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SELONTEKO 2009 – TURVALLISUUDEN 
UUDELLEENARVIOINTIA 
Jarno Limnéll & Jyri Raitasalo 
 
 
Odotettu uusi turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko on julkistettu. 
Järjestyksessään viidennessä selonteossa arvioidaan jälleen Suomen turval-
lisuusympäristöä ja linjataan puolustuspolitiikkaa vuosiksi eteenpäin. 
Onkin oleellista kysyä, mitä muutoksia uusi selonteko tuo mukanaan ja 
minkälaisia kehityssuuntia on selonteon perusteella ennakoitavissa. Tässä 
kirjoituksessa esitetään vastauksia näihin kysymyksiin. 
 
 
Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen se-
lontekomenettely on vakiintunut tavak-
si, jolla suomalaista turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaa linjataan kerran 
hallituskaudessa. Selonteosta on muo-
dostunut eräänlainen suomalainen tur-
vallisuuspoliittinen raamattu, jossa esi-
tettyjä näkökohtia arvioidaan hyvinkin 
tarkasti niin poliitikkojen, tutkijoiden ja 
virkamiesten kuin kansalaisten ja ulko-
maailman silmin. 
 
Puolustushallinnolle selonteolla (sen 
puolustuspoliittisella osalla) on ollut 
huomattava merkitys, sillä se on mah-
dollistanut poliittisen hyväksynnän 
puolustusvoimien pitkäjänteiselle kehit-
tämiselle. Toisaalta laaja-alaisen turval-
lisuuskäsitteen korostamisen aikana se-
lontekoa on kritisoitu siitä, että se suo-
sii liiaksi yhtä turvallisuuden tuotta-
misen hallinnonalaa. Selonteon turval-
lisuuspoliittinen osa on myös asetettu 
kriittisen tarkastelun kohteeksi.1 Tur-
vallisuuspoliittisen tilanteenarvion esit-
tämisrytmiä on pidetty hitaana – nel-
jässä vuodessa ehtii tapahtua liian pal-
jon. Vaihtoehtoja nykyiselle menettely-

                                                 
                                                1 Ks. mm. ”Vanha rakas selonteko”, Aamu-

lehti, 26.9.2008, ”Ulko- ja turvallisuuspo-
liittinen selonteko halutaan remonttiin”, MTV3, 
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/arkis
tot/kotimaa/2009/01/787017 [25.1.2009] 

tavalle onkin alkanut esiintyä.2 Odotet-
tavissa on, että selonteon sisältökysy-
mysten ohella keskustelua syntyy myös 
menettelytavan uudistamistarpeesta. 
 
Uuden selonteon keskeisin turvallisuus-
poliittinen viesti on tulkittavissa kah-
della tapaa. Ensinnäkin käsite ”koko-
naisvaltaisuus” turvallisuuden yhtey-
dessä on selonteossa nostettu vahvasti 
esille. Tämän päivän turvallisuuspoli-
tiikkaa ei tehdä laput silmillä, vaan yhä 
tiiviimmin turvallisuuspolitiikan eri 
osa-alueita ja niitä toteuttavia toimijoita 
yhteen sovittamalla. Ulkopoliittisille 
toimille ja esimerkiksi kehityspolitii-
kalle (turvallisuuspolitiikan osana) sekä 
poikkihallinnollisen yhteistyön kehittä-
miselle on selonteossa annettu aiempaa 
vahvempi painoarvo. 
 
Toisaalta selonteossa on pyritty täsmen-
tämään sitä, mitä laaja-alaisella turvalli-
suudella ja sen mukaisilla uhkakuvilla 
nimenomaan turvallisuuspolitiikan yh-
teydessä tarkoitetaan. Lähtökohtaa on 
pidettävä hyvänä. Kaikki suomalaises-
sa yhteiskunnassa esitetyt uhkakuvat 
eivät selonteon mukaan ole turvalli-
suuspoliittisia uhkakuvia. Tämän voi 

 
2 Ks. vaihtoehdoista: Jarno Limnéll. Toimiiko 
turvallisuus- ja puolustuspoliittinen selonteko-
menettely? Maanpuolustuskorkeakoulu, Strate-
gian laitos, julkaisusarja 4, No. 26, 2008. 
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nähdä ”turvallisuus”-käsitteen tietyn-
asteisena kaventamisena eli keskitty-
misenä niihin uhkakuviin, jotka uhkaa-
vat ensisijaisesti Suomen valtiollista 
itsenäisyyttä tai yhteiskunnan elintär-
keitä toimintoja. 
 
Uutta selontekoa voi kokonaisuudes-
saan pitää vuoden 2004 selontekoon 
verrattuna tiiviimpänä ja jäntevöity-
neenä turvallisuus- ja puolustuspoliit-
tisena linja-asiakirjana. Vaikka selon-
teossa esiintyy asioiden toistoa (esimer-
kiksi kriisinhallinnan osalta), jopa häi-
ritsevässä määrin, on jo selonteon sivu-
määrän3 huomattava väheneminen 
osoitus pyrkimyksestä esittää asiat 
poliittisten linjausten tasolla – liiallisen 
yleisen kuvailun tai yksityiskohtaisten 
toimenpidesuositusten sijasta.   
 
Huomioitavaa on myös se, että uudesta 
selonteosta ilmenee aiempaa selkeäm-
min Suomen turvallisuus- ja puolustus-
politiikan tahtotila eli se, mihin tavoit-
teisiin Suomi esitetyin turvallisuus- ja 
puolustuspoliittisin toimenpitein pyrkii. 
Tällöin ei tyydytä ainoastaan sopeutu-
maan vaan pikemminkin aktiivisesti 
itse vaikuttamaan turvallisuusympä-
ristön kehitykseen. 
 
Laaja-alaisten uhkien täsmennystä 
 
Vuoden 2009 selonteko on laadittu, 
vuoden 2004 selonteon tavoin, laajan 
turvallisuuskäsityksen pohjalta. Laaja-
alaistetussa turvallisuudessa ja uusissa 
uhkissa on Suomessa perimmiltään 
ollut kyse sekä länsimaisen uhkakuva-
muutoksen seuraamisesta että muiden 
kuin sotilaallisten uhkakuvien lisään-
tyneestä tiedostamisesta ja esilletuo-
misesta kylmän sodan jälkeen. Tapa 
tarkastella turvallisuusympäristöä on 
muuttunut. Sotilaallisten uhkakuvien 
                                                 

                                                

3 Vuoden 2004 selonteko oli 167-sivuinen. 
Uuden selonteon sivumäärä on 108. 

haalistuminen on osaltaan antanut tilaa 
ei-sotilaallisten uhkien poliittisen 
painoarvon kasvattamiselle. Aiemmin 
turvallisuusympäristön haasteisiin vas-
tattiinkin lähes yksinomaan sotilaallisin 
toimenpitein, mutta ei enää. Turvalli-
suusympäristö, uhkakuvat ja sitä kautta 
hallintakeinot kuvataan uudessa selon-
teossa entisestään monimutkaistuneiksi. 
 
