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[musiikkia] 
 

Intro: Kuuntelet Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon ytimessä –podcastia. 

Jaksoissa sotataidon asiantuntijat keskustelevat ajankohtaisista yhteiskuntaan ja 
sen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä. 

 

Haastattelija: Hei ja tervetuloa mukaan ja kuulolle. Tässä jaksossa tarkastelemme 

Natoa ja sen tulevaisuutta. Asiantuntijamme on maanpuolustuskorkeakoulun 
strategian professori Tommi Koivula, tervetuloa. 

 

Tommi Koivula: Kiitoksia. 
 

Haastattelija: Palautetaan tähän alkuun mieliin lyhyesti, että Pohjois-Atlantin liitto, 

puolustusliitto Natohan on siis nykyään 72-vuotias iältään ja 30 jäsenmaan 

organisaatio. Ja sehän sulkee sisäänsä suuren osan Euroopan ja Yhdysvaltain 
asevoimista. Miltäs tämä seitsemänkymppinen näyttää tutkijan silmin? Joko se 

alkaa kangistua? 

 
Tommi Koivula: Niin, hyvä kysymys. Jos me ajatellaan ihmistä 

seitsemänkymppisenä tai 72-vuotiaana, niin kyllähän siinä on kaikenlaista takana. 

On ollu hyviä aikoja, on ollu vähän huonommassa hapessa ehkä hetkittäin. On 
kaikenlaista kulumaa, arpia, haavoja, enemmän tai vähemmän parantuneita. 

Jossain kohtaa voi olla vähän kremppaakin.  

 

Natossa on varmaan näitä kaikkia asioita tänä päivänä nähtävissä. Mutta on 
myöskin näyttöjä siitä, että kyllä se aina vaan pelittää tänäkin päivänä 

historiastaan huolimatta. Että oikeastaan kansainväliset järjestöt poikkeaa kyllä 

tässä suhteessa ihmisistä. Pitkä ikä usein on indikaattori siitä, että jotakin tässä 
tehdään oikein. Yleensä turvallisuusjärjestöt ei oo kauheen pitkäikäisiä historiassa, 

vaan ne helposti hajoaa siinä 10–20 vuoden haarukassa, kun ikään kun se uhka, 

jota varten ne on perustettu, on hävinnyt.  
 



Mutta Nato on ihmeen kaupalla oikeastaan säilynyt vuosikymmenestä toiseen. Se 

ei tarkoita sitä, etteikö tänä päivänä olis kaikenlaisia haasteita ja niille dilemmoja. 

Mut tosiaan se on osottanu melkosta ikään kuin eloonjäämiskykyä. 
 

Haastattelija: Natohan perustettiin silloin 40-luvun lopulla nimenomaan Venäjän 

uhkaa, Neuvostoliiton uhkaa vastaan. Ilmeisesti tämä vanha uhka on kokenut 
uuden renessanssin, jos näin voi sanoa? 

 

Tommi Koivula: Näin voi varmastikin sanoa. Että jos me oikein isoja kehityskaaria 
hahmotellaan Naton historiassa, niin kohtalaisen turvallisesti voi sanoa, että aina 

tuonne 80–90–luvun taitteeseen saakka nimenomaan Neuvostoliitto, Varsovan 

liitto oli se syy, miksi Natoa ikään kuin tarvittiin. Ja mitä varten Naton jäsenmaat 

kokivat, että tämmönen kollektiivinen puolustus on luotava. Mutta sitten 
Neuvostoliiton hajoaminen, kylmän sodan päätös, Varsovan liiton purkautuminen 

muutti radikaalisti maailmaa. Naton maailma erityisesti. Ja ehkä aiheutti Natolle 

myöskin tietynlaisen jopa eksistentiaalisen kriisin, että niin, tarvitaanko nyt Natoa 
enää tänä päivänä. Ja jos, niin mihin sitä tarvitaan.  

 

Aika paljon oli siihen aikaan keskustelua, että oikeastaan Natokin voitaisiin purkaa 
samalla tavalla kuin mitä Varsovan liitto purkautu tähän kylmän sodan jälkeiseen 

maailmaan. Mutta näin ei kuitenkaan käynyt. Vaan oikeastaan saman tien, kun Itä-

Euroopan valtiot ja Baltian maat ikään kuin vapautuivat Neuvostoliiton otteesta, 

niin ne hakeutuivat välittömästi Naton ja myöskin Euroopan unionin jäseniksi. Eli 
Nato sai tällaista uutta ikään kuin jäsenvirtaa, uutta ehkä energiaakin tietyllä 

tavalla.  

