiin toisen maan hallituksen ja ihmisten 

kanssa.68 

 

Hedley Bull kirjoittaa, että nykyaikainen institutionalisoitunut diplomatia edellyttää 

kansainvälisen systeemin lisäksi kansainvälisen yhteisön olemassaoloa. Diplomaattisia 

suhteita ylläpitävien maiden on hyväksyttävä tietyt yhteiset periaatteet ja normit.69  

 
Voiman tasapaino voi kuulostaa kylmän sodan aikaiselta muinaisjäänteeltä. Viime 

vuosien maailman mullistusten, terrori-iskujen ja terrorismin vastaisen sodan myötä 

käsite on tullut jälleen keskeiseksi maailmanpolitiikassa. Voiman tasapaino tarkoittaa 

tilaa, jossa yksikään valtio ei ole ylivoimainen eikä voi täten sanella muille lakeja. 

Kylmän sodan aikana vallitsi Bullin määritelmän mukaan yksinkertainen voiman 

                                                
66 Bull 1995, 156-158 
67 Bull 1995, 166-177 
68 Bull 1995, 158-160 
69 Bull 1995, 161-163 
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tasapaino. Jo kylmän sodan loppupuolella Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton lisäksi 

suurvalloiksi nousivat Eurooppa, Japani ja Kiina. Tilanne muuttui 

monimutkaisemmaksi, mutta silti tasapaino säilyi. Nykyinen terrorismin vastainen sota 

heiluttaa vallan tasapainoa, kun Yhdysvallat liittolaisineen toimii yksipuoleisesti 

välittämättä kansainvälisestä yhteisöstä. Yhdysvaltain voimakkuus on heijastunut myös 

arktiseen yhteistyöhön, jossa edistys on tapahtunut Yhdysvaltojen haluamassa 

tahdissa.70 Ajan myötä tasapaino tulee palautumaan, jos maailman järjestystä halutaan 

ylläpitää. Wight kirjoittaakin, että kun yksi valtio kasvaa vaarallisen voimakkaaksi, 

muut liittoutuvat sitä vastaan.71 

 

Voiman tasapainoa ylläpidetään kompensaatiolla. Kompensaatio on periaate, joka 

hallitsee saman vahvuisten toimijoiden kokonaisuutta. Sillä viitataan alueiden, 

taloudellisten voimavarojen tms. vaihtoon tai luovutukseen vallan tasapainon 

ylläpitämiseksi. Kompensaatio voi olla joko bilateraalista tai multilateraalista riippuen 

sen osapuolien määrästä.72 Esimerkiksi hävinneen Saksan jako miehitysalueisiin 1945 

on hyvä esimerkki kompensaatiosta. Pohjoisnavan aluetta ei ole koskaan jaettu 

samanlaisesti etupiireihin kuin Etelämannerta.73 Tämä ei tietenkään tarkoita, etteikö 

Arktisella alueella voisi  tapahtua kompensaatiota eri instituutioiden kautta. 

 

Voiman tasapainolla viitataan kansainvälisen politiikan sotilaalliseen, taloudelliseen ja 

diplomaattiseen voimankäyttöön.74 Voidaan tehdä erottelu subjektiiviseen ja 

objektiiviseen voiman tasapainoon. Objektiivinen vallan tasapaino tarkoittaa 

materiaalisen voiman saman vahvuisuutta, kun taas subjektiivinen tasapaino on 

henkinen, informaation ja propagandan luoma kuva tasavahvuudesta. Kansainvälisen 

järjestyksen säilyminen edellyttää molempia.75 

 

Sota on poliittisten yksiköiden keskinäistä organisoitua väkivaltaa ja yksi keskeisistä 

englantilaisen koulukunnan kansainvälisen yhteisön instituutioista. Sodan yhdistäminen 

arktiseen alueeseen voi tuntua aluksi kaukaiselta, etenkin kun kylmän sodan 

                                                
70 Nord [www-dokumentti] 
71 Wight 1995, 168 
72 Wight., 1995 186 
73 Tässä yhteydessä on muistettava, että napojen keskeinen ero on, että etelässä on manner kun taas 
pohjoinen on pelkkää jäätä. 
74 Wight, 1995, 168 
75 Bull 1995, 99-102 



 33

vastakkainasettelu on poistunut. Historia on kuitenkin opettanut, että sota ei koskaan 

poistu maailmasta. Eikä ole itsestäänselvyys, että rauha suurvaltojen eli Venäjän ja 

Yhdysvaltojen kesken tulee säilymään vuosikymmeniä. 

 

Martin Wightin mukaan sota on välttämätön, mutta tietyt sodat ovat vältettävissä. 

Rationalistinen taso yhdistää oikeudenmukaisen sodan (just war) käsitteellään realistien 

määritelmän sodasta politiikan jatkeena eli viimeisenä argumentointikeinona (ultima 

ratio regum) ja revolutionistien määritelmän pyhästä sodasta tai ristiretkestä.76  

 

Hedley Bull määrittelee sodan löyhässä ja tiukassa merkityksessä; löyhässä 

merkityksessä sota on minkä tahansa poliittisen yksikön (esimerkiksi heimo, antiikin 

imperiumi, feodaalihallitsija) organisoitua väkivaltaa toista poliittista yksikköä kohtaan, 

ja tiukassa merkityksessä se on modernien kansallisvaltioiden eli hallitusten välinen. 

Bullin mukaan sota pitää ymmärtää sekä materialistisessa ja laillisessa merkityksessä. 

Materiaalinen merkitys tarkoittaa todellisia, konkreettisia vihamielisyyksiä ja laillisella, 

normatiivisella merkityksellä viitataan sodan oikeuttavaan sopimusrikkomukseen. 

Useilla sodilla on pelkästään materiaalinen merkitys; laillinen perusta puuttuu tai on 

hatara.77 

 

Kalevi Holstin mukaan sota ilmiönä on muuttunut siitä, mitä se oli vielä 1930-luvulla. 

Ensinnäkin suurin osa sodista käydään valtioiden sisällä. Toiseksi, sodat eivät toistu 

säännöllisin väliajoin, kuten realistit ja neorealistit olettavat tapahtuvan anarkkisessa 

järjestelmässä. Kolmanneksi, valtioiden välisiä sotia käyvät nykyään lähinnä pien- ja 

keskisuuret valtiot keskenään eivätkä suurvaltiot kuten perinteisesti. Suurin osa sodista 

kolmekymmentävuotisen sodan ja toisen maailmasodan välillä olivat suurvaltioiden 

välisiä. Kylmässä sodassa suurvallat olivat toki napit vastakkain, mutta varsinaiset 

fyysiset taistelut käytiin suhteellisen uusissa ja heikoissa valtioissa.78  

 

Koska suurin osa sodista on nykyään valtioiden sisäisiä, selityksiä sotiin on Holstin 

mukaan haettava valtioista itsestään eikä valtioiden välisistä suhteista tai järjestelmästä. 

Valtion voimakkuus on kytköksissä sodan syttymisen todennäköisyyteen. Heikko valtio 

                                                
76 Bull 1991, xiv-xvii 
77 Bull 1995, 178-179 
78 Holsti 1996, 25 
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ajautuu helpommin sisäiseen konfliktiin. On siis tutkittava valtioita sisältäpäin. 

Voimakkuus on kytköksissä legitimiteettiin. 

 

Valtioiden legitimiteetti perustuu kolmeen pääperiaatteeseen: 1) yleiseen 

suvereniteettiin, 2) uskontoon ja 3) luontaiseen yhteisöön, jolla usein viitataan 

etnisyyteen. Suvereniteettiin perustuvat valtiot ovat Holstin mukaan kansalaisvaltioita ja 

sota syttyy usein kahteen muuhun periaatteeseen perustuvissa valtioissa, sillä ne 

(uskonto ja luontainen yhteisö) ovat poissulkevia. Useimmat maailman valtioista 

muodostuvat useista yhteisöistä. Valtioissa, joiden legitimiteetti perustuu poissulkevasti 

uskontoon tai luontaiseen yhteisöön, yksi ryhmä hallitsee muiden kustannuksella. Jos 

tällaisessa valtiossa demografinen tai sosiaalinen kehitys on ristiriidassa poissulkevan, 

hallitsevan eliitin kanssa valtiosta tulee heikko ja ääritilanteessa se ajautuu sotaan. 79 

 

Instituutio 
Macchiavelliläinen Grotiaaninen Kantilainen 

Kansallinen etu intressien konflikti intressien jännitys solidaarisuus, intressien 
luonnollinen harmonia 

Voiman tasapaino Voiman nykyinen 
jakautuminen 

tasainen voiman 
jakautuminen tasapainot ei kiinnosta 

Diplomatia ennaltaehkäisevä rooli, 
poliittinen itseriittoisuus

Kosto, poliittinen 
keskinäisriippuvuus 

reformistinen, 
ulkopolitiikan hylkääminen

Kansainvälinen 
laki positivismi luonnon laki 

Luonnon lait: 
kansainvälinen laki on 

status quon idea 

Sota politiikan jatke politiikan pettäminen, 
oikeutettu, rajattu sota 

historian instrumentti, 
pyhä sota, vapautus, 
vallankumous rauhan 

ehto 
Taulukko 7: Instituutioiden yhteenveto (lähde: Wight 1991, 274-278) 

                                                
79 Holsti 1996, xi-xiii 
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3. Alue ja maailmanyhteisö 

 

3.1. Alueellisuusteoriat 
 
Alueellisuudella tarkoitetaan sitä historian ja yhteiskuntatieteiden näkökulmaa, jolla 

alueiden muuttamista ja muuttumista selitetään. Alueellisuudella selitetään myös, miten 

tilasta on muodostunut tai muodostettu alueita. Yhteiskuntatieteissä alan käsitteistö ei 

ole vakiintunutta ja siksi jokainen tutkija luo osittain omat käsityksensä.80 

 

Alueellisuusteorioita on sovellettu paljon pohjoiseen ulottuvuuteen.81 Kylmän sodan 

päättyminen, realistisen tradition heikkoudet ja eurooppalaiset alueellistumisprosessit 

innostivat monia tutkijoita regionalismin pariin.82 Alueellisuusteoriat haastoivat 

perinteisen valtiokeskeisen realismin. Koska englantilainen koulukunta on 

valtiokeskeinen sekä realismin että rationalismin tasoilla, yhdistän alueellisuusteoriat 

revolutionistiseen tasoon. Barentsin Euro-Arktisen alueen syntyminen innoitti 

puolestaan tutkijoita liittämään alueellisuusteoriat arktiseen tutkimukseen.83 

 

Alueellisuuden tutkimuksessa käytetään regionalismin ja regionalisaation käsitteitä. 

Näitä erottaa suhtautuminen alueen syntyprosessiin. Käsitteet ovat moniselitteisiä, mikä 

käy ilmi esimerkiksi Jyrki Käkösen ja Monica Tennbergin erilaisista tulkinnoista. 

Molemmat kirjoittavat samoista ilmiöistä mutta käyttävät vastakkaisia termejä.84 Tässä 

työssä käytän suomenkielisiä käännöksiä näille nimikkeille. Kaisa Lähteenmäki-Smith 

on kääntänyt termit siten että regionalization tarkoittaa alueellistamista ja regionalism 

                                                
80 Saarikoski 1994, 97. 
81 Kts. esim. Käkönen 1996, Tennberg 1998, Keskitalo 2002, Heininen 1999. 
82 Käkönen ja Lähteenmäki 1995. 
83 Ks. esim. Stokke ja Tunander 1994. 
84 Yksiselitteistä konsensusta käsitteistä ei ole syntynyt. Päinvastoin kuin Käkönen (Käkönen 1996, 57.), 
Tennberg  pitää regionalisaatiota ylhäältä alaspäin suuntautuvana prosessina ja regionalismia alhaalta 
ylöspäin tyylisenä ruohonjuuritason yhteistyönä (Tennberg 1998, 16-17, Keskitalo 2002, 8). Näillä 
kohtuullisen uusilla käsitteillä näyttää siis olevan eri tulkintoja. Sisällöllisesti Käkönen ja Tennberg 
ymmärtävät samanlaisesti käsitteet mutta niillä on vain eri nimitarrat; Käkönen ja Lähteenmäki (1995) 
kutsuvat valtiokeskeisen ylhäältä alaspäin tapahtuvaa prosessia vanhaksi regionalismiksi ja alhaalta 
ylöspäin suuntautuvaa prosessia, jossa keskeisiä toimijoita ovat muut kuin valtiolliset toimijat, uudeksi 
regionalisaatioksi.  
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alueellistumista.85 Alueellistamisella tarkoitan ylhäältä alaspäin ja alueellistumisella 

alhaalta ylöspäin suuntautuvaa alueen syntyprosessia. 

 

Alueellistamisen ja alueellistumisen sisällöt vaihtelevat. Joissakin määritelmissä 

ihmisen tietoisuuden taso ja toiminnan intensiviteetti ovat ratkaisevassa asemassa. 

Tällöin alueellistamisessa aluetta tehdään tai muutetaan tiedostaen ja tarkoituksella. 

Toisaalta alueellistamisessa alue syntyy tai muodostuu tiedostamatta tai tahattomasti.86 

Tässä työssä käytän Käkösen87 ja Lähteenmäki-Smithin88 määritelmiä, joissa 

aluekehityksen subjektin rooli nähdään tärkeänä. Alueellistumisessa paikallisen tason 

toimijat hakeutuvat yhteystyöhön valtiollisten rajojen yli. Tämä tarkoittaa eri valtioissa 

sijaitsevien alueiden yhteistyötä. Paikallisen tason edut ovat ensisijaisia, vaikka ne 

olisivatkin ristiriidassa valtiollisten etujen kanssa. Alueellistamisessa puolestaan valtiot 

ovat aloitteentekijöitä, subjekteja yhteistyössä.  

 

Kylmän sodan jälkeinen Euroopan integraatio on ollut pääasiassa alueellistamista, 

koska se on lähtenyt valtioidenvälisestä ylhäältä alaspäin johdetusta yhteistyöstä. Tosin 

se on ruokkinut myös alueellistumista.89 Alue on ollut aikaisemmin ja vanhan 

alueellistamisen määrittelyjen mukaan maantieteellinen konsepti, jolla on viitattu 

valtioiden maantieteelliseen ryhmittymään, esimerkiksi mantereeseen, kauppa- tai 

sotilasliittoon.  

 

Alueellistaminen ei ole yksittäinen ilmiö, vaan sillä on useita erilaisia muotoja. 

Alueellistamisella on erilaiset historiat eri maissa. Ympäri Eurooppaa maat ovat 

tasoittaneet alueiden välisiä tuloeroja aluepolitiikoillaan. Joissain maissa alueet ovat 

erittäin itsenäisiä (esim. Saksan osavaltiot) ja niissä voi olla jopa oma lainsäädäntönsä, 

kun taas toisissa maissa valtio on pitänyt alueet tiukassa hallinnassaan (esim. Suomi). 

Nämä valtioiden aluepolitiikkojen ja alueiden roolien erot yhtenäisvaltioissa aiheuttavat 

epätasa-arvoiset lähtökohdat rajat ylittävälle alueelliselle yhteistyölle. Kylmän sodan 

loppuminen mahdollisti alueiden ja läänien omien kansainvälisten suhteiden luomisen, 

mikä desentralisoi kansalliselle tasolle kuulunutta ulkopolitiikkaa. Toisaalta 

                                                
85 Lähteenmäki-Smith 1999, 2. 
86 Saarikoski 1996, 87; Saarikoski 2000, 32. 
87 Käkönen 1994, 17-18 ja 20-21 
88 Lähteenmäki-Smith 1999, 2. 
89 Käkönen ja Lähteenmäki 1995 
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globalisaatio on vähentänyt kansallisvaltion roolia ja siten nostanut alueiden merkitystä. 

Globaalilla tasolla ei ole valtioiden yläpuolella olevaa legitiimia toimijaa, joten 

ongelmat on ratkaistava paikallisella tasolla. Myös Euroopan unioni pyrkii 

läheisyysperiaatteellaan ratkaisemaan ongelmat mahdollisimman paikallisella tasolla.90   

 

Iver B. Neumann asettaa perinteisen tutkimuksen alueellisuudesta jatkumoon, jonka 

yhdessä päässä selitetään alueita ja niiden olemassaoloa pelkästään sisäisillä ja toisessa 

päässä ainoastaan ulkoisilla tekijöillä.91 Tällaista jakoa mukaillen voin koota edellä 

esitellyt tietoisuutta ja subjektia painottavat lähestymistavat seuraavanlaiseen 

taulukkoon: 

 

 Lähestymistapa
inside-out, 

kulttuurinen, 
alueellistuminen

outside-in, 
geopoliittinen, 

alueellistaminen 

Saarikoski Tietoisuuden taso 
keskeinen 

tietoisuus leviää, 
alue muodostuu 

tahattomasti 

tietoisuutta 
levitetään, aluetta 

tehdään 
tahallisesti 

Käkönen ja 
Lähteenmäki-

Smith 

Subjekti 
keskeinen 

paikalliset 
toimijat 

yhteistyön 
subjekteja 

valtiot yhteistyön 
subjekteja 

 
 Taulukko 8: Alueellisuusteoriat 

 

Neumann kritisoi perinteistä alueellisuustutkimusta siitä, että siinä otetaan alueen 

olemassaolo annettuna eikä selitetä alueen syntymisen luonnetta ja aiheuttajia 

ollenkaan. Tämän takia hän tarjoaa teoreettiseen keskusteluun näkemystä alueen 

rakentamisesta (region building) eli genealogista lähestymistapaa. Hänen mukaansa 

alueet ovat sosiaalisesti rakennettuja. Tämä lähestymistapa kysyy, kuinka ja miksi tietyn 

alueen olemassaolo alkujaan oletettiin sekä kuka säilyttää alueen olemassaoloa ja millä 

tarkoitusperillä. Alueiden kannalta välttämättömiä ovat alueiden rakentajat (region 

builders). Ne ovat poliittisia toimijoita, jotka osana jotakin poliittista prosessia näkevät 

hyödylliseksi kuvitella alueelle tietyn spatiaalisen ja kronologisen identiteetin, joista he 

yrittävät tehdä yleisen totuuden. Alueiden rakentajilla onkin pyrkimys tehdä alueesta 

mahdollisimman luonnollinen ja itsestään selvä. Genealogista lähestymistapaa 

                                                
90 Käkönen 1996, 58 
91 Neumann 1999, 116-122. 
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kiinnostaa se, mistä kriteerit luonnollisuudelle tulevat, kuka ne muotoili, kuka päätti 

käyttää niitä, kuka teki niistä relevantteja ja kuka niistä hyötyy.92 Lähestymistavan 

mukaan on periaatteessa mahdollista luoda alue tyhjästä, sillä aina on löydettävissä 

jokin linkki, jolla voidaan perustella jonkin toimijan liittämistä tiettyyn alueeseen.93 

 

Neumannin kysymykset siis liittyvät alueen syntyyn, rakentajiin ja niiden intresseihin. 

Martin Wight pitää yhteisötasoa enemmän valmiiksi annettuna, hän ei kiinnitä samalla 

tapaa huomiota subjektien intresseihin ja identiteetteihin. Ne tarjoaisivat syvyyttä tämän 

tutkimuksen pohjoisen yhteistyön alueen ja yhteisön syntymistä koskevaan osaan. En 

lähde kuitenkaan kyseenalaistamaan subjekteja ja niiden intressejä, koska se vaikeuttaisi 

tämän tutkimuksen kaltaisen kokonaiskuvan luomista huomattavasti. Tutkin enemmän 

syntyprosessia kuin synnyttäjien intressejä. Syntyprosessissa keskityn siihen, ketkä ovat 

subjekteja ja mistä suunnasta se on johdettu. Yhteisön sosiaalisesti rakennettu luonne ja 

ontologisen pohjan kyseenalaistaminen antaisivat aiheen jatkotutkimukselle.  

 

3.2. Alueen ja maailmanyhteisön rinnastaminen 
 

Tässä työssä rinnastan alueellisuustutkimuksen alueen englantilaisen koulukunnan 

revolutionistiseen maailmanyhteisöön. Rinnastus on hedelmällinen etenkin tutkittaessa 

alueen tai yhteisön syntyä.  

 

Youngin mukaan alueella täytyy olla oma poliittinen dynamiikka ja asialista, 

muodolliset rakenteet ja forumit niiden hoitamiseen sekä säännöt ja instituutiot 

yhteisten ongelmien hoitamiseen.94 Tällainen kansainvälinen alue ei voi muodostua 

realistisella tai rationalistisella tasolla. Martin Wightin mukaan kansainvälinen yhteisö 

on poliittinen ja sosiaalinen tosiasia, joka rakentuu instituutioiden, kuten diplomatian ja 

kansainvälisen lain, varaan.95   

 

Realistisen tason mukaan ei ole olemassa luonnollista kansojen välistä yhteisöä. Yhteisö 

syntyy yhteiskuntasopimuksella, jota ei voida sopia kansainvälisellä tasolla. Tästä 

                                                
92 Neumann 1999, 115 
93 Neumann 1999, 140 
94 Young 1993, 4  
95 Wight 1991, 30 
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johtuu, että valtiot ovat keskenään luonnontilassa, joka Hobbesin mukaan vastaa 

sotatilaa.96 Rationalistisen tason ja John Locken mukaan tämä luonnontila ei ole 

kuitenkaan sotatila ja siihen sisältyy tiettyjä käytöstapoja - hyvä tahto, 

molemminpuolinen auttaminen ja varjelu. Luonnontilassa ei kuitenkaan ole poliittista 

ylempää tahoa eli se on institutionaalisesti vajavainen. Nämä molemmat tasot ovat 

toisiaan täydentäviä. Keskeinen ero on, että realistien mielestä käytöstavat ovat 

voimankäyttöä ja rationalistien mielestä voimankäyttö tulee kuvioihin, kun käytöstavat 

pettävät.97 Revolutionistit rinnastavat kansainväliset suhteet valtion sisäpolitiikkaan. 

Tällaiseen maailmanyhteisöön on Wightin mukaan kolme pääsytietä: 98 

 

1) kansainvälisen yhteisön jäsenten opillinen yksimielisyys (doctrinal 

uniformity);  

2) opillinen imperialismi, jossa yksi suurvalta levittää yksimielisyyden (doctrinal 

imperialism) ja  

3) kosmopolitanismi, jossa kansainvälisen yhteisön jäseniä ovat yksilöt valtioiden 

tai kansojen sijaan (cosmopolitanism).  

 

Seuraavassa nelikentässä olen soveltanut näitä Wightin keinoja revolutionistisen tason 

yhteisöön pääsemiseksi Saarikosken ja Käkösen sekä Lähteenmäki-Smithin 

alueellistamistapoihin: 

 

Lähestymistapa 
inside-out, 
yksilötaso 

alueellistuminen 

outside-in, 
valtiotaso, 

alueellistaminen 

Tiedostamaton Kosmopolitanismi 
(luontainen) 

Opillinen 
yksimielisyys 

Tietoinen Kosmopolitanismi 
(päätetty) 

Opillinen 
imperialismi 

 Taulukko 9: Revolutionistinen taso ja alueellisuusteoriat 

 

                                                
96 Wight 1991, 31 
97 Wight 1991, 38-40 
98 Wight 1991, 40-48 
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Yksilötasolla kosmopolitanismista on syytä erotella luontainen ja päätetty taso. 

Luontaisella tasolla kuulutaan yhteisöön alitajuisesti, synnytään johonkin 

kosmopoliittiin etniseen ryhmään, esimerkiksi inuitiksi. Päätös kosmopoliitiksi 

ryhtymisestä on kognitiivinen. Tällaisen päätöksen tekemiseen voi mahdollistaa  

opillinen yksimielisyys, joka on näistä pääsyteistä selkeästi maltillisin, koska se olettaa 

kansainvälisen järjestelmän perustuvan valtioiden yhteisöön ja enemmistön 

oikeaoppisuuteen.  

 

Periaatteessa opillinen yksimielisyys ei painosta päätöksentekoon mutta koska kyse on 

kuitenkin yksimielisyydestä, enemmistö joutuu suostuttelemaan tai pakottamaan 

vähemmistön oman ideologiansa kannalle. Suvereenien valtioiden opillisista ja 

rakenteellisista eroista johtuen käytännössä tämä kuitenkin johtaisi valtionvastaiseen 

toimintaan tai interventioon. Eli opillinen yksimielisyys on käytännössä tehoton ilman 

opillista imperialismia, joka mahdollistamisen sijaan painostaa jäseniä yksimielisyyteen. 

Ideologisella imperiumilla on tapana ajaa yksimielisyyttä muiden kesken, luoda 

yksimielinen valtioyhteisö ja tehdä siitä lopulta kosmopoliittinen maailmanvaltio. Tästä 

esimerkkeinä Wight mainitsee Napoleonin Ranskan, Hitlerin Saksan ja Stalinismin Itä-

Euroopassa.99  

 

Tästä Wightin viitoituksesta voidaan vetää johtopäätös, että alueellisen tason yhteistyö 

ei voi kehittyä kosmopoliittiseksi yhteisöksi ilman että joku valtio ajaisi sitä 

imperialistisin keinoin. Niinpä Wightin voidaan tulkita suhtautuvan kriittisesti 

alueellistumiseen, jossa lähtökohtana on paikallisten samanmielisten toimijoiden 

toisiaan hyödyttävä yhteistyö, koska hän ei usko että opillista yksimielisyyttä yhteisössä 

saavutettaisiin ilman imperialismia. Tästä huolimatta selvitän yhteisön ja alueen 

rakentumista avoimin mielin kaikkiin mahdollisuuksiin. 