Edellisessä selonteossa (2004) uusien 
uhkakuvien turvallistamiselle4 oli hyvin 
vaikea asettaa rajoja. Erilaisia uhkia 
kuvattiin suuri määrä, eikä niiden 
keskinäistä priorisointia tai konkreet-
tisia vaikutuksia (nimenomaan Suomen 
turvallisuudelle) kyetty kovinkaan hy-
vin esittämään. Laajaa turvallisuutta ja 
uusia uhkia on ollut vaikea määritellä 
käsitteellisesti, mikä on johtanut uhka-
kuvapolitisoinnin ja hallinnonalojen 
välisten turvallisuusmäärärahakamppai-
lujen lisääntymiseen. Eduskunnan tur-
vallisuuspoliittisen seurantaryhmän ra-
portissa vaadittiinkin selonteolta laajan 
turvallisuuskäsitteen mahdollisimman 
selkeää määrittelyä, jonka työryhmä 
katsoi olevan edellytys ”tehokkaalle 
toiminnalle uhkien hallitsemiseksi ja 
poistamiseksi.”5

 
Uudesta selonteosta heijastuu pyrkimys 
täsmentää laaja-alaisten uhkakuvien 
määritelmällisiä lähtökohtia eli sitä, 
miten laajasti erilaisia uhkakuviksi esi-
tettäviä asioita ja ilmiöitä tulisi yhdistää 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan ja 
käsitellä juuri turvallisuus- ja puolus-

 
4 Turvallistamisella tarkoitetaan erilaisten 
asioiden ja ilmiöiden yhdistämistä turvalli-
suuteen kuuluviksi – tekemistä uhkakuviksi. 
Ks. turvallistamisesta ja sen kritiikistä mm. 
Rita Taureck, ”Securitization theory and 
securitization studies”, Journal of 
International Relations and Development, Vol. 
9, No. 1, 2006, s. 53-61. 
5 Turvallisuuspoliittinen seurantaryhmä 2008, 
Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2008, 
Helsinki 2008, s. 18. 
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tuspoliittisessa selonteossa. Selonteossa 
todetaan, että ”laaja turvallisuuskäsitys 
kattaa sellaiset turvallisuuskysymykset, 
jotka kehittyessään saattavat muodostua 
uhkiksi ja aiheuttaa merkittävää vaaraa 
tai haittaa Suomelle, väestölle tai suo-
malaisen yhteiskunnan elintärkeille toi-
minnoille.”6 Määritelmä mahdollistaa 
edelleen väljän uhkatulkinnan, mutta 
selonteon sisällön tarkemman lukemi-
sen myötä asian voi nähdä myös toisin. 
Vaikka selonteossa puhutaan maail-
manlaajuisen yhteisöllisen ja inhimil-
lisen turvallisuuden vahvistamisen 
tavoitteista, tuodaan Suomen valtiolli-
sen ja yhteiskunnallisen turvallisuuden 
(turvattavana kohteena) takaaminen tur-
vallisuus- ja puolustuspolitiikan teke-
misen perustana aiempaa selkeämmin 
esille. 
 
Turvallisuus- ja puolustuspoliittisissa 
uhkakuvissa on siis ensisijaisesti kyse 
uhkista, jotka voivat uhata Suomen val-
tiollista itsenäisyyttä, yhteiskunnan 
elintärkeitä toimintoja tai väestön tur-
vallisuutta. Tämän lähtökohdan esille-
tuomisesta voi tehdä kolme johto-
päätöstä. Ensinnäkin kaikki uhkakuvik-
si esitettävät asiat eivät ole (eikä niiden 
tarvitsekaan olla) turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittisia uhkakuvia. Toiseksi, 
vahvasta turvallisuuden Eurooppa-
sidonnaisuuden korostamisesta huoli-
matta Suomen itsenäisyyden ja alueel-
lisen koskemattomuuden turvaaminen 
(niin sanottu perinteinen turvallisuus-
ajattelu) toimii Suomen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan kivijalkana. Kol-
manneksi, kokonaisvaltaisessa turvalli-
suusarviossa uhkia voivat olla kaikki ne 
tekijät, jotka uhkaavat määritettyä tur-

                                                 
6 Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 
2009, 23.1.2009 julkistettu selontekoteksti, s. 
4. [http://www.valtioneuvosto.fi/tiedostot/jul-
kinen/pdf/2009/turvallisuus-ja-puolustuspoliit-
tinen-selonteko/ 23.1.2009] Kursivointi kir-
joittajien. 

vattavaa kohdetta. Tällöin myös soti-
laalliset uhkat (ja sotilaallinen turval-
lisuus) ovat osa laajan turvallisuuden 
kenttää eivätkä vain oma erillinen 
turvallisuuden sektorinsa. Turvallisuut-
ta olisikin tämän pohjalta mahdollista 
rakentaa tulevaisuudessa kokonaisval-
taisesti, vanhan ja uuden turvallisuuden 
erottelun sijasta. Uhkakuvat on kuiten-
kin rajattava sellaisiin, joihin vastataan 
turvallisuuspoliittisin toimenpitein. 
 
Laaja-alaisten turvallisuusuhkien voi 
selonteossa nähdä jakautuvan kolmeen 
kategoriaan. Ensinnäkin selonteossa 
käsitellään sellaisia maailmanlaajuisia 
kysymyksiä, jotka voivat pitkällä aika-
välillä ja varsinaisten uhkatekijöiden 
taustalla vaikuttaa kielteisesti sekä 
kansainvälisen että Suomen turvalli-
suustilanteen kehitykseen. Tällaisiksi 
asioiksi (ei niinkään uhkakuviksi) kuva-
taan muun muassa ilmastonmuutos, 
vesivarojen niukkeneminen ja väestö-
liikkeet. 
 
Suomen, suomalaisen yhteiskunnan ja 
suomalaisten turvallisuuteen kohdistu-
vat varsinaiset uhkat jaetaan selon-
teossa ihmisen aiheuttamiin (vaatien 
ihmisten aktiivista toimintaa) sekä ta-
hattomasti tapahtuviksi kuvattuihin uh-
kiin. Ensin mainituilla viitataan muun 
muassa sotilaallisen voiman käyttöön, 
terrorismiin ja tietoverkkojen häirin-
tään. Selonteossa keskitytään pääosin 
näihin uhkiin. Tahattomasti tapahtuvik-
si uhkiksi kuvataan puolestaan muun 
muassa sähköverkon laajat toiminta-
häiriöt ja luonnon ääri-ilmiöt. 
 
