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i 

TIIVISTELMÄ 
 

Euroopan unionin strateginen autonomia on suhteellinen käsite, joka ymmärretään 

politiikan eri osa-alueilla eri tavoin, ja jota voidaan muokata sen mukaan, millaista 

narratiivia sillä halutaan Euroopan unionista välittää. Strateginen autonomia ei tarkoita 

täydellistä riippumattomuutta jostakin, vaan hallittua yhteistyötä itse valitsemien 

kumppaneiden kanssa. Strateginen autonomia on myös toimijan kyky tehdä jotakin 

omien päämääriensä saavuttamiseksi.  

 

Asiantuntijoiden ja poliittisten johtajien näkemykset Euroopan unionin strategisesta 

autonomiasta ja sen merkityksestä ovat vaihdelleet, ja näkemyksiin on vaikuttanut 

merkittävät kansainväliset tapahtumat. Näin ollen kevään 2022 tapahtumilla on myös 

vaikutus strategista autonomiaa koskevaan keskusteluun. Tässä työpaperissa hahmo-

tellaan kevään 2022 ajatushautomokeskustelussa esiintyneitä näkemyksiä Euroopan 

unionin strategisesta autonomiasta kolmella ulottuvuudella (poliittinen, sotilaallinen ja 

taloudellinen). 

 

Strateginen autonomia näyttää kevään 2022 ajatushautomokeskustelusta muodostet-

tujen alustavien hahmotelmien mukaan toteutuneen eri ulottuvuuksilla eri tavoin. Po-

liittinen autonomia näyttää ottaneen kehitysaskelia unionin julkaiseman turvallisuus- 

ja puolustuspoliittisen asiakirjan (strategisen kompassin) ansiosta, sotilaallinen auto-

nomia sen sijaan näyttää nojaavan toistaiseksi vahvaan Nato-yhteistyöhön, ja talou-

dellinen autonomia näyttää toteutuneen muita ulottuvuuksia konkreettisemmin. Ke-

vään 2022 ajatushautomokeskustelun perusteella strateginen autonomia näyttäytyy 

kuitenkin ennen kaikkea narratiivina, jolla pyritään luomaan unionista kuvaa vahvana 

geopoliittisena toimijana. 

 

Asiasanat: Strateginen autonomia, Euroopan unioni, Eurooppa, Ukrainan sota, Strateginen 

kompassi  



 

ii 

SUMMARY 
 

The strategic autonomy of the European Union is a relative concept, and that can be 

understood differently in different policy areas. The concept can be defined in multi-

ple ways depending on what kind of narrative is wanted to convey about the Euro-

pean Union. Strategic autonomy does not mean complete independence from some-

thing or someone, but controlled cooperation with partners that are chosen by actor 

itself. Strategic autonomy as a concept also covers the actor's independency to do 

something to achieve its own goals. 

 

The views of experts and political leaders on the European Union's strategic auton-

omy and its importance have varied and been influenced by significant international 

events. Thus, the dramatic events of spring 2022 also have an impact on the debate 

of strategic autonomy. This working paper outlines the views expressed in the spring 

2022 think-tank discussion of the European Union's strategic autonomy in three di-

mensions (political, military and economic). 

 

According to the preliminary outlines formed from the spring 2022 think-tank dis-

cussion, strategic autonomy seems to be realized in different ways in different dimen-

sions. Political autonomy seems to have made progress because of the Union security 

and defence policy document (Strategic Compass), whereas military autonomy seems 

to rely on strong NATO cooperation for the time being. From viewpoint of economic 

autonomy, it seems that the Union has made concrete actions with real influence. 

Based on the spring 2022 think-tank discussion, strategic autonomy also appears as a 

narrative that aims to create an image of the Union as a strong geopolitical actor. 

 

Keywords: Strategic Autonomy, European Union, Europe, Russia-Ukraine war, The Strategic 

Compass  
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1. JOHDANTO 
 

trategisen autonomian syventäminen on asetettu yhdeksi Euroopan unionin vi-

ralliseksi tavoitteeksi, vaikka unionin jäsenvaltioilla ei ole jaettua yhteisymmär-

rystä siitä, mitä strategisella autonomialla tarkoitetaan1 – vaikuttaa siltä, että jä-

senvaltiot ovat yksimielisiä vain sen suhteen, että strateginen autonomia on suhteelli-

nen käsite ja autonomian aste riippuu aina politiikan alasta2. Euroopan unionin stra-

tegisesta autonomiasta on kuitenkin kirjoitettu paljon ja eri alojen asiantuntijat ovat 

pyrkineet määrittelemään strategisen autonomian käsitettä erilaisissa raporteissa ja tut-

kimuspapereissa. Esimerkiksi Lippert et al. (2019)3 mukaan strateginen autonomia on 

”kyky asettaa prioriteetteja ja tehdä päätöksiä ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asiaky-

symyksissä, sekä kyky ylläpitää päätösten toteuttamiseen tarvittavia institutionaalisia, 

poliittisia ja materiaalisia mahdollisuuksia yhteistyössä itse valitsemien kumppaneiden 

kanssa tai tarvittaessa yksin”. Vastaavia määritelmiä on omaksuttu myös muissa viral-

lisissa raporteissa ja tutkimuksissa sekä ajatushautomojulkaisuissa4.  

 

Strateginen autonomia ei kuitenkaan ole vain asiantuntijoiden laatima virallinen käsite, 

vaan myös osa julkista keskustelua ja poliittisten päättäjien argumentaatiota. Vaikka 

jäsenvaltiot olisivatkin hyväksyneet Lippert et al. (2019) kaltaisen strategisen autono-

mian määritelmän, jäsenvaltioilla on silti eriäviä näkemyksiä siitä, kenestä tai missä 

asioissa unionin tulisi olla autonominen sekä mitä varten Euroopan unionin tulisi ta-

voitella syvempää strategista autonomiaa5. Julkinen keskustelu Euroopan unionin 

strategisesta autonomiasta on lisäksi vilkastunut ja laantunut riippuen kulloinkin val-

litsevasta maailmanpoliittisesta tilanteesta. Koska Yhdysvalloilla ja Natolla on erityi-

nen rooli unionin autonomiakeskustelussa, Yhdysvaltojen sisä- ja ulkopoliittisilla hei-

lahduksilla on ollut suoria vaikutuksia unionin autonomiakeskusteluun. Yhdysvaltain 

entisen presidentin Donald Trumpin virkakauden aikana keskustelu unionin strategi-

sesta autonomiasta ja sen tärkeydestä vilkastui, sillä Donald Trumpin osittain jopa 

vihamielisesti Eurooppaan suhtautuva ulkopoliittinen argumentaatio synnytti Euroo-

passa epäluottamusta Yhdysvaltoja ja transatlanttista liittoa kohtaan. Tämä puolestaan 

                                                           
1 Koenig, Nicole: The EU as an autonomous defence actor. Strategic Autonomy and the Transformation of the EU – 
New Agendas for Security, Diplomacy, Trade and Technology. Niklas Helwig (ed.), Finnish Institute of International 
Affairs (FIIA), 2021, s. 55–67, haettu 29.4.2022 osoitteesta https://www.fiia.fi/julkaisu/strategic-autonomy-
and-the-transformation-of-the-eu. 
2 Simón, Luis & Zandee, Dick: Towards greater European responsibility in security and defence: a Spanish-Dutch view. 
Elcano Royal Institute, 10.2.2022, haettu 25.5.2022 osoitteesta 
https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/towards-greater-european-responsibility-in-security-and-
defence-a-spanish-dutch-view/. 
3 Lippert, Barbara; von Ondarza, Nicolai & Perthes, Volker: European Strategic Autonomy – Actors, Issues, 
Conflicts of Interests. Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP)/German Institute for International and Security 
Affairs, 2019, haettu 26.4.2022 osoitteesta https://www.swp-berlin.org/10.18449/2019RP04/. 
4 Esim. Tocci, Natalie: European Strategic Autonomy: What It Is, Why We Need It, How to Achieve It. Istituto Affari 
Internazional (IAI), 2021, haettu 22.4.2022 osoitteesta https://www.iai.it/sites/default/fi-
les/9788893681780.pdf?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=fi&_x_tr_hl=fi&_x_tr_pto=wap. 
5 Ks. Koenig (2021). 
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johti siihen, että Euroopassa alettiin korostaa unionin strategista autonomiaa, jonka 

mukaan unioni voi tarvittaessa päättää itsenäisesti omista yhteistyökumppaneistaan.6 

 

Näin ollen, koska Euroopan unionin strategista autonomiaa koskevaan keskusteluun 

on vaikuttanut erilaiset kansainvälisen politiikan tapahtumat, on selvää, että kevään 

2022 dramaattisilla tapahtumilla on myös vaikutus keskustelun vilkkauteen ja sävyyn. 

Strateginen autonomia on ollut kevään 2022 aikana esillä erityisesti länsieurooppalais-

ten ajatushautomoiden julkaisuissa, joten tämä työpaperi pohjautuu Euroopan unio-

nin strategista autonomiaa käsittelevän ajatushautomokeskustelun seurantaan keväällä 

2022. Työpaperiin on koottu seurantaprojektin perusteella eurooppalaisten ajatushau-

tomoiden keskeisiä näkemyksiä Euroopan unionin strategisesta autonomiasta ja siitä, 

miten kevään 2022 tapahtumat vaikuttavat unionin strategiseen autonomiaan. Työpa-

perin tehtävä on hahmotella alustavia kuvauksia kevään 2022 tapahtumien, erityisesti 

unionin turvallisuus- ja puolustuspoliittisen asiakirjan, strategisen kompassin, sekä 

Ukrainan sodan, vaikutuksista näkemyksiin Euroopan unionin strategisesta autono-

miasta.  

 

Seuraavaksi tässä työpaperissa esitellään työpaperin aineisto ja seurantaprojektin to-

teutus. Sen jälkeen luvussa kaksi määritellään tarkemmin strategisen autonomian kä-

sitettä sekä hahmotellaan Euroopan unionin strategista autonomiaa käsittelevän kes-

kustelun kronologiaa. Keskustelun kronologian ja strategisen autonomian syventämi-

sen edellytysten kautta siirrytään kolmanteen lukuun, jossa käsitellään kevään 2022 

tapahtumia ja niiden vaikutuksia ajatushautomokeskustelussa esiintyviin näkemyksiin 

unionin strategisesta autonomiasta. Neljänteen eli viimeiseen lukuun on koottu työ-

paperin alustavia johtopäätöksiä. 

1.1. Aineisto ja menetelmät 

Tätä työpaperia varten toteutettiin seurantaprojekti, jossa seurattiin eurooppalaisten 

ajatushautomoiden käymää keskustelua Euroopan unionin strategisesta autonomiasta 

aikavälillä 17.12.2021–31.5.2022. Seuranta-aikavälin aloitusajankohdaksi valittiin 

17.12.2021, sillä tuolloin Venäjän valtionjohto esitti niin sanotun julistuksensa, eli Yh-

dysvalloille ja Natolle tarkoitetun ehdotuksen sopimusasiakirjasta, jossa Venäjä vaati 

Natolta luopumista kaikesta sotilaallisesta toiminnastaan Itä-Euroopassa7. Tuon ajan-

kohdan jälkeen voidaan katsoa tilanteen Ukrainan rajalla kiristyneen entisestään ja joh-

taneen 24.2.2022 alkaneeseen Venäjän täysimittaiseen hyökkäykseen. 