 
Ja samaan aikaan viimeistään syyskuun 11. päivän terrori-iskujen jälkeen onnistu 

löytämään itselleen myöskin uuden ikään kuin mission. Eli kriisinhallinnan ja 

toiminnan oman alueensa ulkopuolella. Eli Nato tavallaan vähän niinku keksi 
itsensä uudestaan siinä noin 10 vuoden aikahaarukassa kylmän sodan päättymisen 

jälkeen. 

 

Haastattelija: Ja taisi onnistuakin siinä? 
 

Tommi Koivula: Onnistui varsin hyvin. Oikeastaan tähänastisen historiansa 

mittavimmat sotilaalliset operaatiot Nato onkin käynyt nimenomaan 
kriisinhallintajärjestönä Afganistanin Isaf-operaation myötä. Johon liittokunta 

sitoutui hyvinkin 10 vuodeksi varsin laajamittaiseen sotaan näin jälkikäteen 

sanottuna. 

 
Haastattelija: Ja Bosnia-Hertsegovinassa? 

 

Tommi Koivula: Kyllä, myöskin Bosnian kinkkinen, inhottava, pitkäaikainen sota 
nimenomaan Naton rauhanpakottamisella saatiin vuonna 95 loppumaan. 

 

Haastattelija: Näihin aikoihin Nato miettii ja valmistelee ahkerasti uutta 
strategiaansa, joka on määrä saada valmiiksi vuonna 22. Mitä arvelet tuosta 

prosessista? 

 

Tommi Koivula: Kyllä vaan, strateginen konsepti on tarkoitus uudistaa ensi 
vuonna. Tätä on odotettu kovasti. Edellinen versio onkin vuodelta 2010, eli 



hyvinkin vuosikymmen tässä on hujahtanut välillä. Siihen kohdistuu aika tavalla 

odotuksia tähän strategiseen konseptiin.  

 
Mistä tässä on kysymys, niin oikeastaan tämä konsepti on Naton korkeimman 

luokan ikään kuin poliittinen ohjausasiakirja. Siinä liittokunta ja sen jäsenmaat 

pyrkivät ikään kuin määrittelemään, että mikä tää Nato oikeastaan onkaan. Mitä 
varten se on olemassa, mitä sen pitäisi tehdä ehkä ympäristössä hyvinkin 10 

vuoden aikaperspektiivillä.  

 
Eli tehtävä on aika haastava, kun me mietitään, että miltä se maailma nyt näyttää 

22. Uhkaympäristö on muuttunut huikeasti kuluneiden 10 vuoden aikana. Miten nyt 

Nato pystyy kokoamaan rivinsä tähän uuteen uhkaympäristöön, jossa me eletään 

tällä tavalla. Täs on kova tarve Naton jäsenillä sopia ja sovittaa yhteen tätä 
maisemaa ja näkemyksiään. Koska Natolla vähän semmonen haaste oikeastaan 

aina ollut itse asiassa, että jäsenmaiden keskuudessa on pikkusen aina erilaisia 

käsityksiä siitä, mikä on oikeastaan se painopiste ja mitä nyt pitäisi kaikista eniten 
korostaa. Miten nää saadaan yhteen dokumenttiin. 

 

Haastattelija: Luuletko, että Nato löytää uuden painopisteen? 
 

Tommi Koivula: Tähänastisen kokemuksen perusteella näin on aina käynyt. Luotan 

siihen, että kyllä epäilemättä uusi strateginen konsepti pystytään tuottamaan. 

Natolle olisi liian kiusallista epäonnistua tän hahmottelemisessa. Että kyllä 
jonkinlainen yksimielisyys tullaan saavuttamaan. Mutta historia tulee sitten vasta 

tulevina vuosina osoittamaan sen, että kuinka onnistunut tämä konsepti on. Kuinka 

hyvin se vastaa 2020-luvun turvallisuusympäristön aika monimutkaiseen 
luonteeseen. 

 

Haastattelija: Yhdysvallat vahvana Naton vaikuttajana on halunnut, että Kiina tulisi 
Naton tehtäväkenttään mukaan. Ja se ilmeisesti menee siihen uuteen strategiaan? 