Uhkakuvien määrittelyn täsmennyksiä 
ja kategorisointia on kokonaisuudes-
saan pidettävä edistysaskeleena selon-
teon uhka-analyysissä. Tätä kautta 
selontekotekstiä ja uhkakuviin yhdistet-
täviä hallintakeinoja on selonteossa 
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kyetty täsmentämään – asioiden yleisen 
kuvailun sijasta. 
 
Yleisesti uhkatekijät kuvataan selon-
teossa hyvin moniulotteisiksi. Huomi-
onarvoista selonteon turvallisuusympä-
ristöanalyysissä on – verrattuna vuoden 
2004 selontekoon – tietojärjestelmiin 
kohdistuvien uhkien sekä energia-, 
raaka-aine- ja ilmastokysymyksien 
korostaminen. Tämän päivän uhkat 
kytkeytyvät toisiinsa, ja yhdistyessään 
vahvistavat toisiaan, ovat vaikeasti 
ennustettavissa ja vaikutuksiltaan laa-
joja, ja niihin on hyvin vaikea vastata 
ainoastaan yhden hallinnonalan tai edes 
valtion toimesta. Samalla sisäisen ja 
ulkoisen turvallisuuden välinen raja 
hämärtyy entisestään, joskin selonteon 
uhkakuvilla on pääsääntöisesti ensi-
sijainen ulkopoliittinen ulottuvuutensa. 
Selonteon uhka-arviot ja uhkakuvien 
luonteen esittäminen viittaavat vahvasti 
turvallisuuden kokonaisvaltaisuuden 
vahvistamisen tarpeellisuuteen, niin 
turvallisuusajattelussa kuin hallintakei-
noissakin. Selonteossa viitataankin 
aiempaa vahvemmin kokonaismaan-
puolustuksen toimintatapamalliin.  
 
Myös sotilaallisen voimankäytön tor-
junnassa painottuu kokonaisvaltainen 
lähestymistapa. Tarvittaessa koko yh-
teiskunnan voimavarojen käyttöönsaa-
minen on Suomen (sotilaallisen) puo-
lustuskyvyn kannalta elintärkeää. 
Vastaavasti puolustusvoimien suoritus-
kykyjä on tarkoitus hyödyntää tehok-
kaammin muiden viranomaisten tukena 
suomalaiseen yhteiskuntaan kohdis-
tuvien uhkien torjunnassa. Keskeistä on 
kriisivalmiuden ja eri viranomaisten 
verkostoitumisen vahvistaminen konk-
reettisten toimenpidelinjausten kautta. 
Kokonaismaanpuolustuksen toiminta-
tapamalli (Yhteiskunnan elintärkeiden 
toimintojen turvaamisen strategian 
mukaisesti) olisikin hyödynnettävissä 

laajemmin turvallisuuspoliittisten uhka-
kuvien torjunnassa. Tämä on yksi se-
lonteon selkeä – ja kannatettava – 
sanoma.  
 
Tarkoituksena onkin vielä tämän hal-
lituskauden aikana tehdä erillinen sel-
vitys yhteiskunnallisesta kokonaisval-
taisesta varautumisesta ja samalla luul-
tavimmin pohtia suomalaisen turvalli-
suusasiakirjarakenteen uudistamista. 
Tällöin harkitaan myös kansallisen tur-
vallisuusneuvoston perustamista. Tur-
vallisuusneuvoston voi nähdä valtio-
neuvoston kanslian alaisuuteen perus-
tettavana toimielimenä, jonka tehtävänä 
olisi kokonaisturvallisuuden eri osa-
alueiden yhteensovittaminen. Se kyke-
nisi myös tuottamaan hallituskauden 
alussa esitettävän kokonaisvaltaisen 
suuntalinjastrategian, jolla luotaisiin 
edellytykset hallinnonalakohtaisten 
yksityiskohtaisempien suunnitelmien 
laatimiselle. Turvallisuuspolitiikan päi-
vityksen ongelmaan on valtioneuvoston 
keksittävä toisenlaiset lääkkeet. 
 
Kriisinhallintayhteistyö ja Suomen 
puolustus 
 
Jos Venäjää tarkastellaan selonteossa 
(ainakin epäsuorasti) kansallisesta nä-
kökulmasta, tehdään kansainvälisten 
turvallisuusuhkien arviointi vahvasti 
länsimaisiin (Yhdysvallat, Nato ja EU) 
uhkakuviin viitaten. Laaja-alaiset uhka-
kuvat ja mahdollisesti tulevaisuudessa 
uhkiksi muuttuvat riskitekijät kuvataan 
selonteossa länsimaisten uhkakuvien 
tavoin. Näiden uhkakuvien keskiössä 
ovat terrorismi, joukkotuhoaseiden le-
viäminen, alueelliset konfliktit ja toi-
mintakyvyttömät valtiot. Suomen tur-
vallisuuspolitiikka sidotaan selonteossa 
– yhteisiksi esitettyjen uhkakuvien 
kautta – länsimaiseen kontekstiin. 
Myös Suomen turvallisuuspoliittiset 
linjanvedot esitetään selonteossa varsin 
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yhdenmukaisina läntistä turvallisuus-
poliittista viiteryhmää mukaillen. Se-
lonteossa perustellaan voimakkaasti 
Suomen aktiivisempaa otetta (ja sen 
tarvetta) yhteisten länsimaisten turval-
lisuusuhkien hallitsemiseksi. Erityisen 
selvästi tämä tulee esille selonteon 
kriisinhallintalinjauksissa. 
 
Länsimaisiin uhkakuviin ja niiden 
hallintakeinoihin (etenkin EU- ja Nato-
johtoiseen kriisinhallintaan) sitoutu-
misen nähdään lähentävän ja vahvis-
tavan Suomen kiinnittymistä länsi-
maisiin yhteistyörakenteisiin ja -järjes-
telyihin. Esimerkiksi EU:n kriisinhal-
lintaoperaatioihin osallistumalla ja ter-
rorismin vastaisella toiminnalla arvioi-
daan vahvistettavan unionin yhteistä 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja 
siten myös Suomen turvallisuutta.7 
Suomen EU-jäsenyydelle annetaan se-
lonteossa merkittävä turvallisuuspoliit-
tinen ulottuvuus, jota EU:n yhteisvas-
tuulauseke ja avunantovelvoite entises-
tään vahvistavat. 
 