 

                                                           
6 Tocci (2021). 
7 Esim. Tétrault-Farber, Gabrielle & Balmforth, Tom: Russia demands NATO roll back from East Europe and stay 
out of Ukraine. Reuters, 17.12.2021, haettu 9.5.2022 osoitteesta https://www.reuters.com/world/russia-un-
veils-security-guarantees-says-western-response-not-encouraging-2021-12-17/. 



                                                                                           

3 

Marcin Grajewskin8 muistio toimii lähdeaineiston keruun pohjana, mutta varsinainen 

aineisto määräytyy seurantaprojektin perusteella. Työpaperin aineisto muodostuu yh-

teensä 22 julkaisusta, jotka on kerätty keskeisimpien eurooppalaisten ajatushautomoi-

den julkaisuarkistoista. Aineistoa on haettu julkaisuarkistoista muun muassa aiheeseen 

liittyvien asiasanojen avulla. Lisäksi aineistoa on valikoitu myös tarkastelemalla ot-

sikko-tasolla julkaisuarkistoista löytyviä julkaisuja, jotka sattuvat seuranta-aikavälille. 

Seurantaprojektin perusteella merkittävimmiksi strategista autonomiaa käsitelleiksi 

julkaisijoiksi valikoitui muun muassa ajatushautomot: Center for European Policy Studies 

(CEPS), The Centre for European Reform (CER), Istituto Affari Internazionali (IAI), The Eu-

ropean Policy Centre (EPC), Europeum Institute for European Policy sekä the Elcano Royal Ins-

titute. Tämän lisäksi aineistona on käytetty myös joitakin eurooppalaisten medioiden, 

kuten Euronewsin ja CNN Europen, julkaisemia asiantuntijahaastatteluita. 

 

Edellä mainitut seurantaprojektiin valikoituneet ajatushautomot, jotka ovat julkaisuis-

saan käsitelleet unionin strategista autonomiaa, ovat vahvasti länsieurooppalaisia ja 

monien toimipisteitä sijaitseekin Brysselissä. Vastaavasti keski- tai itäeurooppalaisiksi 

itsensä identifioivat ajatushautomot, kuten Prague Security Studies Institute (PSSI), Polish 

Institute of International Affairs (PISM) ja Razumkov Centre, eivät ole käsitelleet Euroopan 

unionin strategista autonomiaa seuranta-aikavälillä. Näiden ajatushautomoiden ke-

vään 2022 julkaisuissa korostuvat sen sijaan Ukrainan sodan vaikutusten käsittely esi-

merkiksi talouden, energian, ruuantuotannon ja maahanmuuton näkökulmista sekä 

yleisesti julkaisuissa korostuu myös Kiinaan liittyvät teemat. Keskieurooppalaiseksi 

ajatushautomoksi identifioituva Europeum Institute for European Policy on julkaissut Eu-

roopan puolustusyhteistyötä ja autonomiaa käsitteleviä kirjoituksia, mutta näitä tee-

moja käsittelevät kirjoitukset on pitkälti tuotettu nimenomaan ajatushautomon Brys-

selin toimipisteessä. 

 

Tämän työpaperin kolmannessa luvussa seurantaprojektin perusteella valikoituneesta 

aineistosta muodostetaan aineistolähtöisesti kolme ulottuvuutta (poliittinen, sotilaalli-

nen ja taloudellinen), joiden puitteissa strategisesta autonomiasta on keskusteltu ke-

väällä 2022. Koska seurantaprojektin tarkasteluväli on kuitenkin lyhyt ja kyseessä on 

ajankohtainen ja alati muuttuva aihe, ei aineiston avulla voida tehdä aukottomia ana-

lyyseja tai johtopäätöksiä. Aineisto antaa kuitenkin alustavan kuvauksen siitä, miten 

keskustelua Euroopan unionin strategisesta autonomiasta on käyty Ukrainan sodan 

ensimmäisinä kuukausina. Näin työpaperi luo lähtökohtia myös tuleville aihetta käsit-

televille kirjoituksille. 

 

Viimeaikaisimpia analyysejä eurooppalaisten ajatushautomoiden ja päättäjien Euroo-

pan unionin strategista autonomiaa koskevasta keskustelusta on tehnyt muun muassa 

                                                           
8 Grajewski, Marcin: EU strategic autonomy in the context of Russia’s war on Ukraine [What Think Tanks are thinking]. 
European Parliamentary Research Service, 10.3.2022, haettu 9.5.2022 osoitteesta 
https://epthinktank.eu/2022/03/10/eu-strategic-autonomy-in-the-context-of-russias-war-on-ukraine-what-
think-tanks-are-thinking/. 
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Helwig (2020)9,  Helwig et al. (2021)10, Lewander et al. (2021)11 sekä Tocci (2021)12. 

Näiden analyysien avulla tässä työpaperissa pyritään muodostamaan kronologiaa ke-

vään 2022 keskustelulle.
 
Lisäksi keväällä 2022 ilmestyi European Foreign Affairs Reviewin 

erikoisjulkaisu13, jossa Helwig et al. käsittelevät strategista autonomiaa ja siihen liitty-

vää diskurssia sekä käsitteen teoreettista taustaa.   

                                                           
9 Helwig, Niklas: EU Strategic Autonomy - A Reality Check for Europe's Global Agenda. Finnish Institute of 
International Afairs (FIIA), 2020, haettu 26.4.2022 osoitteesta https://www.fiia.fi/julkaisu/eu-strategic-
autonomy. 
10 Helwig, Niklas (ed.): Strategic Autonomy and the Transformation of the EU – New Agendas for Security, Diplomacy, 
Trade and Technology. Finnish Institute of International Affairs (FIIA), 2021. 
11 Lewander, Jakob; Helwig, Niklas; Håkansson, Calle; Iso-Markku, Tuomas & Nissen, Christine: Strategic 
Autonomy – Views from the North. Swedish Institute for European Policy Studies (Sieps), 2021, haettu 26.4.2022 
osoitteesta https://www.sieps.se/en/publications/2021/strategic-autonomy--views-from-the-north/. 
12 Tocci (2021). 
13 Blockmans, Steven & Wessel, Ramses A. (eds.): European Foreign Affairs Review vol. 27, Special Issue, 2022. 
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2. EUROOPAN UNIONIN STRATEGINEN AUTONOMIA 
 

otta tietty toimija kykenee strategiseen eli suunnitelmalliseen toimintaan turvalli-

suuspoliittisten päämäärien saavuttamiseksi, sen tulee olla toimissaan riittävän au-

tonominen. Strateginen autonomia on omia arvoja ja päämääriä tavoittelevalle kan-

sainvälisen politiikan toimijoille välttämätön edellytys14 – mutta mitä se oikeastaan 

tarkoittaa? Tässä luvussa taustoitetaan lyhyesti strategisen autonomian perusajatusta 

sekä siihen liittyviä näkemyksiä Euroopan unionin kontekstissa ennen vuotta 2022.  

2.1. Strategisen autonomian idea 

Strateginen autonomia ei ole synonyymi suvereniteetille tai täydelliselle riippumatto-

muudelle, vaan se tarkoittaa laajasti kykyä toimia itsenäisesti omien lakien ja normien 

ohjaamana – myös yhteistyössä muiden, toimijan itsensä valitsemien, toimijoiden 

kanssa15. Strateginen autonomia on siis pikemminkin keino kuin politiikan tavoite tai 

päämäärä: se on kyky asettaa prioriteetteja, tehdä poliittisia päätöksiä sekä toteuttaa 

tehdyt päätökset joko yksin tai yhdessä muiden toimijoiden kanssa16. Strateginen au-

tonomia on autonomiaa jostakin, eli hallittua ja itse valittua yhteistyötä tai riippumat-

tomuutta muista toimijoista, sekä autonomiaa tehdä jotakin, eli kykyä tehdä ja toimeen-

panna itsenäisesti omien arvojen ja intressien mukaan omaa aluetta koskevia päätök-

siä17. 

 

Niklas Helwig (2020) jaottelee strategisen autonomian poliittiseen, materiaaliseen ja 

institutionaaliseen autonomiaan eli kykyyn varmistaa omien kansalaisten ja alueen tur-

vallisuus, toteuttaa itse asettamia poliittisia päätöksiä sekä hallita riippuvuuksia muihin 

toimijoihin. Helwigin mukaan poliittinen autonomia tarkoittaa sisäistä yhteisymmär-

rystä uhkakuvista ja mahdollisista toimintamalleista sekä yhteistä strategista kulttuu-

ria18, joiden pohjalta toimija kykenee asettamaan prioriteetteja sekä tekemään päätök-

siä. Materiaalinen autonomia taas tarkoittaa muun muassa teknologista, teollista ja ta-

loudellista kykyä toteuttaa tehdyt päätökset. Institutionaalinen autonomia tarkoittaa 

puolestaan autonomisia rakenteita ja välineitä politiikan suunnitteluun ja toteuttami-

seen, kuten institutionaalisia päätöksentekorakenteita sekä tehtyjen päätösten noudat-

tamista valvovia mekanismeja.19 

 

 

                                                           
14 Tocci (2021) & Ojanen, Hanna: Euroopan strateginen autonomia, mitä se voisi olla? Maanpuolustus-lehti, 
3.3.2020, haettu 25.4.2022 osoitteesta https://www.maanpuolustus-lehti.fi/euroopan-strateginen-autonomia-
mita-se-voisi-olla/. 
15 Tocci (2021). 
16 Lippert et al. (2019) & Ojanen (2020). 
17 Ks. Ojanen (2020) & Koenig (2021). 
18 Karkeasti strategisella kulttuurilla tarkoitetaan kansallisia normeja ja poliittisia käyttäytymismalleja, joiden 
avulla voidaan selittää valtion tekemiä poliittisia ratkaisuja sekä ennustaa valtion toimintatapoja. Ks. tämän 
työpaperin seuraava luku (luku 2.2.). 
19 Helwig (2020). 
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Euroopan unionin kontekstissa strateginen autonomia on myös toimintakykyä ylläpi-

tää eurooppalaista arvojärjestelmää ja saavutettuja etuja20. Se on kykyä suojella unionin 

omia lakeja ja normeja unionin sisällä sekä kykyä tehdä yhteistyötä ja solmia kumppa-

nuuksia osana sellaista kansainvälistä järjestelmää, jonka sääntö- ja normijärjestelmää 

Euroopan unioni on myös osaltaan muokannut. Koska eurooppalainen maailmanjär-

jestys perustuu Yhdysvaltain kanssa jaettuun liberaaliin ja demokraattiseen arvopoh-

jaan, on Yhdysvalloilla ollut aina erityinen suhde Euroopan unionin strategisessa au-

tonomiassa.21 Keskustelu unionin strategisesta autonomiasta, erityisesti puolustusasi-

oissa, onkin pitkään ollut keskustelua unionin autonomiasta suhteessa Yhdysvaltoihin 

ja Natoon: kuinka pitkälle Euroopan unionin pitäisi pystyä itse puolustamaan itseään 

riippumatta Yhdysvalloista ja Natosta?22 

2.2. Keskustelun kronologia vuoteen 2022 mennessä 

Ajatus Euroopan unionin strategisesta autonomiasta turvallisuus- ja puolustuspoliitti-

sissa asioissa ei ole uusi, sillä jo vuonna 1998 Saint-Malossa Ranska ja Iso-Britannia 

julistivat, että Euroopan unionin tulee voida tehdä päätöksiä ja toimia autonomisesti. 