 

Tommi Koivula: No kyllä vaan. Yhdysvallat on tätä pitänyt aika määrätietoisesti 

esillä Naton asialistalla, että Kiinan suuntaa pitäisi myöskin Natossa huomioida 
entistä enemmän. Tästä on merkkejä ollut jo useiden vuosien ajan. Yhdysvaltain 

omien asevoimien ja oman sotilaspolitiikan painopiste on kääntynyt Tyynenmeren 

suunnalle jo pitkän aikaa oikeastaan viime vuosien aikana. Ja nyt on merkkejä 
siitä, että Yhdysvallat haluaisi, että myöskin Natossa tehtäisi vähän samantapaista 

Kiinan aseman nostamista esille. Tää varmaan osittain kyllä puhutteleekin 

eurooppalaisia jäsenmaita Natossa. 

 
Haastattelija: Kaikki ei oo siitä ihan sama mieltä. 

 

Tommi Koivula: Tässä on myöskin tämmöstä mielipiteiden kirjoa, juuri näin. Tää 
on yksi kysymys, mitä mielenkiinnolla varmasti kannattaa seurata tässä uudessa 

strategisessa konseptissa, mikä on Kiinan paikka. 

 
Haastattelija: Entäpä sitten Naton rahoitus? Amerikkalaiset ovat pitkin matkaa 

vaatineet sitä, että Euroopan pitäisi ottaa entistä suurempi vastuu oman 

puolustuksensa rahoittamisesta. Vaikuttaako tämä myöskin Naton tulevaisuuteen? 

 
Tommi Koivula: Varmasti vaikuttaa. Rahasta on kinasteltu Natossa niin kauan kuin 

liittokunta on ollu olemassa. Tämä kysymys taakanjaosta, niin kuin siellä sanotaan, 



on todellakin oikeastaan vielä vanhempi kuin Nato itse. Sitä on pureskeltu niin 

kauan kuin Yhdysvallat ja Euroopan maat ovat tehneet puolustusyhteistyötä.  

 
Asetelma on oikeastaan aina ollut sama, että Yhdysvallat sanoo, ja ihan 

perustellustikin sanoo, että he laittaa puolustukseen huomattavasti enemmän 

voimavaroja. He ikään kuin kantaa vastuuta ja tätä yhteistä taakkaa enemmän. Ja 
Euroopassa amerikkalaisten mukaan esiintyy tällaista hieman niin kuin 

vapaaratsastamista, että kääriydytään tähän Naton ja Yhdysvaltain turvan 

tarjoamaan hyötyyn ja lisäarvoon satsaamatta itse ihan yhtä paljon.  
 

Asetelma ei kuitenkaan oo siinä mielessä ihan yksioikoinen, että Euroopassa on sit 

aika paljon maita, niinku vaikka Saksa, joka ei todellakaan satsaa puolustukseen 

ollenkaan niin paljoa, mitä Yhdysvallat ehkä toivoisi. Mutta joka sitten taas sanoo, 
että Saksa tekee monta muuta asiaa, jotka ovat hyödyksi Natolle. Saksa ylläpitää 

infrastruktuuria, joka hyödyttää liittokuntaa. Saksa tukee monia muita maita ja sitä 

kautta ikään kuin edistää kansainvälistä vakautta. Saksa antaa rahaa muilla tavoin, 
jotka sen mukaan hyödyttää myöskin liittokunnan asiaa.  

 

Elikkä tää kysymys tästä, että kuka tekee mitä ja kuinka paljon, on aika 
kompleksinen ja hankala kysymys, joka tosiaan on matkan varrella elänyt 

jatkuvasti liittokunnassa. Siitä kylläkin on päästy yksimielisyyteen, että tietty 

prosentuaalinen osuus bruttokansantuotteesta pitäis kuitenkin puolustukseen 

laittaa. 
 

Haastattelija: Naton pelisääntöihin kuuluu yksimielisyyden vaatimus. Se on aika 

tiukka kanta. 
 

Tommi Koivula: Se on aika tiukka kanta. Mutta yksimielisyysperiaate on myöskin 

hyvin tyypillinen sellaisille kansainvälisille järjestöille, instituutioille, joissa läntiset 
demokratiat toimivat. Näin vaan on ajateltu, että se yhteinen kanta täytyy löytää 

asioihin. Tää usein käytännössä tahtoo turhauttaa Natossa, samoin kuin Euroopan 

unionissa muuten, monellakin tapaa. Mutta sen kanssa Nato on kohtalaisen hyvin 

tottunut elämään ajan saatossa.  
 