Natoa puolestaan pidetään keskeisim-
pänä sotilaallisena turvallisuusyhteis-
työn alalla toimivana järjestönä, ja 
samalla Suomen ”yhteistoiminnan mer-
kitys Naton kanssa korostuu entises-
tään.”8 Nato kuvataan selonteossa ensi-
sijaisesti laaja-alaiseksi kriisinhallinta-
organisaatioksi. Myös EU:n ja Naton 
laajentumisen sekä järjestöjen välisen 
yhteistyön todetaan lisäävän Suomen 
turvallisuutta. Suomen turvallisuus ja 
sen vahvistaminen (sekä osaltaan myös 
Suomen puolustuksen uskottavuus) kiin-
nitetään selonteossa aiempaa selkeäm-
min EU-jäsenyyteen ja kansainväliseen 
kriisinhallintayhteistyöhön. Jälkimmäi-
nen yhdistetään vahvasti Natoon. 

                                                 
7 Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 
2009, mm. s. 58-60.  
8 Ibid. s. 54. 

Sotilaallisen kriisinhallinnan kykyjen 
kehittäminen kuvataan osittain uskot-
tavan puolustuskyvyn näkökulmasta. 
Osallistumalla kansainväliseen sotilas-
yhteistyöhön kasvatetaan yhteistoimin-
takykyä ja parannetaan mahdollisuuksia 
sotilaallisen avun vastaanottamiseen. 
Merkittäväksi näkökohdaksi selonteon 
kriisinhallintalinjauksissa muodostuu-
kin Suomen sotilaallisen yhteistoimin-
takyvyn kehittäminen ennen kaikkea 
Nato-maiden joukkojen kanssa. Lisään-
tyvä sotilaallinen kriisinhallintayhteis-
työ lähentää Suomea Natoon, jäse-
nyysratkaisuista riippumatta. Puolus-
tusvoimien kansainvälisen yhteensopi-
vuuden lisääntymisen (länsimaiden ase-
voimien kanssa) voi samalla arvioida 
laajentavan Suomen turvallisuuspoliit-
tista toimintavapautta. Toisaalta tiiviim-
män kriisinhallintayhteistyöhön sitou-
tumisen hintana saattaa olla länsimaisen 
normipaineen kasvu. Tämä voi merkitä 
osallistumisen ”pakkoa” myös sellaisiin 
kriisinhallintaoperaatioihin, joihin Suo-
mi ei ehkä muussa tapauksessa osal-
listuisi.  
 
Sotilaalliseen kriisinhallintaan allokoi-
tavat resurssit ovat selonteon mukaan 
hyödynnettävissä puolustusvoimien 
suorituskyvyn ja uskottavan kansallisen 
puolustuskyvyn kehittämisessä. Erityi-
sesti nopean toiminnan sotilaallisten 
kykyjen kehittämisen (EU- ja Nato-
kontekstissa) taustalla vaikuttanee halu 
vahvistaa Suomen kansallista puolus-
tuskykyä ja sen ulkoista uskottavuutta. 
Myös meri- ja ilmavoimien kriisinhal-
lintakykyjen kehittämisellä ja käytöllä 
voidaan arvioida olevan vahva yhteys 
kansallisen puolustuskyvyn uskotta-
vuudelle. 
 
Kansainvälisiin kriiseihin puuttuminen 
ja turvallisuusuhkiin vastaaminen edel-
lyttävät selonteon mukaan kansainvä-
lisen yhteistyön syventämistä. Tämän 
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voi arvioida merkitsevän panostuksen 
lisäämistä siviili- ja etenkin sotilaal-
lisiin kriisinhallintatehtäviin lähivuo-
sina.9 Samalla kriisinhallintatehtävien 
kuvataan selonteossa muuttuvan entistä 
vaativammiksi ja vaarallisemmiksi. 
Kansainvälistä yhteistoimintaa Suomi 
kuitenkin haluaa harjoittaa samanmie-
lisiksi kuvattujen valtioiden kanssa.10 
Tällöin Suomen uhkakuvia sekä soti-
laallista valmiutta rakennetaan osana 
länsimaista yhteisöä ja kriisinhallinta-
yhteistyötä. Suomi pitääkin selonteon 
mukaan tärkeänä Euroopan unionin yh-
teisten uhkakuvien määrittämistä ja näi-
hin uhkakuviin vastaamista yhteisessä 
länsimaisessa rintamassa kokonaisval-
taisen kriisinhallinnan keinoin. 
 
Suomalaiseen kokonaisvaltaiseen krii-
sinhallintaan ja kansainvälisen turvalli-
suuden edistämiseen yhdistyvät lisäksi 
kehityspolitiikka sekä inhimillisen (yk-
silölähtöisen) turvallisuuden korostami-
nen. Myös feministisen (naisten asemaa 
koskevan) turvallisuuden ja ihmisoi-
keusperiaatteiden kunnioittamisen vah-
vistaminen on selonteossa esitetty Suo-
men tavoitteiksi rakennettaessa kan-
sainvälistä laaja-alaista turvallisuutta. 
 

                                                 

                                                

9 Myös puolustusvoimien henkilökuntaa moti-
voidaan selonteossa osallistumaan kriisinhal-
lintatehtäviin. ”Kansainvälisissä tehtävissä toi-
miminen tulee nähdä urakehityksen kannalta 
myönteisenä tekijänä. … Sotilaallisen kriisin-
hallintahenkilöstön palvelussuhteen ehtoja 
kehitetään.” Ibid. s. 102. Kuitenkin esimerkiksi 
nuorista upseereista noin 40 % haluaa palvella 
upseerina ainoastaan Suomessa, eivätkä he 
halua osallistua kansainvälisiin kriisinhallinta-
tehtäviin. Ks. Jarno Limnéll & Michael 
Moberg. Nuorten upseerien näkemyksiä upsee-
riuden kansainvälistymisestä ja mahdollisesta 
Nato-jäsenyydestä. Maanpuolustuskorkea-
koulu, Strategian laitos, julkaisusarja 4, No. 
25, 2008. 
10 Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 
2009. s. 53. 

Puolustuspoliittiset perusteet kuitenkin 
poikkeavat yleisestä länsimaisesta nä-
kökulmasta. Tämä ilmenee erityisesti 
vahvan sotilaallisen ja kansallisen puo-
lustuskyvyn korostamisena – huoli-
matta muuttuvan turvallisuusympäris-
tön niin kutsutuista uusista haasteista. 
Suomen puolustusjärjestelmä mitoite-
taan selonteossa sotilaallisen hyök-
käyksen torjuntaan omin voimin. Ulko-
maisen tuen varaan ei mahdollista soti-
laallisen hyökkäyksen torjuntaa mitoi-
teta, vaikka ulkomaisen tuen mahdol-
lisuus selonteossa todetaankin. 
 