 

3.3. Uhkakuvat 
 
Alueellistumisella on myös omat uhkakuvansa. Kun se haastaa valtiokeskeisen 

järjestelmän selkeyden, poliittis-sotilaallisesta turvallisuudesta tulee enemmän yhteistä. 

Muodostuu valtioiden rajoja ylittäviä yhteistyöalueita, joiden intressit eivät ole 

                                                
99 Wight 1991, 47-48 
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välttämättä yhtenäisiä valtiotason kanssa. Arto Nokkala on tutkinut ilmiötä 

sotilaallisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa etenkin rajat ylittävä ja alhaalta 

kansalaisyhteiskunnan suunnasta nouseva alueellistuminen voi tuottaa valtioille 

uhkakuvia, jotka saavat sotilaallistakin sisältöä. 100  

 

Nokkalan mielestä valtiot saattavat pyrkiä suojaamaan sotilasstrategisia intressejään ei-

toivotulta poliittiselta mobilisaatiolta eli esimerkiksi alueellistumiselta, jos alueella on 

esimerkiksi tärkeä jatkuvuutta edustava sotilastukikohta. Nokkala lisää tähän, että 

pitkälle menevä alueellistuminen voi merkitä sitä, että sotilastukikohtia pidetään yllä 

muista kuin sotilaallisista syistä.101 Sotilastukikohdat siis voivat olla pitkälle menneessä 

alueellisessa skenaariossa valtion keskusjohdon viimeinen oljenkorsi alueen hallintaan. 

 

Kapean, sotilaallisen turvallisuuden painoarvo voi laskea laajan turvallisuuden 

merkityksen lisääntyessä. Positiivisemman, erityisesti aluetason, tulkinnan mukaan 

regionalisaatio nähdään enemmän mahdollisuutena. Verkostoituminen ja rajat ylittävä 

yhteistyö voisi auttaa Venäjän alueiden kasvavia ongelmia. Näin myös Venäjä voisi 

lähentyä länttä ja etenkin Euroopan unionia.  

 

Hiski Haukkala toteaa, että tälläinen jako on yleensä selvää eli keskusta haluaa 

sentralisaatiota ja alueet regionalisaatiota. Mutta esimerkiksi Venäjän tapauksessa asiat 

eivät ole näin yksinkertaisia. Regionalisaatiota ei tapahdu ainoastaan Moskovan ja 

alueiden kesken vaan toisaalta myös alueiden sisällä keskustan ja periferian kesken.102 

                                                
100 Nokkala 2000, 41 
101 Ibid. 
102 Haukkala 2001, 10-11 
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4. Metodina vertaileva politiikan tutkimus 
 
Koko tutkimukseni analyysiosaa hallitsee vahva vertaileva ote. Tässä kappaleessa 

esittelen vertailevan tutkimuksen rakennetta ja päättelyn logiikkaa, jossa käytän 

hyväkseni vanhan mestarin, John Stuart Millin, päättelysääntöjä. Esittelen 

tapaustutkimuksen metodologiaa, jota käytän selkeimmin eksogeenisen analyysin 

toisessa osassa (kpl 6.2.), jossa vertailen tapauksia eli aikakausia. 

 

4.1. Vertailevan tutkimuksen rakenne ja J.S. Mill 
 

Vertailevassa tutkimuksessa etsitään yksittäistapauksia tutkimalla toiminnan, 

käyttäytymisen tai rakenteellisten piirteiden säännönmukaisuuksia, jotka kukin erikseen 

tai joukkona edustavat laajempaa tutkimusmaailmaa. Keskeisiä seikkoja vertailevassa 

menetelmässä ovat: empiirinen tieto; kumulatiiviset, testattavat teoriat; systemaattinen 

vertailu ja kontrastien hakeminen.  

 

Vertailua hankaloittaa poliittisten prosessien monimutkainen luonne. Ilmiöiden 

kausaliteettisuhteita on vaikea todistaa, vaikka tutkittavia muuttujia olisi kuinka paljon 

tahansa. Aina on joitakin ylimääräisiä, ulkopuolisia tekijöitä, jotka vaikuttavat ihmisten 

käyttäytymiseen ja siten poliittisiin prosesseihin. Joissain tapauksissa keinotekoinen 

kausaaliyhteyden hakeminen tutkimuskohteesta saattaa olla jopa harhaanjohtavaa.103  

 

Tavoitteeni ei ole pelkästään löytää syitä riippuville muuttujille vaan oppia 

ymmärtämään paremmin koko pohjoisen yhteistyön ilmiötä. Vertaileva tutkimus antaa 

hyvän työkalun tähän. Suurin osa tutkimuksesta on tapahtumien vertailua ja analysointia 

vertailevin menetelmin mutta työhön kuuluu myös vertaileva tapaustutkimus, jossa 

selvitetään tutkimuskohteen temporaaliseen ulottuvuuteen liittyviä ongelmia. 

 
Tutkimuksen riippuvat muuttujat kumpuavat tutkimusongelmasta. Riippuvia muuttujia 

pyrin selittämään riippumattomilla etsimällä niiden välillä korrelaatiota. Lähtökohtana 

on eristää tekijä tai rajoitettu määrä tekijöitä, jotka tuottavat muutoksia tai selittävät 

riippuvia muuttujia.  

                                                
103 Peters 1998, 2 
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John Stuart Millin päämäärä oli muotoilla looginen perusta induktiiviselle tieteelliselle 

tutkimukselle. Kausaalisuhteiden osoittamiseksi on edelleenkin varsin yleistä käyttää 

tapaustutkimuksissa Millin kokeellisen tutkimuksen ehtoja 1800-luvulta: 

  

1) yhtäläisyyden ehto (method of agreement): jos useilla riippumattomilla 

muuttujilla on yksi yhteinen tekijä, selittää tämä riippuvaa muuttujaa;  

2) eron ehto (method of difference): jos useat riippumattomat muuttujat ovat 

samanlaisia mutta yksi erilainen, on tämä riippuvan muuttujan selitys;  

3) rinnakkaisilmiön muutos (method of concomitant variation): jos kaksi muuttujaa 

vaihtelevat samanlaisesti, ovat ne jotenkin kytköksissä toisiinsa, joko 

kausaalisesti tai sitten jonkun kolmannen muuttujan kautta.104 

 

Ensimmäisen, yhtäläisyyden ehdon, ongelma on Millin mielestä sen kyvyttömyys löytää 

olennainen linkki syyn ja seurauksen välille.105 Vaikka joku tekijä olisi samanlainen 

kaikissa riippumattomissa muuttujissa, se ei tarkoita että juuri tämä tekijä selittäisi 

riippuvaa muuttujaa. Sitä voi selittää myös joku tunnistamaton tekijä, josta käytetään 

nimitystä ulkoinen muuttuja. Ulkoisen muuttujan vaikutus yhteiskunnallisessa 

komparatiivisessa tutkimuksessa on lähes aina läsnä. Esimerkiksi tiedetään, että 

riippumattomalla muuttujalla A eli osallistumisella on yhteys riippuvaan muuttujaan X 

eli traditioon. Ongelmallista on jos on olemassa vielä joku ulkoinen, tunnistamaton 

muuttuja B, joka vaikuttaa molempiin. Ulkoisen muuttujan vaikutuksen minimoiminen 

ja etsiminen ovat B. Guy Petersin mukaan vaikeita tehtäviä, mutta eivät 

ylitsepääsemättömiä. Sitä vastaan voidaan puolustautua hyvällä teorialla. 

Komparatiivinen teoria onkin täysin riippuvainen olemassa olevista kriteereistä kuten 

esiolettamuksista, konsepteista ja teorioista. Näitä voidaan testata metodilla, mutta ei 

löytää metodin avulla. Hyvä teoria auttaa löytämään oikeat kontrollimuuttujat ja 

selkeyttää tärkeät tekijät tapausten valinnassa.106 

 

                                                
104 Peters 1998, 29; Ragin 1989, 36-42; kts. myös Philosophy pages [www-dokumentti]; alkuperäinen 
Mill 1872, 95-108  
105 Ragin 1989, 36-37 
106 Peters 1998, 33-34 



 44

Toinen ongelma yhtäläisyyden ehdossa on monen tekijän kausaalisuussuhde.107 Silloin 

kun jotain riippuvaa muuttujaa X selittää kaksi riippumatonta muuttujaa A ja B, saattaa 

samassa tutkimuksessa joissain tapauksissa pelkästään A toimia selittäjänä ja toisissa 

tapauksissa pelkästään B. Näin ollen kumpikaan riippumattomista muuttujista ei toteuta 

yhtäläisyyden ehtoa, eikä voi tämän säännön perusteella toimia selittävänä tekijänä.   

 

Eron ehto on kaksoissovellus yhtäläisyyden ehdosta. Millin mukaan tämä ehto 

mahdollistaa �yleisen lain päättelyn�, jos kaksi asiaa toteutuu aineistossa.108 

Seuraavassa sovellan ehtoa esimerkinomaisesti omaan aineistooni:  

 

Oletetaan jälleen riippumattoman muuttujan, osallistumisen, vaikuttavan riippuvan 

muuttujan, tradition, arvoon (esimerkiksi revolutionismiin). Ensimmäisessä sarjassa 

olisi tutkittava kaikki tapaukset, joissa on sama tradition arvo eli revolutionismi; 

selvitettävä onko näissä tapauksissa sama osallistumisen arvo (esimerkiksi avoin). Jos 

samat arvot löytyvät poikkeuksetta, tämän jälkeen käydään läpi toinen sarja eli 

tapaukset, joissa on eri traditio ja tutkitaan, onko niissä myös eri osallistumisen arvo (eli 

jokin muu kuin avoin). Jos kaikki tapaukset pitävät paikkansa näissä taulukoissa, 

hypoteesi osoittautuu todeksi.  

 

Parhaassa tapauksessa tämän toisen sarjan perusteella voi myös osoittaa kilpailevia 

hypoteeseja vääriksi. Esimerkiksi riippumaton muuttujan, paikan, arvo 

yhtenäisvaltiotaso � myös mahdollinen tradition arvon (revolutionismin) selittäjä �  on 

läsnä molemmissa tapauksissa, siis niissä tapauksissa, jotka ovat revolutionistisia ja 

avoimia sekä niissä tapauksissa, jotka eivät ole revolutionistisia ja avoimia. Tästä voi 

päätellä, että yhtenäisvaltiotaso ei selitä revolutionismia, koska revolutionismi ei ole 

läsnä toisessa sarjassa. 

 

Keskeinen ero yhtäläisyyden ja eron ehdoilla on se, että eron ehto käyttää negatiivisia 

tapauksia vetääkseen johtopäätöksiä positiivisista tapauksista.  

 

Toisin kuin kvantitatiivisessa, kvalitatiivisessa ja Millin kausaalisuuslogiikan 

mukaisessa tutkimuksessa haetaan täydellisiä kausaalisuussuhteita. Kvantitatiivisessa 

                                                
107 Ragin 1989, 38 
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tutkimuksessa poikkeukset yleisestä säännöistä sallitaan. Pertti Alasuutari asettaa tiukat 

ehdot tutkimukselle vaatimalla absoluuttisuutta: kaikki luotettavina pidetyt ja selvitettävään 

kuvioon tai mysteeriin katsotut seikat tulee kyetä selvittämään siten, että ne ei ole ristiriidassa 

esitetyn tulkinnan kanssa. Toisin kuin tilastollisessa analyysissä, laadullisessa analyysissä eivät 

siis johtolangoiksi kelpaa tilastolliset todennäköisyydet.109 

 

4.2. Validiteetti ja reliabiliteetti 
 

Vertailevan tutkimuksen yhteydessä validiteetti eli pätevyys tarkoittaa yksinkertaisesti 

kysymystä siitä, että mitataanko sitä mitä on tarkoitus mitata tai onko tehdyt havainnot 

jonkun tutkimuksen ulkopuolisen muuttujan aiheuttamia. Teoreettisten käsitteiden 

mittaamisen validiteetti on viime kädessä arviointikysymys, jossa tutkijayhteisössä 

pitkäaikaisen keskustelun tuloksena muodostunut vallitseva mielipide on ratkaiseva: 

tutkijayhteisö on "sopinut", että tiettyä teoreettista käsitettä voidaan mitata tietyllä 

mittarilla.110  

 

Reliabiliteetti eli luotettavuus määrittää puolestaan sen, olisivatko tulokset samoja myös 

eri mittareilla tai eri tilanteissa mitattuina. Reliabiliteetti liittyy enemmän 

kvantitatiiviseen tutkimukseen, mutta tässä tutkimuksessa pyrin luotettavuuteen 

lisäämällä kunkin tapauksen taustalla olevia tapahtumia eli toisin sanoen tekemällä 

useampia mittauksia. 

 

Petersin kolme keskeisintä ohjetta vertailevan tutkimuksen suunnitteluun ja validiteetin 

sekä reliabiliteetin parantamiseen ovat: maksimoi kokeellisuus, minimoi virheet ja 

kontrolloi ulkopuolisia tekijöitä. Kokeellisuuden maksimoinnilla hän tarkoittaa, että 

riippuvien muuttujien tulisi saada eri arvoja. Jos riippuvat muuttujat saavat saman 

arvon, on vaikeampaa perustella kausaliteettia.111 Esimerkiksi jos kaikki tämän 

tutkimuksen riippuvana muuttujana toimivan alueellisen integraation tason arvot 

olisivat samoja ja niille löytyisi selittäviä riippumattomia muuttujia, jäisi vielä 

avoimeksi selittäisivätkö samat riippumattomat muuttujat myös muita alueellisen 

integraation tasoja. Tätä tapausten valitsemista niiden arvojen perusteella pidetään 

                                                
109 Alasuutari 1995, 38 
110 Metodix [www-dokumentti] 
111 Peters 1998, 30-37 
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kuoleman syntinä mutta Petersin mukaan tätä syntiä harjoitetaan säännöllisesti, muiden 

syntien tapaan. Jos halutaan luoda kattavia teorioita, tulisi tapauksien haitari olla 

mahdollisimman laaja. 

 

Virhearvoja voi olla myös laadullisessa tutkimuksessa. Ne voivat johtua huonosti 

suunnitellusta tutkimuksesta tai vääristä tulkinnoista. Myös tapausten väärä valinta tai 

väärä tulkinta voi viedä vääriin tuloksiin mutta hyvällä suunnittelulla ja toteutuksella 

näistä virheistä on mahdollista päästä eroon.  

 

Sisäinen lähdekritiikki tarkoittaa lähteen uskottavuuden tarkastelua. Kysymyksesi 

nousee, voidaanko lähteen antamiin tietoihin luottaa suhteessa niihin asioihin, joista 

teksti tai muu vastaava on lähde. Politiikan tutkimuksessa on vaara käyttää aineistoa 

asioiden selittämiseen omiin tarkoituksiin. Niinpä olenkin pyrkinyt varmistamaan 

primaarilähteistä tekemiäni tulkintoja sekundaarilähteiden eli muiden tekemien 

tulkintojen perusteella jos se on ollut mahdollista. Ulkoinen lähdekritiikki tarkoittaa 

lähteiden itsensä, ei siis niiden välittämien tietojen, uskottavuutta. Empiirinen 

materiaalini on varsin laaja; olen lukenut satoja liuskoja järjestöjen sääntöjä, analyysejä 

instituutioista ja poliittisia ohjelmia. Iso osa näistä on kerätty internetistä. Internet-

lähteiden luotettavuuden kanssa on luonnollisesti oltava erityisen kriittinen. Tästä 

materiaalista olen kuitenkin kerännyt suuren osan järjestöjen tai hallitusten virallisilta 

nettisivuilta. Olen ottanut huomioon mahdolliset subjektiiviset painotukset näiden 

sivujen näkökulmissa mutta en ole kyseenalaistanut luotettavuutta. Muista kuin 

virallisilta sivuilta kerätyn internet-aineiston luotettavuuden olen pyrkinyt varmistamaan 

tarkastamalla asian vaihtoehtoisesta lähteestä. En ole kuitenkaan käyttänyt näitä 

internet-sivuja, siis muita kuin virallisia valtioiden tai järjestöjen, primaariaineistona 

vaan korkeintaan tietojen ja itse tekemieni tulkintojen varmistamiseksi ja tueksi. 

 

Tämän työn puitteissa tähän materiaaliin oli otettava rajattu näkökulma. Haluan tietää 

kustakin tapahtumasta eli instituutiosta tai puheesta tradition, jonka uskon muodostuvan 

muuttujien perusteella. Reliabiliteetin lisäämiseksi olisi voinut määritellä useampiakin 

muuttujia ja hakea kvantitatiivista dataa tukemaan johtopäätöksiä mutta tämän työn 

puitteissa se olisi ollut mahdottomuus. Tämä kuitenkin jättää aiheen jatkotutkimukselle. 
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4.3. Aikakausivertailun tapausrakenteesta 
 
Tutkittavan kohteen temporaalista ulottuvuutta selvitetään vertailevan 

tapaustutkimuksen avulla. Vertaileva tutkimusasetelma rakennetaan siten, että aluksi 

kerätään joukko tapahtumia, jotka edustavat tapausta (case). Näin rakennetaan tapaus, 

jota voidaan sitten verrata toiseen tapaukseen. Tavoitteena on ymmärtää tutkittava 

kohde kokonaisvaltaisesti sen säännönmukaisuuksien kautta ja myös pystyä 

sovittamaan kohde yleisempään, teoreettiseen viitekehykseen. 

 

Robert E. Stake jakaa tapaustutkimukset kolmeen lajiin: itseisarvoinen (intrinsic), 

välineellinen (instrumental) ja kollektiivinen (collective), vertailun mahdollistava. 

Itseisarvoisessa tapauksessa tavoitteena on ymmärtää tutkittavaa tapausta sen itsensä 

vuoksi. Välineellisessä tapauksessa tavoitteena on perehtyä tapaukseen, jotta sen avulla 

voidaan vastata laajempiin kysymyksiin. Kollektiivisista tapauksista puhuttaessa 

voidaan sanoa, että eri aineistoille esitettävät kysymykset ovat siinä määrin samoja tai 

samankaltaisia, että vertailu näiden tapausten välillä on mahdollista.112 Tapausten 

rakentaminen lähtee tässä tutkimuksessa ennalta määrätystä tutkimustarpeesta eli 

tavoitteesta selvittää pohjoisen yhteistyön eri aikakausien eroavaisuuksia ja 

yhtäläisyyksiä. Tällöin tarkoituksena ei ole ainoastaan ymmärtää kutakin tapausta sen 

itsensä vuoksi, vaan pyrkimyksenä on jo vertailun mahdollistamiseksi selvittää kustakin 

tapauksesta jotain, jonka pohjalta voidaan yrittää vastata laajempiin kysymyksiin. 

Tapausten rakentamisprosessi tähtää siis selkeästi välineelliseen ja vertailun 

mahdollistavaan tapausten muodostamiseen. 

 

Tässä tutkimuksessa tapahtumia ovat puheet, järjestöt ja ohjelmat. Lähestyn niitä 

vertailevan järjestötutkimuksen välinein. Robert S. Jordan esittelee seitsemän 

lähestymistapaa vertailevaan järjestötutkimukseen: historiallinen; normien, sopimusten 

ja kompetenssien analyysi; rakenteellis-funktionaalinen analyysi, 

päätöksentekoanalyysi; regiimitutkimus; kansalaisyhteiskunnan ja globaalin hallinnon 

tutkimus.113 Tässä tutkimuksessa analysoin ensisijaisesti virallista aineistoa, puheita, 

laillisia normeja ja sopimuksia, etenkin perustamissopimuksia. Otan myös muita 

järjestötutkimuksen välineitä huomioon luokitellessani tapauksia. 

                                                
112 Stake, 1995, s. 3-4 
113 Jordan 2001, 4-9 
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5. Vertaileva metodi pohjoisessa ulottuvuudessa  
 

5.1. Tutkimusotteen soveltuminen pohjoiseen 
 

Arktiksen tutkimukseen liittyy 1980-luvun toisella puoliskolla noussut 

yhteiskunnallisen tutkimuksen metodi, missä aluetta käytetään laboratoriona joko 

aineiston keräämiseen tai teorioiden testaamiseen.114 Näin myös tässä tutkimuksessa, 

mutta kyseessä ei ole kuitenkaan kokeellinen tutkimus, sillä yhteiskuntaa on mahdoton 

eristää laboratorioon tutkittavaksi. Niinpä tavoite on kerätä empiiristä dataa ja tehdä sen 

avulla vertailuja ja johtopäätöksiä.   

 

Vertailevan tutkimusotteen käyttö pohjoisen ulottuvuuden tutkimuksen yhteydessä on 

ehkä harvinaisempaa, sillä siinä missä pohjoinen ulottuvuus on rajat ylittävä alueellinen 

kokonaisuus, vertaileva tutkimus on usein valtiokeskeistä. Yhtenäisvaltiot ovat 

lähtökohtaisesti keskeisiä tutkimuskohteita, joko ryhminä, kokonaisuuksina tai osiin 

pilkottuina. Vertaileva tutkimus ei kyseenalaista valtiollisten toimijoiden olemassaoloa. 

Mutta se ei kuitenkaan rajoitu pelkkään valtiotasoon, vaan tutkimuksen kohteet voivat 

nousta kaikkialta politiikan kentältä, niin konkreettisista kuin abstrakteista ilmiöistä 

kuin yhtä hyvin myös staattisista ja kehittyvistä prosesseista.115 

 

5.2. Riippuvat ja riippumattomat muuttujat 
 
Traditio on siis riippuva muuttuja, jota selittää kolme riippumatonta muuttujaa: paikka 

(locus), osallistuminen (inklusiivisuus) ja integraatio. Näiden selvittämiseksi asetan 

samat kysymykset empiiriselle materiaalille: 

  

! Minkälainen on maantieteellinen ulottuvuus? (paikka) 

! Ketkä osallistuvat päätöksentekoon? (osallistuminen) 

! Mikä on alueellisen integraation aste? (integraatio) 

 

Olen koodannut näiden riippuvien muuttujien arvoiksi kolme vaihtoehtoa: 

                                                
114 Heininen 1999, 25 
115 Mahler, 1992, s. 9 
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 1 2 3 

paikka yhtenäisvaltio alueellinen globaali/lokaali 
osallistuminen byrokraatti sekoitus avoin 

integraatio yhteenliittymä institutionalisoitunut itsenäinen 
toimija 

traditio realismi rationalismi revolutionismi 
 
 Taulukko 10: Riippuvien muuttujien arvot 

 

Paikka viittaa paikalliseen ulottuvuuteen eli siihen, minkälainen kyseisen tapahtuman 

maantieteellinen kattavuus tai toiminta-alue on. Yhtenäisvaltiotason tapahtumissa on 

kyse perinteisestä valtioiden välisestä kansainvälisestä toiminnasta. Alueellinen taso 

puolestaan tarkoittaa jotain rajattua maantieteellistä aluetta, joka on jakautunut yhden tai 

useamman valtion alueelle. Globaalin ja lokaalin tason tapahtumissa on kyse 

sirkumpolaarisesta tai mantereita yhdistävästä toiminnasta. 

 

Osallistuminen tarkoittaa tapahtuman, järjestön tai puheen näkemystä päätöksentekoon 

osallistuvien laajuudesta. Byrokraattitaso viittaa julkisen sektorin virkamiehiin. 

Sekoitustasolla mukana on myös kansalaisyhteiskunnan edustajia, mutta niillä ei ole 

merkittävää vaikutusvaltaa, ja valtiot dominoivat päätöksentekoa.  Avoimen tason 

tapahtumat ovat avoimia uusille jäsenille ja niissä päätöksenteko tapahtuu 

demokraattisesti eri osapuolten kesken. Tämä muuttuja mittaa ehkä voimakkaimmin 

tapahtuman ruohonjuuritasoa. Avoimet instituutiot ovat todellisia kansalaisyhteiskunnan 

äänenkannattajia.  

 

Integraatio osoittaa alueellisen toiminnan syvyyden. Yhteenliittymätasolla on kyse 

valtioiden välisestä löyhästä yhteistyöstä. Institutionalisoitunut yhteistyö edellyttää 

jonkinasteista pysyvyyttä, esimerkiksi sihteeristöä tai säännönmukaista kokoontumista. 

Itsenäinen toimija voi tehdä omaa aluetta koskevia päätöksiään itsenäisesti. Kyse ei ole 

kuitenkaan välttämättä suvereenista toimijasta vaan esimerkiksi järjestöstä, joka voi 

antaa kohtuullisen sitovia suosituksia jäsenilleen. 

 

Traditio muodostuu edellä mainittujen muuttujien keskiarvojen perusteella. Tämä on 

karkea luokittelu tapahtumille englantilaisen koulukunnan luokkiin.  
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 Kuvio 2: Muuttajien kytkökset toisiinsa 

 

Laadullisessa tutkimuksessa on vaikeampi todistaa korrelaatiota kuin kvantitatiivisessa, 

jossa se onnistuu esimerkiksi korrelaatiokertoimien avulla. Mutta tutkimuksen 

reliabiliteetin vuoksi on aiheellista selvittää, millainen kytkös riippumattomilla 

muuttujilla on riippuvaan muuttujaan. 

 

Lähtökohtanani on ollut koodata riippumattomat muuttujat kolmeen luokkaan, joista 

kukin vastaa jotakin englantilaisen koulukunnan kolmesta traditiosta.  

 

Yhtenäisvaltiotaso, byrokraattitaso ja löyhä valtioiden yhteenliittymä liittyvät poliittisen 

realismin traditioon. Alueellinen toimija, virkamiesten ja kansalaisjärjestöjen edustajien 

sekoitus ja institutionalisoitunut yhteistyö liittyvät rationalismin traditioon. 