Se on totta, et jokaisella jäsenvaltiolla on oikeus estää Naton päätöksiä asiassa 

kuin asiassa. Aina pitäis löytää se yhteinen kanta, kun Nato jotakin tekee. Nato itse 
näkee tän asian niin, että tämä ikään kuin alleviivaa järjestön tasa-arvoista 

luonnetta, mikä varmaan on totta. Mutta kyllä se käytännössä usein hidastaa 

päätöksentekoa, vaikeuttaa yhteisen kannan löytämistä ja monimutkaistaa monia 

asioita. 
 

Haastattelija: Mutta noin tosielämässä pieni jäsenmaa, vaikkapa Albania, sillä on 

varmaan vähemmän sanalla painoarvoa kuin Saksalla? 
 

Tommi Koivula: Varmaan tämmösiä tiettyjä reaalipolitiikan reunaehtoja tulee 

vastaan, niinku sanoit. Mutta kyllä sillä Albaniallakin sitten, jos kyseessä on heidän 
mukaansa jotakin aivan ehdottoman relevanttia heidän turvallisuutensa kannalta, 

niin on hyvä tietää, että heillä on tämmönen kortti käytettävissä. 

 

Haastattelija: Naton ja Turkin suhdetta on koeteltu tässä viime vuosina useaan eri 
otteeseen. Millä tavalla sen voisi arvioida kehittyvän? 

 



Tommi Koivula: Naton ja Turkin suhde on ollut kinkkinen maailman sivu, jos näin 

voi sanoa. Että usein Turkki tai Turkin suunta syystä tai toisesta on ollut hankala. 

Eikä se oikeastaan oo niin yllättävää, kun mietitään, et Turkki on siellä hyvin 
lähellä näitä Lähi-idän kriisialueita.  

 

Turkki on esimerkiks ihan 2000-luvun kuluessakin pariin otteeseen Naton 
jäsenmaana käyttänyt oikeutta nostaa niin sanotun artikla 4:n Naton asialistalle. 

Eli nostaa esille ikään kuin Nato-foorumilla huolenaiheensa tästä alueellista 

turvallisuudesta. Ja tän artikla 4:n perusteella Turkki on pyytänyt ja saanut Naton 
muilta jäsenmailta esimerkiksi ohjustorjuntajärjestelmiä omalle alueelleen ja 

hävittäjäkoneita muista Nato-maista. Eli Turkki on hyödyntänyt aina silloin tällöin 

näitä Naton kollektiivisen puolustuksen mahdollisuuksia omankin turvallisuutensa 

lisäämiseksi.  
 

Mut samaan aikaan Turkki on kyllä siinä mielessä ollut myöskin hankala jäsenmaa, 

että se on riidellyt ahkerasti esimerkiksi Kreikan kanssa, joka on toinen Nato-
jäsenvaltio. Paradoksaalisesti välillä näyttää jopa siltä, että Kreikka ja Turkki 

näkevät toisensa, saman puolustusliiton jäsenet, keskeisinä uhkina itselleen. Mikä 

nyt tietysti ei oo ihan kauhean kaunis asetelma. Ja samaan aikaan Turkin ja 
monien muiden Nato-maiden suhteet ovat todellakin jännittyneet, varsinkin tässä 

2000-luvun kuluessa. Et kyl se tilanne on hankala.  

 

Tää ehkä toisaalta kertoo myöskin jotakin siitä Naton tietynlaisesta 
elinvoimaisuudesta, et se pystyy ikään kuin sietämään vuodesta toiseen tällaisia 

tapauksia, tällaisia hankalia jäsenmaita. Ehkä on pakkokin sietää, koska Turkki on 

myöskin tavattoman tärkeä jäsenmaa. 
 

Haastattelija: Ilmansuunta on hyvin olennainen. 

 
Tommi Koivula: Ilmansuunta on olennainen, Turkin asevoima on mittava. Mikä ei 

oo Natossa ollenkaan ollu tänä päivänä itsestäänselvää, että maalla on vahvat 

asevoimat. Mutta Turkilla on. Ja tosiaan se suunta on niin tärkeä siinä Venäjän ja 

Lähi-idän risteyskohdassa. Että senkin takia ehkä joudutaan sietämään vähän 
enemmän. 