Tulevaisuuden vaativammat kriisinhal-
lintaoperaatiot ja puolustusvoimien 
kehittyneemmät suorituskyvyt aiheut-
tavat voimakkaita kustannuspaineita – 
varsinkin kun kriisinhallintaan osallis-
tumista ei merkittävästi haluta vähentää 
(sotilaiden määrällä mitattuna). Tästä 
johtuen sotilaallisen kriisinhallinnan 
määrärahakehystä todetaan selonteossa 
nostettavan asteittain 150 miljoonaan 
euroon.11 Tämä merkitsee sotilaalliseen 
kriisinhallintaan osoitettavien resurs-
sien lisäystä noin 50 %:lla nykylin-
jauksesta, jonka mukaisesti Suomi 
käyttää vuosittain noin 100 miljoonaa 
euroa.  
 
Sotilaallinen voimankäyttö ja Venäjä 
 
Sotilaallisen voimankäytön mahdol-
lisuus valtioiden ja liittoumien poliit-
tisten intressien edistämiseksi on uudes-
sa selonteossa tuotu aiempaa vahvem-
min esille. Jonkinlaista paluuta sotilaal-
lisen voimankäytön mahdollisuuden 
vahvempaan huomioimiseen ilmentävät 
selontekotekstin kuvaukset suurvalta-
suhteiden kehityksestä, erilaisten poliit-
tisten intressien ristiriitaisuuksista maa-
ilmanpolitiikassa sekä voimistuvasta 

 
11 Ibid. s. 85. Vrt. Suomen turvallisuus- ja puo-
lustuspolitiikka 2004, Valtioneuvoston selon-
teko VNS 6/2004, s. 95. 
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Venäjästä ja Georgian tapahtumista. 
Etenkin Georgian sotaan (Venäjän 
intresseihin ja aseelliseen voimankäyt-
töön yhdistäen) selonteossa viitataan 
useassa kohdassa.  
 
Venäjä on selonteossa nostettu – 
oikeutetusti – keskeisimmäksi Suomen 
turvallisuusympäristöön vaikuttavaksi 
toimijaksi. Venäjä on sotilaallinen suur-
valta, joka pyrkii vaikutusvaltansa nos-
tamiseen Neuvostoliiton hajoamisen 
jälkeen. Selonteossa suurvaltoihin yh-
distetään valmius sotilaallisen voiman 
käyttöön kansallisten etujensa ajami-
sessa sekä asemansa parantamisessa. 
Venäjän arvioidaan olevan ”valmis 
käyttämään sotilaallista voimaa intres-
siensä edistämiseen myös omien rajo-
jensa ulkopuolella, kuten elokuussa 
2008 kärjistynyt Georgian kriisi 
osoitti.”12 Venäjän asevoimien tehtäviin 
kuuluu selonteon mukaan sotilaallisessa 
voimankäytössä myös ”yllättävän iskun 
käyttö turvallisuuden takaamiseksi.”13

 
Venäjän vahvistumisen ja etenkin 
Georgian tapahtumien todetaan selon-
teossa vaikuttaneen turvallisuusajatte-
lun muuttumiseen Suomen lähialueilla 
sekä johtaneen turvallisuuspoliittisiin 
uudelleenarviointeihin Baltian maissa 
ja Ruotsissa. Venäjän itsensä muotoile-
mat uhkakuvat esitetään varsin kieltei-
sinä suhteessa länteen,14 ja Venäjän 

                                                 

                                                

12 Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 
2009, s. 32. Ks. myös s. 11: ”Venäjän sotilaal-
linen toiminta Georgian kriisin yhteydessä 
osoitti, että sen maa-, meri- ja ilmavoimilla on 
operatiivinen valmius ja kyky nopeasti käyn-
nistettävään sotilaalliseen operaatioon.” 
13 Ibid. s. 34. 
14 ”Venäjän poliittinen ja sotilaallinen johto 
näkee uhkakuvina muun muassa Yhdysval-
tojen hegemoniapyrkimykset, lännen taloudel-
lisen, poliittisen ja sotilaallisen läsnäolon 
lisääntymisen Venäjän perinteisillä vaikutus-
alueilla sekä Naton laajentumisprosessin.” 
Ibid. 33. 

sotilaallisen suorituskyvyn arvioidaan 
paranevan. Samalla selonteossa muistu-
tetaan, ettei sotilaallisen voimankäytön 
tai sillä uhkaamisen mahdollisuutta voi 
sulkea pois. Suomeen ei kuitenkaan 
esitetä kohdistuvan sotilaallista painos-
tusta tai voimankäyttöä ilman, että se 
olisi osa laajempaa kansainvälistä 
konfliktia. Huomionarvoista uudessa 
selonteossa aikaisempiin verrattuna on 
astetta vahvempi varautuminen Suomen 
lähialueilla mahdollisesti syntyvän po-
liittis-taloudellisen kriisin tai jopa soti-
laallisen konfliktin mahdollisuuteen.15 
Selonteossa esitettyjä Venäjä-arvioita 
voi pitää, vuoden 2004 selontekoon 
verrattuna, vakavampisävyisempinä ja 
suorapuheisempina. 
 
Suomen puolustusjärjestelmän kehit-
täminen 
 
Selonteossa ei edeltäjistään poiketen 
esitellä puolustussuunnittelua ohjaavia 
uhkamalleja.16 Turvallisuusympäristön 
analyysin yhteydessä todetaan kuiten-
kin sotilaallisen voimankäytön tai sillä 
uhkaamisen mahdollisesti kohdistuvan 
Suomeen tulevaisuudessa. Turvalli-
suusympäristön muutoksesta ja kalliin 
uuden teknologian vaikutuksista huoli-
matta Suomen puolustusta todetaan 
selonteossa kehitettävän alueellisen 
puolustuksen periaatteiden, yleisen ase-
velvollisuuden sekä vahvan maanpuo-
lustustahdon ja kansainvälisen sotilas-
yhteistyön perustalle. Suomen puolus-
tusjärjestelmän perusteisiin ei vuoden 
2009 selonteko tuo merkittäviä muu-
toksia.  
 