Termiä strateginen autonomia käytettiin kuitenkin ensimmäisen kerran vasta vuonna 

2013, kun Euroopan unionin neuvosto keskusteli unionin yhteisen turvallisuus- ja 

puolustuspolitiikan (YTPP) kehittämisestä.23 Vuonna 2016 strateginen autonomia 

nostettiin laajemmaksi strategiseksi tavoitteeksi unionin globaalistrategiassa24 ja sit-

temmin strategisen autonomian käsite on laajentunut puolustusulottuvuudesta myös 

muille politiikan alueille, kuten talous-, energia-, maahanmuutto- ja ilmastopolitiik-

kaan sekä teknologiaulottuvuuteen.25 

 

Helwig (2020) kuvaa työpaperissaan strategisen autonomian käsitteen laajentumista 

niin sanotusta perinteisestä autonomiasta laaja-alaiseen globaaliin autonomiaan. Pe-

rinteisesti strateginen autonomia on ymmärretty pelkästään autonomiana turvallisuus- 

ja puolustusasioissa sekä Natosta ja Yhdysvalloista riippumattomana kykynä puolus-

taa Euroopan aluetta myös sotilaallisesti. Keskustelu strategisesta autonomiasta on 

kuitenkin viime vuosina laajentunut puolustusulottuvuuden lisäksi myös esimerkiksi 

taloudelliseen ja teknologiseen autonomiaan Kiinasta ja Yhdysvalloista sekä kykyyn 

puolustaa eurooppalaisia etuja ja arvoja moniarvoisessa ja keskinäisriippuvaisessa 

maailmassa. Vaikka näkemykset perinteisestä autonomiasta ovat edelleen osa keskus-

telua, on kuitenkin muistettava, että autonomiaa voi olla myös esimerkiksi Kiinasta, 

YK:sta tai WTO:sta ja se voi kohdistua talous-, teknologia- tai energiapolitiikkaan.26 

                                                           
20 Ojanen (2020). 
21  Tocci (2021). 
22 Koenig (2021). 
23 Lewander et al. (2021). 
24 Ks. European External Action Service (EEAS): Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global 
Strategy for the European Union’s Foreign and Security Policy, 2016, haettu 6.6.2022 osoitteesta https://eu-
ropa.eu/!Tr66qx. 
25 Tocci (2021). 
26 Helwig (2020). 



                                                                                           

7 

Euroopan unionin strateginen autonomia perinteisesti ymmärrettynä on aina ollut 

hankala keskustelunaihe unionin jäsenvaltioille, sillä turvallisuus- ja puolustuspoli-

tiikka on totuttu näkemään muista politiikan osa-alueista erillisenä ja yksinomaan jä-

senvaltioiden oman päätöksenteon piiriin kuuluvana asiana27. Vaikka unionin jäsen-

valtiot ovatkin virallisesti hyväksyneet strategisen autonomian tavoitteen myös puo-

lustusulottuvuudessa, se on keskustelun aiheena edelleen kiistanalainen: jäsenvaltioilla 

ei ole yhteisymmärrystä siitä, mikä on Euroopan unionille sopiva strategisen autono-

mian taso28.  

 

Näkemykset strategisen autonomian syventämisestä ovat nimittäin jakaneet unionin 

jäsenvaltioita erityisesti itä-länsi-akselilla. Ranska on ollut yksi merkittävimmistä stra-

tegisen autonomian puolestapuhujista, kun taas Itä-Euroopan maat, kuten Baltian 

maat ja Puola, ovat puhuneet transatlanttiset suhteiden syventämisen tärkeydestä 

unionin autonomian sijaan. Tällaiseen ”europeanistien” ja ”atlantistien” väliseen ja-

kautumiseen vaikuttaa kansallinen strateginen kulttuuri ja kansalliset uhkakäsitykset.29 

Strategisella kulttuurilla30 tarkoitetaan turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa sekä soti-

laallisessa toiminnassa vallalla olevia kansallisia normeja ja käyttäytymismalleja: poli-

tiikan toteuttamisen tapaa tai tyyliä, jonka pohjalta voidaan ennustaa valtion toiminta-

malleja sekä selittää valtion tekemiä ratkaisuja.31 Strateginen kulttuuri vaikuttaa siis 

käsityksiin ja asenteisiin sotilaallisesta voimankäytöstä ja sen järjestämisestä sekä kan-

sainvälisestä yhteistyöstä. Kansalliset uhkakäsitykset puolestaan riippuvat valtioiden 

kansallisista haavoittuvuuksista ja maantieteellisestä sijainnista.32 Tämän vuoksi onkin 

selvää, että erityisesti puolustusulottuvuuden strategiseen autonomiaan suhtaudutaan 

hyvin eri tavoin eri puolilla Eurooppaa. 

 

Yleinen keskustelu unionin strategisesta autonomiasta on kulkenut moneen suuntaan 

ja keskustelun vilkkauteen on vaikuttanut monet kansainvälisen politiikan tapahtu-

mat33. Keskustelu unionin strategisesta autonomiasta turvallisuus- ja puolustuspoliit-

tisissa asioissa vilkastui kuitenkin erityisesti, kun Venäjä liitti Krimin niemimaan lait-

tomasti itseensä vuonna 2014. Euroopassa tapahtunut valtioiden välisten rajojen siir-

täminen sotilaallisen voiman avulla sai monet vaatimaan Euroopan unionilta suurem-

paa vastuunottoa Euroopan puolustuksesta, sillä vain hieman ennen tapahtumaa Yh-

dysvallat olivat kotiuttaneet merkittävän määrän joukkojaan Euroopasta ja ilmoitta-

neet Yhdysvaltain turvallisuuspoliittisen painopisteen siirtyvän Aasiaan34. Joidenkin 

                                                           
27 Ojanen (2020). 
28 Koenig (2021). 
29 Ibid. 
30 Lisää Euroopan unionin strategisesta kulttuurista esim. Meyer, Chritoph O.: Teorising European Strategic Cul-
ture: Between Convergence and the Persistence of National Diversity. Centre of European Policy Studies (CEPS), Work-
ing Document NO. 204, 2004, haettu 30.6.2022 osoitteesta http://aei.pitt.edu/6634/1/1126_204.pdf. 
31 Sivonen, Pekka: Strateginen kulttuuri ja Yhdysvaltain voimapolitiikka epätavanomaisessa sodankäynnissä ja 
sotilaallisessa väliintulossa. Tiede ja Ase, vol. 77, 2019, s. 31. 
32 Koenig (2021). 
33 Ks. Lewander et al. (2021) & Lippert et al. (2019) & Tocci (2021). 
34 Piirainen, Pete: Transatlanttinen suhde. Suomi ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan: Turvallisuusympäristön muutoksen 
vaikutukset Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Pesu, Matti; Mikkola, Harri & Iso-Markku, Tuomas (eds.), 
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näkemysten mukaan Yhdysvaltain vetäytyminen Euroopasta on merkinnyt eräänlai-

sen voimatasapainon tyhjiön syntymistä Euroopan alueelle. Unionin strategista auto-

nomiaa ja sen tärkeyttä onkin perusteltu sillä, että mikäli Euroopan unioni haluaa säi-

lyttää rauhan Euroopan mantereella, sen tulee omaksua itsenäinen rooli Euroopan 

alueen turvallisuuden takaajana ja täytettävä tuo Yhdysvaltain jälkeensä jättämä valta-

tyhjiö.35 

 

Myöhemmin keskustelu Euroopan unionin strategisesta autonomiasta vilkastui enti-

sestään Donald Trumpin presidenttikauden aikana, jolloin Yhdysvaltain näkemykset 

transatlanttisista suhteista alkoivat ailahdella. Yhdysvaltoja ei enää koettu Euroopassa 

yhtä vakaaksi ja luotettavaksi kumppaniksi kuin ennen, vaan Euroopan unionin stra-

tegista autonomiaa alettiin vaatia tilanteissa, joissa unionin ja Yhdysvaltain näkemykset 

eroavat toisistaan. Autonomialla tarkoitettiin nimenomaan unionin suurempaa vas-

tuuta Euroopan alueen turvallisuuden ja puolustuksen takaamisessa sekä liberaalien ja 

demokraattisten arvojen suojelemisessa.36 Lisäksi Iso-Britannian ero Euroopan uni-

onista vauhditti osaltaan unionin autonomiakeskustelua, sillä Iso-Britannia oli yksi 

merkittävimmistä unionin jäsenvaltioista, jotka kannattivat puolustuspolitiikassa 

transatlanttisten suhteiden syventämistä strategisen autonomian sijaan.37 

 

Joe Bidenin valinta Yhdysvaltain presidentiksi puolestaan palautti keskusteluun trans-

atlanttisten suhteiden merkityksen38, ja keskustelussa alettiin taas korostaa, että Yh-

dysvaltain sitoutuminen Euroopan puolustukseen on tärkeää alueen turvallisuuden 

kannalta. Keskustelu unionin strategisen autonomian syventämisestä ei kuitenkaan hä-

vinnyt, sillä huoli Trumpin kaltaisten henkilöiden valinnasta Yhdysvaltain johtoon on 

säilynyt. Keskustelussa korostetaan edelleen varautumista tilanteeseen, jossa Yhdys-

valtain poliittinen johto kulkee Euroopan unionin kanssa niin sanotusti eri suuntaan 

ja peräänkuulutetaan unionin autonomian merkitystä tällaisessa tilanteessa. Covid-

pandemia puolestaan vei turvallisuuspoliittisen keskustelun huomion hetkeksi lähes 

kokonaan ei-sotilaallisten uhkien torjuntaan ja autonomiakeskustelu keskittyi pitkälti 

politiikan muihin ulottuvuuksiin kuin sotilaalliseen puolustusulottuvuuteen.39 

                                                           
Finnish Institute of International Affairs (FIIA), 2022, s. 18–19, haettu 17.5.2022 osoitteesta 
https://www.fiia.fi/julkaisu/suomi-ja-venajan-hyokkays-
ukrainaan?utm_source=fiia_julkaisutiedote&utm_medium=email&utm_campaign=fiia_ffpp8. 
35 Nestoras, Antonios: The EU must replace the US as a security provider in Europe. Euronews, 28.3.2022, haettu 
7.6.2022 osoitteesta https://www.euronews.com/my-europe/2022/03/28/the-eu-must-replace-the-us-as-a-
security-provider-in-europe. 
36 Aggestam, Lisbeth & Hyde-Price, Adrian: Double Trouble: Transatlantic Relations and European Strategic 
Autonomy. Journal of Common Market Studies (JCMS) vol. 57 (Annual Review), 2019, s. 114–127 & Cameron, Fra-
ser: EU Strategic Autonomy - A Perennial Pipe Dream? European Policy Centre (EPC), 27.1.2022, haettu 
25.5.2022 osoitteesta https://www.epc.eu/en/publications/EU-strategic-autonomy-A-perennial-pipe-
dream~4565a0. 
37 Koenig (2021). 
38 Vaikka todellisuudessa Biden Eurooppa-myönteisenä presidenttinä ei kuitenkaan ole osoittautunut 
merkittävästi ”sopivammaksi” transatlanttisten suhteiden tilan kohentamisen tai Euroopan unionin strategisen 
autonomian syventämisen näkökulmasta. Ks. Martin, Garret & Sinkkonen, Ville: Past as Prologue? The 
United States and European Strategic Autonomy in the Biden Era. European Foreign Affairs Review vol. 27 Special 
Issue, 2022, s. 99–120. 
39 Koenig (2021). 
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2.3. Strategisen autonomian syventämisen edellytykset 

Vaikka Euroopan unionin jäsenvaltiot ovatkin olleet keskenään erimielisiä siitä, mikä 

on unionin strategisen autonomian tyydyttävä taso ja luonne, strategisen autonomian 

syventäminen on kuitenkin yleisesti unionin jäsenvaltioiden hyväksymä tavoite. Seu-

raavaksi tarkastellaan aiempien tutkimusten ja kirjoituksien pohjalta eurooppalaisten 

ajatushautomoiden, poliitikkojen ja asiantuntijoiden esittämiä näkemyksiä unionin 

strategisen autonomian syventämisen edellytyksistä ennen kevään 2022 vaikutusta. 