Globaali/lokaali, avoin osallistuminen ja itsenäinen poliittinen toimija ovat luokituksia, 

jotka puolestaan kuuluvat revolutionistiseen tasoon. Kappaleessa 7 sovellan näitä 

muuttujia empiiriseen materiaaliini.  
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6. Rakenne 
 

6.1. Eksogeeninen analyysi: instituutiot 
 
Tässä kappaleessa haen ratkaisua alussa esitettyyn arvoitukseen, miten ja missä määrin 

perinteiset kansainvälisen politiikan teoreettiset instituutiot järjestävät pohjoista 

ulottuvuutta. Johtolankoja etsin pääasiassa sekundaarisesta aineistosta, eli jo valmiiksi 

tehdyistä tulkinnoista. Tämän kappaleen ote on kuvaileva, koska tarkoitukseni on juuri 

kuvailla näiden instituutioiden toimintaa. Olen kuitenkin yrittänyt jättää kaiken löysän 

tekstin pois; kuvailen vain instituutioille luonteenomaisia tai niihin välittömässä 

yhteydessä olevia piirteitä, joita selvitin kohdissa 2.3.-2.5. Kappaleen lopussa tutkin 

vielä ajallista ulottuvuutta. Tarkemmin sanoen sitä, miten pohjoinen ulottuvuus on 

kehittynyt tutkimuksen aikajakson sisällä. 

  

6.1.1. Pohjoisen perustavat instituutiot � kansallinen etu ja 
suvereniteetti 

 
 
Pohjoisen suurvallat  
 
Luokittelen arktiset maat suur-, keskisuuriksi ja pienvalloiksi. Tämä jako on tehty 

Wightin opasteiden mukaan, jotka esittelin kappaleessa 2.4.1. Yhdysvallat ja Venäjä 

ovat selkeitä suurvaltioita sotilaallisen määritelmän mukaan. Kanada on arktisessa 

yhteistyössä suurvalta sen maantieteellisen koon ja poliittisen vaikutusvallan 

perusteella. Kaikilla kolmella suurvaltiolla on maailmanlaajuiset intressit. 

 

Suurvallat Keskisuuret Pienvallat
USA Norja Ruotsi 

Venäjä Suomi Islanti 
Kanada Tanska  

 

Taulukko 11: Arktiset suur- ja pienvallat 

 

Arktisessa yhteistyössä on edetty Yhdysvaltojen määräämän tahdin mukaisesti. Maan 

sisäpoliittinen tilanne on heijastunut yhteistyön etenemiseen. Konservatiivihallinnon 

aikana eteneminen on ollut hitaampaa, kun taas demokraattien hallitessa on tapahtunut 
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suuria harppauksia. Yhdysvallat ei ole kuitenkaan pohjoisessa dominoiva valtio, sillä 

paikallinen voiman tasapaino on estänyt yhdenkään valtion nousemasta tähän asemaan. 

Pyrkimys dominoivaksi ilmenee sukellusveneiden ja laivojen lähettämisellä Kanadan tai 

Venäjän omina pitäminään vesille. Myös halu hoitaa kahdenvälisesti poliittisia suhteita 

ilman institutionalisoitunutta yhteistyötä heijastaa tätä pyrkimystä. Kahdenvälisissä 

suhteissa Yhdysvallat olisi vahvempi toimija kuin monenkeskisessä diplomatiassa, jossa 

myös pienten valtioiden asema on turvattu suvereenisuutta korostavilla 

institutionaalisilla rakenteilla. 

 
Venäjällä on myös akateemisia diskursseja Venäjän roolin uudelleenmäärittelemiseksi 

eli tarkoituksena on nähdä Venäjän pohjoinen muunakin kuin geostrategisesti tärkeänä 

luonnonvarareservinä.116 Vladimir Putinin hallinto ei ole kuitenkaan enää samalla tapaa 

kiinnostunut pohjoisesta ulottuvuudesta, kuten edellinen Boris Jeltsinin hallinto, etenkin 

Andrei Kozyrevin toimiessa ulkoministerinä. Pohjoisen ulottuvuuden alueellisen ja 

paikallisen yhteistyön implementointi Venäjällä edellyttäisi Luoteis-Venäjän suurempaa 

autonomiaa. Alueellisen autonomian kehittämisen suhteen Venäjällä ollaan kuitenkin 

erittäin varovaisia, sillä sen pelätään johtavan hajoamiseen.117 

 

Yhdysvaltojen ja Venäjän lisäksi myös Kanada kuuluu arktisiin suurvaltoihin. Kanada 

ei ole suurvalta sotilaallisen voimansa puolesta mutta on sitä maantieteellisen kokonsa, 

maailmanlaajuisten intressien ja pohjoisen historiallisen traditionsa puolesta. Kanadan 

pohjoiseen ulottuvuuteen kuuluvat sen suvereenisuus ja kansalliset edut pohjoisessa. 

Kanada haluaa nähdä inhimillisen turvallisuuden ja kestävän kehityksen integroituna 

kaikkeen sirkumpolaariseen toimintaan. Kanadalaisiin tämänhetkisiin diskursseihin 

kuuluvat alkuperäisasukkaiden oma hallinto ja ilmastomuutoksen erilaiset 

seuraamukset.118 

 

Keskisuuret ja pienet Pohjoismaat 
 

Lähempi Pohjois-Euroopan sotilasjoukkojen tarkastelu paljastaa, että Pohjoismaat ovat 

edelleen valmistautuneet uhkaamaan ja puolustamaan traditionaalisin keinoin vaikka 

                                                
116 Heininen 2002, 18-19 
117 Haukkala 2001, 111. Heininen 1999 
118 Heininen 2002, 18 
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uudet kansainvälisen sotilaallisen kriisinhallinnan haasteet ovat yhä tärkeämpiä.119 Arto 

Nokkala tulkitsee pohjoisen sotilaspoliittista merkitystä Pohjoismaille lähinnä resurssien 

näkökulmasta: 

 
Norjalle merkitys on säilynyt suunnilleen ennallaan, minkä voi päätellä 
asevoimasupistusten keskittämisestä maan eteläosiin. Ruotsille ja Suomelle sen 
sijaan pohjoinen on sotilaallisesti aikaisempaa vähemmän tärkeä, vaikka 
aseteknologinen kehitys näyttää jopa lisäävän maiden pohjoisosien ilmatilan 
painoarvoa. Naton ja Venäjän välisessä mahdollisessa kriisissä sellainen saattaisi 
luoda yllykkeitä kummallekin osapuolelle tarjota ilma-asettaan tälle alueelle. 120  

 

Suomen ja Ruotsin liityttyä Euroopan unioniin syntyneestä pohjoisen ulottuvuuden 

käsitteestä on tullut merkittävä EU:n ulkoisten suhteiden teema Pohjois-Euroopassa.121 

Pohjoisesta ulottuvuudesta tuli Keskitalon mukaan Suomen keino löytää paikkansa 

uudessa kansainvälisessä tilanteessa.122  

 

Suomen ja Norjan pohjoisen politiikoissa on yhteistä alueellinen näkökulma. Suomessa 

ja Norjassa jo maiden geopoliittisten sijaintien takia Venäjä-yhteistyö on ollut 

ensisijaista. Norjan Barentsin Euro-Arktisen alueen ja EU:n Pohjoisen ulottuvuuden 

aloitteissa oli molemmissa ensisijaisen tärkeää Venäjän sitoutuminen. Nyt kuitenkin 

Norjan suhtautumisessa Barentsin yhteistyöhön on tapahtumassa käänne. Norjan 

suurkäräjien asettaman asiantuntijaryhmän vaatimukset123 ovat selviä: Norjan 

kansainvälinen panos pitäisi pohjoisessa keskittää Arktiseen neuvostoon ja 

kahdenväliseen yhteistyöhön Venäjän kanssa. Barents-yhteistyön he jättäisivät lähinnä 

alueiden itsensä käsiin, ja yleiset asiat puhuttaisiin Pohjoismaiden ministerineuvostossa. 

On otettava huomioon, että tämä on vasta työryhmän esitys, mutta tällainen kehitys 

tuntuisi luonnolliselta. Norjaa kiinnostavat öljyt, kaasut, kalakentät, laivaväylät ja 

Venäjän kauppareitit. Näistä asioista neuvottelemiseen Barentsin multilateraalinen 

yhteistyö ei välttämättä ole sopivin foorumi.124 

 

                                                
119 Nokkala 2002, 69 
120 Nokkala 2000, 47. 
121 Haukkala 2001, 113 
122 Keskitalo 2002, 289 
123 Norjan suurkäräjien asettama asiantuntijaryhmä julkaisi joulukuussa 2003 raportin �Mot nord!� eli 
�Kohti pohjoista!� Se on hyvin perinpohjainen analyysi siitä, mitä Norjan pitäisi pohjoisilla alueilla 
tavoitella.  
124 Heikkilä 11.2.2004 



 54

Norja ja Ruotsi vähentävät puolustusmäärärahojaan tuntuvasti. Ruotsi on keskittänyt 

puolustuksensa huomion pääkaupunkiseudulle ja myös Suomelle eteläiset osat ovat 

strategisesti tärkeämpiä mutta Norjalle pohjoisen sotilaallinen tärkeys on säilynyt. Myös 

taloudellinen merkitys on kasvussa, sillä maa on viemässä öljyn- ja kaasuntuotantoaan 

yhä pohjoisemmaksi.125 Ruotsi on vähentänyt sotilaallista läsnäoloaan pohjoisessa, 

Suomen rajan lähellä. Se on osittain lakkauttanut Kalixin puolustuslinjan ja sulkenut 

Kiirunan sotilastukikohdan. Suomessa lakkautettiin Oulun varuskunta, mutta toisaalta 

Kajaanin varuskuntaa itärajan tuntumassa on vahvistettu. Molemmat maat kuitenkin 

panostavat pohjoisen ilmatilan strategiseen merkitykseen. 126 

 

Tanska yrittää välttää strategisen Grönlannin roolin politisoitumisen, jotta emämaan ja 

Grönlannin välille ei syntyisi kiistää. Grönlanti havittelee omaa öljyntuotantoa, joka 

antaisi sille taloudellista riippumattomuutta Tanskasta, ehkä itsenäisyydenkin.127  

Grönlannissa on separatistista liikehdintää.128 Islanti on myös Naton jäsen, mutta koska 

sillä ei ole omaa vakituista armeijaa, sen sotilaallinen merkitys on vähäinen.129  

 

6.1.2. Pohjoisen menettelytapainstituutiot 

 
Tässä osassa esitetään käytännön esimerkkien avulla, kuinka 

menettelytapainstituutioista diplomatia, voiman tasapaino ja sota järjestävät 

kansainvälistä politiikkaa pohjoisessa. Diplomatian instituutiota tarkastelen kahden 

esimerkin turvin. Niissä tuon esille perinteisen valtiovetoisen diplomatian roolin osittain 

revolutionistisen tason Arktisen neuvoston perustamisneuvotteluissa ja EU:n sekä 

Venäjän neuvotteluissa pohjoisesta yhteistyöstä. Voiman tasapainoa tarkastelen 

pohjoisen sotilaallisen ulottuvuuden kautta. Osoitan, kuinka varustelun ja 

aseidenriisunnan avulla pyritään pitämään yllä objektiivista ja subjektiivista tasapainoa. 

Sota instituutiona näkyy pohjoisessa kylmän sodan jatkuvuustekijöinä. Jatkuvuustekijät-

kohdassa esittelen lisäksi Arto Nokkalan jaetun turvallisuuden skenaarion, joka osoittaa 

kuinka tilanne voi kehittyä dramaattisesti heikompaan suuntaan. Luonnonvaroista, 

                                                
125 Heikkilä 1.9.2004  
126 Nokkala 2002, 71 
127 Heikkilä 1.9.2004 
128 Greenland pushes for complete self-reliance [www-dokumentti] 
129 Heininen et al. 1995,  33 
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lähinnä öljystä, käydään sotia maailmalla. Luonnonvaroista ei vielä ole syttymässä 

traditionaalista sotaa pohjoisessa, mutta edellytyksiä sellaiselle olisi. 

Alkuperäiskansojen ja valtionhallinnon välillä on monissa maissa konflikteja. 

Erimielisyyksiä lähestytään kohdassa sota-instituution avulla.  

 

Diplomatia: Arktisen neuvoston perustamisneuvottelut 
 
Idea Arktisesta neuvostosta on jo vanha.130 Se kuitenkin saatiin toteutettua vasta pitkien 

diplomaattisten neuvotteluiden jälkeen. Niihin sisältyy monenlaisia vaiheita, sekä ylä- 

että alamäkiä. Neuvostoliitto voidaan nähdä virallisella tasolla aloitteentekijänä, Kanada 

aktiivisena neuvottelijana ja Yhdysvallat vastarannan kiiskenä, jonka hyväksymisen 

pitkittyminen hidasti neuvotteluita. Valtiosuvereniteetista johtuen yksikin valtio voi 

estää monenkeskisen yhteistyön edistymistä. Ilman valtiollisia toimijoita 

ruohonjuuritason ideat, kansalaisjärjestöjen ja tutkijoiden näkemykset jäisivät kuolleiksi 

lauseiksi. 

 

Arktisen neuvoston perustamisneuvottelut käynnistyivät todenteolla 1990-luvun alussa. 

Kanadalaisen tieteellisen tutkimuksen turvin oli selvitetty arktisen monenkeskisen 

yhteistyön potentiaalia ja diplomaattien oli nyt vain markkinoitava idea muille maille. 

Venäjän presidentti Boris Jeltsin ja Kanadan pääministeri Brian Mulroney 

allekirjoittivat ystävyyden ja yhteistyön sopimuksen131 Jeltsinin valtiovierailulla 

Ottawassa helmikuussa 1992. Tässä sopimuksessa valtiopäämiehet suostuivat Arktisen 

neuvoston perustamiseen. Alkoi muiden maiden lobbaaminen perinteisin diplomaattisin 
                                                
130 Jo vuonna 1944 Yhdysvaltojen varapresidentti (1940-44) Henry Wallace ehdotti pan-arktista 
alueellista järjestelyä mutta kylmä sota jäädytti hankkeen vuosikymmeniksi.130 Myös Kanadassa 
kaavailtiin arktista yhteistyöorganisaatiota jo 1970-luvulla. Vuonna 1971 professori Maxwell Cohen 
ehdotti Arktisen altaan sopimusta (Arctic Basin Treaty), joka edistäisi arktisten maiden yhteistyötä 
pohjoisen alueen ympäristön, talouden ja tieteellisen tutkimuksen saroilla. Tästä ehdotuksesta kului liki 
20 vuotta ennen kuin isot pyörät lähtivät liikkeelle. (ENTRENCHING CIRCUMPOLAR 
INTERNATIONALISM: MAKING THE ARCTIC COUNCIL WORK, [www-dokumentti]) 
Gorbatshovin Murmanskin puheessa 1987 ehdottama arktisen tieteellisen tutkimuksen konferenssi 
järjestettiin Leningradissa joulukuussa 1988. Tämän seurauksena lähes vuoden päästä syyskuussa 1989 
pidettiin Rovaniemellä Arktisen ympäristösuojelustrategian, AEPS:n (Arctic Environmental Protection 
Strategy) valmisteleva virkamiestason tapaaminen. Tätä seurasi kolme valmistelevaa virkamiestason 
tapaamista ja lopulta ministerikokous Rovaniemellä kesäkuussa 1991, jossa annettiin julistus AEPS:stä. 
Tästä alkoi ns. Rovaniemi-prosessi, joka päättyi siihen kun AEPS sisällytettiin Arktiseen neuvostoon sen 
perustamisen jälkeen Altassa. Arktisessa ympäristönsuojelustrategiassa sovittiin tieteellisestä yhteistyöstä, 
jonka tarkoituksena on kartoittaa ympäristön tila. Strategiassa maat sitoutuivat vähentämään Arktiksen 
saastumista. Merkittävä edistysaskel Arktista neuvostoa kohti oli Kanadan pääministeri (1984-93)  Brian 
Mulroneyn puhe Leningradissa marraskuussa 1989. Puheen ydinkohta tiivistyi yhteen lauseeseen: �Ja 
miksi ei lopulta tulisi olemaan arktisten maiden neuvostoa, joka koordinoisi ja edistäisi yhteistyötä noiden 
maiden välillä?� (Heikkilä 1998, 67) 
131 7th Report of the standing Committee of Foreign Affairs and International Trade [www-dokumentti] 
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neuvotteluin. Kanada sai nopeasti tuen kaikilta muilta arktisilta mailta paitsi 

Yhdysvalloilta. Tosin yksityisellä tasolla Norja ja Suomi olivat huolissaan mahdollisesti 

vähentyvästä huomiosta AEPS:ää kohtaan. Julkisesti maat kuitenkin tukivat Arktisen 

neuvoston perustamista. Myös johtava alkuperäiskansojen järjestö, Inuit Circumpolar 

Conference saatiin innostumaan aloitteesta lupaamalla alkuperäiskansoille 

vaikutusvaltaa neuvostossa.132 

 

Presidentti George H.W. Bushin (1989-1993) Yhdysvaltojen hallitus oli vastarannan 

kiiskin roolissa. Yhdysvallat ei halunnut vähentää sotilaallista läsnäoloaan pohjoisessa. 

Tämä selittyy osaksi sotateollisen lobbyn vahvalla asemalla. Konservatiivihallinto 

karsasti monenkeskistä yhteistyötä. Kylmän sodan jälkeen Yhdysvallat oli viimeinkin 

maailman ainoa supervalta ja halusi säilyttää asemansa myös pohjoisessa. Niinpä 

Yhdysvallat väitti Arktisen neuvoston vain lisäävän byrokratiaa ja halusi jatkaa 

arktisten asioiden hoitamista perinteisin kahdenvälisin diplomaattisin keinoin.133 

Yhdysvallat pelkäsi menettävänsä suvereniteettinsa Alaskassa ja konservatiivihallinto 

suhtautui muutenkin penseästi ympäristöyhteistyöhön. Suhtautuminen arktiseen 

yhteistyöhön muuttui pikkuhiljaa sen jälkeen, kun demokraattien Bill Clinton valittiin 

presidentiksi 1993, ja kun Kanadassa valtaan tuli liberaalihallinto. Yhdysvaltalaiset 

diplomaatit palasivat neuvottelupöytiin, ja lopulta Arktisen neuvoston perustaminen tuli 

mahdolliseksi. Perustamista edeltävässä neuvotteluprosessissa heijastuivat valtioiden 

itsekkäät intressit ja taloudelliset edut asetettiin ympäristöyhteistyötä tärkeämmäksi. 

Yhdysvallat halusi neuvoston toiminnan rajoittuvan ympäristöyhteistyöhön. Keskeisintä 

oli kuitenkin sotilaallisen ulottuvuuden sulkeminen arktisen yhteistyön ulkopuolelle. 

Yhdysvallat asetti tämän osallistumisensa edellytykseksi.  

 

Näissä neuvotteluissa heijastui kansainvälisen yhteistyön realistinen ja rationalistinen 

taso. Neuvottelut olivat aluksi ad hoc �tyyppisiä mutta saivat institutionalisoituneen 

muotonsa Rovaniemi-prosessin myötä. Kanada on ollut aktiivinen sekä ulkopolitiikan 

muotoilijana että toteuttajana. Kanadan ulkoministeriö on tuottanut tietoa ja taivuttanut 

muut maat hyväksymään Arktisen neuvoston perustamisen. Tavallisen valtioiden 

välisen diplomatian edellytysten lisäksi monenkeskinen diplomatia on luonut uusia 

                                                
132 Nord [www-dokumentti] 
133 Ibid. 
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sääntöjä ja normeja sekä etiketin niiden ympärille. Monenkeskisyys on tuonut myös 

säännöllisyyttä. 

 

Pohjoinen EU-Venäjä diplomatiassa 
 
Euroopan pohjoinen ulottuvuus on riippuvainen Venäjän suhtautumisesta siihen. 

Venäjä-diplomatia instituutiona on oma lukunsa, eikä tämän työn puitteissa ole 

mahdollista uppoutua siihen syvällisesti. Haluan kuitenkin tuoda tässä yhteydessä esille 

pintapuolisesti EU:n ja Venäjän välistä diplomatiaa vastapainona monenkeskisille 

Arktisen neuvoston perustamisneuvotteluille. Erot näillä esimerkeillä ovat huomattavia, 

etenkin etiketin osalta. EU:n ja Venäjän suhteita hoidetaan perinteisen kahdenvälisen 

diplomatian keinoin yhtäältä komission ja Venäjän hallituksen kesken sekä toisaalta 

yksittäisten EU:n jäsenmaiden hallitusten ja Venäjän hallituksen välisesti. Jännite EU:n 

uusien jäsenmaiden ja Venäjän välillä heijastuu suoraan pohjoiseen ulottuvuuteen.134 

 

Unto Hämäläisen mukaan suhteet ovat muodollisesti kunnossa.135 Tämä muodollinen 

puoli tarkoittaa institutionaalisia rakenteita. Käytännön tasolla on kuitenkin ongelmia. 

Jopa niin isoja ongelmia, jotka Hämäläisen tulkinnan mukaan saavat pohjoisen 

ulottuvuuden tuntuvan vain unelmalta: 

 
Unionin ja Venäjän nykyiset heikot suhteet ovat kaukana niistä unelmista, joita 
Suomessa eläteltiin EU-jäsenyyden alussa. Silloin puhuttiin muun muassa 
pohjoisen ulottuvuuden kehittämisestä ja Suomen suuresta roolista unionin ja 
Venäjän lähentäjänä.136 

 

EU:n ja Venäjän suhde perustuu kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen (PCA-

sopimus), joka neuvoteltiin vuosina 1992-94, allekirjoitettiin 1994 ja ratifioitiin 1997. 

Sopimus säätelee ne instituutiot, joiden puitteissa yhteistyötä tehdään, kuten kaksi 

kertaa vuodessa tapahtuvat huippukokoukset sekä alempien tasojen komiteat ja 

asiakohtaiset työryhmät. Samalla siinä säädetään taloutta koskevia sääntöjä.137 

  
                                                
134 Venäjä on huolissaan omista kansallisista eduista etenkin Baltian uusissa EU-jäsenmaissa. 
Venäläisvähemmistön asemasta, rajakiistoista ja sotilaallisesta liittoutumisesta aiheutunut jännite tuottaa 
konfliktin intressien välille. Venäjä uhkasi olla hyväksymättä EU-suhteita määrittävän 
kumppanuussopimuksen laajentamista uusiin jäsenmaihin. Venäjä ei suvaitse kritiikkiä Tshetshenian 
sodastaan  eikä muutenkaan pidä siitä, että EU isovelimäisesti neuvoo sen sisäisiä ratkaisuja.  
135 Hämäläinen 25.9.2004, kolumni 
136 Hämäläinen 25.9.2004, kolumni 
137 PCA [www-dokumentti] 
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Christer Pursiaisen mukaan Venäjä pitää sopimusta vanhentuneena ja väärin 

painottuneena ja on vaatinut yhteistyömekanismien uudistamista. Venäjää ärsyttää se, 

että EU:n niin sanotussa naapuruuspolitiikassa Venäjä on vain yksi naapuri muiden 

joukossa. Venäjä tähtää EU:n kanssa samanlaiseen erityiskohteluun kuin sillä on 

Venäjä-Nato -neuvoston puitteissa. EU:ssa ei ymmärretä Venäjän tyytymättömyyttä. 

Venäjä on paljon enemmän kiinnostunut suhteiden muodosta kuin sisällöstä ja 

tavoitteiden toteuttamisesta.138 

 

Jyrki Käkösen mukaan Venäjä on marginalisoitunut Euroopan politiikassa. Nato ja EU 

ovat laajentuneet sen rajoille, Venäjä erotettiin Tshetshenian sodan takia Euroopan 

neuvostosta, tosin nyt se on jo otettu takaisin.139 Käkösen mukaan Pohjoisen 

ulottuvuuden tulisi  olla Venäjälle foorumi, jossa se voi osallistua kylmän sodan 

jälkeisen Euroopan rakentamiseen ja jonka kautta se voi luoda rauhanomaiset suhteet 

muuhun Eurooppaan.140 EU:n tulisi suhtautua Venäjään tasavertaisesti eikä vain vaatia 

länsimaistamista. Tarvitaan yhteisesti hyväksyttyjä normeja ja arvoja mutta myös 

lännen on muututtava.141 

 

Pursiaisen mukaan venäläinen neuvottelukulttuuri eroaa siitä, mihin EU:ssa on totuttu. 