Suurten muutosten puuttumisesta huoli-
matta Suomen puolustusjärjestelmän 
kehittämispainotuksissa näkyy kuiten-
kin jo noin vuosikymmenen ajan käyn-

 
15 Ks. Ibid. s. 8, 32, 34, 46-48, 93. 
16 Vrt. esim. Suomen turvallisuus- ja puolus-
tuspolitiikka 2004, s. 99. 
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nissä ollut asteittaisten muutosten linja. 
Koko maata puolustetaan jatkossakin, 
mutta puolustuksen painopisteen arvi-
oidaan kohdistuvan yhteiskunnan elin-
tärkeiden toimintojen ja kohteiden 
suojaamiseen. Suomalaisen metsämaas-
ton haltuunottoa ei tämän päivän 
maailmassa nähdä mahdollisen hyök-
kääjän keskeisenä mielenkiinnon koh-
teena.  
 
Näkökulma Suomen puolustusjärjestel-
män kehittämiseen on uudessa selon-
teossa aikaisempaa vahvemmin yhteis-
operaatiokeskeinen (niin sanottu joint-
näkökulma). Lisäksi, suomalaisen 
kokonaismaanpuolustuksen perinteen 
mukaisesti, kaikkien viranomaisten yh-
teiset ponnistukset korostuvat turvalli-
suus- ja puolustuspolitiikan sekä maan-
puolustuksen tavoitteiden saavuttami-
sessa. Molemmat kehityslinjat – puo-
lustusvoimien yhteisoperaationäkökul-
ma ja viranomaisyhteistyön merkitys – 
noudattavat länsimaissa varsin tavan-
omaista muotoilua. On tosin huomion-
arvoista, että suomalaista (tai pohjois-
maista) kokonaismaanpuolustuksen toi-
mintamallia voi pitää varsin edistyk-
sellisenä tämän päivän muuttuvassa tur-
vallisuusympäristössä. Viranomaisten 
välinen yhteistyö ja koordinaatio ovat 
Suomessa kansainvälisesti tarkasteltuna 
poikkeuksellisen hyvällä tasolla.   
 
Pohjoismainen yhteistyö 
 
Globalisoituvan, teknistyvän ja moni-
mutkaistuvan yhteiskunnan suojaa-
minen tulevaisuuden uhkilta edellyttää 
sotilaallisen puolustuksen kehittämistä 
ainakin osittain korkean teknologian 
kykyihin nojautuen. Kriisinhallinta-
näkökulma17 yhdessä puolustusmateri-
                                                 

                                                

17 Tällä tarkoitetaan asevoiman käytön ”siirty-
mää” oman alueen puolustamisesta kohti oman 
alueen (ja jopa oman maanosan) ulkopuolisia 
alueita. 

aalin nopean hinnannousun kanssa ovat 
käytännössä pakottaneet länsimaiset 
asevoimat pienentämään vahvuuksiaan 
ja lisäämään keskinäistä yhteistyötään. 
Nopeasti kallistuvan puolustusmateri-
aalin aiheuttamat paineet ovat ran-
tautuneet myös Suomeen. Yksi keskei-
nen nopeasti kehittyvän pohjoismaisen 
sotilasyhteistyön liikkeelle sysännyt 
voima on puolustusmateriaalin kallistu-
minen. Tällä hetkellä Suomi, Ruotsi ja 
Norja ovat siirtymässä yhteistyössä sel-
laiseen vaiheeseen, joka jatkossa edel-
lyttää kauaskantoisempien rakenteel-
listen ratkaisujen tekemistä.18

 
Pohjoismaisen sotilaallisen yhteistyön 
”lopullinen” syvyys ja laajuus ovat tällä 
hetkellä vielä vaikeasti arvioitavissa. 
Kestänee vuosia ennen kuin Pohjois-
maisen yhteistyön konkreettiset vaiku-
tukset Suomen puolustusjärjestelmän 
ylläpitämiseen ja kehittymiseen alkavat 
näkyä käytännössä. Puolustusvoimien 
kehittäminen jatkuu toistaiseksi edel-
lisen (vuoden 2004) selonteon muotoi-
luja noudattaen. Sodan ajan joukkojen 
määrää ei tässä vaiheessa vähennetä 
350 000 sotilaasta19, vaikka vuoden 
2009 selonteko toteaa joukkojen vähen-
nykset pitkällä aikavälillä tarpeellisiksi. 
Lisäksi erityisesti maavoimien alueel-
lisia joukkoja kehitetään ensi vuosi-
kymmenen alkupuolella – tavoitteena 
kyky aktiivisempaan puolustustais-
teluun. Samalla puolustusvoimien so-
dan ajan joukoista poistuvat nykyiset 
jääkäri- ja jalkaväkiprikaatit. Tilalle 

 
18 Yhteistyön osa-alueita ovat mm. meri- ja 
ilmavalvonta, logistiikka, tutkimustoiminta, 
koulutus, kriisinhallinta ja materiaalihankkeet. 
Ks. Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 
2009, s. 98. 
19 Vrt. Puolustusvoimain komentajan amiraali 
Juhani Kaskealan haastattelu: ”Armeijan vah-
vuus voi pienentyä 250 000 sotilaaseen 2010-
luvulla”, Ruotuväki, 27.1.2006. [www.mil.fi/ 
ruotuvaki/?pid=1841  /  27.1.2009] 
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rakennetaan 2010-luvulla viisi taistelu-
ryhmää.20

 
Puolustusvoimien suuri sodan ajan 
vahvuus ja nopeasti kallistuva puolus-
tusmateriaali muodostavat yhdessä jän-
nitteen Suomen puolustusjärjestelmän 
kehittämiselle.21 Vaikka toistaiseksi 
pääosa puolustusmateriaalihankintoihin 
käytettävistä varoista on suunnattu 
operatiivisille joukoille (noin 100 000 
sotilasta kaikista puolustushaaroista), 
tulee uskottavan sotilaallisen kyvyn 
ylläpitäminen yhä haasteellisemmaksi 
2010-luvun puolivälin jälkeen. Tuolloin 
merkittävä määrä maavoimien kalus-
tosta vanhenee. Tämän lisäksi 2010-
luvun puolivälissä on kyettävä teke-
mään päätös nykyisen F-18 -hävittäjä-
kaluston seuraajasta.  
 
Vaikka kehittyvä pohjoismainen soti-
lasyhteistyö saattaa seuraavan puolen 
vuosikymmenen kuluessa realisoitua 
näiden maa- ja ilmapuolustuksen jätti-
mäisten materiaalihankkeiden tueksi, 
noussee jäsenyys sotilasliitto Natossa 
suomalaisen turvallisuuspoliittisen kes-
kustelun ytimeen 2010-luvulla myös 
Suomen puolustusjärjestelmän kustan-
nussäästöjen ja toimintojen tehosta-
misen osalta. On kuitenkin huomion-
arvoista, ettei Nato-jäsenyys välttämättä 
merkitsisi kustannuspaineiden pienene-
mistä. Lisäksi jäsenyys sotilasliitossa 
kasvattaisi mitä ilmeisimmin ”yhteis-
vastuullisuuden painetta” osallistua 
kansainvälisiin velvoitteisiin nykyistä 
vahvemmin – niin joukkojen kuin 
taloudellisten panostusten muodossa. 
 