 

Ensinnäkin Euroopan unionin strategisen autonomian syventämistä on rajoittanut jä-

senvaltioiden poliittisen tahtotilan puute yhteiseen päätöksentekoon, joten syventääk-

seen unionin autonomiaa jäsenvaltioiden tulisi osallistua aktiivisesti unionin yhteiseen 

politiikkaan.40 Strategisen autonomian syventäminen esimerkiksi puolustusasioissa 

vaatisi jäsenvaltioilta syvempää integraatiota – ja kenties jopa määräenemmistöpäätös-

ten lisäämistä41. Syvempi institutionaalinen autonomia puolustusasioissa nostaa kui-

tenkin esiin kysymyksen unionin instituutioiden päällekkäisyydestä Naton kanssa sekä 

huolen jäsenvaltioiden suvereniteetista.42 

 

Toinen strategisen autonomian syventämisen edellytys olisi unionin jäsenvaltioiden 

strategisen kulttuurin harmonisoiminen. Jäsenvaltioiden toiminnan tulisi muovautua 

yhteisesti jaettujen uskomusten ja käyttäytymismallien pohjalta, mikä vaatisi esimer-

kiksi jäsenvaltioiden yhteisesti jakaman arvion laatimista vallitsevasta tilanteesta ja 

haasteista sekä mahdollisista uhkakuvista.43 Strategisen kulttuurin harmonisoiminen 

puolestaan edellyttäisi myös unionin sisäisen pirstoutumisen torjumista. Strategisen 

autonomian syventäminen vaatii unionin jäsenvaltioilta yhtäläistä sitoutumista liberaa-

lien ja demokraattisten arvojen sekä oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien kun-

nioittamiseen. Autonomia syntyy sisäisesti yhtenäisestä ja vahvasta Euroopan uni-

onista. Lisäksi strategisen autonomian syventämine vaatii unionilta myös valmiutta 

puolustaa liberaaleja ja demokraattisia arvoja kollektiivisesti lähialueiden konflik-

teissa.44 

 

Kolmanneksi strategisen autonomian syventäminen edellyttää myös globaalien keski-

näisriippuvuuksien hallintaa. Hallinnalla tarkoitetaan riippuvuuksien ja kumppanuuk-

sien tasapainottamista erityisesti kauppa-, energia- ja ilmastopolitiikan aloilla, mutta 

myös turvallisuus- ja puolustuspolitiikassa sekä teknologian saralla.45 Keskinäisriippu-

vuuksien hallinta on tasapainoa omavaraisuuden ja riippuvuuksien välillä. Tasapainon 

                                                           
40 Helwig (2020). 
41 Crosson, Dylan Macchiarini: The European Peace Facility. Centre for European Policy Studies (CEPS), 
7.3.2022, haettu 5.5.2022 osoitteesta https://www.ceps.eu/the-european-peace-facility/ & Russack, Sophia: 
The good, the bad and the ugly of the Conference on the Future of Europe. Centre of European Policy Studies (CEPS), 
12.5.2022, haettu 25.5.2022 osoitteesta https://www.ceps.eu/the-good-the-bad-and-the-ugly-of-the-confer-
ence-on-the-future-of-europe/.  
42 Helwig (2020). 
43 Ibid. & Koenig (2021). 
44 Tocci (2021). 
45 Ibid. 
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saavuttaminen esimerkiksi puolustusulottuvuudessa vaatii unionin ja jäsenvaltioiden 

panostamista ja investoimista materiaaliseen autonomiaan, joka tarkoittaisi puolustus-

menojen kasvattamisen lisäksi investointeja muun muassa teollisuuteen, kalustoon, 

teknologiaan ja tutkimukseen.46  

 

Kun tarkastellaan edellä esitettyjä autonomian syventämisen edellytyksiä suhteessa ke-

vään 2022 tapahtumiin, voidaan huomata Euroopan unionin ”edistysaskelia”: jäsen-

valtiot ovat löytäneet ennennäkemätöntä tahtotilaa yhteiseen päätöksentekoon sekä 

laatineet strategisessa kompassissa yhteisen toimintaympäristöä koskevan uhka-ana-

lyysin. Seuraavassa luvussa tarkastellaan tarkemmin, miten eurooppalaisissa ajatushau-

tomoissa analysoitiin Euroopan unionin strategista autonomiaa kevään 2022 tapahtu-

mien valossa.  

                                                           
46 Helwig (2020). 
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3. STRATEGISEN AUTONOMIAN ASKELEET 
KEVÄÄLLÄ 2022 

 

jatushautomojulkaisuista nousee esiin kolme ulottuvuutta (poliittinen, sotilaal-

linen ja taloudellinen), joiden puitteissa Euroopan unionin strategisesta auto-

nomiasta on keskusteltu kevään 2022 aikana. Nämä kolme aineistolähtöisesti 

muodostettua strategisen autonomian ulottuvuutta muodostavat tämän työpaperin 

käsittelyn rungon. Poliittisella autonomialla47 tarkoitetaan jäsenvaltioiden kykyä ja tah-

totilaa yhteiseen päätöksentekoon sekä siihen tarvittavaa jaettua ymmärrystä vallitse-

vasta tilanteesta, prioriteeteista ja käytettävissä olevista toimintamalleista. Sotilaallisella 

autonomialla tarkoitetaan puolestaan unionin kykyä toteuttaa unionin alueen turvalli-

suus- ja puolustustavoitteita joko itsenäisesti tai yhteistyössä unionin itse valitsemien 

kumppaneiden kanssa – pääsääntöisesti Naton. Taloudellisella autonomialla taas tar-

koitetaan kykyä saavuttaa ja ylläpitää autonomiseen toimintaan tarvittavia taloudellisia 

ja materiaalisia edellytyksiä. Taloudellinen autonomia edellyttää keskinäisriippuvuuk-

sien hallintaa – sopivaa suhdetta omavaraisuuden ja riippuvuuksien välillä. 

3.1. Kompassi osoittaa kohti suurempaa poliittista autonomiaa 

Euroopan unionin johtajat hyväksyivät ainutlaatuisen unionin turvallisuus- ja puolus-

tuspoliittisen ohjausasiakirjan, strategisen kompassin48, 24. maaliskuuta 2022. Strate-

ginen kompassi on asiakirjana ensimmäinen laatuaan: se on samanaikaisesti unionin 

yhteinen turvallisuus- ja puolustuspoliittinen strategia sekä konkreettinen toiminta-

suunnitelma. Kompassin tarkoitus on antaa suuntaa ja lisää syvyyttä unionin turvalli-

suus- ja puolustuspoliittisille tavoitteille seuraavien 5–10 vuoden aikana. Strateginen 

kompassi on liki kaksivuotisen kirjoitusprosessin tulos ja se julkaistiin keväällä 2022 

Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan keskellä.49 Viimeisen kuukauden 

aikana ennen asiakirjan julkaisemista strateginen kompassi kirjoitettiinkin monelta 

osin vielä uusiksi, jotta asiakirja vastaisi paremmin Venäjän hyökkäyssodan vaikutuk-

siin50. 

 

Strateginen kompassi on nimensä mukaisesti kompassi, jonka suuntana on Euroopan 

unionin suurempi strateginen autonomia: strategisen kompassin mukaan muutokset 

geopoliittisessa tilannekuvassa edellyttävät Euroopan unionilta suurempaa vastuuta 

omasta turvallisuudestaan sekä kykyä toimia turvallisuuden takaamiseksi mahdollisten 

                                                           
47 Vrt. Helwig (2020). 
48 Ks. European union: Strategic Compass for Security and Defence, 2022, haettu 9.5.2022 osoitteesta 
https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/documents/strategic_compass_en3_web.pdf. 
49 Paul, Amanda; Shea, Jamie; Chihaia, Mihail Sebastian; Ciolan, Ionela; Riekeles, Georg & Rodríguez, Andrea 
García: Will the Strategic Compass be a game-changer for EU security and defence? European Policy Centre (EPC), 
5.4.2022, haettu 9.5.2022 osoitteesta https://epc.eu/en/publications/Will-the-Strategic-Compass-be-a-game-
changer-for-EU-security-and-defen~479820. 
50 Blockmans, Steven; Crosson, Dylan Macchiarini & Paikin, Zachary: The EU’s Strategic Compass - A guide to 
reverse strategic shrinkage? Centre of European Policy Studies (CEPS), 31.3.2022, haettu 9.5.2022 osoitteesta 
https://www.ceps.eu/ceps-publications/the-eus-strategic-compass/. 

A 
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kumppaneiden kanssa ja tarvittaessa myös yksin. Strategisen autonomian suhteen 

kompassin tavoite on selkeä: ”Strateginen kompassi parantaa EU:n strategista riippu-

mattomuutta ja kykyä työskennellä kumppaneiden kanssa omien arvojensa ja etujensa 

turvaamiseksi.” Strategisen kompassin mukaan unioni vahvempana turvallisuustoimi-

jana tulee täydentämään Natoa, joka on edelleen merkittävä unionin jäsenvaltioiden 

turvallisuuden takaaja.51 

 

Strategiselta kompassilta toivottiin askelta kohti syvempää strategista autonomiaa52 – 

ja ajatushautomoiden julkaisujen perusteella strateginen kompassi todella vastaa näi-

hin toiveisiin. Julkaisujen perusteella vallitsee laaja yhteisymmärrys siitä, että strategi-

sella kompassilla on suuri merkitys unionin strategiselle autonomialle: asiakirja pitää 

sisällään kauan kaivatun ensimmäisen jäsenvaltioiden yhteisen turvallisuusympäristöä 

koskevan uhka-analyysin53. Lisäksi unionin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet laatimaan 

uhka-analyysin kolmen vuoden välein, mikä on avainasemassa strategisen kulttuurin 

harmonisoimisessa. Säännöllisin väliajoin uusiutuva uhka-analyysi tekee unionin tur-

vallisuus- ja puolustuspolitiikasta johdonmukaisempaa.54 Kompassille annetaan ylei-

sesti tunnustusta siitä, että asiakirjan suunta on oikea: yhteisesti jaetun turvallisuusti-

lannekuvan ja uhka-analyysin muodostaminen sekä sen säännöllinen tarkistaminen. 