EU:ssa vieroksutaan Venäjän tapaa nähdä suhteet useimmiten nollasummapelinä - kun 

toinen voittaa, toinen häviää. Venäjän neuvottelutyyliä pidetään ylipäätään melko 

aggressiivisena, vaikka tiukan paikan tullen myös Venäjä antaa periksi.142 Lisäksi EU:ta 

häiritsee Venäjän taipumus kytkeä toisistaan riippumattomat asiakokonaisuudet yhteen, 

kuten Baltian maiden vähemmistöoikeudet ja Kioton ilmastosopimus.143 Tällä tavoin 

maa yrittää itselleen neuvotteluasemia.144 

 

 

 

 

                                                
138 Pursiainen 15.7.2004, kolumni 
139 Käkönen 2002, 145 
140 Käkönen 2002, 155 
141 Käkönen 2002, 159 
142 Pursiainen 15.7.2004 
143 Pitkän neuvottelun ja monenlaisten lehmänkauppojen jälkeen Helsingin Sanomien mukaan Putinin 
kerrotaan määränneen hallituksen ottamaan myönteisen kannan Kioton ilmastosopimuksen 
vahvistamiseen. (Venäjä tulossa Kioton sopimukseen 25.9.2004) 
144 Pursiainen 15.7.2004 
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Voiman tasapaino pohjoisessa � varustelu 
 

Kanada on huolissaan omasta suvereniteetistaan pohjoisessa, kun Yhdysvallat ei 

tunnusta Kanadan ehdotonta suvereniteettia pohjoisilla vesillä, erityisesti 

Luoteisväylällä. Kanadan pohjoisesta on löytynyt timantteja, öljyä ja kaasua, ja maa 

haluaa pitää ne itsellään. Kanadan armeija on viime ajat vahvistanut kykyään toimia 

pohjoisessa ja valvoa sitä.145 Elokuun 2004 armeija harjoitteli pohjoisessa, mitä ei ole 

koskaan aikaisemmin tapahtunut. Ennen pohjoisen saaristo on ollut turvassa jään 

keskellä mutta nyt jäiden sulaessa ja Luoteisväylän avautuessa Kanadan on kiinnitettävä 

enemmän huomiota pohjoiseen turvallisuuteen. Kanadan pohjoisten sotavoimien 

komentaja Denis Couturier kertoi harjoituksen yhteydessä, kuinka tärkeää Kanadalle on 

osoittaa suvereenisuutensa pohjoisessa: 

 
On varmistettava Kanadan lipun näkyminen joka puolella� Kenenkään 
ulkomaalaisen mielessä ei saa olla epäilystä siitä, ettemmekö olisi kiinnostuneita 
omasta suvereenisuudestamme. -- Joillakin vierailla valtioilla voi olla kiusaus 
mennä luonnonvarojen perään, jos emme näytä omaa suvereenisuutta.146 

 

Ilmaston lämpeneminen siis aiheuttaa Kanadan pohjoisen turvallistamista. Kanadan 

laajaan turvallisuuskäsitykseen pohjoisessa kuuluu myös sotilaallinen ulottuvuus. 

Hallitus on lähiaikoina hankkinut jääolosuhteisiin suunniteltua sotilasvarustusta, 

miehittämättömiä vakoilulentokoneita ja kaksipohjaisia laivoja. Suunnitelmissa on 

kehittää satelliittiteknologiaa pohjoisen alueiden valvomiseksi.147 

 

Yhdysvaltojen sukellusveneet liikkuvat myös Venäjän omiksi katsomillaan vesillä. 

Voimapolitiikkaa yritetään rajoittaa monenkeskisellä yhteistyöllä. Tämä ei kuitenkaan 

toistaiseksi ole muodostunut tasapainottavaksi tekijäksi, koska sotilaallinen ulottuvuus 

on suljettu yhteistyön ulkopuolelle. Yhdysvallat on tiivistänyt yhteistyötään Baltian 

maiden kanssa ePINE-aloitteensa turvin.148 Venäjä nurkkaan ahdistettuna voi hakea 

hyvitystä lisäämällä sotilaallista läsnäoloaan luoteisosissaan.  

 

                                                
145 Heikkilä 1.9.2004 
146 "to make sure that the Canadian flag is shown everywhere... so that there is never any question in any 
foreigner's mind that we are not interested in our sovereignty." "Some other countries might be tempted to 
go after those resources unless we exercise our sovereignty," Nunatsiaq News [www-dokumentti] 
147 Nunatsiaq News [www-dokumentti] 
148 Enhanced Partnership in Northern Europe [www-dokumentti] 
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Pohjoinen on voimakamppailun suhteen käymistilassa. Venäjän heikkouden takia 

kylmän sodan aikaista voimatasapainoa tuskin pystytään lähitulevaisuudessa 

palauttamaan, kuten esimerkiksi Euroopassa tehtiin Napoleonin sotien jälkeen. Paluu 

ydinpariteettiin ei ole toivottavaa mutta myös epäselvät omistussuhteet arktisilla vesillä 

voivat olla jopa sotilaalliseen konfliktiin vieviä tekijöitä tulevaisuudessa. 

 

Voiman tasapaino � aseidenriisunta 
 
Ydinaseet ovat pysyneet arktisen alueen valtioiden turvallisuuspolitiikan kulmakivinä. 

Niihin tukeudutaan vähemmän kuin aikaisemmin turvallisuuspolitiikassa mutta 

varustelun riski on olemassa. Nykyiset ydinasevallat uskovat yhä molemminpuoliseen 

ydinpelotteeseen. Arktisista valtioista ydinaseita on Venäjällä ja Yhdysvalloilla. 

Kanadalla ei ole ydinaseita ja maa on nykyään sitoutunut voimakkaasti globaaliin 

aseidenriisuntaan. Siellä oli kuitenkin kylmän sodan aikana yhdysvaltalaisia ydinaseita. 

Niitä oli kylmän sodan aikana myös Grönlannissa.149 Tanskassa (lukuun ottamatta 

Grönlantia), Norjassa ja Islannissa ei ollut ydinaseita, vaikka ne ovat Naton jäseniä. 

 

Suomella oli merkittävä rooli kolme vuosikymmentä sitten Ydinaseeton Pohjola �

hankkeessa. Kekkosen vuonna 1963 esittämä hanke kuului Suomen virallisen 

ulkopolitiikan asialistalle vuosikymmeniä. Hanke on kaatunut moneen kertaan Tanskan 

ja Norjan Nato-jäsenyydestä johtuvaan hankalaan tilanteeseen. Neuvostoliitto toivotti 

aina hankkeen tervetulleeksi, mutta sen oma osallistumishalukkuus jäi epäselväksi.150 

 
Arktiksella on yhä kylmän sodan jälkeenkin voimakas sotilaallinen läsnäolo; tässä 

suhteessa ydinaseriisunta on edistynyt hitaasti.151 Jatkoajan saaneet START II �

sopimuksen neuvottelut on tarkoitus saada valmiiksi joulukuussa 2007. Ne tulevat 

vähentämään rajusti Yhdysvaltojen ja Venäjän strategisia ydinaseita, mutta samalla 

siirtämään ydinaseistuksen painopistettä ydinsukellusvenesijoitteisiin ohjuksiin.152 

Täten pohjoisten merien merkitys ja Pohjoisen jäämeren linnoitusluonne korostuvat.153 

                                                
149 Bulletin of the Atomic Scientists [www-dokumentti]; Canada and Weapons of Mass Destruction 
[www-dokumentti];  National Security Archive Electronic Briefing Book No. 20 [www-dokumentti] 
150 Finland � Neutrality [www-dokumentti] 
151 Nokkala 2000, 46. Heininen 1999 
152 START II [www-dokumentti] 
153 Tätä ennakoivat esim. Heininen et al. 1995, 32 
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Neuvostoliiton hajotessa Venäjä menetti sotilaallisesti ja kaupallisesti tärkeitä satamia 

Itämerellä ja Mustallamerellä. Arktiset satamat voivat kompensoida näitä menetyksiä.154  

 
 
Sota pohjoisessa � jatkuvuustekijät 
 
Sotien keskeinen syy on kansainvälisen hallituksen puuttuminen, toisin sanoin 

kansainvälinen anarkia. Vaikka arktisen alueen organisaatioiden moninaisuutta usein 

ylistetäänkin, kannattaa huomata, että puolustus- tai sotilaspoliittista instituutiota tai 

ulottuvuutta ei alueella ole. Eli valtiot siis toimivat sotilaallisesti katsottuna edelleen 

jonkinlaisessa anarkiassa, vaikka kahden blokin välinen jännite on kadonnut.  Etenkin 

neorealistinen koulukunta on painottanut tämän anarkkisen rakenteen merkitystä 

konfliktien synnyssä, kun taas klassinen suuntaus näkee toimijat tärkeämpänä. 

 

Neorealistien näkemys155 soveltui paremmin kylmän sodan aikaiseen pohjoiseen. 

Arktinen alue oli kylmän sodan loppuun asti sotilaspoliittinen teatteri ja on edelleen 

merkittävä sotilaspoliittisessa mielessä. Neuvostoliitto toimi joko unilateraalisesti tai 

tiukasti bilateraalisesti arktisella alueella eri valtioiden kesken. Sekä Yhdysvaltojen että 

Neuvostoliiton ydinaseresurssit olivat keskittyneet mantereiden pohjoisosiin. Muutos 

multilateraalisen yhteistyön suuntaan alkoi jo Neuvostoliiton viimeisinä vuosina. 

Määrällisesti suurimmat aseriisunnat Venäjällä kuitenkin toteutettiin vasta 1990-luvun 

lopussa.156 Yhdysvallat suhtautui vielä pitkään kylmän sodan jälkeen Arktikseen tiukan 

sotilaspoliittisesti. Maan politiikka alkoi muuttua pikkuhiljaa vasta presidentin 

vaihtumisen myötä vuonna 1993, jolloin turvallisuuspoliittiset intressit muuttuivat 

yhteistyöhalukkuudeksi.157  

 

Arto Nokkalan mukaan Pohjois-Euroopassa on vielä kylmän sodan aikaisen sotilaallisen 

turvallisuuden jatkuvuustekijöitä.158 Ydinaseiden kostoiskukyky, niiden antama 

suurvaltastatus ja laivaston perinne ilmentävät kylmän sodan aikaisen perinteen 

jatkumista.159 Sotilasstrategisesti Euroopan pohjoisella on Venäjälle suhteellisesti 

enemmän merkitystä kuin aikaisemmin, sillä ydinaseiden riisunnan takia pohjoisen 

                                                
154 Käkönen 1996, 74 
155 Ks. esim. Waltz, 1979 
156 Nokkala 2002, 70 
157 Tennberg 1998, 221-223 
158 Nokkala 2002, 63 
159 Heininen 1999, 88 
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laivaston ydinaseiden rooli on vahvistunut. Ydinaseiden riisunnalla ei toistaiseksi ole 

ollut vaikutusta ns. sukellusvenelinnoituksen purkautumiseen ja Venäjän strategiset 

sukellusveneet ja Yhdysvaltojen hyökkäyssukellusveneet tulevat olemaan jatkossakin 

tärkeitä pohjoisessa.160 Venäjä pitää jäljellä olevia ydinaseitaan tärkeinä. Pääosa 

Venäjän sukellusveneistä on pohjoisessa lähellä Naton rajaa. Kriisissä sukellusveneiden 

valmiustason nostaminen ja liikkeelle lähettäminen olisi vahva merkki ja toisen 

osapuolen houkutus estää ydinlaivaston pääsy avomerelle olisi suuri.161  

 

Ydinsukellusveneiden operointi- ja linnoitusalueiden lisäksi kylmän sodan sotilaallisten 

rakenteiden jatkuvuustekijöitä Pohjois-Euroopassa ovat Kuolan niemimaan sotilaallinen 

asema, Leningradin sotilaspiirin paikka Venäjän puolustuksessa, Naton kollektiivisen 

puolustuksen peruslinja sekä keskinäisen luottamuksen kehittämisen peruserot ja 

Pohjoismaiden puolustuspoliittiset orientaatiot. Vastaavasti strategisen 

turvallisuusympäristön muutostekijöitä ovat Itämeren alueen muuttunut status, Venäjän 

armeijan reformi, kansainvälisen turvallisuusstrategian haasteet ja ne valtion sisäiset 

tekijät, joilla on yhteys strategiseen turvallisuusympäristöön. Myös ydinaseriisunta 

kuten START II- ja III-sopimukset sekä ydinkoekieltosopimus, asevarustelun laadun 

kasvu ja sotilasbudjettien leikkaukset edustavat muutosvoimia. Erityisesti pohjoisessa 

muutos näkyy Gorbatshovin aloittamana Venäjän strategiana pitää Venäjän laivasto 

pääosin satamissa ja lähimerillä, Venäjän taloudellisten vaikeuksien heijastumisena 

maan armeijaan sekä Venäjän ja Nato-maiden yhteisinä sotaharjoituksina. Venäjällä on 

taloudellisista syistä johtuen ollut vaikeuksia pitää ydinsukellusveneet toiminnassa ja 

iskussa, ja ne ovatkin 1990-luvulla menettäneet tehoa ja rapautuneet, kirjaimellisesti 

ruostuneet satamiin odottaessaan joko pääsyä merelle tai purettaviksi. Siitä huolimatta 

kansainvälisillä arktisilla vesillä jatkuu yhä sukellusvenetiedustelu. 162  

 

Laajaan turvallisuuteen kuuluu Nokkalan mukaan se, että sotilaallinen ulottuvuus 

avataan ja mukautetaan kattavaan turvallisuuteen aiempaa vähemmän merkitsevällä 

tasolla. 163 

 

                                                
160 Nokkala 2000, 47. Heininen 1999 
161 Nokkala 2000, 47 
162 Heininen 1999, 89 
163 Nokkala 2002, 63 



 63

Bullin tiukan määritelmän164 mukaista sotaa tuskin pohjoisella alueella syttyy, koska 

kaikkien alueen valtioiden legitimiteetti perustuu yleiseen suvereeniuteen. Holstin 

mukaan tällaisten valtioiden välille syttyy epätodennäköisemmin sotia, kuin 

uskonnolliseen tai luontaiseen yhteisöön legitimiteettinsä perustavien valtioiden 

välille.165 Sen sijaan Bullin löyhän määritelmän mukaisia sotia voi syttyä Venäjän 

sisällä, esimerkiksi Kaukasuksella, mutta todennäköisesti ei kuitenkaan arktisella 

alueella.  

 

Nokkala arvioi, ettei suuria shokkeja, kuten sotaa, hyökkäystä, alueen valtioiden tai 

organisaatioiden häviämisiä ole näkyvissä ainakaan seuraavaan 10-20 vuoteen.166 

Kuitenkaan ei ole merkkejä siitä, että valtiot lopettaisivat uuden sotilasteknologian 

ostamisen tai keskittyisivät kokonaan johonkin muuhun kuin sotilaallisiin tehtäviin. 

Arto Nokkala luonnostelee kolme erilaista tulevaisuuden skenaariota: 1) jaetun 

turvallisuuden, 2) osittain jaetun turvallisuuden ja 3) jakamattoman turvallisuuden.167  

 

Näistä jaetun turvallisuuden skenaario on huonoin mahdollinen tapaus, joka voi kehittyä 

täysimittaiseksi sodaksi valtioiden välillä.168 Joskus tulevaisuudessa sota voi olla jälleen 

pohjoisen arkea. Suurvaltojen kehityskulut pitkällä aikavälillä ovat arvaamattomia. On 

vaikea nähdä tulevaisuudessakaan pohjoisten alkuperäiskansojen keskuudessa 

separatistisia pyrkimyksiä, ainakaan niin merkittäviä, että niiden puolesta oltaisiin 

valmiita sotimaan. Niinpä jos arktisella alueella vielä tulevaisuudessa soditaan tiukan 

määritelmän mukaisia sotia, kyseessä on todennäköisesti kylmän sodan kaltainen 

suurvaltojen taistelu. Christer Pursiaisen mielestä EU:n näkökulmasta Venäjän kehitys 

                                                
164 Bull 1995,  
165 Holsti 2002 [www-dokumentti] 
166 Nokkala 2002, 78-85 
167 Ibid. 
168 Jaetun turvallisuuden skenaarioon sisältyy Venäjän kasvava pettymys Yhdysvaltojen ja Euroopan 
politiikkoihin. Käytännössä Venäjä joutuisi taloudellisen surkastumisen takia eristyneeseen ja 
hyväksikäytettyyn asemaan. Venäjän epävakautta lisäävät demografiset tekijät, suuri muuttoliike 
pohjoisesta ja kaukoidästä. Julkisen terveydenhoidon kriisi on johtanut väestön vähenemiseen. Miesten 
keski-ikä on laskenut. Maatalous on kollektivisoinnin jäljiltä heikossa kunnossa. Dramaattiseen 
teollisuuden alasajoon ja yksityistämiseen liittyy kansallista taloutta tukevan infrastruktuurin romahdus. 
Lisäksi skenaarioon sisältyy Yhdysvaltojen ohjuspuolustusjärjestelmän kehittelyn jatkaminen, ja useiden 
maiden lähestyminen NATOa, Venäjä voisi lähestyä Kiinaa ja terävöittää Yhdysvaltain vastaista 
kritiikkiä. Skenaarioon kuuluvat myös aseistariisumisprosesseista vetäytyminen, lännen sotilaallinen 
Venäjän intressien vastainen toiminta ilman YK:n tai ETYK:n mandaattia. Venäjän alueelliset jännitteet 
kasvaisivat ja aiheuttaisivat ihmisoikeusloukkauksia, jos hallitus yrittäisi taistella separatismia vastaan. 
Jälleenvarustautuminen, varsinkin jos Kaliningradiin tuotaisiin ydinaseita ja Venäjä vahvistaisi 
luoteisosiensa sotilaallista asemaa, aiheuttaisi jännitystä. Terrorismi näivettää Venäjää sisältäpäin ja sen 
tiukat otteet terrorismia vastaan hirvittävät monia eurooppalaisia. (Nokkala 2002, 78-85) 
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on erinomaisen tärkeätä koko maanosan ja laajemmin kansainvälisen yhteisön 

kehittymiselle:169  

Eristäytyvä, epävakaa ja mahdollisti hajoava Venäjä, joka muodostuisi 
kaikenlaisten sotilaallisten ja ei-sotilaallisten uhkien lähteeksi ja Euroopan 
mätäpesäkkeeksi, suureksi Balkaniksi, on ehkä pahin kuviteltavissa olevista 
ulkoisista uhkakuvista EU:lle.170 

 
 
Sota pohjoisessa � luonnonvarat  
 
Pohjoinen ja arktiset alueet ovat tärkeitä raaka-aineiden lähteitä. Raaka-aineiden 

hyväksikäyttö on ollut villiä etenkin Venäjällä, jossa keskushallinto on vienyt 

pohjoisilta alueilta runsaasti uusiutumattomia luonnonvaroja eli kultaa, nikkeliä, tinaa, 

timantteja, öljyä ja kaasua. Alkuperäiskansoille ja muille paikallisille asukkaille ei ole 

käytännössä jäänyt mitään käteen. Myös uusiutuvia luonnonvaroja eli puita, turkiksia ja 

kaloja on kulutettu vaarallisen paljon kestävyyden kannalta.171  

 

Tämä luonnonvarojen hyväksikäyttö kuuluu keskusjohtoiseen ja hierarkkiseen valtioon, 

jossa ei ole pystytty sopimuksin turvaamaan alkuperäisten asukkaiden oikeuksia 

luonnonvaroihin. Tässä mielessä Venäjän poliittisen eliitin käsitys ihmiskunnasta on 

realistinen. Kansainvälisen politiikan teoriaa ei ole varsinaisesti tarkoitettu 

sovellettavaksi valtion sisälle, mutta näin ison valtion sisällä voidaan ajatella Moskovan 

suhtautuvan pohjoisen asukkaisiin kuin barbaareihin. Syyllistävä sormi on epäreilua 

kohdistaa pelkästään venäläisiin, sillä kaikissa arktisissa maissa alkuperäiskansojen 

kohtelu on ollut julmaa. Tästä johtuva kollektiivinen huono omatunto selittää 

esimerkiksi Kanadan alkuperäiskansoja suosivaa politiikkaa. Kaikissa pohjoisen maissa 

valtaväestöt ovat englantilaisen koulukunnan mukaisesti vieneet sivistystä eteenpäin 

neljän realistien barbaarien kanssa toimimisen doktriinin mukaisesti: 1) sivilisaatiolla on 

absoluuttinen oikeus laajentua; 2) barbaareilla ei ole oikeuksia; 3) barbaareja voidaan 

käyttää hyväksi; 4) barbaarit eivät ole ihmisiä.172 

 

Venäjällä valtiotason ja paikallistason ristiriita on räikeä. Vastakkain ovat valtion 

energiapoliittiset intressit ja paikallisen ympäristön suojelu sekä sosiaalinen 

                                                
169 Pursiainen 15.7.2004 
170 Ibid. 
171 Armstrong et al. 1978, 2-3 
172 Wight 1991, 55-66 
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hyvinvointi.173 Euroopan unioni pyrkii lieventämään tätä intressiristiriitaa muiden 

pohjoisen alueen toimijoiden kanssa. Ongelma on vain valtiosuvereniteetin instituutio, 

johon perustuen Venäjää on lähes mahdotonta pakottaa sisällyttämään 

energiapolitiikkaansa kestävän kehityksen käytännön tason toimintaan. 

 

Luonnonvarojen kestävään käyttöön tähtääviä sopimuksia on toki tehty koko arktisen 

yhteistyön historian ajan. Käynnissä on kuitenkin edelleen tietynlainen sota, jossa 

valtioiden hallituksilla on ylivoimainen valta verrattuna paikalliseen väestöön. Hallinto 

voi unohtaa lupauksensa alkuperäiskansoille tai kansainväliselle yhteisölle, jos tällainen 

toiminta on sille strategisesti edullista. Myös Yhdysvalloissa toimitaan yhä varsin 

keskusvetoisesti, mistä hyvä esimerkki on Presidentti George W. Bushin hallinnon 

suunnitelmat porata Alaskasta öljyä huolimatta paikallisten alkuperäiskansojen 

vastustuksesta.174 

 

6.2. Endogeeninen analyysi: toimijat 
 
Tässä kappaleessa esittelen pohjoisen ulottuvuuden yhteistyön taustalla olevia keskeisiä 

tapahtumia, joista osaa voidaan kutsua myös toimijoiksi. Tapahtumista haen eri tasoja, 

muuttujia. Näitä tapahtumia vertaan vielä yhteenveto-kappaleessa (6.2.5). Ensiksi 

analysoin jo aiemmin mainitut kolme keskeistä puhetta, joihin kytkemieni aikakausien 

                                                

173 EU:n Pohjoisessa ulottuvuudessa huomioidut Venäjän kaasu- ja öljyvarat sijoittuvat maantieteellisesti 
Barentsin- ja Karanmereen, sekä mantereella Komin tasavaltaan, Jamalo Nenetsian sekä Hantien ja 
Mansien piirikuntiin. Nämä hallinnolliset alueet sijaitsevat läntisessä Siperiassa toistensa naapureina. 
Venäjällä tuotetusta öljystä merkittävä osa on peräisin Hantien ja Mansien piirikunnasta ja suurin osa 
kokonaiskaasusta tulee Jamalin nenetsien piirikunnasta. (Brusin-Niemi et al. 2000, 5-9) Näiden alueiden 
alkuperäiskansoihin lukeutuvat hantit, mansit ja nenetsit ovat perinteisesti eläneet kalastuksesta, 
metsästyksestä, keräilystä ja poronhoidosta. Venäjän pohjoisosa joutui 1930-luvulta lähtien kovien 
muutosten kohteeksi. Stalinin totalitaarisen politiikan mukaisesti Neuvostoliiton silloinen hallitus pakotti 
siihen asti lähinnä puolipaimentolaisina eläneet alkuperäiskansat asumaan kolhooseissa. Lapset pantiin 
neuvostokouluihin, joissa he vieraantuivat vanhempiensa kielestä ja kulttuurista. Kolme vuosikymmentä 
myöhemmin osuustoiminnalliset kolhoosit muutettiin valtion suoraan hallitsemiksi sovhooseiksi. Öljyn- 
ja kaasuntuotannon alettua näillä alueilla Neuvostoliiton ajan perinteisiä elintapoja on jouduttu 
sopeuttamaan uusiin olosuhteisiin. Sen jälkeen, kun Hantien ja mansien piirikunnan ensimmäinen 
öljyesiintymä löytyi vuonna 1960, öljyä on porattu häikäilemättömästi välittämättä liiemmin 
alkuperäiskansojen elinoloista. Öljy- ja kaasuteollisuus on vaikeuttanut merkittävästi alkuperäiskansojen 
mahdollisuutta jatkaa perinteistä elämäntapaa. Öljy- ja kaasukentät ovat laajoja ja pirstovat 
poroelinkeinon kannalta olennaisia laajoja yhtenäisiä alueita. Pienentyneet alueet joutuvat kovaan 
kulutukseen ja tundran sekä taigan herkät ekosysteemit tuhoutuvat. Öljy- ja kaasukenttien alueella 
kasvillisuus on käytännössä kokonaan tuhoutunut. Öljyputkien vuodot saastuttavat maata ja jättävät sen 
käyttökelvottomaksi. (Brusin-Niemi et al. 2000, 6-16) 

174 Bush Plans Drilling in Untapped Alaska Oil Reserve [www-dokumentti] 
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analysointia jatkan kappaleessa 7.1. Sen jälkeen analysoin keskeiset järjestöt, valtiolliset 

ohjelmat ja episteemiset yhteisöt. 

 

6.2.1. Puheet 
 
 
Gorbatshov 
 
Gorbatshovin aloittaa puheensa kuvailemalla kansainvälistä järjestelmää realistisin 

termein. Hänen mukaansa poliittisista, bisnestyylisistä neuvotteluista on kadonnut 

vanhat anti-sovietistiset hyökkäykset. Puhetta pidetään käänteentekevänä arktisessa 

yhteistyössä,175 mutta se perustuu traditionaalisiin käsityksiin kansallisvaltiosta ja 

diplomaattisesta yhteistyöstä.176 Arktiksella oli vallan tasapaino, ainakin 

subjektiivisessa merkityksessä.  