 

Haastattelija: Ensi vuonna Nato saa uuden strategian ja myöskin uuden 
pääsihteerin. Norjalaissyntyinen Jens Stoltenberg on jättämässä tehtävänsä. 

Voinkin kysyä nyt näin päin, että miten suuri merkitys tällä pääsihteerin henkilöllä, 

persoonalla on tämän puolustusliiton toimintaan? 

 
Tommi Koivula: Toi on mielenkiintoinen kysymys. Sinänsä Naton pääsihteeri ei ole 

hirveän suuri vallankäyttäjä Natossa. Pääsihteerin tehtävänä on yhtäältä johtaa 

Pohjois-Atlantin neuvostoa, joka on Naton jäsenmaiden säännöllinen 
kokoontuminen, jossa Natoa oikeasti ikään kuin johdetaan. Mutta pääsihteeri vaan 

ikään kuin johtaa kokouksia. Hän ei sinänsä sanele sitä, että mitä siellä päätetään.  

 
Eikä Naton pääsihteerillä myöskään kriisitilanteessa olis mitään erityisiä 

toimivaltuuksia. Hän on enemmän tämmönen Naton kansainvälisen henkilöstön 

ikään kuin johtaja. Ja ehkä myöskin vähän niin kuin Naton kasvot tietyllä tavalla 

maailmalle. 
 

Haastattelija: Puhemies. 



 

Tommi Koivula: Niin, ehkä tämän tapaiset roolit pääsihteerissä korostuu. Mutta se 

pääpointti on tosiaankin se, että jäsenvaltiot päättävät Natossa asioista. 
Pääsihteeri on enemmän kasvot ja se puhemies. Mikä rooli tälläsellä sitten on? 

Sanotaan, että Stoltenberg sattui olemaan erittäin hyvään aikaan Naton 

pääsihteeri. Hän kohtasi Donald Trumpin presidenttikauden, joka oli hyvin repivä. 
Nää Trumpin aloitteet olivat hyvin hankalia monille Naton jäsenvaltioille. Voi olla, 

että joku toinen pääsihteeri olisi tässä Trumpin hallinnon aiheuttamassa paineessa 

ehkä hieman pärjännyt huonommin tavallaan kuin Stoltenberg.  
 

Eli sattumalta nyt luultavasti Natolla oli onnea, että oli tällainen pääsihteeri, joka 

ikään kuin oli rauhallinen, vakauttava hahmo. Tietyllä tavalla ehkä onnistui 

lieventämään Trumpin hallinnon ja muiden jäsenmaiden välisiä jännitteitä. Että 
kyllä sillä väliä on, kuka se pääsihteeri on. 

 

Haastattelija: Etukäteisspekulaatioissa on arvioitu sitä, että tällä kertaa saattaisi 
olla naishenkilön vuoro nousta johtoon. 

 

Tommi Koivula: Näin on, ja mahdollisti itäeurooppalainen, koska täältä suunnalta 
ei vielä pääsihteeriltä ole ollut. Pohjoismaat on olleet aika vahvasti esillä. Vanhat 

jäsenmaat ovat olleet aika vahvasti esillä. Mutta Itä-Euroopasta ei ole ollut eikä 

naispuolista pääsihteeriä ole ollut.  

 
Sanotaan, et semmoinen iso kuva tässä Naton pääsihteeristössä on ollu 

liittokunnan tähänastisen historian perusteella sellainen, että se on ollut 

eurooppalainen valtionjohtaja tai huippudiplomaatti. Vastaavasti Naton korkein 
sotilaskomentaja on tähän asti ollut amerikkalainen kenraali tai amiraali. Elikkä 

tämmönen transatlanttinen työnjako tavallaan on vallinnut.  

 
Periaatteessa mikään ei estä, että pääsihteeri vois olla myöskin amerikkalainen, 

mutta käytäntö on ollut kuitenkin se, että se on ollut eurooppalainen. 

 

Haastattelija: Niin että koskaan ei oo ollu amerikkalaista pääsihteeriä. 
 

Tommi Koivula: Ei koskaan, eikä koskaan eurooppalaista sotilaskomentajaa. 

 
Haastattelija: Mikä tässä se vanha tausta nyt on sitten, et tämä on jumiutunut 

tähän asentoon? 