                                                 

                                                

20 Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 
2009, s. 99, liite 1. 
21 Ks. Jyri Raitasalo & Joonas Sipilä. ”Muut-
tuva sodan kuva”, teoksessa Jyri Raitasalo & 
Joonas Sipilä (toim.), Sota – teoria ja todel-
lisuus, Maanpuolustuskorkeakoulu, Strategian 
laitos, Julkaisusarja 1, No. 24, Helsinki 2008, 
s. 340-341. 

On myös huomioitava, ettei kriisin-
hallinta välttämättä ole tulevaisuudessa 
enää Naton toiminnan keskiössä. Tähän 
asti saadut kokemukset käynnistetyistä 
operaatioista (erityisesti ISAF-operaatio 
Afganistanissa) tai käyttöönotetuista 
kriisinhallintaan soveltuvista joukoista 
(etenkin nykyinen ”tynkä-NRF”) eivät 
ainakaan vielä muodosta selkeää 
perustaa sotilaallisen kriisinhallinta-
toiminnan lisäämiselle tulevaisuudessa. 
 
Puolustuksen resursointi 
 
Uudessa selonteossa huomioidaan no-
peasti kasvava puolustusmateriaalin 
hintakehitys sekä 2010-luvun puoli-
välistä alkaen ajoittuvat mittavat 
materiaalihanketarpeet. Puolustusbud-
jettia korotetaankin selonteon mukaan 
kahdella prosentilla vuodessa vuodesta 
2011 alkaen. Tämä korotus on tarkoitus 
tehdä   vuosittaisen   inflaatiokoro-
tuksen lisäksi.22 Jos tämä 2 %:n puolus-
tusbudjetin vuosittainen korotus koh-
dennetaan kokonaisuudessaan materiaa-
lihankkeisiin, merkitsee se noin 7 % 
korotusta puolustusmateriaalihankkei-
siin käytössä oleviin varoihin.23 Tällai-
nen korotus vastaa suurin piirtein 
tämänhetkistä puolustusmateriaalin tek-
nistä kallistumaa (~ 10%/vuosi), mutta 
ei ratkaise maavoimien ja ilmavoimien 
edessä olevien suurten materiaalihan-
kintojen muodostamaa ongelmaa.  
 
Kustannussäästöjen aikaansaamiseksi ja 
toiminnan tehostamiseksi selonteossa 
mainitaan tulevaisuuden toimenpiteinä 
muun muassa puolustusvoimien kou-
lutusjärjestelmän uudelleenmitoittami-
nen (suhteessa pieneneviin varusmies-
ikäluokkiin), aluepoliittisella päätök-

 
22 Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 
2009, s. 108. 
23 Materiaalihankintoihin käytettävä puolustus-
budjettiosuus on noin 700 miljoonaa euroa. Ks. 
esim. [www.defmin.fi/index.phtml?s=120].  
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sellä perustettujen alueellisten sotilas-
läänien muuttaminen aluetoimistoiksi ja 
ilma- ja merivoimien sodan ja rauhan 
ajan rakenteiden muutostarpeiden 
selvittäminen. On kuitenkin huomion-
arvoista, että puolustusvoimien toimin-
nassa on jo vuosikymmenten ajan käy-
tössä olevien resurssien jakoon vaikut-
tanut läsnäolo lähes koko valtakunnan 
alueella. Valtionhallinnon tuottavuus-
ohjelman ja toiminnan tehostamisen 
sekä puolustusvoimien rauhanajan 
organisaation kattavuuden välillä onkin 
olemassa jännite. Yhtäältä aluepolitiik-
ka ja maanpuolustustahdon sekä kriisi-
ajan valmiuden ylläpito edellyttävät 
puolustusvoimien joukko-osasto- ja 
varikkorakenteelta valtakunnallista laa-
juutta. Toisaalta valtionhallinnon nor-
maaliolojen (rauhan ajan) tehokkuus-
näkökulma edellyttää julkishallinnol-
lisilta toimijoilta – myös puolustusvoi-
milta – lisääntyvää työn tuottavuutta. 
Lyhyen tähtäimen tehokkuushyödyt 
ovat ristiriidassa aluepoliittisten tavoit-
teiden ja kriisiajan varautumisen tar-
peiden kanssa. Sitä, miten tämä ristiriita 
jatkossa hoidetaan, ei selonteossa laa-
jemmin käsitellä. 
 
Ratkaisuja edessä? 
 
Valtioneuvoston turvallisuus- ja puo-
lustuspoliittinen selonteko 2009 on 
edeltäjiinsä verrattuna varsin toimiva 
kokonaisuus. Selonteossa tukeudutaan 
laajaan turvallisuuskäsitykseen, mutta 
ei samassa suhteessa laajennettuun tur-
vallisuuspolitiikan käsitteeseen. Tätä on 
pidettävä myönteisenä kehityskulkuna. 
Laaja turvallisuuskäsitys on muodos-
tunut länsimaisessa kontekstissa kulu-
neen kahden vuosikymmenen aikana 
keskeiseksi tavaksi hahmottaa kansal-
lista turvallisuustilannetta ja kansain-
välistä turvallisuusympäristöä. Laaja 
turvallisuuskäsitys ei sen sijaan ole 
sellaisenaan muodostunut kovinkaan 

käyttökelpoiseksi välineeksi valtioiden 
turvallisuuspolitiikan muotoilulle. 
 
Selonteossa tehdyt linjaukset huomioi-
vat muuttuvan turvallisuusympäristön 
luonteen riittävän laajasti, mutta samal-
la ylläpitävät turvallisuuspolitiikan pää-
huomion keskeisten turvallisuuspoliit-
tisten uhkien ennaltaehkäisyssä ja tor-
junnassa. Liiallinen erilaisten ja usein 
monimutkaisten ongelmien turvallista-
minen olisi omiaan paisuttamaan tur-
vallisuuspolitiikan asialistaa liian laa-
jaksi. Nyt selonteossa tehdyillä muotoi-
luilla turvallisuuspolitiikan rinnalla on 
mielekkäällä tavalla mahdollista suun-
nitella ja toimeenpanna suomalaista 
ympäristöpolitiikkaa, energiapolitiikkaa 
ja monia muita politiikan osa-alueita, 
joilla pyritään ennaltaehkäisemään laa-
jan turvallisuuskäsityksen mukaisia 
ilmiöitä ja ongelmia kansallisella ja 
kansainvälisellä tasolla. 
 