 

Kansainvälisten suhteiden normalisoinnilla Gorbatshov tarkoittaa jännityksen 

laskemista ja aseiden riisuntaa. Halukkuus aseriisuntaan selittyy osaksi sillä, että 

Neuvostoliitolla ei ollut enää varaa pitää objektiivista tasapainoa yllä. Näin ollen 

radikaalin, maailmanrauhaan tähtäävän aseriisunnan taustalla näyttäytyy rationalistisen 

talouspolitiikan realiteetit. 

 

Gorbatshov nostaa esille ydinaseettoman Pohjois-Euroopan alueen. Tämä on sukua 

käsitteelle, jota Presidentti Kekkonen markkinoi jo 1960-luvulla ydinaseettomana 

Pohjolana.177 Lisäksi hän tuo esille Presidentti Koiviston aloitteen merivoimien 

rajoittamisesta pohjoisessa Euroopassa. 

 

Puheessa ei ole minkäänlaista viitettä kansainvälisiin järjestöihin tai 

kansalaisyhteiskuntaan, joten pääasiallisia toimijoita Arktiksella ovat valtiot. 

Integraation taso on yhteenliittymä, sillä lukuisista aloitteista178 huolimatta Gorbatshov 

ei ehdota puheessa institutionalisoitua yhteistyötä. Pohjoisen hän näkee Paikkana 

valtioiden yhteenliittymänä, jos sellaisenakaan. Osallistuminen on luonnollisesti 

byrokraattitasoa, Neuvostoliitossa ei tunnettu kansalaisyhteiskuntaa. Radikaalia tasoa 

                                                
175 ks. esim. Young 2001 [www-dokumentti] 
176 Gorbatshov 1987 [www-dokumentti] 
177 Finland � Neutrality [www-dokumentti] 
178 Öljy, tieteellinen tutkimus, alkuperäiskansat, ympäristö, Euroopan puoleinen koillisväylä 
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hänen puheessaan edustaa toteamus, että Arktiksella valtioiden ja sotilasblokkien 

intressit ylittävät rajat. Koko maailman yhteisöllisyyden ja keskinäisriippuvuuden tuntee 

Arktiksella parhaiten. Hän kuitenkin jatkaa, että siellä tuntee myös Pentagonin arktisen 

strategian �jäätävän hengen�, ydintuhon potentiaalin. Puheen pääasiallisia ongelmia 

ovat ydinaseet ja vasta toissijaisena mainitaan matalan tason yhteistyö179. Näkökulma 

on siis korkeapoliittinen ja turvallisuuspoliittinen käsitys kapea. 

 

Gorbatshov paikka: 1 osallistuminen:1 integraatio:1 traditio:1 
 

Axworthy 
 
Kanadan ulkoministeri (1995-2000) Lloyd Axworthy on tunnettu arktisten asioiden 

puolestapuhujana. Axworthylla oli merkittävä rooli Arktisen neuvoston 

perustamiskokouksen isäntänä Ottawassa. Hänen puheensa Arktisen neuvoston 

ensimmäisessä ministeritapaamisessa Iqaluitissa180 heijastaa kanadalaista arktista 

innostuneisuutta. 

 

Lloyd Axworthyn puheen ajankohta (9/1998) osuu arktisen huuman vuosiin. Nunavutin 

hallitus on aloittanut toimintansa puoli vuotta aiemmin. Arktinen Neuvosto on 

perustettu pari vuotta aikaisemmin ja aloittanut käytännön toimintansa julkaisemalla eri 

työryhmien raportteja. Axworthy tuo puheessaan esille Nunavutin ja Arktisen 

neuvoston yhtäläisyydet. Molemmat pohjautuvat uudenlaiseen, inklusiiviseen 

julkishallinnon eri tasojen ja muiden toimijoiden yhteistyöhön. Kanada valmisteli 

parhaillaan kansallista pohjoisen ulkopolitiikan ohjelmaansa ja maassa vallitsi, ainakin 

Axworthyn tulkinnan mukaan, vahva konsensus arktisen yhteistyön tärkeydestä. 

Puheessa ei lainkaan mainita korkean politiikan tasoa ja perinteisiä, sotilaallisia 

uhkakuvia.  

 

Axworthy toteaa Arktisen neuvoston pohjatyön olevan vielä kesken. Hän arvioi, että 

kahden vuoden päästä, vuonna 2000, neuvostolle on luotu perusta, jonka turvin se voi 

puuttua ongelmiin tehokkaasti. Hän sanoo, että tarvitaan itsereflektiota. Tätä tarkoitusta 

varten Kanadassa aloitettiin Pohjoisen ulkopolitiikan (Northern Foreign Policy) 
                                                
179 Ydinaseiden riisumisen lisäksi puheessa on konkreettiset ehdotukset merisotatoimien rajoittamisesta, 
energiayhteistyöstä, tieteellisen tutkimuksen yhteistyöstä, ympäristönsuojeluyhteistyöstä ja koillisväylän 
avaamisesta ulkomaisille laivoille. 
180 Axworthy 1998 [www-dokumentti] 
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ohjelman valmistelu. Kehitys-, kulttuuri ja ympäristökysymykset ovat pääteemoja. 

Erityisesti hän painottaa kestävää kehitystä ja lasten sekä nuorten asemaa. Puheesta 

kuultaa läpi ongelmalähtöinen politiikan tekeminen ja usko institutionaalisiin 

ratkaisuihin. Puhe poikkeaa muiden valtiomiesten puheista, koska Kanadassa ollaan 

valmiita luopumaan suvereniteetista pohjoisen alueiden hyväksi. Puheessa keskeisiä 

toimijoita eivät ole valtiot, kuten Gorbatshovin ja Lipposen puheissa, vaan pohjoinen 

nähdään kohtuullisen itsenäisenä poliittisena toimijana. 

 

Puheen pitopaikka eli Arktisen neuvoston ministerikokous on luonnollisesti syy, miksi 

puheen sisältö keskittyy neuvoston toimintaan. Paikallinen taso puheessa on globaali, 

kuten Arktisella neuvostolla. Osallistuminen on avointa, sillä hän peräänkuuluttaa 

kaikkia kiinnostuneita ja asianosaisia mukaan arktisen toiminnan kehittämiseen. 

Integraatio-tasoltaan hän näkee pohjoisen hallinnon olevan itsenäinen poliittinen 

toimija, kuten Arktinen neuvosto.  

 

Axworthy paikka: 3 osallistuminen:3 integraatio:3 traditio:3 
 
 
Lipponen 
 
Pääministeri (1995-2003) Paavo Lipposen puhe181 arktisen alueen parlamentaarikkojen 

kokoontumisessa on laaja ja käytännöllinen yleiskatsaus Arktiksen kokonaisuuteen. Hän 

muistelee kuinka vuoden 1997 Pohjoisen ulottuvuuden aloitteesta on tullut kiinteä osa 

EU:ta. Hän itse peräänkuulutti vuonna 1997 transatlanttista yhteistyötä EU:n ja 

Yhdysvaltojen sekä Kanadan välille. Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella hänellä oli 

mahdollisuus keskustella tästä yhteistyöstä Presidentti Clintonin ja pääministeri 

Chrétienin kanssa. Lipponen toteaa hieman pöyhkeästi partnereiden tehneen 

kotiläksynsä. Hän viittaa tällä hieman aikaisemmin samana vuonna julkaistuihin 

Kanadan pohjoisen ulottuvuuden politiikan raporttiin ja Yhdysvaltain rajoja ylittävän 

yhteistyön ja Pohjois-Euroopan ympäristöturvallisuuden ohjelmaan. 

 

Lipposen puheesta on Eurooppa-keskeinen. Puhe sijoittuu aikaan, jolloin Arktisen 

neuvoston työ on vakiintunut ja Eurooppa-neuvosto on hyväksynyt Pohjoisen 

ulottuvuuden toimintasuunnitelman muutama kuukausi aikaisemmin. Hänen mukaansa 

                                                
181 Lipponen 2000 [www-dokumentti] 
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EU:lla on ilmiselvät intressit Arktisella alueella. Yhteistyön sektoreina hän mainitsee 

osittain samoja asioita kuin toimintasuunnitelmassa on: energia, metsä, infrastruktuuri, 

meret ja ympäristö, ydinturvallisuus, tutkimus, telelääketiede. Puheessa esitellään 

toimintaohjelmaa ja Suomen tulevan Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden 

prioriteetteja. Lipposen keskeisiksi teemoiksi nousevat energia- ja metsäkysymykset. 

Hän ilmoittaa Kanadan mallin mukaisen kansallisen ohjelman toteuttamisesta.182  

 

Verrattaessa ulkoministeri Axworthyn puheeseen tai Arktisen neuvoston agendaan 

selkeä ero on lähes täydellinen alkuperäiskansojen huomiotta jättäminen. Lipponen 

mainitsee alkuperäiskansat vain yhdessä lauseessa puhuessaan Arktisen neuvoston 

kokoonpanosta: �Kuuntelemme huolella alkuperäiskansojen pysyvien edustajien ääniä�. 

Tämä ilmaisu eroaa aika paljon esimerkiksi ulkoministeri Axworthyn puhetavasta. Siinä 

missä Lipponen lupaa kuunnella alkuperäiskansoja, Axworthy haluaa ne mukaan 

päätöksentekoon.183   

 

Paikallinen taso on siis globaali, osallistumisen taso on sekalainen ja valtiojohtoinen. 

Integraatiotaso puheessa on institutionalisoitunut yhteistyö. 

 

Lipponen paikka: 3 osallistuminen:2 integraatio:2 traditio:2 
 

6.2.2. Järjestöt 
 
Pohjoinen foorumi 
 

Pohjoinen foorumi perustettiin vuonna 1991 Alaskan Anchoragessa. Sen perustamisesta 

päätettiin jo edellisenä vuonna, jolloin sen toiminta-alueeksi määritettiin ympäristö, 

                                                
182 Lipponen (1998 [www-dokumentti]) sanoo Suomen tarvitsevan kansallisen Pohjoisen ulottuvuuden 
foorumin. Hän ilmoittaa pyytäneensä Lapin yliopiston rehtoria Esko Riepulaa johtamaan valmistelutyötä. 
Vuonna 2001 järjestettiin kansallinen Pohjoisen ulottuvuuden foorumi Oulussa. Sen jälkeen Suomi on 
kansallisella tasolla järjestänyt useita Pohjoisen ulottuvuuden foorumeita dialogin edistämiseksi. Oulun 
foorumin jälkeen marraskuussa 2001 järjestettiin kansainvälinen foorumi Lappeenrannassa. Kesällä 2002 
pidetyn Kajaanin Pohjoisen ulottuvuuden foorumin aiheena oli teknologia ja kestävä kehitys arktisilla 
alueilla. Aiemmin keväällä 2002 järjestettiin Pohjoisen ulottuvuuden tutkimusta käsittelevä seminaari 
Turussa. Joensuussa syyskuussa 2002 järjestetty sosiaali- ja terveysalaa koskeva foorumi käynnisti 
sosiaali- ja terveyssektorin kumppanuusaloitteen.  Porissa järjestettiin marraskuussa 2002 
informaatioteknologiaa koskeva foorumi. Helsingissä järjestettiin helmikuussa 2003 Pohjoisen 
ulottuvuuden työmarkkinafoorumi ja Kotkassa lokakuussa 2003 logistiikkafoorumi. Lähde: Pohjoisen 
ulottuvuuden perustiedot, Ulkoministeriö [www-dokumentti] 
183 Axworthy 1998 [www-dokumentti] 
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inhimilliset voimavarat ja infrastruktuuri. Sen tehtävinä ovat pohjoisten alueiden 

asukkaiden elintason parantaminen ja kestävän kehityksen edistäminen. Kyseessä on 

alueiden välinen järjestö, jonka tavoitteena on toimia yhteydenpitoelimenä 

parantaakseen rajoja ylittävää yhteistyötä. Napapiirin alueiden lisäksi järjestöön kuuluu 

myös alueita Kiinasta, Japanista, Mongoliasta ja Etelä-Korea, Suomesta siihen kuuluu 

Lapin ja Oulun läänit.184 

 

Vaikka eri maissa alueiden itsenäisyys vaihtelee ja esimerkiksi Suomessa lääninhallitus 

toimii valtion edustajana, integraatiotasoltaan järjestö on itsenäinen toimija. Se haluaa 

alueelleen enemmän itsemääräysvaltaa. Järjestön paikka on glokaali taso, koska se ei 

ole hallitustenvälinen toimija, se on yhtä aikaa globaali ja alueellinen. Osallistuminen 

on byrokraattitasoa, sillä johtavat elimet koostuvat lähinnä maaherroista tai muista 

alueellisista johtajista. Foorumi on avoin myös kansalaisjärjestöille ja pohjoisessa 

toimiville yksityisen sektorin yrityksille, mutta heillä ei ole kuitenkaan äänivaltaa. 

 

Pohjoinen foorumi paikka: 3 osallistuminen:2 integraatio:3 traditio:3 
 

 

Alkuperäiskansojen järjestöt 
 
Venäjän alkuperäiskansat kokoaa yhteen Russian Association of Indigenous Peoples of 

the North (RAIPON). Järjestö ilmoittaa edustavansa 200,000 henkilöä yli 30 etnisestä 

ryhmästä.185 The Inuit Circumpolar Conference (ІСС) edustaa puolestaan noin 150,000 

inuiittia, jotka asuvat Alaskassa, Kanadassa, Grönlannissa ja Venäjän itäisessä 

Chukotkassa.186 Lisäksi saamelaisilla on oma kansainvälinen järjestö, 

saamelaisneuvosto (Saami Council). Se toimii neljässä maassa, joissa on saamelaisia 

(Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä).187 

 

Kaikkien näiden järjestöjen tarkoitus on edustamiensa kansojen oikeuksien ajaminen ja 

yhteenkuuluvuuden tunteen kehittäminen. Ne ovat paikalliselta tasoltaan globaaleja, 

valtiorajat eivät rajoita toimintaa. Alkuperäiskansojen järjestöt ovat osallistumisen 

suhteen avoimia kansalaisjärjestöjä, joiden toimintaan voi lähteä kuka vain 
                                                
184 Establishment of Northern Forum [www-dokumentti] 
185 RAIPON [www-dokumentti] 
186 ICC [www-dokumentti] 
187 Saami Council [www-dokumentti] 
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alkuperäiskansaan lukeutuva henkilö. Ne eivät ole itsenäisiä poliittisia toimijoita: koska 

niissä ei ole välttämättä edustettuna maiden hallituksia, kyse on integraatiotasolta 

institutionalisoituneesta yhteistyöstä. 

 
Alkuperäiskansojen järjestöt paikka: 3 osallistuminen:3 integraatio:2 traditio:3 
 
 
Barentsin euro-arktinen alue 
 

Barentsin euro-arktinen alue (Bear) syntyi Norjan aloitteesta ulkoministeritason 

kokouksessa Kirkkoniemessä tammikuussa 1993. Siihen kuuluvat valtioiden välinen 

neuvosto ja alueneuvosto. Tehtäväkenttä on laaja; Bear:n toimialueeseen kuuluu 

ympäristö-, talous-, tutkimus, alueellisuus-, alkuperäiskansa-, kulttuuri- ja turismiasiat. 

Neuvostoon kuuluvat varsinaisina jäseninä Pohjoismaiden ja Venäjän hallitusten 

edustajat sekä EU:n komission edustaja. Tarkkailijajäseniä ovat Yhdysvallat, Kanada, 

Ranska, Saksa, Japani, Puola, Yhdistynyt Kuningaskunta, Alankomaat ja Italia. 

Neuvosto on sääntöjensä mukaan avoin niille maille, jotka haluavat osallistua 

aktiivisesti. 188   

 

Norjalaisille ajatus Barentsin neuvostosta merkitsi ennen kaikkea yhteistyötä Venäjän 

kanssa ja oli siten ennen kaikkea ulko- ja turvallisuuspoliittinen aloite. Idean isänä 

esiintyvä ulkoministeri Thorvald Stoltenberg (1987-1989 ja 1990-1993) halusi yhdistää 

maansa Eurooppa-politiikan etelässä ja Venäjän politiikan pohjoisessa. Koska maasta ei 

tullut EU-jäsentä, avautui Suomelle loistava tilaisuus tehdä Pohjoisen ulottuvuuden 

aloite, jolla se voisi tarjoutua EU:n linkiksi Barentsin alueen kautta Venäjälle ja 

Norjaan.189 

 

Jyrki Käkösen mukaan Barentsin alue on tyypillinen valtiojohtoinen alue, jonka 

tarkoituksena on � alueiden neuvostosta huolimatta � kansallisten etujen edistäminen, 

mikä tarkoittaa alueen luonnonvarojen hyväksikäyttöä. Koska valtiot joutuvat 

rakentamaan infrastruktuurin ja valtioiden ja alueiden välinen suhde säilynee ennallaan, 

infrastruktuuri tulee palvelemaan pääkaupunkien etuja alueiden kustannuksella. 

Valtiokeskeinen regionalismi ei Käkösen mukaan muuta kansainvälisen järjestelmän 

                                                
188 BEAR [www-dokumentti] 
189 Heikkilä 1998,  29-31 
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perusteita eikä siksi edistä kestävää kehitystä. Keskukset jatkavat periferioiden 

hyväksikäyttöä. 190  

 

Reilu kymmenen vuotta sitten Barentsin alueeseen latautui paljon odotuksia. 

Perustamisen jälkeen rahaa alueellisiin yhteistyöhankkeisiin ei kuitenkaan annettu. Vain 

rikkaalla Norjalla löytyi rahaa. Alkuvaihetta voidaankin luonnehtia rahattomien 

rupatteluksi. Vasta Suomen ja Ruotsin EU-jäsenyys paransi tilannetta; Interreg-

rahoitusta on käytettävissä vuoteen 2006 asti.191 Valtiollinen taso on kuihtumassa. Norja 

on jättäytymässä valtiollisen tason ulkopuolelle ja panostaa kahdenkeskisiin suhteisiin 

Venäjän kanssa.192 Alueellisella tasollakaan ei välttämättä mene paljon paremmin. Jyrki 

Käkönen on pettynyt Barentsin kehitykseen. Barentsin markkinat ovat marginaalisia ja 

pysyvät sellaisina. Hänen mukaansa keskusvaltataso ei ollut kymmenen vuotta sitten 

kiinnostunut kehittämään periferiaa eikä tilanne ole muuttunut miksikään. Käkösen 

mukaan alueelliset ja paikalliset toimijat tai päättäjät eivät ole riittävän kiinnostuneita 

omien alueiden vahvuuksista eivätkä ole valmiita niitä kehittämäänkään.193 

 

Barentsin alue on integraatioltaan itsenäinen poliittinen toimija, koska siinä on 

edustettuna hallitukset ja aluetasolla alueelliset johtajat. Se on paikallisuuden suhteen 

voimakkaasti alueellinen järjestö. Osallistuminen on rajoitettu julkishallinnon 

edustajille, vaikka myös alkuperäiskansat ovat muodollisesti mukana. Vaikka siinä on 

jotain radikaaleja elementtejä, kuten alueiden neuvosto, rajat ylittävä yhteistyö ja 

suunnitelmat alueellisen itsemääräämisvallan lisäämisestä, se edustaa kansainvälisen 

politiikan rationaalista systeemitasoa, sillä hallitusten välisen neuvoston vuoksi se on 

edelleen eteläisistä pääkaupungeista johdettu. 

 

Barentsin euroarktinen alue paikka: 2 osallistuminen:2 integraatio:3 traditio:2 
 

 

 
 
 
 
                                                
190 Käkönen 1996, 72-78 
191 Lapin Kansa 23.1.2003, uutinen 
192 Heikkilä 11.2.2004, kolumni 
193 Käkönen välitti mielipiteitään Barentsin tulevaisuutta suunnitelleeseen paneelikeskusteluun 
Haaparannalla. (Lapin Kansa 23.1.2003)  
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Arktinen neuvosto 
 

Arktinen neuvosto perustettiin Ottawassa syyskuussa 1996. Siihen kuuluvat jäseninä 

arktiset valtiot ja pysyvinä osallistujina alkuperäiskansojen järjestöjä.194 Lisäksi 

tarkkailijoina voi olla muitakin valtioita ja järjestöjä. Sen toimialue on laaja195 mutta 

myös tässä järjestössä suljetaan sotilaallinen ulottuvuus ulkopuolelle.196  

 

Paikallisuus on globaali, koska siihen sisältyy kaikki arktiset maat. Osallistuminen on 

sekalaista tasoa. Se ei ole avointa kaikille halukkaille toimijoille, sillä neuvosto päättää 

uusista tarkkailijoista ja pysyvistä jäsenistä. Valtiot ovat pääasiallisia toimijoita, vaikka 

alkuperäiskansojen järjestöjä kuuluu neuvostoon tarkkailijoina. Integraatiotasoltaan 

Arktinen neuvosto sijoittuu institutionalisoituneen yhteenliittymän ja itsenäisen 

poliittisen toimijan välimaastoon. Se ei voi tehdä jäseniään juridisesti sitovia päätöksiä, 

mutta sen päätöksissä on vahva moraalinen sitovuus, sillä jäsenmaiden hallitukset ovat 

edustettuina neuvostossa.  

 

Markku Heikkilän mukaan Arktinen neuvosto ei tehnyt ensimmäisenä vuotenaan juuri 

mitään, koska neuvoston työltä puuttui sisältö lukuun ottamatta neuvostoon 

sisällytettyjä AEPS:n ohjelmia, jotka jatkoivat entiseen tapaansa.197  

 

Arktinen neuvosto paikka: 3 osallistuminen:2 integraatio:3 traditio:3 
 

 

Arktiset parlamentaarikot 
 
Arktisten parlamentaarikoiden konferenssi on parlamentaarinen elin, johon kansalliset 

parlamentit kaikista arktisista maista ja Euroopan parlamentista lähettävät oman 

delegaationsa. Paikallinen taso on siis globaali. Siinä on myös edustettuna 

alkuperäiskansat, joten osallistuminen on sekalaista tasoa. Konferenssi kokoontuu joka 

toinen vuosi. Kokoontumisten välillä pysyvä komitea vie eteenpäin arktisia aloitteita ja 

                                                
194 Sääntöjen mukaan alkuperäiskansojen järjestöjä pitää olla kuitenkin aina vähemmän kuin jäseniä, joita 
on kahdeksan.  
195 Arktisen Neuvoston toimialueeseen kuuluu Arktiksen asukkaiden hyvinvoinnista huolehtiminen 
keskittyen erityisesti alkuperäiskansoihin; kestävän kehityksen ajaminen sisältäen taloudellisen ja   
sosiaalisen kehityksen sekä kulttuurisen hyvinvoinnin tukemisen; ympäristön ja biodiversiteetin suojelun  
196 Declaration on the Establishment of the Arctic Council [www-dokumentti] 
197 Heikkilä 1998, 73 
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toimii Arktisessa neuvostossa tarkkailijajäsenenä parlamentaarisen foorumin roolissa ja 

Barentsin neuvostossa kutsuvieraana. Vaikka järjestössä on edustettuna viralliset 

valtioiden edustajat eli kansanedustajat, se ei ole integraation tasolla itsenäinen 

poliittinen päättäjä vaan institutionalisoitunutta yhteistyötä. Kansanedustajathan eivät 

voi tehdä omia maitansa sitovia päätöksiä, vaan sellaisten tekemiseksi tarvitaan yleensä 

hallituksen edustajat. 

 

Ensimmäinen parlamentaarikkojen arktisia asioita käsittelevä kokous pidettiin vuonna 

1993 ja seuraavana vuonna perustettiin pysyvä komitea. Alun perin pysyvän komitean 

päätehtävä oli Arktisen neuvoston perustamisen tukeminen. Neuvoston perustamisen 

jälkeen komitea on työskennellyt neuvoston työn edistämiseksi. Komitea tarkkailee 

miten maiden hallitukset implementoivat konferenssin päätöksiä ja tekevät uusia 

arktisen yhteistyön aloitteita.198  

 

Arktiset parlamentaarikot paikka: 3 osallistuminen:2 integraatio:2 traditio:2 

 

6.2.3. Valtiolliset ohjelmat 
 
 
EU:n Pohjoisen ulottuvuuden toimintasuunnitelma 
 
Vuonna 2000 hyväksyttiin Euroopan unionin Pohjoisen ulottuvuuden 

toimintasuunnitelma vuosille 2000-2003.199 Maantieteellisesti ohjelma rajoittui 

Itämereen, Keski- ja Itä-Euroopan hakijamaihin ja Venäjään. Vuonna 2003 hyväksyttiin 

toinen Pohjoisen ulottuvuuden toimintasuunnitelma vuosille 2004-2007.200 Keski- ja 

Itä-Euroopan maiden liityttyä unioniin ohjelma on fokusoitunut Venäjään. Grönlannin 

Arktisen ikkunan (Arctic window) aloitteen johdosta EU:n Pohjoinen ulottuvuus laajensi 

maantieteellistä reviiriään sisältämään Arktiksen.  