 

Tommi Koivula: Hyvä kysymys. Ehkä tää on nyt jollakin tavalla ilmentänyt sitä, 
että Yhdysvaltain ehkä on nähty tarjoavan sitä muskelia ja Euroopan sitten sitä 

diplomaattista taitoa. Oisiko tää nyt yksi tulkinta asiasta, en tiedä. 

 
Haastattelija: Kenties. Euroopan puolustuksessa on paljon muitakin tekijöitä ja 

organisaatioita kuin Nato. Mutta ajatellaanko nyt yleisesti näin, että Nato on 

kuitenkin se viimeinen lukko Euroopan turvallisuudelle ja puolustukselle? Että 
kaikki sen ympärillä tapahtuva, EU:n tontilla tapahtuva toiminta ja 

organisoituminen on kuitenkin toissijaista? 

 

Tommi Koivula: Tää on hyvä kysymys. Tietenkin nää suomalaiset on hirveän 
relevantti. Me kun ollaan Euroopan unionin jäseniä, mutta ei Naton jäseniä. Ja siinä 

mielessä kylläkin eurooppalaista vähemmistöä. Että kyllä se varmastikin näin on, 



että Euroopassa yleisesti ottaen nähdään, että Nato on se puolustuksen hoitava 

orgaani Euroopassa.  

 
Nato-jäsenyys on ollut hyvin pysyvä piirre Euroopassa. Kun valtio siihen on kerran 

liittynyt, niin se ei ole siitä suuremmin irti pyristellyt liittymisensä jälkeen. 

Jäsenmaat ovat selvästikin nähneet, että Natossa pysyminen on hyvin 
perustavanlaatuinen ja vakauttava ratkaisu niitten puolustuspolitiikalle ja ikään 

kuin niiden idealle siitä, miten ne puolustaisivat itseään kriisitilanteessa. Et kyl se 

Nato on varmasti tämmönen lukko ja ikään kun perimmäinen 
turvallisuusjärjestelmä Euroopassa.  

 

Mut samaan aikaan me on kyl nähty se, että Euroopan unionissa on tuolta 

sanokaamme 90-luvun lopulta lähtien myöskin alettu kehittämään jonkinlaista 
sotilaallista ulottuvuutta. Mutta ei ole näköpiirissä, että tää Euroopan unionin 

ympärillä kehiteltävä sotilaallinen ulottuvuus olis ikään kuin korvaamassa Natossa 

olevaa järjestelmää. Ehkä pikemminkin täydentämässä sitä. 
 

Haastattelija: Et siel on kuitenkin samat asevoimat takana ja vieressä. 

 
Tommi Koivula: No tää on tämmönen eurooppalainen paradoksi. Että usein samat 

henkilöt, samat joukko-osastot on hatutettu molempiinkin organisaatioihin. 

 

Haastattelija: Natolla on joitakin kumppaneita, joihin Suomikin kuuluu. Millä tavalla 
ajattelet tämän kumppanuusjoukkueen liittyvän Naton tulevaisuuteen? 

 

Tommi Koivula: Se on totta, että Natolla on varsin laajakin verkosto erilaisia 
kumppaneita. Taitaapa Venäjäkin itse asiassa aina vain muodollisesti olla yksi 

Naton rauhankumppaneista. Samoin kuin suuri joukko entisen Neuvostoliiton 

valtioita, Lähi-idän maita, Pohjois-Afrikan maita. Ja myöskin muihin suuntiin, 
muihin maanosiin mentäessä.  

 

Elikkä tää kumppanuusverkosto on hyvin suuri. Siihen laitettiin aika paljonkin 

odotuksia kylmän sodan jälkeen, että tästä tulis tämmönen kanava, jota pitkin 
Nato voisi vähän niinku vaikuttaa myöskin oman alueensa ulkopuolelle aika 

voimakkaastikin. Se, mitä me nyt tällä hetkellä nähdään, on ehkä se, että 

joidenkin kumppaneiden osalta tämä yhteistyö Naton kanssa on selvästi ottanut 
askeleita eteenpäin, niin kuin Suomessa ja Ruotsissa vaikkapa. Niin sanotuissa 

laajennetun rauhankumppanuuden jäsenmaissa. Mut sitten Venäjä on varmaan 

hyvä esimerkki semmosesta kumppanuudesta, joka on sitten lässähtänyt ihan 

täysin. 
 