 

Toisaalta strategista kompassia on myös kritisoitu esimerkiksi viime hetkellä tapahtu-

neesta Venäjä-retoriikan muutoksesta turvallisuusympäristön kuvauksessa. On esi-

tetty pohdintoja siitä, kertooko tällainen viime hetken muutostarve muista epähuomi-

oista turvallisuusympäristön analyysissa esimerkiksi Kiinan osalta55. Merkittävin heik-

kous strategisen autonomian näkökulmasta on kuitenkin se, että kompassissa Yhdys-

vallat nähdään edelleen ”itsestään selvänä” liittolaisena, jonka sisäpoliittisia asioita ja 

heilahduksia ei oteta huomioon unionin kannalta56. Yhdysvaltojen pitäminen itses-

täänselvyytenä ei myöskään huomioi sitä tosiasiaa, että Yhdysvaltain turvallisuuspo-

liittinen painopiste siirtyy pitkällä tähtäimellä kohti Tyynenmeren aluetta, Aasiaa ja 

Kiinaa57. Pitkällä aikavälillä Euroopan unionin tulee turvata strateginen autonomiansa 

tilanteissa, joissa Yhdysvaltain ja Euroopan unionin turvallisuuspoliittiset prioriteetit 

ja tavoitteet eroavat toisistaan. Lisäksi unionin strategisen autonomian kannalta yhteis-

                                                           
51 Euroopan unionin neuvosto: Turvallisuus- ja puolustusalan strateginen kompassi – Euroopan unioni, joka suojaa kan-
salaisiaan, arvojaan ja etujaan sekä edistää kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Brysseli, 21.3.2022a, s.13, haettu 
9.5.2022 osoitteesta https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7371-2022-INIT/fi/pdf. 
52 Esim. Koenig (2021); Cameron (2022) & Hartwig-Peillon, Rose: The European Army Project: the Answer to the 
Union's Strategic Shrinkage. EUROPEUM Institute for European Policy, 31.1.2022, haettu 24.5.2022 osoitteesta 
https://www.europeum.org/en/articles/detail/4686/eu-monitor-the-european-army-project-the-answer-to-
the-union-s-strategic-shrinkage. 
53 Esim. Paul et al. (2022). 
54 Antinozzi, Isabella (haastateltu): What is the 'strategic compass' and what does it mean for EU defence? Haastattelija 
Alice Tidey, Euronews, 23.3.2022, haettu 9.5.2022 osoitteesta https://www.euronews.com/my-
europe/2022/03/23/what-is-the-strategic-compass-and-what-does-it-mean-for-eu-defence. 
55 Blockmans et al. (2022). 
56 Ibid. 
57 Piirainen (2022) & Paikin, Zachary: The European security order after Putin’s aggression. Centre for European Pol-
icy Studies (CEPS), 9.3.2022, haettu 17.5.2022 osoitteesta https://www.ceps.eu/the-european-security-order-
after-putins-aggression/. 
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työn syventäminen eurooppalaisten unionin ulkopuolisten valtioiden, kuten Ison-Bri-

tannian ja Norjan, kanssa on ensisijaisen tärkeää, mutta strateginen kompassi käsitte-

lee näitä kumppanuuksia vain pintapuolisesti58. 

 

Vaikka strateginen kompassi on turvallisuus- ja puolustuspoliittinen asiakirja, kom-

passin yhteydessä ajatushautomot käyttävät pääsääntöisesti strategisesta autonomiasta 

sen laajempaa määritelmää59, sillä ajatushautomoiden julkaisuissa kompassia kohtaan 

esitetty kritiikki on kritiikkiä nimenomaan kompassin suppeudesta. Kompassi ei kri-

tiikin mukaan huomioi kokonaisvaltaisesti Euroopan unionin riippuvuuksia useista eri 

toimijoista useilla eri politiikkaulottuvuuksilla60, vaikka kompassissa onkin pyritty 

huomioimaan erityisesti unionin puolustuskyky hybridi- ja kyberuhkia vastaan.  

3.2. Sotilaallinen autonomia: kumppanina Nato 

Euroopan unionin strateginen autonomia sotilaallisen puolustuksen kehittämisessä 

kulminoituu pitkälti kysymykseen autonomian suhteesta Natoon. Monet unionin jä-

senvaltiot ovat pitkään nähneet Euroopan unionin sotilaallisten puolustusrakenteiden 

kehittämisen tarpeettomana, sillä ei ole pidetty järkevänä käyttää unionin resursseja 

Naton kanssa päällekkäisten rakenteiden kehittämiseen. Tämän seurauksena sotilaal-

lisen puolustuksen järjestämiseen liittyvissä asiakysymyksissä vallan siirtämistä unio-

nin tasolle ei ole nähty millään tapaa realistisena vaihtoehtona – ja institutionaaliset 

muutokset kohti unionin suurempaa sotilaallista autonomiaa ovatkin näyttäneet hyvin 

epätodennäköisiltä.61 

 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan keväällä 2022 muutti Euroopan turvallisuustilannetta ta-

valla, jonka seurauksena keskustelu Euroopan puolustuksesta vilkastui merkittävästi. 

Sota Euroopassa on vaatinut reagointia niin Euroopan unionilta kuin Natoltakin, ja 

sen seurauksena ajatushautomot, media ja poliittiset päättäjät ovat käyneet vilkasta 

keskustelua unionin ja Naton välisestä suhteesta: mikä olisi sopiva yhteistyön muoto 

ja taso. Lisäksi keskustelun aiheeksi on jälleen noussut Euroopan unionin strateginen 

autonomia puolustusulottuvuudessa eli toisin sanoen unionin kyky puolustaa Euroop-

paa myös sotilaallisesti. 

 

Vaikka kevään 2022 ajatushautomokeskustelussa on havaittavissa näkemyseroja trans-

atlanttisen liiton puolustajien ja niin sanotun Euroopan unionin puolustusliiton kan-

nattajien välillä, kokonaiskuvan perusteella voidaan kuitenkin alustavasti sanoa, että 

kevään 2022 keskustelu muodostaa luonnollisen jatkumon unionin sotilaallista auto-

nomiaa käsittelevälle keskustelulle. Keväällä 2022 näyttää vallitsevan yhteisymmärrys 

siitä, että sotilaallisen puolustuksen näkökulmasta unionin strateginen autonomia tar-

koittaa ainakin toistaiseksi tiivistä transatlanttista yhteistyötä: Euroopan unionin 

                                                           
58 Antinozzi (2022). 
59 Vrt. Helwig (2020): globaali autonomia. 
60 Esim. Paul et al. (2022) & Blockmans et al. (2022). 
61 Helwig (2020). 
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strategisen autonomian korostaminen ei tarkoita transatlanttisen liiton heikentämistä, 

vaan päinvastoin autonomia vaatii lisää yhteistyötä ja koordinaatiota Yhdysvaltain 

kanssa62. Yhdysvallat on jopa kannustanut Euroopan unionia toimimaan autonomi-

sesti asiakysymyksissä, jotka ovat puhtaasti eurooppalaisia63. 

 

Huomion arvoista on, ettei strateginen kompassikaan esitä Euroopan unionia Naton 

vaihtoehtona, vaan korostaa niiden välistä täydentävyyttä64. Vaikka kompassi asettaa 

unionille tavoitteeksi perustaa 5 000 sotilaan nopean toiminnan joukon, kompassissa 

ei ole kyse ”täysimittaisen eurooppalaisen armeijan” rakentamisesta. Kompassin ta-

voite on pikemminkin luoda perusta ”autonomisemmalle eurooppalaiselle puolustus-

asenteelle pitkällä aikavälillä”.65 Eurooppalaisen armeijan perustamista ei ole nähty re-

levanttina toimenpiteenä unionin strategisen autonomian syventämisen kannalta66. 

Kompassi tarjoaa Euroopan unionille puitteet olla vahvempi turvallisuuden tarjoaja, 

sekä mahdollisuuden ottaa vastaan myös sotilaallisia tehtäviä, mikäli olosuhteet siihen 

pakottavat67. Ajatushautomoiden kirjoittelussa korostuu siis ajatus siitä, että unionin 

tulee kasvattaa ja ylläpitää autonomista kykyään reagoida turvallisuusympäristön muu-

toksiin, jos tilanne niin vaatii. Toistaiseksi Euroopan unioni on autonomisesti valinnut 

toteuttaa alueellisen sotilaallisen puolustuksen yhteistyössä Naton ja Yhdysvaltain 

kanssa.  

 

Vaikka ajatushautomoiden kevään 2022 julkaisuissa on havaittavissa yksimielisyyttä 

siitä, että transatlanttinen yhteistyö on Euroopan unionille autonominen valinta, unio-

nin strategisen autonomian toteutuminen suhteessa Natoon keväällä 2022 jakaa kui-

tenkin näkemyksiä. Kriittisimpien näkemysten mukaan vain Yhdysvallat ja Nato voi-

vat turvata Euroopan alueellisen puolustuksen ja Euroopan unioni voi ottaa turvalli-

suustoimijan roolia vain hybridipuolustuksessa – ja siinäkin vain transatlanttisen yh-

teistyön avulla68. Lisäksi on kritisoitu Euroopan unionia siitä, ettei se ole kyennyt kas-

vattamaan uskottavuuttaan autonomisena puolustusliittona, vaan Natolla on tunnus-

tettu olevan kasvava rooli kevään tapahtumissa. Tätä argumenttia tukee esimerkiksi 

Suomen ja Ruotsin päätökset hakea Naton jäsenyyttä.69 Kritiikin ydin voidaan ymmär-

                                                           
62 Zuleeg, Fabian: Has the EU gone far enough on sanctions? European Policy Centre (EPC), 25.2.2022, haettu 
19.5.2022 osoitteesta https://epc.eu/en/publications/Has-the-EU-gone-far-enough-on-sanctions~465000. 
63 Piatkiewicz, Danielle; Visnerova, Alexandra & Scarazzato, Lorenzo: Time to Redefine the Terms and Conditions 
of the Transatlantic Relationship? EUROPEUM Institute for European Policy, Policy Paper, 11.1.2022, haettu 
24.5.2022 osoitteesta https://www.europeum.org/en/articles/detail/4658/policy-paper-time-to-redefine-the-
terms-and-conditions-of-the-transatlantic-relationship-2021-transatlantic-policy-forum-in-review. 
64 Scazzieri, Luigi: Does the Strategic Compass Herald a Stronger EU in Security and Defence? Centre for European 
Reform (CER), 25.3.2022, haettu 19.5.2022 osoitteesta https://www.cer.org.uk/insights/does-strategic-
compass-herald-stronger-eu-security-and-defence. 
65 Borges de Castro, Ricardo: EU 'hybrid power' to face the Russian threat. European Policy Centre, 24.2.2022, 
haettu 18.5.2022 osoitteesta https://epc.eu/en/publications/EU-hybrid-power-to-face-the-Russian-
threat~462ecc. 
66 Hartwig-Peillon (2022). 
67 Scazzieri (2022). 
68 Borges de Castro (2022). 
69 Ortega, Andrés: The greater Europe that might have been and the one that, unfortunately, could be in prospect. Elcano 
Royal Institute, 8.3.2022, haettu 18.5.2022 osoitteesta https://www.realinstitutoelcano.org/en/the-greater-
europe-that-might-have-been-and-the-one-that-unfortunately-could-be-in-prospect/. 
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tää pohdintana siitä, onko Euroopan alueen sotilaallisen puolustuksen järjestäminen 

yhteistyössä Naton kanssa todella autonominen valinta vai pakottava riippuvuus. On 

myös esitetty, että Euroopan unionin strategisen autonomian syventyminen sekä täy-

sivaltaiseksi turvallisuustoimijaksi kehittyminen on kevään 2022 tapahtumien seurauk-

sena tilapäisesti pysähtynyt, sillä keväällä 2022 Euroopan unionin rooli turvallisuus-

toimijana on ollut niin tiiviisti sidoksissa Natoon70. Nato puolestaan on Ukrainan so-

dan myötä onnistunut löytämään kylmän sodan aikaisen tarkoituksensa ja roolinsa 

uudelleen71. 