 

                                                
198 Conference of Arctic Parliamentarians [www-dokumentti] 
199 Pohjoinen ulottuvuus esiintyi ensimmäistä kertaa EU:n laajuisena Luxemburgin Eurooppa-neuvosotn 
kokouksessa joulukuussa 1997. Vuoden päästä Wienin Eurooppa-neuvostossa hyväksyttiin komission 
kommunikea Unionin pohjoisen ulottuvuuden politiikoista. Kesällä 1999 Kölnissä Eurooppa-neuvosto 
hyväksyi suuntaviivat Pohjoisen ulottuvuuden implementoinniksi. Marraskuussa 1999 Suomi EU-
puheenjohtajamaana piti ulkoministerikokouksen Pohjoisesta ulottuvuudesta. Helsingin Eurooppa-
neuvosto joulukuussa 1999 pyysi komissiota laatimaan toimintaohjelman, joka hyväksyttiin Feirassa 
kesäkuussa 2000. (EU Northern Dimension  www-dokumentti)  
200 EU Northern Dimension  [www-dokumentti]   
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Vaikka EU:n Pohjoinen ulottuvuus ei suoranaisesti sisällä kapeaa turvallisuuskäsitettä, 

turvallisuus on siinä ensisijaisen tärkeä tekijä. Ohjelman tarkoitus on edistää vakautta ja 

turvaa pohjoisessa taloudellisen keskinäisriippuvuuden lisäämisen kautta.201 Vanha 

Schuman-Monnet �turvallisuusdoktriini on siis tällä tapaa yhä pätevä.202  

 

Toimintasuunnitelman on valmistellut komissio ja sen käytännön aloitteita ovat tehneet 

komission lisäksi jäsenmaat. Suunnitelman implementoinnissa keskeisessä roolissa on 

EU:n ja Venäjän välisiä suhteita määrittävä Kumppanuus- ja yhteistyösopimus (PCA), 

jossa yhteisöohjelmat eli Tacis, Phare ja Interreg203 ja rakennerahastot ovat 

työvälineitä. Myös pohjoisen ulottuvuuden partnerit, alueelliset toimijat ja muut maat 

ovat tärkeitä toimeenpanijoita. Parhaimmillaan Pohjoisen ulottuvuuden ohjelma voisi 

toimia koordinoivana ylätasona eri ohjelmien, instituutioiden, Venäjän ja laajemminkin 

pohjoisen maailman politiikkojen suhteen. 

 

Pohjoisen ulottuvuuden toimintaohjelma valtioiden välisenä sopimuksena on 

paikalliselta ulottuvuudelta yhtenäisvaltiotasoa, vaikka siinä on globaali näkemys 

pohjoisesta yhteistyöstä. Ohjelma peräänkuuluttaa myös kansalaisyhteiskunnan 

osallistumista. Mutta kyseessä on vain seremoniallinen kutsu, sillä 

kansalaisyhteiskunnalla ei ole mitään muodollista päätösvaltaa vaan ainoastaan 

konsultoiva rooli, jonka komission virkamiehet ottavat huomioon, jos haluavat. Eli 

osallistuminen on selkeästi sekalaista, kuitenkin painottaen byrokraattitason dominoivaa 

asemaa. Pohjoinen nähdään integraatiotasoltaan ohjelmassa institutionalisoituneena 

toimijana. Pohjoisen mielipiteitä on kuunneltava mutta sen asioista päätetään yhä 

Brysselissä ja pääkaupungeissa. Toinen toimintasuunnitelma haluaa edistää omalta 

osaltaan kaikkien toimijoiden yhteistä energiaa, läheisyysperiaatetta ja toisiaan 

täydentävyyttä. Läheisyysperiaatteen mukaisesti EU:n tulisi antaa paikallisille ihmisille 

mahdollisuus osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon ja viedä päätökset 

mahdollisimman paikalliselle tasolle. Toisessa toimintasuunnitelmassa todetaankin, että 

kaikki osapuolet, mukaan lukien kumppanimaat, alueelliset instituutiot, paikalliset ja 
                                                
201 Turvallisuus ja vakaus sekä kestävä kehitys ovat ohjelman päätavoitteet. Uusi toimintasuunnitelma 
koostuu viidestä avainsektorista: 1) talous, liike-elämä ja infrastruktuuri; 2) inhimilliset voimavarat, 
koulutus, kulttuuri, tieteellinen tutkimus ja terveys; 3) ympäristö, ydinturvallisuus ja luonnonvarat; 4) 
rajat ylittävä yhteistyö ja alueellinen kehitys; 5) oikeus- ja sisäasiat. 
202 Stålvant 2001, 12 
203 PHARE = uusien ja tulevien jäsenmaiden avustusohjelma; TACIS = Itä-Euroopan ja Keski-Aasian 
(Entisen Neuvostoliiton maiden) avustusohjelma;  INTERREG = Interreg III -yhteisöaloitteella tuetaan 
rajat ylittävää, valtioiden ja alueiden välistä yhteistyötä. 
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alueelliset viranomaiset, kansalaisyhteiskunta sekä tietenkin unioni itsessään, 

tarkennettuna lähinnä komissio, pitää saada mukaan suunnitelman implementoimiseen. 

 

Euroopan unionin pohjoinen ulottuvuus on yhtä aikaa hallitustenvälinen 

(intergovernmental) ja ylikansallinen (supranational). Useissa Eurooppa-neuvostoissa 

esille nostettua Pohjoisen ulottuvuuden ohjelmaa voidaan pitää hallitustenvälisen 

yhteistyön ja neuvottelun tuotteena, mutta toisaalta se on myös vahvasti yhteisöllinen 

ohjelma. Komissiolla on ollut erittäin merkittävä rooli ohjelman edistämisessä, 

toimintaohjelmat ovat lähes täysin komission käsialaa. Hiski Haukkala toteaakin, että 

��Pohjoisella ulottuvuudella on ylikansallinen sielu, joka on jäänyt loukkuun 

hallitustenväliseen ruumiiseen.�204  
 

Pohjoinen ulottuvuus on EU:ssa lähinnä koordinaatioharjoitus, sillä se ei kuulu yhteisön 

ohjelmiin, eikä sillä ole omaa budjettia. Hallitustenvälisellä tasolla rahojenjaon kanssa 

ollaan oltu varovaisia, jopa Suomen EU:n puheenjohtajuuskaudella 1999, koska muiden 

jäsenmaiden vastustus kasvaa mitä isommista budjeteista puhutaan. Ohjelman eteenpäin 

vieminen ja toteuttaminen ovat pitkälti riippuvaisia kustakin puheenjohtajamaasta. 

Ohjelman tulisi siis saada vauhtia hallitustenväliseltä tasolta.  

 

EU:ssa ongelmia aiheuttavat jäsenmaiden kansalliset intressit sekä jako etelään ja 

pohjoiseen. Etelän maita kiinnostaa geopoliittisen sijaintinsa johdosta luonnollisesti 

enemmän Välimeren ulottuvuus eli suhteet Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän naapureihin, 

siinä missä pohjoinen ulottuvuus nähdään usein vain Venäjä-suhteisiin liittyvänä. 

Suomi on tosin ollut kohtuullisen solidaarinen eteläisiä jäsenvaltioita kohtaan � ehkä 

osaksi juuri hankkiakseen enemmän tukea pohjoiselle ulottuvuudelle. 

Pääministerikautenaan Paavo Lipponen painotti useaan otteeseen, etteivät nämä kaksi 

ohjelmaa ole toisiaan poissulkevia.205 

 
EU Pohj. ul. 2 paikka: 3 osallistuminen:2 integraatio:2 traditio:2 

 
 
 

                                                
204 ��the Northern Dimension has a supranational soul trapped inside an intergovernmental body� 
(Haukkala 2001, 107) 
205 Lipponen 1997, 2000 [www-dokumentti] 
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Itämeren maiden neuvosto 
 

Itämeren maiden neuvosto206 perustettiin 1992, siinä ovat mukana kaikki Itämeren 

maat207. Se on yleinen alueellinen foorumi hallitustenväliselle yhteistyölle. Toiminta-

alueeseen kuuluvat kaikki politiikan osa-alueet lukuun ottamatta puolustuspolitiikkaa. 

Vuosittaiset ulkoministerien tapaamiset ovat keskeisiä toimintaa koordinoivia 

tapahtumia. Lisäksi joka toinen vuosi Itämeren maiden päämiehet tapaavat 

huippukokouksessa. Neuvosto on ylin päättävä elin, ja sen jäseniä ovat vain 

ulkoministerit ja komissaari. Korkeista virkamiehistä koostuva komitea auttaa 

neuvoston työtä. Työryhmiin kuuluu myös kansalaisjärjestöjen edustajia, mutta koska 

kansalaisjärjestöt eivät ole neuvostossa tai komiteassa, osallistuminen on 

byrokraattitasoa. Neuvostolla on pysyvä sihteeristö Tukholmassa. Kyseessä on siis 

integraatioltaan institutionalisoituneesta yhteenliittymästä. Näkemys paikallisesta 

tasosta on alueellinen. 

 
Itämeren maiden neuvosto paikka: 2 osallistuminen:1 integraatio:2 traditio:2 

 

 

Kanadan Pohjoisen ulottuvuuden politiikka 
 
Kanadan Pohjoisen ulkopolitiikan ohjelman nimestä ja aiemmin esille tuodusta 

kanadalaisesta taipumuksesta hahmottaa pohjoinen sirkumpolaarisesti, voi jo päätellä 

ohjelman paikallisen tason olevan globaali. Ohjelman tavoitteet ovat pääasiallisesti 

turvallisuuspoliittisia: 208 

 
1) Lisätä kanadalaisten, erityisesti maan pohjoisen osan asukkaiden turvallisuutta; 
2) Varmistaa Kanadan suvereenisuus pohjoisessa; 
3) Luoda kansainvälisiin sääntöihin perustuva geopoliittinen yksikkö 

sirkumpolaariselle alueelle; 
4) Parantaa pohjoisen asukkaiden inhimillistä turvallisuutta ja arktisen alueen 

kestävää kehitystä.  
 

Toinen tavoite on mielenkiintoinen. Atlantin ja Tyynen valtameren yhdistävä  

Luoteisväylä kulkee Kanadan pohjoisrannikon välissä. Kanadan mukaan Luoteisväylä 

                                                
206 Council of Baltic Sea States [www-dokumentti] 
207 Suomi, Ruotsi, Venäjä, Norja, Tanska, Saksa, Puola, Islanti (ei varsinaisesti Itämeren maa), Viro, 
Latvia, Liettua ja EU:n komissio 
208 Canada and circumpolar world [www-dokumentti] 
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on maan sisäinen merialue. Eteläinen naapuri Yhdysvallat pitää sitä kansainvälisenä 

vetenä, ja on silloin tällöin lähettänyt sinne laivan lupia kyselemättä.  

 

Kolmannen tavoitteen johdosta, Kanadan pohjoista ulkopolitiikan integraation tasoa 

voidaan luonnehtia institutionalisoituneeksi yhteistyöksi. Kanada ei kuitenkaan näe 

pohjoista itsenäisenä poliittisena toimijana, koska toinen tavoitteista on Kanadan 

suvereniteetin vahvistaminen pohjoisessa.  

 

Näitä tavoitteita heijastavat seuraavat käytännön toimenpiteet: Arktisen neuvoston 

vahvistaminen; Arktisen yliopiston ja kanadalaisen sirkumpolaarisen politiikan 

tutkimuksen verkoston perustaminen; yhteistyö Venäjän kanssa sen pohjoisissa 

haasteissa; kestävien taloudellisten mahdollisuuksien ja kaupan edistäminen 

pohjoisessa; kasvava pohjoinen yhteistyö sirkumpolaaristen maiden ja Euroopan 

unionin kanssa. 

 

Pohjoisen ulkopolitiikan ohjelman julkistamista on edeltänyt laaja konsultaatioprosessi 

kanadalaisten, alkuperäiskansojen, poliittisten asiantuntijoiden ja muiden 

kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Kanadan lähtökohtana on sitoa nämä ryhmät 

mukaan päätöksentekoon pohjoisen instituutioissakin209, joissa valtiot ovat kuitenkin 

pääasiallisia toimijoita. Niinpä osallistuminen on sekoitustasoa. 

 

Kanadan Pohj. ulkopol. paikka: 3 osallistuminen:2 integraatio:2 traditio:2 
 

 

Yhdysvaltojen pohjoinen säädös 
 

Yhdysvallat teki Pohjoisen Euroopan aloitteen NEI:n (Northern European Iniative) 

vuonna 1997.210 Sen keskeinen tavoite oli lisätä yhteistyöhön pohjautuvaa turvallisuutta 

Pohjois-Euroopassa. NEI tarjosi poliittisen viitekehyksen Yhdysvaltojen ja Itämeren 

maiden suhteiden kehittämiseen. Sen paikallinen näkemys yhteistyöstä oli globaali ja 

sisältö oli moniulotteinen. Aloite oli kuitenkin liian radikaali uudelle hallinnolle. 

 

                                                
209 Canada and circumpolar world [www-dokumentti] 
210 NEI [www-dokumentti] 
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Presidentti George W. Bushin hallinto esitteli uudistetun Pohjois-Euroopan ohjelman 

nimeltään ePINE, (Enhanced Partnership in Northern Europe) lokakuussa 2003.211 

Siinä missä vanhemman aloitteen yksi keskeisistä tavoitteista oli auttaa Baltian maiden 

integraatiota demokraattisiin eurooppalaisiin rakenteisiin, uudistettu ohjelma tunnustaa 

Baltian maat täysivaltaisiksi kansainvälisen demokraattisten maiden yhteisön 

jäseneksi.212 Uudistettu aloite eroaa vanhemmasta myös siten, että siihen kuuluvat vain 

Pohjoismaat ja Baltian maat, kun aiempaan aloitteeseen kuuluivat kaikki Itämeren maat 

mukaan lukien Saksa ja Venäjä. Eli paikallinen taso on yhtenäisvaltio, osallistuminen 

on byrokraattitasoa ja integraatio on löyhä yhteenliittymä. Uuden ohjelman sisältö on 

muuttunut. Aikaisemmassa ohjelmassa oli voimakkaasti esillä ympäristöpolitiikka, ja 

etenkin Venäjän ydinjäteongelmaa painotettiin.213 Nyt Venäjä-yhteistyö on siirtynyt 

muualle, osaksi todennäköisesti siitä syystä, että Venäjä vastusti Baltian maiden 

liittymistä Natoon. Kolme uuden yhteistyön avainaluetta ovat yksinkertaisesti: 

turvallisuus-, sosiaalinen ja talousyhteistyö. 

 

USA e-PINE paikka:1 osallistuminen:1 integraatio:1 traditio:1 
 
 
Pohjoismaiden neuvoston lähialueyhteistyö 
 
Myös Pohjoismaiden neuvosto214 on otettava huomioon pohjoisen ulottuvuuden 

yhteistyön kokonaisuudessa. Ministerineuvoston ja lähialueiden välisessä yhteistyössä 

päätavoitteena on edistää joka suhteessa vakaata ja turvallista kehitystä sekä 

demokratian ja yhteisen arvomaailman vahvistamista Euroopan pohjoisosissa sekä 

tukea alueen kestävää kehitystä ja toimivan markkinatalouden syntyä. 

 

Pohjoismaiden ministerineuvoston lähialueyhteistyöhön osallistuvat tätä nykyä Suomi, 

Ruotsi, Norja, Tanska, Islanti, Pohjolan itsehallintoalueet (Ahvenanmaa, Färsaaret ja 

Grönlanti), Viro, Latvia, Liettua, Luoteis-Venäjä sekä Arktis. Eli paikallinen taso on 

siis globaali, byrokraatit osallistuvat päätöksentekoon ja integraation taso on 

institutionalisoitunut toiminta. 

Pohjoismaiden neuvosto  paikka: 3 osallistuminen:1 integraatio:2 traditio:2 

                                                
211 Enhanced Partnership in Northern Europe [www-dokumentti] 
212 US assistance to Estonia [www-dokumentti] 
213 Aikaisemman ohjelman keskeiset osa-alueet olivat: kauppa ja bisnes; laki, kansalaisyhteiskunta, 
energia, ympäristö, terveys. Lähde: Northern Europe Iniative [www-dokumentti]   
214 Pohjoismaiden neuvosto [www-dokumentti] 
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6.2.4. Episteemiset yhteisöt 
 

Työni käsittelee pääasiallisesti poliittista hallintaa mutta siihen liittyy niin kiinteästi 

akateeminen tutkimus, että on syytä tutkia episteemisiä yhteisöjä lyhyesti. Suurin osa 

Arktikseen liittyvästä akateemisesta tutkimuksesta on luonnontieteellistä mutta myös 

yhteiskuntatieteelliset tutkijat ovat järjestäytyneet.  

 

Arktinen yliopisto215 on pohjoisen hallitusten, yliopistojen ja alkuperäiskansojen 

järjestöjen yhteistyöhanke. Se on suunnattu pohjoisen asukkaiden koulutustarpeisiin. Se 

yhdistää uuden kauko-opetuksen teknologian ja alkuperäiskansojen perimätiedon. 

Sihteeristö sijaitsee Rovaniemellä. Sen toimintaa rahoittavat hallitukset ja yksittäiset 

koulutusinstituutiot. Siinä on mukana kaikki arktiset maat, joten paikallinen näkemys 

on globaali. Arktisen yliopiston päätöksentekorakenteet ovat periaatteessa 

osallistumisen suhteen avoimia. Se toimii ikään kuin kansalaisjärjestö; ylintä valtaa 

käyttää neuvosto (council), jonka jäseneksi voi kuka tahansa pyrkiä. Neuvosto nimittää 

hallintoneuvoston (board of governors). Integraatiotasoltaan kyseessä on 

institutionalisoitunut yhteistyö.  

 

Arktinen yliopisto paikka: 3 osallistuminen:3 integraatio:2 traditio:3 
 

Elokuussa 1990 perustettiin Kansainvälinen arktinen tiedekomitea,  IASC (International 

Arctic Science Committee)216 ja Kansainvälinen arktisen yhteiskuntatieteiden järjestö, 

IASSA (International Association of Arctic Social Sciences)217. Kolmas merkittävä 

tiedeyhdistys on vuonna 2000 ensimmäistä kertaa kokoontunut Pohjoisen tutkimuksen 

foorumi (Northern Research Forum)218. 

 

Arktisen tiedekomitean jäseninä ovat 18 maan tiedeyhdistykset, Suomesta siihen kuuluu 

Suomen akatemia. Yhteiskuntatieteiden järjestöön voi liittyä henkilöjäseneksi kuka 

tahansa asiasta kiinnostunut.  Pohjoisen tutkimuksen foorumi järjestää joka toinen vuosi 
                                                
215 University of Arctic [www-dokumentti] 
216 IASC [www-dokumentti] 
217 IASSA [www-dokumentti] 
218 NRF [www-dokumentti] 
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avoimia tapaamisia, joiden tavoite on yhdistää pohjoisen tutkijoita, paikallisia 

asukkaita, päättäjiä ja yritysmaailmaa. Näiden kolmen järjestön pääasiallinen tarkoitus 

on edistää arktista tutkimusta.  

 

Maantieteellinen paikan taso on selkeästi globaali. Osallistuminen on avointa, myös 

tiedeyhdistyksistä koostuvan tiedekomitean työhön voi osallistua kuka tahansa oman 

maansa yhdistyksen kautta. Integraation taso yhdistyksissä on institutionalisoitunut 

toiminta, niillä on sihteeristöt ja kokoontuminen on säännöllistä.  

 

Tiedeyhdistykset paikka: 3 osallistuminen:3 integraatio:2 traditio:3 
 

UNEP/GRID-Arendal219 on YK:n ympäristöohjelman, GRID:n (Global Resource 

Information Database) ja Norjan hallituksen välinen yhteistyösäätiö. Se perustettiin jo 

vuonna 1989 itsenäiseksi kansalaisyhteiskunnan säätiöksi tukemaan YK:ta. Se tarjoaa 

tieteellistä ympäristötutkimustietoa kansalaisille, Arktiksen poliitikoille ja muille 

päättäjille. Säätiö edustaa UNEP:ia ja siten myös koko YK:ta tarkkailijajäsenenä 

Arktisessa neuvostossa.  

 

UNEP:in GRIDin yhteistyökeskuksia on ympäri maailmaa ja kyseinen Norjan 

Arendalissa sijaitseva säätiö kuuluu tähän verkostoon. Sitä rahoittaa Norjan valtio ja 

projektitasolla UNEP  (jota puolestaan rahoittavat jäsenvaltiot). Paikka on globaali. 

Vaikka säätiö on itsenäinen sen kytkökset Norjan valtioon ja YK-järjestelmään takaavat 

myös byrokraattien osallistumisen. Integraation taso on institutionalisoitunut yhteistyö.  

 

YK / UNEP Paikka: 3 Osallistuminen:2 Integraatio:2 Traditio:2 
 

Maailman luonnonsuojelusäätiöllä (WWF) on myös kansainvälinen arktinen ohjelma220, 

joka syntyi Rovaniemi-prosessin yhteydessä. Ohjelman kautta WWF on 

tarkkailijajäsenenä Arktisessa neuvostossa ja aktiivinen osallistuja monissa neuvoston 

ohjelmissa. Yksi näkyvimmistä tuloksista on laajasti luettu, neljästi vuodessa ilmestyvä 

lehti WWF Arctic Bulletin. Ohjelman tavoite on edistää tervettä arktista ympäristöä ja 

suojella villieläinpopulaatioita. Ohjelma pyrkii siihen, että Arktiksen globaali 

ympäristöllinen merkitys ja kulttuurien diversiteetti tunnustettaisiin kansainvälisellä 
                                                
219 UNEP/Grid-Arendal [www-dokumentti] 
220 WWF Arctic [www-dokumentti] 
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tasolla. Kansalaisjärjestölle tyypillisesti sen paikka on globaali osallistuminen avoin ja 

integraatio institutionalisoitunut toimija. 

 

WWF Paikka:3 Osallituminen:3 Integraatio:2 Traditio: 3 

 

6.2.5.  Yhteenveto: Pohjoinen kolmessa traditiossa 
 

Puheet: Paikka Osallistuminen Integraatio Traditio 
Gorbatshov 1 1 1 1 
Axworthy 3 3 2 3 
Lipponen 3 2 2 2 
Järjestöt:     

Pohjoinen foorumi 3 2 3 3 
Barentsin euroarktinen alue 2 2 3 2 
Alkuperäiskansojen järjestöt 3 3 2 3 

Arktinen neuvosto 3 2 3 3 
Valtiolliset toimijat:     

EU Pohj. ul. 2 3 2 2 2 
Itämeren maiden neuvosto 2 1 2 2 

Kanadan Pohj. ulkopol. 3 2 2 2 
USA Act on North 1 1 1 1 

PN lähialueyhteistyö 3 1 2 2 
Arktiset parlamentaarikot 3 2 2 2 
Episteemiset yhteisöt:     

Arktinen yliopisto 3 3 2 3 
Tiedeyhdistykset 3 3 2 3 

YK / UNEP 3 2 2 2 
WWF 3 3 2 3 

Taulukko 12: Tapahtumamatriisi 
 
 

 1 2 3 
paikka yhtenäisvaltio alueellinen globaali/lokaali 

osallistuminen byrokraatti sekoitus avoin 

integraatio yhteenliittymä institutionalisoitunut itsenäinen 
toimija 

traditio realismi rationalismi revolutionismi 
 Selitys taulukko 10:een. (Taulukko 9) 
 
 
Realistinen taso pohjoisessa näkyy sotilaallisten turvallisuuskäsityksien jatkumisena, 

taisteluna suvereniteetista ja luonnonvaroista, sivilisaation levittäytymisenä ja siihen 

liittyvänä alkuperäiskansojen riistämisenä. 
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Yhteistä kaikille tämän kategorian toimijoille on omien etujen ajaminen ja oma 

turvallisuus. Vaikka pohjoisen politiikoista on suljettu kapean turvallisuuden taso 

ulkopuolelle, on selvää, että se on taustalla.  

 

Rationalistiseen politiikan tasoon liittyvä kansainvälinen yhteisö syntyy, kun valtiot, 

tietoisena tietyistä yhteisistä intresseistä ja arvoista, muodostavat yhteisön. Valtiot 

pitävät itseään sidottuina tiettyihin sääntöihin keskinäisissä suhteissaan ja jakavat työn 

yhteisissä instituutioissaan.221 Esimerkiksi luonnonvarojen hyväksikäyttöä on pyritty 

rajoittamaan koko arktisen yhteistyön ajan alkaen vuoden 1973 Jääkarhuregiimistä. 

Tämä oli tuolloin kylmän sodan kuumina vuosina mullistava sopimus, koska siinä olivat 

mukana kaikki maat, joissa on jääkarhuja,222 huolimatta ideologisesta kilpailusta. 

Sitovien sopimusten tekeminen on ollut mahdotonta ja valvonta on luonnollisesti ollut 

ongelmallista.  

 

Rationalistiseen kategoriaan kuuluvat arktisella alueella kaikki rationaalista, 

kansainvälistä yhteistyötä harjoittavat instituutiot. Siihen sisältyy muun muassa 

kaupankäyntiin, kalastukseen, eläinten- ja luonnonsuojeluun erikoistuneita 

organisaatioita. Yhteistä näille organisaatioille on usko yhteistoiminnan molempia 

osapuolia hyödyttäviin etuihin. 

 

Revolutionistiseen kategoriaan arktisen alueen toimijoista kuuluvat kansalaisjärjestöt, 

tutkijayhteisöjä ja globaaleja arktista aluetta koskevia regiimejä. Vaikka Arktinen 

Neuvosto on pääasiassa valtioiden välinen organisaatio ja alkuperäiskansat ovat vain 

tarkkailijoiden asemissa, voidaan se nähdä myös revolutionistisena toimijana. Se toimii 

globaalilla sirkumpolaarisella alueella piittaamatta valtiorajoista. Tämän kategorian 

toimijoille yhteistä on jaettu arvopohja ja yhteisen edun asettaminen oman edelle.  