Haastattelija: Tämä Suomen status ”laajennettu kumppanuus”, mikä sen ero on 

varsinaiseen jäsenyyteen, se tiukka ero? 
 

Tommi Koivula: Tätä on valtiotieteilijät pohtineet aika paljonkin, että mikä se ero 

on. Viime kädessä on helppo todeta, että perimmäinen ero on se, että läheisinkään 
rauhankumppani ei kuulu järjestön turvatakuiden piiriin. Eli tavallaan 

kriisitilanteessa, sotatilanteessa se ei voisi pyytää Natolta apua sillä tavalla kuin 

mitä jäsenvaltio voisi pyytää. Eikä se luonnollisestikaan ole velvollinen myöskään 

tarjoamaan apua sitten tällaisessa tilanteessa. Elikkä tää nyt on varmaan se 
perustavanlaatuisin ero.  

 



Mut muuten käytännössä se on todellakin tällasessa arkipäiväisessä elämässä niin 

kuin tällä hetkellä, niin ero ei ole suuren suuri. Että ne Naton läheisimmät 

kumppanit kyllä monin tavoin osallistuvat liittokunnan työhön. Eivät ihan kaikilla 
foorumeilla, mutta monella tapaa ovat siinä mukana, harjoittelevat Nato-maiden 

kanssa ja tosiaan ovat aika tiiviissä ikään kuin jokapäiväisessä suhteessa. 

 
Haastattelija: Mutta eivät kuulu siihen päätöksiä tekevään sisäpiiriin. 

 

Tommi Koivula: Eivät kuulu kuitenkaan tähän sisäpiiriin. 
 

Haastattelija: Tuleeko Nato saamaan uusia jäsenmaita lähimmässä näköpiirissä 

olevassa tulevaisuudessa? 

 
Tommi Koivula: Naton historia tähän saakka on ollut laajentumisen historiaa. 

Välillä se on aika reippaastikin hyväksynyt uusia jäsenmaita. Nyt me on ehkä tultu 

sellaiseen jonkinlaiseen rauhallisempaan vaiheeseen. Hirveän isoja 
laajentumiskierroksia ei ole minun mielestä tällä hetkellä horisontissa.  

 

Virallisesti tällä hetkellä Naton jäsenehdokkaina on kolme maata, Bosnia-
Hertsegovina, Ukraina ja Georgia. Näissä kaikissa on hankaluuksia. Poliittisia 

hankaluuksia ja muitakin ikään kuin yhteensopivuushankaluuksia Naton kannalta. 

Natolla on tiettyjä ikään kuin ehtoja, mitä jäsenvaltion pitäisi täyttää. Itse kullakin 

näistä kolmesta maasta on varmaan tässä suhteessa taivalta vielä taitettavana. 
Georgian ja Ukrainan kohdalta tunnettua on tietenkin myöskin se, että Venäjä 

erittäin määrätietoisesti pyrkii estämään näiden maiden Nato-jäsenyyden. Joten 

juuri nyt näyttäs siltä, että kovin nopeasti nyt ei mitään uusia peliliikkeitä tule. 
 

Haastattelija: Millä tavalla Naton kannatus Suomessa on ihan tuoreimpien 

tutkimustietojen perusteella kehittynyt? 
 

Tommi Koivula: Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan tuoreen kyselyn 

mukaan Naton kannatus oli 24 % ja liittoutumattomuuden kannatus vähän yli 50 

%. Tää ilmentää aikamoista jatkuvuutta suomalaisten Nato-kannoissa. Pieniä 
nyppäyksiä on ollu puoleen tai toiseen, mutta ehkä yllättävänkin vähän nää 

maailman muutokset on näkyneet tässä suomalaisessa keskustelussa ja 

suomalaisten Nato-kannoissa.  
 

Saattaa olla, että tässä yksi syy voi olla se, että meillä on monien kansalaisten 

mielestä ehkä semmoinen hyvä menestys ikään kuin puolueettomana ja 

liittoutumattomana maana, miksipä sitä tavallaan muuttelemaan. Ehkä vähän 
Venäjän-pelkoakin siinä saattaa olla mukana, kuka tietää. Voidaan tietysti pohtia 

sitä, että onko kansalaisten ja päätöksentekijöiden tilannekuva 

turvallisuusympäristöstä kuitenkaan ihan sitten samanlainen. 
 