 

Toisaalta ajatushautomokeskustelussa on esillä myös näkemyksiä, joiden mukaan Eu-

roopan unionin strateginen autonomia puolustusulottuvuudessa on toteutunut mer-

kittävällä tavalla kevään 2022 tapahtumissa. On jopa esitetty, että Venäjän hyökkäys 

Ukrainaan on toiminut motivaationa ainakin hetkellisen ”Euroopan puolustusliiton” 

syntymiselle72 – tai ainakin luonut perustan unionin vahvemmalle yhtenäiselle ulko- ja 

puolustuspolitiikalle sekä syvemmälle puolustusteolliselle integraatiolle. Tällaisia nä-

kemyksiä on perusteltu muun muassa sillä, että Euroopan unioni on saanut todellista 

geopoliittista vaikutusvaltaa Venäjään kohdistuvien pakotteiden kautta sekä avusta-

malla Ukrainaa taloudellisen tuen lisäksi merkittävillä ase- ja ampumatarvikehankin-

noilla73. 

 

Kaikissa aineistona käytetyissä julkaisuissa ei ole nimetty suoraan, että julkaisussa kä-

sitellään unionin strategista autonomiaa, vaan julkaisuissa pohditaan yleisesti unionin 

kykyä reagoida ja toimia kevään 2022 tilanteessa. Tämän alustavan katsauksen perus-

teella on siis mahdotonta sanoa, käsitelläänkö julkaisuissa Helwigin (2020) termein 

perinteistä vai globaalia autonomiaa. Se, miten strateginen autonomia julkaisuissa näh-

dään, vaikuttaa kuitenkin varmasti sävyyn, jolla Euroopan unionin strategisen auto-

nomian toteutumista arvioidaan. Mikäli autonomia ymmärretään perinteisenä (puh-

taasti sotilaallisena) autonomiana, ei unionin strategisen autonomian taso välttämättä 

vaikuta kovinkaan merkittävältä: sotilaallinen puolustus nojaa riippuvuudenomaisesti 

Natoon. Toisaalta, jos autonomia ymmärretään laajemmin globaalina autonomiana, 

on helpompi nähdä unionin strategisen autonomian toteutuneen uskottavasti esimer-

kiksi talous- ja pakotepolitiikan näkökulmasta.  

 

Vaikuttaa siis siltä, että Naton ja Euroopan unionin suhdetta ei tulisi tarkastella vain 

sotilaallisen puolustuksen näkökulmasta, vaan näiden kahden valtioiden välisen liiton 

                                                           
70 Dijkstra, Hylke: The War in Ukraine and Studying the EU as a Security Actor. Instituto Affari Internazionali, 
22.4.2022, haettu 23.5.2022 osoitteesta https://www.iai.it/en/pubblicazioni/war-ukraine-and-studying-eu-
security-actor. 
71 Almunia, Joaquín: Marking the first Europe Day of the Brave New World. Centre for European Policy Studies 
(CEPS), 9.5.2022, haettu 25.5.2022 osoitteesta https://www.ceps.eu/marking-the-first-europe-day-of-the-
brave-new-world/. 
72 Crosson (2022). 
73 Alcaro, Riccardo: The EU and the Ukraine War: Making Sense of the Rise of a “Geopolitical” Union. Instituto Af-
fari Internazionali (IAI), 7.3.2022, haettu 20.5.2022 osoitteesta https://www.iai.it/en/pubblicazioni/eu-and-
ukraine-war-making-sense-rise-geopolitical-union. 
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toimijuutta ja autonomiaa suhteessa toisiinsa tulisi tarkastella laajemmin. Helmikuussa 

2022 vain muutama päivä ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan sekä Naton että Eu-

roopan unionin virkamiehet korostivat tyytyväisyyttään Naton ja unionin väliseen 

koordinoituun yhteistyöhön Ukrainan kriisin hoitamisessa. Virkamiesten mukaan mo-

lemmilla toimijoilla on ollut selkeät vastuualueet, mikä on helpottanut yhteistä toimin-

taa: Nato on vastannut sotilaallisen toiminnan järjestelyistä ja unioni puolestaan talou-

dellisesta toiminnasta. Molempien organisaatioiden edustajat kuitenkin tunnustivat, 

että mikäli toimijat pyrkivät Ukrainan sodan jälkeen kasvattamaan uskottavuuttaan 

toisen toimijan vastuualueella, yhteistyö voi kärsiä.74 

 

Euroopan unionin keskittyminen puolustusulottuvuudessa esimerkiksi vain taloudel-

liseen ja diplomaattiseen toimintaan, voisi selkiyttää Euroopan unionin ja Naton vä-

listä toimintaa myös jatkossa. Työnjaon selkiyttämiseksi on kuitenkin tunnustettu 

tarve organisaatioiden yhteiselle strategialle, joka määrittäisi näiden kahden toimijan 

välisen suhteen, yhteistyön tason ja vastuualueet.75 Yhteinen strategia ja toiminnan 

koordinoiminen parantaisi molempien toimijoiden kansainvälistä asemaa ja toiminta-

kykyä76 – ja näin ollen yhdessä molempien toimijoiden intressit huomioiden laadittu 

ja yhteisesti hyväksytty strategia voisi syventää myös unionin strategista autonomiaa.  

 

Lisäksi ajatushautomokeskustelussa on tunnustettu, että koordinoitu yhteistyö Naton 

ja Euroopan unionin välillä olisi kaikkien unionin jäsenvaltioiden edun mukaista – 

myös transatlanttista liittoa vahvasti puolustavien valtioiden. Euroopan unionin voisi 

puhtaasti sotilaallisen autonomian sijaan kasvattaa puolustususkottavuuttaan sellaisilla 

puolustusulottuvuuden aloilla, joiden kehittämiseen Euroopan unionilta löytyy jo val-

miiksi tarpeeksi kapasiteettia. Esimerkiksi strateginen kompassin esittämän unionin 

”hybridityökalupakin” käyttöönotto voisi koordinoidun yhteistyön kautta tukea sekä 

Naton sotilaallista toimintaa että unionin uskottavuutta puolustustoimijana.77 

3.3. Avoin taloudellinen autonomia: tasapaino omavaraisuuden ja     
riippuvuuksien välillä 

Taloudellinen autonomia on Euroopan unionin kontekstissa haastava käsite, sillä ta-

loudellinen autonomia yhdistetään usein protektionismiin, joka on vastoin Euroopan 

unionin liberaaleja arvoja. Strategisen autonomian näkökulmasta taloudellisella auto-

nomialla ei kuitenkaan tarkoiteta protektionismia – ja käsitteiden välisen sekaannuk-

sen välttämiseksi Euroopan unionin taloudellisesta autonomiasta käytetäänkin usein 

                                                           
74 McGee, Luke: Vladimir Putin has succeeded in uniting his opponents. CNN Europe, 19.2.2022, haettu 19.5.2022 
osoitteesta https://edition.cnn.com/2022/02/19/europe/surprising-unity-in-europe-ukraine-crisis-intl-
cmd/index.html. 
75 Ortega (2022). 
76 Simón et al. (2022). 
77 Terlikowski, Marcin: Poland and NATO’s next strategy: deterring Russia and making European Defence Work (for the 
Alliance). Elcano Royal Institute, 16.2.2022, haettu 25.5.2022 osoitteesta 
https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/poland-and-natos-next-strategy-deterring-russia-and-
making-european-defence-work-for-the-alliance/. 
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käsitettä avoin strateginen autonomia78.79 Käsite ei kuitenkaan ole ongelmaton, sillä avoi-

muus ja autonomia mielletään toistensa vastakohdiksi. Avoin strateginen autonomia 

tarkoittaa kuitenkin avoimuutta niissä asioissa, joissa unioni voi olla avoin, ja toisaalta 

autonomiaa asioissa, joissa unionin täytyy olla autonominen.80 Avoimen strategisen au-

tonomian käsiteellä on siis pyritty kunnianhimoisesti yhdistämään taloudellisen avoi-

muuden hyödyt sekä toisaalta mahdollisuus suojella taloutta epäreilulta ja avoimuutta 

väärinkäyttävältä toiminnalta81 sekä varsinaiselta protektionismilta82. Käsitteen mää-

rittelyvaikeudesta huolimatta avoimen strategisen autonomian ydin on taloudellisten 

keskinäisriippuvuuksien hallinta: tasapaino omavaraisuuden ja riippuvuuksien välillä83. 

 

Covid-pandemia paljasti merkittäviä haavoittuvuuksia globaaleissa tuotanto- ja toimi-

tusketjuissa, mikä on lisännyt entisestää Euroopan unionin halua olla strategisesti au-

tonominen myös taloudellisesti. Näin ollen esimerkiksi kriittisen infrastruktuurin, mu-

kaan lukien kriittisten tuotanto- ja toimitusketjujen, sekä puolustusteollisuuden tur-

vaaminen kriisitilanteissa voidaan nähdä asioina, joissa unionin täytyisi jossain määrin 

olla autonominen ja vähintäänkin tietoisesti hallita riippuvuuksiaan. Unionin tulisi siis 

kyetä suojelemaan ja vahvistamaan esimerkiksi kriittisiä teollisuudenalojaan säilyttäen 

samalla talouden ja markkinoiden avoimuus.84 

 

Puolustusteollisuus muodostaa yhden Euroopan unionin kriittisimmistä teollisuuden-

aloista. Muihin teollisuuden aloihin verrattuna unionin puolustusteollisuudella on kui-

tenkin omat erityispiirteensä. Jäsenvaltioiden halliukset ovat puolustusteollisuuden ai-

noita asiakkaita ja näin ollen tutkimus ja kehitys tapahtuu tiiviissä yhteistyössä ostajien 

ja tuottajien välillä. Lisäksi puolustusteollisuuden alaa voidaan suojella kansallisesti, 

mutta unionin tasolla ei ole olemassa erillisiä sääntöjä, jotka suojelisivat unionin sisäi-

siä puolustusteollisuuden markkinoita ulkopuolisilta toimituksilta. Ajatus unionin 

puolustusteollisuuden autonomiasta herättää kuitenkin pienemmissä jäsenvaltioissa 

huolta protektionismista, joka voisi johtaa teollisesti suurempien jäsenvaltioiden etu-

lyöntiasemaan. Välttääkseen tällaisen tilanteen syntymisen unionin tulisi muun muassa 

                                                           
78 Eng. open strategic autonomy; ks. Gehrke, Tobias: EU Open Strategic Autonomy and the Trappings of Geoe-
conomics. European Foreign Affairs Review vol. 27, Special Issue, 2022, s. 61–78. 
79 Tocci (2021). 
80 Iglesias, Miguel Otero; Ortega, Andrés & Korteweg, Rem: A Spanish-Dutch view on open European strategic 
autonomy in trade, industry and digital policy: seven pitfalls to avoid. Elcano Royal Institute, 11.2.2022, haettu 
13.6.2022 osoitteesta https://www.realinstitutoelcano.org/en/analyses/a-spanish-dutch-view-on-open-
european-strategic-autonomy-in-trade-industry-and-digital-policy-seven-pitfalls-to-avoid/. 
81 Gehrke, Tobias: Treading the trade needle on Open Strategic Autonomy. Strategic Autonomy and the 
Transformation of the EU – New Agendas for Security, Diplomacy, Trade and Technology. Niklas Helwig (ed.), Finnish 
Institute of International Affairs (FIIA), 2021, s. 87–103, haettu 13.6.2022 osoitteesta 
https://www.fiia.fi/julkaisu/strategic-autonomy-and-the-transformation-of-the-eu. 
82 Molthof, Luuk; Zandee, Dick & Cretti, Giulia: Unpacking open strategic autonomy – From concept to practice. 
Clingendael Netherlands Institute of International Relations, 2021, haettu 14.6.2022 osoitteesta 
https://www.clingendael.org/sites/default/files/2021-11/Unpacking_open_strategic_autonomy.pdf. 
83 Euroopan unionin neuvosto: Neuvostolta päätelmät EU:n talous- ja rahoitusjärjestelmän strategisesta 
riippumattomuudesta, Brysseli, 5.4.2022b, haettu 14.6.2022 osoitteesta 
https://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/2022/04/05/council-adopts-conclusions-on-
strategic-autonomy-of-the-european-economic-and-financial-sector/. 
84 Molthof et al. (2021). 
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ehkäistä unionin sisäistä pirstoutumista sekä harmonisoida puolustusteollisuuteen liit-

tyvää strategista kulttuuria. Lisäksi avoimen strategisen autonomian saavuttamisen 

keskiössä on sujuva ja selkeä yhteistoiminta unionin ja jäsenvaltioiden välillä sekä pie-

nempien jäsenvaltioiden puolustusteollisuuden tukeminen esimerkiksi taloudellisilla 

tukijärjestelmillä.85 

 