 

Alkuperäiskansat, myös Venäjällä, ovat järjestäytyneet omiin etujärjestöihinsä, joiden 

sisällyttäminen päätöksentekoon on Arktisen neuvoston ja EU:n toisen Pohjoisen 

ulottuvuuden linjausten mukaista. Alkuperäiskansojen järjestöt ovat hyviä esimerkkejä 

revolutionistisen tason toimijoista. Ne edustavat evoluutionääristä revolutionismia, ne 

eivät ole hyökkääviä ja aja valtiojärjestelmää alas. Ne ovat pehmeä vastaus 

                                                
221 Bull 1977, 13 
222 Norja, Tanska (Grönlanti), Yhdysvallat, Neuvostoliitto 



 84

valtiokeskeiselle realistiselle voimapolitiikalle. Järjestöjen on tarkoitus edistää 

paikallisen ympäristön suojelua ja sosiaalista hyvinvointia ja täten niiden vastapuoli on 

usein valtio ja sen taloudelliset intressit. Ne edustavat alhaalta ylöspäin tapahtuvaa 

alueellistumista.  
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7. Muutos 
 

7.1. Eksogeeninen analyysi: Aikakausien vertailu 
 
Tämän työn perusteella voi huomata, kuinka kaikki kolme kansainvälispoliittista 

teoreettista traditiota ovat jatkuvasti läsnä, enemmän tai vähemmän, pohjoisessa 

yhteistyössä. Tämä on myös englantilaisen koulukunnan lähtökohta, eri tasojen 

yhtäaikaisuus ja päällekkäisyys maailmanpolitiikassa. Kylmän sodan jälkeen 

sotilaallisesta turvallisuudesta ei ole puhuttu enää julkisesti niin paljoa, mutta se on 

jatkuvasti läsnä yhteistyön taustalla. Kylmän sodan jälkeen arktinen integraatio on sen 

sijaan mennyt eteenpäin. Valtioiden välinen bilateraalinen yhteistyö on muuttunut 

multilateraaliseksi. Yhteistyö on institutionalisoitunut ja toimijat lisääntyneet. Tämä on 

mahdollista havaita kuvio 3:sta. Inklusiivinen ajattelutapa on lisääntynyt instituutioissa, 

kansalaisyhteiskunnan, alkuperäiskansojen ja paikallisten äänet otetaan paremmin 

huomioon. Myös instituutioiden itsenäisyys on lisääntynyt, joskin vielä yhteistyötä 

johtavat pääkaupungit. Aikakausien välillä on havaittavissa selkeitä eroja integraation 

asteessa. 

 

Hahmottumisen aikakautta kuvaa kansalaisyhteiskunnan nousu. Tähän 

kansalaisyhteiskunnan nousuun kuuluivat alkuperäiskansojen yhdistysten perustaminen 

ja tutkijoiden lisääntynyt verkostoituminen. Jyrki Käkösen mukaan valtiot tekevät 

pohjoisen ulottuvuuden politiikkoja puolustaakseen eliittiensä intressejä. Hän kirjoittaa, 

että Barentsin alueen yhteistyö ja AEPS eli Rovaniemi-prosessi voidaan nähdä 

valtioiden vastaiskuna kansalaisyhteiskunnan nousulle.223 Tässä aikakaudessa on paljon 

tapahtumia ja kaikki traditiot ovat läsnä, mutta vallitsevana traditiona voidaan nähdä 

realismi, sillä aikakautta kuvatessa merkittäviä seikkoja ovat kylmän sodan 

jatkuvuustekijöiden säilyminen sekä globaalin kansalaisyhteiskunnan ja alueellisen 

valtiovetoisen yhteistyön vastakkainasettelu.  

 

Arktinen identiteetti oli luotava uudelleen 1990-luvulle tultaessa. Ympäristöongelmat 

alueella alkoivat olla siinä pisteessä, että enää ei voitu vain odottaa. Niinpä 

                                                
223 Käkönen 1996, 75-76 
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sirkumpolaariset maat asettivatkin yhteiseksi vihollisekseen ympäristöasiat 

pohjoisessa.224 Rovaniemi-prosessin neuvottelut ja diplomaattinen kädenvääntö 

arktisesta neuvostosta kuuluivat tähän aikajaksoon. Neuvottelut arktisesta neuvostosta 

olivat välillä pitkään seisahduksissa, mutta lopulta löydettiin ratkaisu, ja uusi aikakausi 

alkoi vuonna 1995. 

 

Institutionalisoitumisen aikakaudella Arktisen neuvoston myötä Arktis muuttui 

globaaliksi kokonaisuudeksi � ainakin periaatteessa. Markku Heikkilä kuvailee 

alkuvaikeuksia: 

 
Arktinen neuvosto oli syntyessään kaikkea muuta kuin valmis. Varsinaisen 
toiminnan sisältöä määrittelevät virkamiesneuvottelut ovat olleet 
poikkeuksellisen vaikeita sekä ennen perustavaa kokousta että sen jälkeen. Niitä 
on myös varjostanut pysyminen eräänlaisella kansainvälisen politiikan 
sivuraiteella.  -- �Yhdysvallat hyvin usein toisella kannalla� -- �neuvostolta 
puuttuvat kuitenkin kaikki käytännön välineet tehokkaaseen työhön�225 

 

Institutionalisoitumisen aikana kansalaisyhteiskunta sai muodollisen aseman 

esimerkiksi Arktisessa neuvostossa, jota siitä huolimatta voidaan pitää etelän 

pääkaupunkien dominoimana. Suomen ja Ruotsin jäsenyys Euroopan unionissa ja 

unionin pohjoisen ulottuvuuden toimintasuunnitelma loivat institutionaalisen pohjan 

laajalle yhteistyölle. 1990-luvun jälkipuoliskolla elettiin jonkinasteisessa arktisessa 

huumassa, joka kuvastuu esimerkiksi Axworthyn puheesta226 ja Heinisen227 sekä 

Heikkilän228 kirjoituksista. Institutionaalinen pohja oli muodostettu, suunnitelmia oli 

paljon mutta käytännön toteutus vielä puuttui. Tätä aikakautta kuvaakin 

revolutionistinen, idealistinen traditio.  

 

Syventymisen aikakaudella EU:n transatlanttiset kumppanit, eli Kanada ja Yhdysvallat, 

valmistivat myös omat ohjelmansa. Pohjoisen ulottuvuuden uusia käytännön tason 

projekteja Itä-Euroopassa edustavat esimerkiksi NeDAP229 ja NDEP230. 

                                                
224 Tennberg 1998, 223-225 
225 Heikkilä 1998, 78 
226 Axworthy 1998 [www-dokumentti] 
227 Esim. Heininen 1999 
228 Heikkilä 1998 
229 NeDAP (Northern eDimension Action Plan) sai alkunsa Itämeren maiden neuvostosta, jonka 
tietoyhteiskuntaministerien kokouksessa hyväksyttiin syyskuussa 2001 aloite vuosille 2002-2004. Uusi 
ohjelma kattaa vuodet 2005-2006. NeDAP toimii alustana ja työkaluna tietoyhteiskunnan kehittämisessä 
pohjoisen ulottuvuuden alueella. Sen tarkoitus on myös parantaa EU:n ja Venäjän välistä  yhteistyötä. 



 87

Tietoyhteiskunta-aloite NeDAP voidaan nähdä emansipatorisena prosessina, jonka 

tarkoitus on lyhentää keskustan ja periferian etäisyyksiä ja vähentää riippuvuutta 

pääkaupungeista. Tietotekniikan avulla on mahdollista ylittää pitkät välimatkat ja vaikea 

ilmasto. Toisaalta kehitysrahoituslaitosten ja hallitusten ympäristökumppanuusaloite 

NDEP näyttää tähtäävän kontrollin lujittumiseen ja ylhäältä alaspäin tapahtuvaan 

alueellistamiseen. Euroopan tason pohjoinen yhteistyö voidaan nähdä valtiotason 

positivistisena vastaiskuna arktiselle alueellistumiselle ja idealismille. EU otti 

Pohjoisella ulottuvuudella langat käsiinsä; viimeistään toinen toimintaohjelma teki siitä 

merkittävän toimijan myös arktisella alueella. Kun poliittiset yhteistyön puitteet on 

luotu taloudellinen vaihdanta tuo siihen sisältöä. Tämä käytännön yhteistyö on 

rationaalista. Se voisi olla revolutionististakin, mutta siihen ei ole vielä tähän mennessä 

sisällytetty sotilaallista ulottuvuutta. Syventymisen aikakauden loppupuolella tosin 

Yhdysvaltojen ja Venäjän kiinnostus pohjoiseen ulottuvuuteen on hiipunut. Yhdysvallat 

palasi uudistetulla pohjoisen politiikallaan suppeampaan käsitykseen pohjoisesta 

ulottuvuudesta. Venäjä on pitänyt matalaa profiilia pohjoisessa yhteistyössä. Putinin 

aikana alueiden itsenäisyyttä on vähennetty. Ilman EU:n toista pohjoisen ulottuvuuden 

toimintasuunnitelmaa koko pohjoinen ulottuvuus olisi todennäköisesti kuihtunut 

terrorismin sävyttämällä maailmanpoliittisella agendalla olemattomiin.  

 

 

 

 
                                                                                                                                          
NeDAPin päätavoitteet ovat: 1) pohjoisen ulottuvuuden alueen tietoyhteiskunnan kehitys; 2) varmistaa 
mukana olevien maiden läheisempi yhteistyö; 3) parantaa ympäristöä ICT-aloitteille ja investoinneille. 
Aloitteen taustalla ovat Pohjoisen ulottuvuuden aloitteen lisäksi eEurope ja eEurope+ sekä kansalliset ja 
alueelliset e-aloitteet. Se saa rahoituksensa unionin Tacis-ohjelmasta. Käytännössä toteutus tapahtuu 
yhdistämällä julkista ja yksityistä rahoitusta eli tukemalla yksityisiä yrityksiä pohjoiseen suuntautuvissa 
investoinneissa. (Northern eDimension [www-dokumentti]) 
 
230 NDEP, (Northern Dimension Environmental Partnership) edustaa uudenlaista yhteistyömuotoa 
kansainvälisten rahoituslaitosten ja valtioiden kesken. Se sai alkunsa EU:n Pohjoisen ulottuvuuden 
ohjelmasta. Aloitteen tarkoituksena on koordinoida kansainvälisen yhteisön Venäjälle, etenkin 
luoteisosiin, kohdistuvia ympäristöhankkeita. Tarkoituksena on välttää päällekkäisyyksiä ja koordinoida 
veteen, jätteeseen, energiatehokkuuteen ja ydinjätteeseen liittyviä projekteja. Kyse on yhteistyöstä 
hallitusten, EU:n, kehitysrahoituslaitosten ja muiden toimijoiden kesken. (NDEP [www-dokumentti]) 
Maailmanpankki on toteuttanut vastaavanlaisia kumppanuushankkeita kehitysmaissa. Kumppanuudella 
viitataan yleensä useamman toimijan yhteistyöhön eli lahjoittajien (donors) ja vastaanottavien maiden 
julkisten sektorien sekä kansalaisyhteiskunnan ja mahdollisesti yksityisen sektorin yhteistyöhön. 
Koordinoiminen monen toimijan kesken on erittäin tarpeellista, mutta kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet 
kumppanuusohjelmia ja Maailmanpankkia epädemokraattisuudesta, salailusta ja kansalaisyhteiskunnan 
mielipiteiden väheksymisestä. (Ks. esimerkiksi Brettonwoods Project [www-dokumentti]) 
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Aika Vaihe Vallitseva traditio 

1987-1995 hahmottuminen Realismi 

1996-1999 institutionalisoituminen Revolutionismi 

2000-2003 syventyminen Rationalismi 

 Taulukko 13: Aikakausien traditiot 

 

Kuviossa 3 on vuosijana pohjoisesta yhteistyöstä. Se kuvastaa ainoastaan tapahtumien 

määrää, ei laatua tai tärkeyttä. Olen valinnut merkittävimmät tapahtumat ja sijoittanut 

ne tutkimuksen aikajanalle. Vuodesta toiseen liikkuva viiva on nouseva, jos vuoden 

aikana on tapahtunut vähintään yksi pohjoisen kehityksen kannalta positiivisesti 

merkittävä tapahtuma. Se on laskeva jos on tapahtunut jotain negatiivista ja tasainen, 

jos ei ole tapahtunut mitään.  
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Kuvio 3: Pohjoisen yhteistyön kehitys  

 

Kuten kuvio 3 osoittaa, pohjoisen yhteistyö on siis ollut progressiivinen prosessi mutta 

se on sisältänyt sekä ylä- että alamäkiä, joten lineaarisesta kehityksestä ei voida puhua. 

Välillä diplomaattiset neuvottelut ovat olleet pitkäänkin jäässä ja valtioiden 

suhtautuminen pohjoisen yhteistyöhön on vaihdellut. Pluralistisesta, 

valtiosuvereniteettiin pohjautuvasta konservatiivisesta mallista on edetty 

solidaristisempaan malliin, jota kuvaa inklusiivisuus, oikeudenmukaisuus ja jossa 

instituutioilla ei enää ole yhtä merkittävää roolia järjestyksen ylläpitäjinä. Tällainen 
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muutos ei ole tapahtunut ainoastaan pohjoiseen ulottuvuuden suhteen vaan on osa 

globalisaatiota ja heijastuu jopa englantilaisen koulukunnan sisälle, joka on Williamsin 

mukaan siirtymässä solidarismin aikakauteen.231 Toisaalta valtiot ovat yhä tärkeässä 

roolissa. Instituutioiden ja projektien rahoitus tulee pääasiassa etelän pääkaupungeista. 

 

Aikakausien jako on jouduttu tekemään ronskilla kädellä ja jakoperusteita voi kritisoida. 

Jako voi vaikuttaa keinotekoiselta. Aikakausien vertailu on kuitenkin hyvä instrumentti 

selvitettäessä pohjoisen yhteistyön dynamiikkaa. Tulokset osoittavat, että yhtäläisyyksiä 

ja eroja on paljon. 

 

7.2. Endogeeninen analyysi: alueellistuminen 
 

Tässä kappaleessa sovellan kappaleessa kolme esittelemiäni alueellisuusteorioita 

Arktikseen. Tämä kappale ei niinkään kuvaile nykyistä todellisuuden rakennetta vaan 

idealistisemmin kertoo, millainen sen tulisi olla. Eli muutos ja sen mahdollisuus ovat 

keskeisiä. Voiko nykyistä valtiokeskeistä järjestelmää korvata alueellistumisella? 

 

Laajempi pohjoisen ulottuvuuden alue (Pohjois-Eurooppa ja arktiset maat) on liian suuri 

kokonaisuus itsenäisen poliittisen toimijan syntymiselle. Aloitan kappaleen radikaalilla 

revolutionistisen yhteisön tason kaavailulla. Onko Arktiksella tarvetta hallituksista 

riippumattomaan, itsenäiseen alueelliseen elimeen eli suvereeniin toimijaan? Miten 

sinne ylipäätänsä voisi tulla sellainen? Luvun lopussa palautan lukijan maanpinnalle 

käsittelemällä alueellista kehitystä Venäjällä, mikä on ensisijaisen tärkeää pohjoisen 

ulottuvuuden tulevaisuuden kannalta. Tämä kehitys antaa viitteitä siihen, ettei 

suvereenin arktisen toimijan syntyminen ole ajankohtaista. 

 

7.2.1. Pitäisikö Arktiksen olla suvereeni toimija? 
 
Arktiksella toimii kahdeksan yhtenäisvaltiota ja globaali Arktinen neuvosto sekä 

alueellinen Barentsin neuvosto. Molemmat neuvostot ovat luokituksieni mukaan 

itsenäisiä poliittisia toimijoita; ne voivat tehdä jäseniään moraalisesti sitovia päätöksiä 

                                                
231 Williams 2002b [www-dokumentti] 
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koska hallitukset ovat edustettuna siinä. Toisaalta ne ovat siten riippuvaisia jäsenmaiden 

hallituksista ja kaukana suvereenista toimijasta.  

 

Myös monet muut toimijat vaikuttavat alueeseen, kuten kappaleen kuusi tapahtumien 

luokittelusta ilmenee. Tämä aiheuttaa luonnollisesti päällekkäisyyksiä ja tehottomuutta. 

Niinpä olisi tarvetta koordinoinnille ja delegoinnille.  

 

Etelässä sijaitsevat pääkaupungit johtavat yhteistyötä eivätkä siten välttämättä ajattele 

asioita pohjoisten paikallisten kannalta. Alkuperäiskansat ovat Arktisessa neuvostossa 

mukana mutta vain tarkkailijajäseninä, joten neuvostoa voidaan pitää hallitusvetoisena 

yhteistyönä. Hallitukset riistävät luonnonvaroja pohjoisistaan eikä paikallisille jää 

paljoa käteen. Muutama työpaikka, joiden hinta on kallis: saastuminen, perinteisten 

elämäntapojen häviäminen, modernisaatio ja suhteellisen varakkuuden huonontuminen. 

 

Alueellistuminen haastaa valtiokeskeisen realismin. Mielenkiintoinen kysymys on, 

mihin alueellistuminen johtaa. Käkösen ja Lähteenmäen mielestä on selvää, että 

valtioiden vaihtaminen muihin poliittisiin subjekteihin ei välttämättä muuta politiikan 

olemusta. Vaikka kansallisvaltiot tuntuvat kuin luoduilta sodille, myös muut yksiköt 

voivat sotia keskenään, tämä on ollut mahdollista havaita jopa kylmän sodan jälkeisessä 

Euroopassa.232 Kansallisvaltion aseman kyseenalaistaminen on virkistävä harjoitus ja 

auttaa näkemään politiikan rakenteita. 

 

7.2.2. Pääsytiet suvereeniin poliittiseen alueeseen 
 
Miten arktiselle alueelle sitten voisi syntyä uusi suvereeni toimija? Martin Wightin 

mukaan siihen on kolme pääsytietä: kosmopolitanismi, opillinen yksimielisyys ja 

opillinen imperialismi. Hänen mukaansa todennäköisesti tarvittaisiin näitä kaikkia 

kolmea pääsytietä. Kosmopolitanismin kautta on mahdollista toteuttaa väkivallaton 

alhaalta ylöspäin suuntautuva yhteisön rakentumisprosessi. Opillisessa 

yksimielisyydessä ovat pääasiallisina toimijoina valtiot, jotka muodostavat kantilaisen 

ikuisen rauhan, demokraattisen rauhan teorian mukaisesti. Opillisessa imperialismissa 

                                                
232 Käkönen ja Lähteenmäki 1995, 43-44 
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taas �valittu kansa� levittäytyy ja ajaa yksimielisyyttä. Innoittajia tällaiseen ovat vanha 

testamentti ja Vergiliuksen Aeneis.233  

 

Uusi suvereenin yksikkö on lähtökohtaisesti itsenäinen poliittinen toimija. Tämä 

tarkoittaisi yhtenäisvaltiotason ohittamista tai uutta valtiota. Ohittaminen voidaan tehdä 

joko ylhäältä tai alhaalta, muodostamalla ylikansallinen elin tai sitten itsenäinen 

alueellinen toimija. Horisontaalinen ratkaisu olisi perustaa uusi valtio. Itsenäisen 

alueellisen toimijan kehittäminen onnistuu kosmopolitanismin avulla. Jos 

yhtenäisvaltio-taso säilytetään keskeisenä päätöksenteossa, pitäisi perustaa uusi valtio. 

Tämä onnistuisi vain valtioiden opillisen yksimielisyyden turvin. Tämän 

saavuttamiseksi jouduttaisiin todennäköisesti turvautumaan opilliseen imperialismiin. 

Valtiotason yläpuolelle kehitettävän hallitusten hallituksen luominen tapahtuisi opillisen 

imperialismin turvin. Vaikka tämä ylikansallinen toimija olisi kuinka demokraattinen 

tahansa, keskeistä sen luomisessa on yhtenäisvaltiotason ohittaminen poliittisen 

päätöksenteon keskuksena. Tämä on myös ylhäältä alaspäin suuntautuva prosessi, kuten 

Euroopan integraatiokin. 

  

Uusi yhteisö Pääsytie Prosessi Vastaprosessi Suunta 
    hallitus 

Ylikansallinen toimija opillinen imperialismi alueellistaminen globalisaatio  
    kansa 
    hallitus 

Uusi valtio opillinen yksimielisyys kompensaatio kompensaatio  
    hallitus 
    hallitus 

Alueellinen toimija kosmopolitanismi alueellistuminen lokalisaatio  
    kansa 
Taulukko 14: Itsenäisen poliittisen toimijan muodostuminen 

 

Ylikansalliseksi toimijaksi pohjoisessa voisivat muodostua esimerkiksi Arktinen 

neuvosto tai Barentsin neuvosto. Ylikansallisen toimijan mallina voisi olla Euroopan 

unioni. Tuolloin valtioiden on ainakin luultava, että integraatiosta, ja täten 

suvereniteetin luovuttamisesta olisi hyötyä. Kyseessä on siis eliittien ajama prosessi, 

jota voidaan luonnehtia opilliseksi imperialismiksi. Muodollisesti valtiorakenteet 

säilyisivät, mutta niiden yläpuolelle perustettaisiin yksi ylimääräinen taso, joka pystyisi 

                                                
233 Wight 1991, 41-47 
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sitomaan jäseniään. Alikansallinen toimija  tarkoittaa ylhäältä alaspäin luotua alueellista 

toimijaa, joka ei edusta mitään uutta � Barentsin neuvosto ja Arktinen neuvosto ovat jo 

tällaisia. Niinpä alikansallista tasoa ei ole syytä tarkastella tässä yhteydessä, se ei edusta 

uutta itsenäistä poliittista toimijaa. 

 

Uusi valtio vaatisi separatistisen liikkeen, joka lähtisi vaikuttamaan sekä alhaalta että 

ylhäältä. Sen olisi ajettava valtioyhteisössä opillista yksimielisyyttä ja kansan 

keskuudessa kosmopolitanismia, koska suvereniteetti olisi tunnustettava sekä ulkoisesti 

että sisäisesti. Liikkeen pitäisi muodostaa valtion instituutiot. Huolimatta siitä, onko 

uutta hallitusta tunnustettu, kyse on horisontaalisesta, hallitustenvälisestä prosessista. 

Uuden hallituksen suhteet kansaan eivät ole niin olennaiset tässä tasossa. Tällainen 

separatistinen liike voi syntyä ruohonjuuritason liikkeistä eli esimerkiksi 

alkuperäiskansojen järjestöstä.  

 

Alueellisen toimijan syntyminen vaatisi myös kansan keskuudessa kosmopolitanismia. 

Prosessi on samanlainen kuin uuden valtion muodostamisessa, mutta keskeistä on, että 

liike lähtee alhaalta päin. Jos valtiot luovat keinotekoisesti itsenäisen alueellisen 

toimijan, kyse on alikansallisesta toimijasta234. Syyt sellaisen luomiseen lähtevät 

kuitenkin usein ruohonjuuritason painostuksesta, kyseessä on kuitenkin valtion 

suvereniteetin luovuttaminen alueelliselle tasolle. Alueellisen toimijan malli perustuu 

vapaaehtoiseen alueelliseen yhteistyöhön. Tämä malli eroaa uuden valtion luomisesta ja 

on yhtäläinen ylikansallisen ratkaisun kanssa siinä suhteessa, että valtio keskeisenä 

päätöksentekijänä ei ole enää ylin päättävä elin. Alueellisuustutkijat ja episteemiset 

yhteisöt voisivat olla yksi liikkeellepanevista voimista tällaisessa kehityksessä.  

 

Suvereenin toimijan rakentuminen Arktikselle on epätodennäköistä, koska se on vielä 

varsin pitkälle riippuvainen sekä taloudellisesti että poliittisesti kansallisista 

pääkaupungeista. Esimerkiksi Kanadan pohjoisen territorion, Nunavutin toiminnan 

rahoituksesta 95 prosenttia tulee pääkaupungista Ottawasta.235 

 

Jos arktinen alue itsenäistyisi, millaiset vaikutukset siitä olisi alueen asukkaille. 

Nykyistä hyvinvointitasoa olisi luultavasti mahdoton pitää ennallaan. Onko mahdollista 

                                                
234 Barentsin Euro-Arktisen alueen alueiden neuvosto on esimerkki tällaisesta alikansallisesta toimijasta. 
235 Suurmunne 2002 (julkaisematon) 
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kerätä alueelta tarpeeksi verovaroja, joilla voitaisiin taata terveydenhuolto ja 

sosiaaliturva? On mahdollista väittää, että yhteiskuntien organisoituessa uudelleen ne 

myös määrittelevät uusiksi hyvinvointitason. Pohjoinen talous ei ole koskaan toiminut 

omillaan. Kaikki alueet ja läänit ovat valtion tukien varassa.236 Niinpä Jyrki Käkösen 

mukaan kovat faktat tuntuvat tukevan nykyistä valtiokeskeistä mallia suhteessa 

alueelliseen autonomiaan. Tämä puolestaan tarkoittaa, että pohjoiset alueet tulevat 

pysymään yhtenäisvaltioiden poliitikkojen kohteena.237 

  

7.2.3. Alueellisuus Venäjällä 
 
Venäjän alueiden asema ja siten keskusta-periferia-asetelma on ratkaisevan tärkeä 

ainakin Euroopan pohjoisen ulottuvuuden kehityksen kannalta. Niin kauan kuin 

Moskova kerää itselleen suurimman osan alueen liiketoiminnan voitoista, 

kansainvälisen yhteistyön kautta lisääntynyt kauppa ei paranna alueiden paikallisten 

asukkaiden hyvinvointia. Näin ollen elintasoerot kasvavat, millä on vaikutusta muun 

muassa rajakäytäntöihin. Rajat on pidettävä edelleen korkeina, turvallisuusrajoina, jos 

elintasoerot eri puolilla ovat suuret.  