Edeltäjiensä tapaan vuoden 2009 selon-
teossa turvallisuus- ja puolustuspoli-
tiikan välille syntyy hienoinen jännite 
kahdella tasolla. Ensinnäkin, turvalli-
suuspolitiikan näkökulma on Suomella 
yhdenmukainen länsimaisen viiteryh-
män kanssa. Suomen turvallisuuspoliit-
tinen linja onkin 1990-luvun alun 
jälkeen kokenut jatkuvan asteittaisten 
muutosten sarjan. Luopuminen puolu-
eettomuuspolitiikasta, liittyminen Eu-
roopan unioniin, lisääntyvä kriisinhal-
lintayhteistyö Naton piirissä ja turvalli-
suuspolitiikan aikaisempaa vahvempi 
kytkentä länsimaihin ovat ilmentymiä 
tästä.  
 
Puolustuspolitiikan ja Suomen puolus-
tusjärjestelmän kehittämisen osalta 
muutokset ovat viimeisten kahden vuo-
sikymmenen aikana olleet vähäisempiä. 
Suomalainen puolustusjärjestelmä ja 
sen vahva aluepuolustuspainotus ovat 
länsimaisessa kontekstissa luonteeltaan 
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poikkeuksellisia. Turvallisuuspoliitti-
nen siirtymä länteen ei ole Suomen 
osalta saanut rinnalleen vastaavaa 
puolustuspoliittista siirtymää. Venäjän 
mittava sotilaallinen kyky, sen lähei-
syys ja osittain myös sen ennalta-arvaa-
mattomuus ovat keskeisessä asemassa 
selitettäessä tätä turvallisuus- ja puolus-
tuspoliittisten linjausten ”vaihe-eroa”. 
 
Puolustuspolitiikan näkökulmasta soti-
laallinen kriisinhallinta on Suomelle 
kaksitahoinen kysymys. Toisaalta se 
mahdollistaa osallistumisen länsimai-
sessa kehyksessä yhteisesti tärkeänä 
pidettävään turvallisuusympäristön hal-
lintaan. Toisaalta kriisinhallinta on väli-
ne rakentaa sotilaallista uskottavuutta 
tilanteessa, jossa valtaosa Suomen kes-
keisestä turvallisuusviiteryhmästä (län-
simaat) on siirtänyt oman alueensa puo-
lustuksen taustalle. Selonteossa toistu-
vasti korostettava kriisinhallinta näyt-
täytyykin eräänlaisena turvallisuus-
poliittisena ”kuorrutuksena”, jonka 
avulla Suomen kansallisen sotilaallisen 
puolustuksen omaleimaisuutta voidaan 
vähentää. Hieman kärjistäen voidaan 
väittää, että sotilaalliseen kriisinhal-
lintaan osallistuminen on yhtä tärkeää 
kuin siinä onnistuminen. 
 
Toinen selonteossa ilmenevä jännite 
koskee puolustuskyvyn ylläpitämistä. 
kansainvälisesti uskottavan puolustus-
kyvyn ylläpitämisen tekee erityisen 
haastavaksi nopeasti kallistuva puolus-
tusmateriaali. Samalla kun länsimaat 
ovat kylmän sodan jälkeen leikanneet 
asevoimiensa vahvuuksia, ovat ne 
panostaneet sodankäyntikyvyn luomi-
seen oman alueen ulkopuolisissa ope-
raatioissa. Näissä sotilaallisissa kauko-
operaatioissa tarvittavia suorituskykyjä 
rakennetaan korkeaa teknologiaa hyö-
dyntäen. Vastoin monien länsimaiden 
tekemiä linjauksia, Suomen puolustus-
poliittinen linja ja puolustusjärjestel-

män rakenne nojautuvat edelleenkin 
pääasiassa oman alueen puolustamiseen 
ja yhteiskunnan suojaamiseen.  
 
Suomessa uskottavaa sotilaallista kykyä 
on rakennettu yhtäältä korkean tekno-
logian kykyjen ja toisaalta kulutus-
sodankäynnin massamaisemman soti-
laallisen suorituskyvyn yhdistelmänä. 
Mitä enemmän Suomi turvallisuus-
poliittisesti ”siirtyy” länteen, sitä enem-
män voi korkean teknologian merki-
tyksen arvioida kasvavan. Samalla kus-
tannuspaineet nousevat – kehittyneen 
sotamateriaalin korkeasta hinnasta ja 
nopeasta hinnan noususta johtuen. Kun 
samalla huomioidaan seuraavan vuosi-
kymmenen aikana vanheneva mittava 
maavoimien sotavarustus ja 2020-
luvulla odottava torjuntahävittäjien kor-
vaaminen, näyttävät kustannuspaineet 
kohoavan yleistä sotamateriaalin tek-
nistä kallistumaa nopeammin.  
 
Pohjoismainen puolustusyhteistyö ja 
mahdollinen Nato-jäsenyys nousevat 
esille mahdollisuuksina yrittää vaikut-
taa 2010-luvulla syntyvään Suomen 
puolustusjärjestelmän ”rahoituskrii-
siin”. Niiden osalta on kuitenkin syytä 
korostaa kahta asiaa. Ensinnäkin, poh-
joismainen puolustusyhteistyö ja Nato-
jäsenyys eivät ole toistensa vaihtoehtoja 
vaan parhaimmillaankin toisiaan täy-
dentäviä. Toiseksi, jäsenyys sotilasliitto 
Natossa ei poista Suomelta velvoitetta 
puolustaa omaa aluettaan. Lisäksi Nato-
Suomi kohtaisi lisääntyviä paineita 
osallistua sodan kaltaisiin kriisinhallin-
tatehtäviin Euroopan ulkopuolella. 
 
Suomen turvallisuus- ja puolustuspoli-
tiikan sekä suomalaisen puolustus-
järjestelmän kehittäminen tulevat jat-
kossa olemaan haasteiden edessä. Pop-
pakonstit eivät uskottavan puolustus-
kyvyn ylläpitämisessä toimi, eikä ker-
ran menetettyä puolustuskykyä voida 
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nopeasti palauttaa vaaran mahdollisesti 
uhatessa. Varminta lienee välttää yli-
tulkitsemasta niitä muutoksia, joita 
kansainvälisessä turvallisuusympäris-
tössä on nähty tapahtuneen. Puolustus-
järjestelmää on kehitettävä Suomen 
omista lähtökohdista – ei esimerkiksi 
Euroopan unionin tai Naton piirissä 
syntyvien, ja usein varsin vaatimatto-
miksi jäävien, yhteisten intressien 
mukaisesti. 
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