Erilaisilla rahastoilla ja taloudellisilla tukijärjestelmillä onkin näin ollen merkittävä rooli 

Euroopan unionin autonomiakeskustelussa. Sen lisäksi, että rahastoilla ja tukijärjestel-

millä pyritään tukemaan turvallisuuden kannalta kriittistä teollisuutta, tutkimusta ja 

innovaatioita, unioni pyrkii rahastojen kautta myös torjumaan ei-sotilaallisia uhkia 

sekä lisäämään vakautta Euroopan lähialueilla.86 Naton kanssa päällekkäisyyksien vält-

tämiseksi Euroopan unionin puolustusrakenteiden kehittäminen on siis suuntautunut 

ei-toimeenpaneville sektoreille, kuten sotilaalliseen koulutukseen sekä erilaisten puo-

lustusrahastojen ja -innovaatioiden kehittämiseen87. Yksi merkittävimmistä rahas-

toista on Euroopan unionin rauhanrahasto88, jolla on ollut merkittävä rooli myös ke-

vään 2022 tapahtumissa: Euroopan unioni rahoitti rauhanrahaston kautta ensim-

mäistä kertaa ase- ja ampumatarvikehankintoja sotaa käyvälle valtiolle. Kevään 2022 

ajatushautomokeskustelussa tämän on argumentoitu olevan yksi unionin merkittä-

vimmistä ja voimakkaimmista teoista Ukrainan sodassa.89 

 

Taloudellisen autonomian näkökulmasta toinen kevään 2022 merkittävimmistä teoista 

on Euroopan unionin Venäjälle asettamat laajamittaiset kaupankäyntiin, pankkijärjes-

telmiin sekä venäläisten oligarkkien ja eliitin henkilökohtaiseen omaisuuteen kohdis-

tuvat pakotteet. Euroopan unioni on harjoittanut Venäjään kohdistuvaa pakotepoli-

tiikkaa vuodesta 2014 lähtien, mutta pakotepolitiikka laajeni merkittävästi vasta hel-

mikuun 24:nnen päivän jälkeen. Unionin Venäjää vastaan asettamien talouspakottei-

den tarkoitus ennen laajamittaisen hyökkäyssodan alkua oli toimia ensisijaisesti Venä-

jään kohdistuvana pelotteena ja pakotteilla pyrittiin ennaltaehkäisemään Venäjän mah-

dollisia aggressiivisia toimia. Hyökkäyksen jälkeen pakotteiden tarkoitus on vaihtunut, 

ja nyt niiden tarkoitus on tehdä sodankäynti Venäjälle, erityisesti Putinille ja hänen 

lähipiirilleen, mahdollisimman kalliiksi.90 

 

Euroopan unionin pakotepolitiikkaa on kuitenkin haitannut Euroopan unionin jäsen-

valtioiden merkittävä riippuvuus venäläisestä energiasta91. Näin ollen unioni ei ole 

energiariippuvuuksiensa takia kyennyt toimimaan taloudellisen autonomian näkökul-

masta täysimääräisesti. Kevään 2022 ajatushautomokeskustelussa on kuitenkin esitetty 

                                                           
85 Ibid. 
86 Scazzieri (2022). 
87 Helwig (2020). 
88 Eng. European Peace Facility (EPF). 
89 Esim. Crosson (2022). 
90 Akhvlediani, Tinatin & De Groen, Willem Pieter: Sanction-proof or sanction-hit. Centre for European Policy 
Studies (CEPS), 18.3.2022, haettu 7.6.2022 osoitteesta https://www.ceps.eu/ceps-publications/sanction-
proof-or-sanction-hit/. 
91 Ibid. 
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näkemyksiä, joiden mukaan unionin ankara pakotepolitiikka Ukrainan sodan alkami-

sen jälkeen on vahvistanut unionia geopoliittisena toimijana. Näkemyksien mukaan 

unioni on kyennyt voittamaan sisäisiä erimielisyyksiään sekä tekemään yhtenäisiä no-

peita päätöksiä vähentääkseen energiariippuvuuttaan, mikä on kasvattanut unionin 

strategista autonomiaa92. Toisaalta unionin pakotepolitiikkaa on myös kritisoitu stra-

tegian puutteesta: nopeasti organisoidut pakoteet ovat olleet välttämättömiä, mutta 

pitkällä tähtäimellä unionin tulisi omaksua strategisempi lähestymistapa pakotepoli-

tiikkaansa93. 

 

Kolmas merkittävä toiminta talouden näkökulmasta on myös unionin jäsenvaltioiden 

vahva sitoutuminen puolustusmenojen kasvattamiseen keväällä 2022. Puolustusasi-

oissa strategisen autonomian saavuttamisen keskeisenä edellytyksenä on ollut puolus-

tusmenojen kasvattaminen94, sillä sen on tunnustettu olevan yksi merkittävimmistä 

unionin geopoliittista vaikutusvaltaa vahvistavista tekijöistä95. Kevään 2022 tapahtu-

mat ovatkin johtaneet siihen, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat lupautuneet 

kasvattamaan puolustusmenojaan merkittävästi96. Lisäksi myös strateginen kompassi 

edellyttää jäsenvaltioilta puolustusmenojen säännöllistä kasvattamista ”vastaamaan 

unionin yhteistä tavoitetasoa kriittisten puutteiden vähentämiseksi siviili- ja sotilasvoi-

mavaroissa”97. 

 

Kevään 2022 ajatushautomokeskustelun perusteella voidaan alustavasti sanoa, että ta-

loudellisen autonomian näkökulmasta Euroopan unioni on keväällä 2022 tehnyt po-

liittista ja sotilaallista autonomiaulottuvuutta konkreettisempia tekoja strategisen au-

tonomian ja vahvemman geopoliittisen toimijuuden saavuttamisen eteen. Teoilla on 

kieltämättä todellisia vaikutuksia kohdevaltioiden toimintaan (sotatarvikeavustukset 

helpottavat Ukrainan puolustautumista ja pakotteet heikentävät Venäjän toimintaky-

kyä), mutta ennen kaikkea taloudelliset teot luovat narratiivia vahvasta geopoliittisesta 

Euroopan unionista, joka puolustaa aktiivisesti liberaaleja ja demokraattisia arvoja Eu-

roopassa. Strategiseen autonomiaan narratiivina paneudutaan tarkemmin vielä seuraa-

vassa luvussa.  

                                                           
92 Ks. Ibid. 
93 Esim. Bond, Ian & Meyers, Zach: Russia-Ukraine: the West Needs a Sanctions Strategy. Centre for European 
Reform (CER), 10.3.2022, haettu 6.7.2022 osoitteesta https://www.cer.org.uk/publications/archive/policy-
brief/2022/russia-ukraine-west-needs-sanctions-strategy. 
94 Ks. Tocci (2021). 
95 Borges de Castro (2022). 
96 Antinozzi (2022) & Blockmans et al. (2022). 
97 Euroopan unionin neuvosto (2022a), s. 36. 
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4. LOPUKSI: KOHTI STRATEGISTA AUTONOMIAA 
TRANSATLANTTISESSA YHTEISTYÖSSÄ 

 

evään 2022 ajatushautomokeskustelu Euroopan unionin strategisesta auto-

nomiasta muodostaa selkeän jatkumon keskustelun kronologiassa. Unionin 

strategiselle autonomialle on ollut ”tilausta” jo aiemmin, eikä kevään 2022 

tapahtumat tee merkittävää poikkeusta keskustelun ydinargumentteihin – vaikka 

transatlanttisen liiton merkitystä korostetaankin nyt enemmän kuin esimerkiksi Do-

nald Trumpin presidenttikauden aikana. Tämän työpaperin aineiston perusteella voi-

daan siis sanoa, että Euroopan unionin ”syvä” halu olla strategisesti autonominen on 

säilynyt, vaikka transatlanttisen liiton merkitystä kevään 2022 dramaattisten tapahtu-

mien myötä korostetaankin aiempaa enemmän. Lisäksi keskustelua Euroopan unionin 

strategisesta autonomiasta käydään edelleen, erityisesti länsieurooppalaisten ajatus-

hautomoiden keskuudessa, sillä kevään 2022 tapahtumien johdosta unionin ja sen 

kumppaneiden yhteistyön ja riippuvuuksien välinen suhde on joutunut uudelleenarvi-

oinnin kohteeksi. Keväällä 2022 strategisen autonomian käsitettä ei kuitenkaan käytetä 

keskustelussa merkittävästi, vaan keskustelussa puhutaan laajemmin unionin kyvystä 

toimia itsenäisesti, mikä sinänsä tarkoittaa strategista autonomiaa. 

 

Kevään 2022 ajatushautomokeskustelun perusteella voidaan näkökulmasta riippuen 

argumentoida Euroopan unionin strategisen autonomian kehittymisen, taantumisen 

tai pysähtymisen puolesta. Keskustelun perusteella näyttääkin siltä, että strategisen au-

tonomian kokonaisuuden kehittymisen arvioinnin sijaan on merkittävämpää arvioida 

strategisen autonomian merkitystä ja kehittymistä eri ulottuvuuksien kautta. Tämän 

työpaperin aineiston perusteella voidaan alustavasti hahmotella, että strateginen auto-

nomia ymmärretään eri ulottuvuuksilla hieman eri tavoin, mikä puolestaan vaikuttaa 

siihen, miten strategisen autonomian nähdään toteutuneen ja kehittyneen. Se, että 

strateginen autonomia toimii erilaisena viitekehyksenä kaikilla ulottuvuuksilla, osoittaa 

kuitenkin epäselvyyttä unionin roolista koko ajan monimutkaistuvassa kansanvälisessä 

ympäristössä98. 