 

Ilmiönä poliittisen vallan keskittämisellä ei välttämättä täydy olla suoraa yhteyttä 

periferioiden asukkaiden elintasoon. Onkin syytä erottaa taloudellinen ja poliittinen 

vallan keskittäminen. Käytännössä nämä kaksi ilmiötä ovat kuitenkin toisiinsa 

kietoutuneita: taloudellisen vallan keskittyminen ja periferioiden talousaseman 

suhteellinen heikentyminen pitävät yllä keskustan ja periferian välistä jännitystä. Alueet 

saattavat haluta juuri taloudellisten tekijöiden takia enemmän poliittista valtaa ja 

itsenäisyyttä. Tämä kaupallinen kytkös ei ole kuitenkaan keskeinen tässä tutkimuksessa, 

joka rajoittuu poliittiseen puoleen. 

 

Venäjällä presidentti Vladimir Putinin kaudella Kremlin ote alueista on tiukentunut. 

Poliittisen vallan keskittäminen ei välttämättä ole ristiriidassa demokratian kanssa. 

Varsinkin jos se tapahtuu perustuslakia ja muita lakeja kunnioittaen parlamentin avulla. 

Onhan esimerkiksi Ranska varsin keskusjohtoinen mutta demokraattinen maa. Silti 

Euroopassa ollaan huolissaan vallan keskittämisestä.  
                                                
236 Käkönen 1996, 84-85 
237 Ibid. 
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Tosin eurooppalaisten suhtautuminen Venäjän aluekehitykseen on kirjava eikä 

välttämättä johdonmukainen. Vielä muutama vuosi sitten, presidentti Boris Jeltsinin 

kauden loppupuolella, länsimaissa oltiin huolissaan keskushallinnon, alueiden ja 

paikallistason sekavista suhteista.238 Nyt kun alueiden ja keskushallinnon suhteita on 

selkeytetty ja keskus hankkinut menettämäänsä valtaa takaisin, ollaan jälleen 

Euroopassa huolissaan. Länsimaissa oltiin siis odotettu Venäjältä vallan otteen 

tiukentamista. Sen tapahtuessa Venäjä saa kuitenkin taas kritiikkiä.  

 

René Nybergin mielestä Jeltsinin aikainen vallan siirtyminen aiheutti Tshetsheniassa 

halun erota Venäjän federaatiosta.239 Tämä on samankaltainen tulkinta kuin Arto 

Nokkalalla, joka näkee alueellistumiskehityksessä myös uhkakuvia:240 alueellistumisen 

haastaessa valtiokeskeisen järjestelmän, sotilaallisesta turvallisuudesta tulee enemmän 

yhteistä ja muodostuu valtioiden rajoja ylittäviä yhteistyöalueita, joiden intressit eivät 

ole välttämättä yhtenäisiä valtiotason kanssa.241 Kuitenkin usein nähdään, että vallan 

siirtäminen alueille estää tai ainakin vähentää separatistista liikehdintää. Näin on pyritty 

rauhoittamaan alueita, jotka haluavat irtautua emämaasta. Esimerkkeinä tällaisista 

alueista pohjoisessa mainitsen Ahvenanmaan, Grönlannin, Nunavutin ja jossain määrin 

saamelaisalueet.  

 

Venäjällä käsitetään vahva keskusjohtoisuus erilaisesti kuin lännessä. Venäjällä 

kaivataan niin sanotusti hyväntahtoista diktaattoria.242 Paluuta neuvostoaikaan ei haluta 

mutta vahvaa johtajaa. Vielä on epäselvää onko Putin sellainen ja mitkä hänen 

tarkoitusperänsä ovat vallan keskittämisessä. Jeltsinin hallintoa pidettiin heikkona ja 

alueet hakivat enemmän itsenäisyyttä. Putinin aikakauden keskustan tiukempi ote 

alueista on tosin tapahtunut ylhäältä alaspäin; alueet eivät ole vapaaehtoisesti luopuneet 

vallastaan.  

 

Poliittisen kehityksen lisäksi Venäjä alueelliseen kehitykseen heijastuvat demografiset 

tekijät. Neuvostoliitto asutti pohjoisille alueilleen kohtuullisen tiiviisti väestöä. Tämä 
                                                
238 Kipp [www-dokumentti] 
239 Ibid. 
240 Tarkemmin tämän työn kohdassa 3.4. 
241 Nokkala 2002, 41 
242 Tämä selviää esimerkiksi viimeisimpien vallankeskittämistoimenpiteiden jälkeen tehdyistä gallupeista, 
joiden mukaan venäläiset hyväksyvät keskittämisen. (HS 3.10.2004) 
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väestö on riippuvainen puolustusteollisuudesta, jota Moskova ei ole kyvykäs enää 

tukemaan entiseen malliin, niinpä käynnissä on massiivinen muuttoliike. Demografista 

muutosta vauhdittaa muuttoliikkeen lisäksi väestön keski-iän väheneminen ja monet 

kansansairaudet. 

 

Venäjän kehityksen johdosta näyttää lähitulevaisuudessa epätodennäköiseltä, että 

pohjoisen ulottuvuuden alueellisuuskehitys jatkuisi. Arktiksen suvereeni toimija oli 

kyseessä sitten ylikansallinen elin, uusi valtio tai alueellinen toimija ei näytä 

mahdolliselta � ainakaan jos mukaan odotetaan Venäjän pohjoisia alueita. 
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8. Loppupäätelmät 
 
Tässä työssä olen selvittänyt sopiiko konservatiivisena kansainvälisen politiikan 

tutkimusorientaationa pidetty englantilainen koulukunta pohjoisen ulottuvuuden 

tutkimiseen. Tähän kysymykseen olen hakenut ratkaisua tutkimalla pohjoisen 

yhteistyön rakennetta. Keskeisin tutkimustulokseni on, että englantilainen koulukunta 

sopii pohjoisen ulottuvuuden tutkimukseen. Tähän tulokseen päädyin tutkimalla 

tapahtumia toimijatasolla ja instituutioita rakennetasolla. Koulukunnan kolme 

teoreettista traditiota ovat läsnä pohjoisessa ulottuvuudessa: aineistosta löysin pohjoisen 

realistisen, rationalistisen ja revolutionistisen puolen. Rakenteen tuntemus mahdollistaa 

villienkin tulevaisuuden skenaarioiden suunnittelun. 

 

Toinen osa tätä työtä käsittelee muutoksen mahdollisuutta ja suuntaa pohjoisessa. 

Kytkin englantilaisen koulukunnan revolutionistisen idean maailmanyhteisöstä alhaalta 

tapahtuvaan alueellistumiseen. Kokeilin erilaisia pääsyteitä maailmanyhteisöön ja 

päädyin siihen ratkaisuun, että ainoa varteenotettava todellinen vaihtoehto nykyiselle 

valtiokeskeiselle järjestelmälle olisi alhaalta tapahtuva alueellistuminen. Ylikansallinen 

ja alueellinen yhteistyö (ylhäältä alaspäin tapahtuva alueellistaminen) perustuvat 

valtiotason keskeisyyteen. Alueellistumisen esteeksi kuitenkin muodostuvat kapean 

turvallisuuspolitiikan rakenteet.  

 

8.1. Nykyinen rakenne ja sen kehitys 
 

Taulukkoon 16 olen koonnut instituutioita ja tapahtumia sekä lajitellut ne eri 

traditioiden alle tapausmatriisin ja analyysin perusteella. On muistettava, että useissa 

näistä tapahtumista kaikki kolme traditiota ovat läsnä mutta toisaalta on mahdollista 

löytää jokin pääasiallisesti kuvaavin, vallitseva traditio. Martin Wightinkin oli vaikea 

tunkea kansainvälisen politiikan asioita näihin lokeroihin, joten tehtävä ei ole ollut 

helppo. 
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Taulukko 16: Yhteenveto 

 

 
Endogeeninen 

Induktiivinen 
Toimijalähtöinen 

Eksogeeninen 
Deduktiivinen 

Teorialähtöinen 

Rakenne 
Realistinen

 
Traditiot 

 
Miten toimijat/tapahtumat 

hahmottavat kokonaisuutta? 
 

Realistinen hahmostustapa: 
Gorbatshovin puhe, 
Yhdysvaltain ePINE 

 
Rationalistinen hahmotustapa: 

Lipposen puhe, Barentsin neuvosto, 
EU:n pohjoinen ulottuvuus, 

Kanadan pohj. ulkopolitiikka, 
Arktiset parlamentaarikot, 

YK/UNEP,  Pohjoismaiden neuvosto 
 

Revolutionistinen hahmotustapa: 
Arktinen neuvosto, 

Alkuperäiskansojen järjestöt, 
Axworthyn puhe,  Arktinen yliopisto, 

Arktiset tiedeyhdistykset, 
Pohjoisen foorumi, WWF 

 
Rakenneanalyysi 2 (kpl 6.2.) 

 
Instituutiot 

 
Miten instituutiot toimivat 

pohjoisessa? 
 

Diplomatia: arktinen neuvosto ja 
 EU-Venäjä �diplomatia 

(rationalismi) 
 

Voiman tasapaino: varustelu ja  
aseidenriisunta 

(realismi) 
 

Sota pohjoisessa: luonnonvarat ja 
kylmän sodan jatkuvuustekijät 

(realismi) 
 

Rakenneanalyysi 1 (kpl 6.1.) 
 

Muutos 
Idealistinen

Alueellistuminen/alueellisuus 
Spatiaalinen muutos 

 
Itsenäistä päätösvaltaa 

ainoastaan ylhäältä alaspäin �mallisilla 
toimijoilla (valtio keskeinen). 

 
Muutoksen mahdollisuus? 

 
Miten alueellistunut yhteisö syntyy? 

 
Vaihtoehdot: 

• Ylikansallinen toimija 
       (Pääsytie: imperialismi) 
• Uusi valtio 
       (yksimielisyys) 
• Alueellinen toimija  
       (kosmopolitanismi) 

=  
Vaihtoehto realistiselle järjestelmälle 

Alhaalta alueellistunut toimija ja  
kosmopolitanismi 

= 
Hallitus ei voi osallistua 

 
Muutosanalyysi 2 (kpl 7.2) 

 
Aikakaudet 

Temporaalinen muutos 
 

Miten pohjoinen ulottuvuus 
etenee ajallisesti? 

 
Hahmottuminen,  

institutionalisoituminen, 
syventyminen. 

= 
Progressiivinen, mutta ei lineaarinen: 

 
Eteenpäin: 

Gorbatshov, AEPS, 
BEAR, Clinton, 

Arktinen neuvosto, 
EU:n pohj. ulottuvuus, 

Yhdysvaltain Pohj. asetus, 
Kanadan pohjoinen politiikka 

 
Taaksepäin: 

Neuvottelut eivät edisty 
Yhdysvallat jarruttaa 

George W. Bush, Putin 
 

Muutosanalyysi 1 (kpl 7.1.) 
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Taulukko 16 on vastaus alussa asetettuihin tutkimuskysymyksiin, pitääkö pohjoinen 

yhteistyö kaikkia kansainvälisen politiikan traditioita sisällään ja miten eri toimijat ja 

tapahtumat hahmottavat kokonaisuutta. Se osoittaa, että pohjoisessa politiikassa on 

kaikkia traditioita. Ei voida nimetä yhtä hallitsevaa traditiota, koska tapahtumien 

painoarvoja on vaikea verrata. Realistisen tason näkee selvimmin suurvaltioiden 

politiikoissa ja sotilaallisessa turvallisuudessa. Rationalistinen taso esiintyy 

institutionalisoituneessa yhteistyössä järjestöissä ja diplomatiassa. Revolutionistinen 

taso puolestaan on esillä kanadalaisessa näkemyksessä pohjoisesta ulottuvuudesta, joka 

institutionalisoituu esimerkiksi Arktisessa neuvostossa. 

 

Englantilaisen koulukunnan mukaan instituutiot tuovat järjestystä kansainvälisten 

suhteiden anarkiaan. Koulukunnan institutionaalista rakennetta voidaan soveltaa myös 

pohjoiseen valtioyhteisöön. Teorialähtöisesti on mahdollista huomata, että keskeiset 

instituutiot, kuten voiman tasapaino, sota, diplomatia ja suurvaltapolitiikka, ovat läsnä 

pohjoisessa yhteisössä. Sotilaallisen ulottuvuuden läsnäolo kylmän sodan 

jatkuvuustekijänä ja käytäntönä estää laajaa ruohonjuuritason yhteistyötä. Valtioiden 

rajat säilyvät turvallisuuspoliittisina. 

 

Pohjoisen ulottuvuuden dynamiikkaa olen tutkinut jakamalla tutkimusjaksoni kolmeen 

osaan ja vertailemalla näitä. Pohjoinen ulottuvuus on mahdollista nähdä prosessina. 

Kylmän sodan viimeisimpinä vuosina yhteistyö alkoi melkein nollasta ja 16 vuoden 

aikana yhteistyö on institutionalisoitunut. Jos kehitys käsitetään solidaristien 

määritelmän mukaan, tulokset osoittavat, että kyseessä on progressiivinen prosessi. 

Kaikki kolme traditiota ovat olleet läsnä koko tutkimusaikajakson ajan mutta 

revolutionistinen taso on vahvistunut. Instituutioiden määrä on lisääntynyt, monet 

uudemmista instituutioista ovat paikallisuuden, osallistumisen ja integraation tasoista 

päätellen revolutionistisia.   

 

Pohjoinen ulottuvuus siis on kehittynyt solidaristisempaan suuntaan mutta pluralistinen 

taso on yhä olemassa. Tämä tulos tukee puolestaan englantilaisen koulukunnan 

soveltuvuutta tähän tutkimuskohteeseen. Mutta kehitys realistisesta voimapolitiikasta 

rationalismin kautta revolutionistiseen solidaristisuuteen ei ole ollut suoraviivaista. 

Vielä ei ole saavutettu revolutionistista tasoa eikä tulla ainakaan lähitulevaisuudessa 

saavuttamaankaan. Etenemiseen on sisältänyt sekä ylä- että alamäkiä (Kts kuvio 3). 
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Välillä yhteistyössä on harpottu eteenpäin valtavin askelin mutta aikajaksoon sisältyy 

myös hiljaisia vuosia. Suurvallat eli Yhdysvallat ja Venäjä ovat olleet kehityksen 

esteinä. Tämän huomasin tarkastellessani diplomaattisia neuvotteluita, tosin jouduin 

turvautumaan sekundaarilähteisiin.  

 

8.2. Vaihtoehdot valtiokeskeiselle rakenteelle 
 
 
Pohjoisessa ei ole revolutionistista maailmanyhteisöä. Sen piirteitä on esimerkiksi 

alkuperäiskansojen järjestöissä. Pohjoinen ulottuvuus järjestyy pitkälti valtioyhteisön 

käsitteen kautta. Alueella on globaaleja toimijoita mutta ei yhtenäisvaltion yläpuolista 

tasoa. Esimerkiksi Arktinen neuvosto ei pysty tekemään jäsenmaitaan velvoittavia 

päätöksiä. Laajemmalla pohjoisen ulottuvuuden alueella yhtenäisvaltion yläpuolisen 

tason toimijan syntyminen on erittäin epätodennäköistä eikä siihen välttämättä ole 

tarvettakaan, sillä tällä alueella toimiva Euroopan unioni on jo eräänlainen 

maailmanyhteisö. Kun EU laajentui 25-jäseniseksi, Itämeren maiden neuvoston ei ole 

tarpeen kehittyä samanlaiseksi hallitusten yläpuoliseksi toimijaksi. Sen sijaan 

Arktiksella uuden maailmanyhteisön syntyminen olisi periaatteessa kuviteltavissa, 

joskin epätodennäköistä.  

 

Arktiksen maailmanyhteisön syntymiseen esitettiin luvussa kuusi kolme skenaariota: 

ylikansallinen elin, uusi valtio tai alueellinen toimija. Se on teoreettisesti mahdollista 

saavuttaa ylhäältä tai alhaalta suuntautuvan alueellistumisen kautta tai perustamalla uusi 

valtio. 

 

Uusi valtio ei tulisi uudistamaan valtiokeskeistä systeemiä mutta on erittäin 

epätodennäköinen, kun otetaan huomioon kuinka tärkeää maille on ehdoton 

suvereniteetti pohjoisessa. Jos itsenäisyyteen joskus päästäisiinkin, siitä seuraisi omat 

ongelmansa. Paikallisten elintaso laskisi, veroja voisi olla vaikea kerätä riittävästi 

infrastruktuuria, turvallisuutta ja palveluita varten. Pohjoisen alueet ovat joka puolella 

olleet etelän pääkaupunkien armoilla, vaikka luonnonvaroja on paikoittain runsaastikin. 

Ylikansallinen elin ei sekään olisi niin radikaali uudistus suvereenien kansallisvaltioiden 

järjestelmään. Malliksi voitaisiin ottaa esimerkiksi Euroopan unioni. On huomattava, 
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että tällaisen elimen rakentaminen tapahtuu ylhäältä alaspäin. Eli kyseessä on 

eliittivetoinen prosessi eikä siten välttämättä tulisi vaikuttamaan ruohonjuuritasolla 

nykyisiä järjestelyitä enempää. Arktinen alue tulisi tässäkin skenaariossa säilymään 

raaka-ainevarastona. 

 

Arktiksella toimii jo nyt alueellisia toimijoita, mutta jos halutaan sellaisen korvaavan 

valtiokeskeisyyden, tarvitaan radikaalia muutosta. Alueellisen toimijan olisi noustava 

alhaalta ja saatava valtioilta suvereniteettia, jotta se voisi olla todellinen itsenäinen 

toimija. Myös tässä tapauksessa hallitusten vapaaehtoinen suvereniteetin luovuttaminen 

tuntuu epätodennäköiseltä. Venäjän viime aikojen sentralisaatio-kehitys tekee 

alueellisen toimijan entistä epärealistisemmaksi.  

 

Jotta hallituskeskeinen yhteistyö voitaisiin korvata alueellisella, alhaalta ylöspäin 

suuntautuvalla yhteistyöllä, tarvittaisiin �suvereniteetin� ja �modernin valtion� 

käsitteiden uudistusta. Ensiksi olisi tunnustettava näiden kivettyneiden ja reifioituneiden 

käsitteiden keskeisyys nykyisen maailman järjestäjinä, mitä tämä työ on pyrkinyt 

osoittamaan. Jotta näitä käsitteitä pystyttäisiin muuttamaan, olisi myönnettävä niiden 

sosiaalisesti rakentunut luonne. Kun analysoidaan instituutioitumisen, objektivikaation 

ja legitimaation osuutta todellisuuden tuottamisessa, huomataan ihmisen mahdollisuudet 

muuttaa ihmisen luomia rakenteita. Tarvitaan siis dereifiointia. Tässä kuitenkin 

hypätään teoreettiselle sosiaalisen konstruktivismin alueelle, johon en tämän tutkielman 

puitteissa kyennyt laajentamaan. Tämä kuitenkin antaa aihetta jatkotutkimukselle. 

 

Käytännössä tällainen siirtymä pois valtiokeskeisyydestä voisi tapahtua sisällyttämällä 

pohjoisen ulottuvuuden yhteistyöhön sotilaallinen ulottuvuus. Sen puuttuminen 

pohjoisen institutionalisoituneesta yhteistyöstä takaa sen, että se tulee säilymään 

erillisessä tasossa yhteistyön taustalla. Tämä erillinen taso häiritsee ja saattaa joissain 

tapauksissa estää matalan tason yhteistyötä. Sotilaallinen turvallisuus olisi sisällytettävä 

monenkeskiseen yhteistyöhön, jotta se voitaisiin korvata laajemmalla turvallisuudella. 

Eli laajaa turvallisuutta edistäisi parhaiten kapean turvallisuuden sisällyttäminen siihen, 

kuten myös teoreettisella tasolla politiikan tutkimusta edistää parhaiten realistisen tason 

sisällyttäminen laajempaan kokonaisuuteen. Jos pohjoinen ulottuvuus halutaan nähdä 

idealistisesti pelkästään matalan politiikan tason yhteistyönä, ummistetaan toinen silmä 

todellisuudelta. Tästä voidaan vetää johtopäätös, että pohjoista ulottuvuutta tulisi 
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tarkastella realistisesti, jotta revolutionistista yhteistyötä saataisiin aikaan. 

Konstruktivismi voisi toimia artikuloivana tekijänä siirryttäessä rationalismista 

revolutionismiin tai realismista idealismiin. Sotilaallisen ulottuvuuden sisällyttäminen 

yhteistyöhön kyseenalaistaisi nykyisen suvereniteetin käsitteen ja modernien 

yhtenäisvaltioiden ensisijaisen tärkeyden yhteistyön subjekteina. Yhteistyö kapean 

turvallisuuden saralla mahdollistaisi kylmän sodan jatkuvuustekijöistä eroon 

pääsemisen ja siirtymisen laajan turvallisuuden käsitteeseen. 

 

8.3. Tulevaisuuden mahdollisuudet 
 
Arktiksen ympäristöongelmien, luonnonvarojen ja alkuperäiskansojen kulttuurien takia 

maailmanyhteisön syntymisen mahdollisuus on kiehtonut tutkijoita. Radikaalit 

pohjoisen ulottuvuuden rakenteelliset muutosmahdollisuudet ovat kaukaisia ja 

idealistisia, jos otetaan huomioon esimerkiksi Venäjän viime aikojen kehitys ja 

suvereniteetin varmistamisen tärkeys valtioille. Kansainvälinen yhteistyö 

demokraattisesti valittujen valtion edustajien kesken on suurimmaksi osaksi omien 

etujen ajamista ja yhteistyötä. Äänestäjille on vaikeampi selittää kaukaisen yhteisön 

etua tai pitkän aikavälin uhkakuvia. Niinpä suvereniteetin jakaminen tai siitä osittainen 

luopuminen ja välttämättömät taloudelliset panostukset ovat vaikeita asioita.  

 

Vaikka radikaaleihin ratkaisuihin ei päästäisikään, ne voi olla hyviä tavoitteita. 

Toiminnan päämääriä on syytä kyseenalaistaa silloin tällöin. Jotain voidaan kuitenkin 

tehdä laittamatta koko järjestelmää uusiksi. Pohjoisen institutionaalinen verkosto on 

kirjava ja vaatii parempaa koordinaatiota. Toimijoiden tarkastelu osoitti, että 

tehtäväkentissä ja mandaateissa on paljon päällekkäisyyksiä.  

 

Jos arktisella alueella pystyttäisiin luomaan enemmän tuottavaa ja riippumatonta 

liiketoimintaa, voisi kiinteämmän yhteisön luominen tulla ajankohtaisemmaksi. 

Tällaisesta yksi lupaava aloite on tietoyhteiskunta-aloite NeDAP, joka parhaassa 

tapauksessa voisi toimia emansipatorisena ohjelmana ja vähentää periferioiden 

riippuvuutta keskuksista. Aloitetta tulisikin laajentaa koko arktiselle alueelle. 
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Muutenkin arktisen alueen ongelmana on yksipuolinen riippuvuus perinteisistä 

elinkeinoista. On toki hyvä, jos alkuperäiskansat saavat harjoittaa perinteitään mutta 

ehkä hekin voisivat antaa jossain määrin periksi ja esimerkiksi jalostaa luonnonvarojaan 

pidemmälle tai opetella hyödyntämään uusia välineitä kuten tietotekniikkaa. Näistä 

kerääntyvillä taloudellisilla tuloilla he pystyisivät ehkä ylläpitämään paremmin 

perinteitään ja kulttuuriaan. 

 

Olen tietoisesti pyrkinyt nostamaan realistisen yhteistyön osa-alueen jalustalle, ja 

huomannut tätä kautta kansainvälisen politiikan tutkimuksen paradoksaalisen rakenteen. 

Jos realistista, traditionaalista tasoa ei oteta huomioon ja tutkimus painottuisi pelkästään 

rationalistiseen tai radikaaliin tasoon, ei pystytä luomaan todenmukaista analyysia, 

näkemään maailmaa sellaisena kuin se on. Eli tässä palataan vanhaan realismin ja 

idealismin väliseen kiistaan. Tähän haluan osallistua englantilaisen koulukunnan 

nurkkauksesta sen verran, että jos puhutaan maailmasta sellaisena kuin sen tulisi olla, 

täytyy myös tietää millainen maailma on nyt ja on ollut. Tämä olkoon kannanotto 

klassisen ja historiallisen tutkimusotteen puolesta.  

 

Tämä on tietenkin vain yksi näkökulma monista mahdollisista. Tarkoitukseni ei ole 

ollut tässä työssä etsiä mitään pohjoista todellisuutta, vaan tarjota yksi näkökulma, joka 

perustuu laajaan empiiriseen materiaaliin ja englantilaisen koulukunnan teoreettiseen 

kehykseen. Toivon tämän työn soveltuvan arktisen yhteiskuntatutkimuksen kirjoon 

täydentäen ja tarjoten yhden mahdollisuuden jäsentää pohjoista ulottuvuutta arktisesta 

näkökulmasta. Mahdollisuuden joka ei sulje muita teoreettisia ratkaisuja pois vaan 

pikemminkin pyrkii yhdistämään niitä. 

 

Vaka vanha Väinämöinen itse tuon sanoiksi virkki: 
"Tuoll' olen viikon viipynynnä, kaiken aikani elellyt 

pimeässä Pohjolassa, summassa Sariolassa, 
liukunut Lapin lauilla, tietomiesten tienohilla." 

 
E.Lönnrot: Kalevala, kymmenes runo
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