Haastattelija: Entäpä sitten länsinaapurissa Ruotsissa, millä tavalla siellä tähän 

Natoon tänä päivänä suhtaudutaan? 
 

Tommi Koivula: Toisin kuin Suomessa, Ruotsi ei sillä tavalla virallisesti ole 

linjannut, että se tarvittaessa voisi hakea Nato-jäsenyyttä. Elikkä Ruotsissa tämä 

lähtöasetelma on tiiviimmin ikään kun erossa muodollisesta Nato-jäsenyyden 
hakemisen pohtimisesta.  

 



Mutta kyllä Ruotsissakin tästä asiasta keskustellaan ja siellä tuntematta nyt lukuja 

sen tarkempaan, tai ainakaan tuoreita lukuja sen tarkempaan, niin jonkinlaista 

liikehdintää varsinkin porvarillisessa leirissä näyttää olleen ikään kun Nato-
jäsenyyden suuntaan viime vuosien aikana. 

 

Haastattelija: Mutta ei minkäänlaisia aktiivisia aloitteita tai ulostuloja? 
 

Tommi Koivula: Juuri tältä istumalta en ihan tuoretta kuvaa pysty tästä antamaan. 

 
Haastattelija: Jos ajatellaan sitä suurta kuvaa, niin ovatko Suomen ja Ruotsin 

kohtalot tässä asiassa kytkeytyneet toisiinsa, vai ovatko ne irrallisia? 

 

Tommi Koivula: No mä luulen, että Suomessa varmasti mielellään ajatellaan, että 
me tehtäisiin samanlaiset ratkaisut Ruotsin kanssa asiassa. Että meidän 

kohtalomme ikään kuin olisivat kiinni toinen toisissaan.  

 
Tämä varmaan nivoutuu siihenkin osittain, että meillä, niinku varmasti 

Ruotsissakin, pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön suhtaudutaan hyvin 

lämpimästi ja sillä on vahva tämmöinen poliittinen myötätuuli oikeastaan aina 
takanansa. Niin meillä on hyvin pitkä historia oikeastaan siitä, että pyritään 

tekemään niin kuin Ruotsi tekee ja toimimaan yhdessä Ruotsin kanssa.  

 

Elikkä tätä taustaa vasten on oikeastaan ihan ymmärrettäväkin ajatella, et tää on 
hyvin suosittu tapa ajatella, että tehdään Ruotsin kanssa samalla tavalla. 

 

Haastattelija: Onko siihen joku historiallinen syy, että Ruotsi on jättäytynyt Naton 
ulkopuolelle, vaikka Norja on Natossa, Tanska on Natossa ja Islantikin on Natossa? 

 

Tommi Koivula: Kyllä siinä on epäilemättä historiallinen syy taikka useitakin. Ruotsi 
on varsin menestyksekkäästi harjoittanut puolueettomuuspolitiikkaa aina Suomen 

menettämisestä saakka Suomen sodassa 1808–1809. Eli Ruotsilla vasta onkin tätä 

puolueettomuuden historiaa takanaan. Ja oikeastaan aina näistä ajoista lähtien 

Ruotsi on ylläpitänyt ja vaatinut tätä puolueettomuuttaan myöskin vahvoilla 
asevoimilla.  

 

Viime vuosina tässä kuitenkin on tullut ehkä jonkinlaista murroskautta 
ruotsalaisittain, mikä varmaan heijastuu myöskin heikäläisessä Nato-

keskustelussa. Ruotsi ei enää ole sotilaallisesti semmoinen voimatekijä, mitä se on 

ollut aina tuonne 2000-luvulle saakka. Vaan nyt sillä on ehkä pikemminkin 

tämmöstä kirittävää ja takamatkaa tässä nykyajan ehkä kiristyneessä ja 
heikentyneessä geopoliittisessa ympäristössä.  

 

Eli tavallaan Ruotsin asevoimien, sotilaallisen voiman heikentyminen saattaa olla 
yksi tekijä, mikä siellä sitten vähän niinkun tekee Natoa uudella tavalla 

kiinnostavammaks. 

 
Haastattelija: Ehkäpä näihin ajatuksiin päätämme tällä kertaa. Kiitoksia professori 

Tommi Koivula.  

 

Tommi Koivula: Kiitoksia paljon. 
 

[musiikkia] 