 

Mikäli Euroopan unionin strategisen autonomian merkitystä ja kehittymistä tarkastel-

laan erikseen poliittisen, sotilaallisen ja taloudellisen ulottuvuuden kautta, voidaan tä-

män työpaperin aineiston perusteella tehdä muutamia alustavia hahmotelmia. Ensin-

näkin unionin poliittinen autonomia näyttää ottaneen merkittäviä askelia eteenpäin: 

kevään 2022 aikana on ilmennyt ennennäkemätöntä tahtotilaa unionin yhteiseen pää-

töksentekoon sekä uhkien torjuntaan. Lisäksi poliittisen autonomian näkökulmasta 

strategisen kompassin merkitys on kiistaton: kompassi asettaa unionille tietynlaiset 

raamit ja ohjaa kohti suurempaa poliittista autonomiaa. Toiseksi näyttää siltä, että ta-

loudellisen autonomian suhteen unioni on kyennyt tekemään konkreettisimpia tekoja, 

                                                           
98 Ks. Helwig, Niklas: The Ambiguity of the EU’s Global Role: A Social Explanation of the Term 'Strategic 
Autonomy'. European Foreign Affairs Review vol. 27, Special Issue, 2022, s. 21–38. 
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joilla on todellista vaikutusvaltaa. Taloudelliset toimet vaikuttavat kohdevaltioissa sekä 

luovat narratiivia unionista geopoliittisena toimijana. Kolmanneksi sotilaallisen auto-

nomian näkökulmasta unionin strateginen autonomia toteutuu yhteistyössä Naton 

kanssa. Naton rooli Euroopan alueen puolustuksessa on osoittautunut merkittäväksi 

voimaksi kevään 2022 ajatushautomokeskustelun perusteella. Unioni on kuitenkin au-

tonomisesti valinnut toteuttaa Euroopan alueen sotilaallisen puolustuksen yhteis-

työssä Naton ja Yhdysvaltain kanssa – ainakin toistaiseksi.  

 

Vaikka transatlanttisilla suhteilla on tällä hetkellä keskeinen merkitys Euroopan unio-

nin turvallisuuden takaamisessa, on kuitenkin kevään 2022 tapahtumista huolimatta 

selvää, että Yhdysvaltain turvallisuuspoliittinen painopiste siirtyy pitkällä tähtäimellä 

kohti Tyynenmeren aluetta ja Kiinaa99. Ukrainan sodan jälkeen Venäjä ja sen aiheut-

tama uhka Euroopassa ei kuitenkaan ”ole menossa minnekään”, joten jonkinlaisen 

autonomisen eurooppalaisen turvallisuusjärjestelmän rakentamisen tulisi säilyä unio-

nin poliittisen agendan kärjessä100. Lisäksi Euroopan unionin tulee strategista autono-

miaa kehittäessään huomioida, että Yhdysvallat on tehnyt ja todennäköisesti tulee te-

kemään ulko- ja turvallisuuspoliittisia päätöksiä sisäpoliittisten motiivien ja intressien 

ajamana riippumatta siitä, kuka Yhdysvaltain presidentti on. Yhdysvaltain sisäpoliitti-

set linjat määrittivät esimerkiksi tärkeimpiä päätöksiä Afganistanin konfliktissa viimei-

sen 20 vuoden aikana, eikä Euroopan mielipiteitä otettu huomioon edes Yhdysvaltain 

päätöksessä vetäytyä Afganistanista kesällä 2021.101 

 

Tämän työpaperin aineiston perusteella eurooppalaista strategista autonomiaa kos-

keva keskustelu on edelleen jakautunut itä-länsi-akselilla strategisen autonomian puo-

lestapuhujiin ja transatlanttisen liiton puolustajiin. Kevään 2022 ajatushautomokirjoit-

telun perusteella länsieurooppalaiset strategisen autonomian puolestapuhujat eivät 

kuitenkaan ole korvaamassa transatlanttista yhteistyötä, vaan korostavat Euroopan 

unionin strategista autonomian kehittämistä niin, ettei se tapahdu transatlanttisen lii-

ton kustannuksella. Länsieurooppalaisen ajatushautomokirjoittelun perusteella ke-

väällä 2022 unionin strategista autonomiaa ei siis aseteta vastakkain transatlanttisen 

liiton kanssa.102 Itäeurooppalaisessa ajatushautomokeskustelussa strategista autono-

miaa ei keväällä 2022 juurikaan käsitellä. Esimerkiksi puolalainen ajatushautomo Polish 

Institute of International Affairs (PISM) käsittelee strategista kompassia vain Euroopan 

unionin avaruusstrategian näkökulmasta103, ja saman ajatushautomon julkaisema kir-

joitus Euroopan alueellisesta puolustuksesta Venäjän uhkaa vastaan käsittelee 

                                                           
99 Cameron (2022) & Simón et al. (2022). 
100 Paikin (2022). 
101 Cameron (2022). 
102 Ks. esim. espanjalais-hollantilainen näkemys: Simón et al. (2022). 
103 Ks. Koziot, Aleksandra: Strategic Compass: Towards EU Space Strategy for Security and Defence. Polish Institute of 
International Affairs (PISM), 24.1.2022, haettu 6.6.2022 osoitteesta https://www.pism.pl/publications/strate-
gic-compass-towards-eu-space-strategy-for-security-and-defence. 
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yksinomaan Natoa104. Lisäksi esimerkiksi länsieurooppalaisen Elcano Royal Instituten 

julkaisemassa Euroopan puolustusta vain Puolan näkökulmasta käsittelevässä kirjoi-

tuksessa painotetaan kesäkuussa 2022 julkaistua Naton strategista konseptia unionin 

strategisen kompassin sijaan105. Tämän työpaperin aineiston perusteella on siis edel-

leen havaittavissa Euroopan unionin strategista autonomiaa koskevia painotus-eroja 

unionin jäsenvaltioiden itä-länsi-akselilla.  

4.1. Strateginen autonomia Euroopan unionin poliittisena narratiivina 

Kevään 2022 ajatushautomokeskustelu strategisen autonomian ympärillä osoittaa 

Helwigin kevään 2022 artikkelin106 kanssa samansuuntaisen päätelmän: strateginen au-

tonomia on Euroopan unionin kontekstissa ennen kaikkea myös narratiivi, jota Eu-

roopan unioni kertoo itsestään ja jolla se pyrkii vaikuttamaan siihen, miten muut kan-

sainvälisen politiikan toimijat sen näkevät. Helwigin mukaan Euroopan unionilla ei 

kuitenkaan ole vain yhtä narratiivia, joka kuvaisi unionin kansainvälisen identiteetin 

alkuperää tai sen tavoitetta. Sen sijaan Euroopan unionilla on olemassa useita itsemää-

rittelyn narratiiveja, jotka perustuvat sen kokemukseen taloudellisena toimijana sekä 

rauhan- ja turvallisuuden takaajana. Helwig osoittaa, että strategisen autonomian kä-

sitteen houkuttelevuus perustuu siihen, että se resonoi erilaisten unionin kansainvä-

listä roolia koskevien käsitysten kanssa ja käsitettä voidaan mukailla sen mukaan, mil-

laisia mielikuvia kulloinkin unionista halutaan välittää ulospäin.107  

 

Mikäli strateginen autonomia ymmärretään narratiivina, Euroopan unionin sotilaal-

lista autonomiaa keväällä 2022 käsittelevässä ajatushautomokeskustelussa on jotain 

samaa kuin Suomen Nato-optiota käsittelevässä keskustelussa. Suomen Nato-optio 

tarkoitti autonomista valintaa olla sotilaallisesti liittoutumaton, mutta keskustelussa 

nostettiin kuitenkin säännöllisesti esille, että tämä autonominen liittoutumattomuus-

valinta voidaan ulkoisten tilanteiden muuttuessa tarkistaa ja tarvittaessa muuttaa – 

mikä sitten keväällä 2022 tapahtuikin. Samoin voidaan ajatella, että Euroopan unioni 

on autonomisesti valinnut turvata Euroopan alueen puolustuksen yhdessä Naton ja Yh-

dysvaltain kanssa, mutta olosuhteiden muuttuessa valinta voidaan tarkistaa ja tarvittaessa 

myös muuttaa. Esimerkiksi Donald Trumpin kaltaisen presidentin uudelleenvalinta tai 

radikaalit näkemyserot Euroopan unionin sekä Yhdysvaltain ja Naton intresseissä ja 

arvoissa voi johtaa siihen, että unioni autonomisesti valitsee olla toteuttamatta Euroopan 

alueen ulko- ja turvallisuuspoliittisia päämääriä yhdessä Naton ja Yhdysvaltain kanssa. 

Jää nähtäväksi olisiko tällainen irtautuminen koskaan todellisuudessa mahdollista, 

mutta ainakin unionin strategista autonomiaa käsittelevässä keskustelussa argumentti 

                                                           
104 Ks. Lorenz, Wojciech: Forward Defence: a New Approach to NATO's Defence and Deterrence Policy. Polish Insti-
tute of International Affairs (PISM), 27.4.2022, haettu 6.6.2022 osoitteesta https://www.pism.pl/publica-
tions/forward-defence-a-new-approach-to-natos-defence-and-deterrence-policy.  
105 Ks. Terlikowski (2022). 
106 Helwig (2022). 
107 Ibid. 
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näyttäytyy merkittävässä roolissa – joko eräänlaisena unionin sisäisenä itsemäärittelyn 

argumenttina tai ulkoisena Yhdysvalloille osoitettuna viestinä. 

 

Strateginen autonomia narratiivina näkyy kevään 2022 ajatushautomokeskustelun pe-

rusteella myös taloudellisessa ulottuvuudessa. Euroopan unionin kevään 2022 talou-

dellisilla toimilla (Ukrainalle myönnetyt avustukset, Venäjään kohdistuvat pakotteet 

sekä unionin jäsenvaltioiden sitoutuminen puolustusmenojen kasvattamiseen) on kiel-

tämättä todellisia vaikutuksia kohdevaltioiden toimintaan, mutta ne välittävät unionin 

jäsenvaltioille ja kansalaisille sekä kansainvälisen politikan toimijoille myös narratiivia 

vahvasta geopoliittisesta Euroopan unionista. Teot luovat narratiivia, jonka mukaan 

Euroopan unioni ei jää pelkäksi sivustaseuraajaksi Ukrainan sodassa, vaan toimii ak-

tiivisesti omien arvojensa ja normiensa mukaan rauhan edistäjänä Euroopassa ja lähi-

alueilla. Narratiivi tyydyttää unionin sisäisen yleisön vaatimuksen rauhan puolustami-

sesta sekä toisaalta luo myös varoittavaa esimerkkiä muille Eurooppaa tai länsimaista 

maailmanjärjestystä mahdollisesti uhkaaville toimijoille.108 

 

Lopuksi voidaan todeta, että vaikka vielä on liian aikaista arvioida, millaiset konkreet-

tiset vaikutukset kevään 2022 tapahtumilla on Euroopan yhteisen turvallisuus- ja puo-

lustuspolitiikan kehittymiselle, voidaan kuitenkin nähdä jo nyt tapahtuneen kiistaton 

muutos siinä, miten Euroopan unioni arvioi Eurooppaan kohdistuvia uhkia ja reagoi 

niihin.109 Unionin turvallisuus- ja puolustuspoliittisen toiminnan on nähty kehittyvän 

normaalioloissa hyvin hitaasti, ja usein erilaiset ulkoiset voimat ovatkin sysänneet 

unionin turvallisuuspoliittisia muutoksia nopeasti eteenpäin110. Koska Euroopan uni-

onilla on siis tapana uusiutua poliittisten kriisien myötävaikutuksesta111, kevään 2022 

dramaattiset tapahtumat pitävät sisällään sellaisia muutosvoimia, joilla on varmasti vai-

kutusta myös unionin strategisen autonomian kehittymisessä pitkällä aikavälillä. 

  

                                                           
108 Bond et al. (2022). 
109 Crosson (2022). 
110 Altrogge, Tobias Jung: Team Europe Trilogy: the three dimensions of a stronger EU in the world. Elcano Royal 
Institute, 8.4.2022, haettu 3.6.2022 osoitteesta https://www.realinstitutoelcano.org/en/team-europe-trilogy-
the-three-dimensions-of-a-stronger-eu-in-the-world/. 
111 Hartwig-Peillon (2022). 
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