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Hyvät Ystävät, 
 
Ajattelin tänään käydä läpi kolme ajankohtaista ulko- ja turvallisuuspolitiikan 
kysymystä ja lopuksi teen käytännönläheisen ehdotuksen Suomen 
kansainvälisen toiminnan kärkiteemaksi. 
 
Aluksi kuitenkin muutama yleinen huomio. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitää 
olla aina mahdollisimman selkeää ja ennustettavaa, mutta erityisesti silloin, 
kun talous on kuralla. Selkeää ja ennustettavaa sen pitää olla erityisesti 
naapureiden, siis Pohjoismaiden, Venäjän ja Baltian maiden, näkökulmasta. 
Uusia vivahteita ei kannata hakea pelkästään uutisten toivossa, kun 
talouspolitiikassa riittää töitä.  
 
Selkeyttä ja ennustettavuutta olisin toivonut erityisesti ajankohtaisessa Islanti-
asiassa. Valtioneuvoston selvitys Suomen osallistumisesta Islannin ilmatilan 
valvomisen yhteydessä toteutettavaan harjoitustoimintaan on parhaillaan 
eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan käsittelyssä.  
 
Nykytilanteen valossa hallituksen epäselvä päättäminen ja tiedottaminen 
asiassa ihmetyttävät. Vuosi sitten hallitus ilmoitti, että Suomi harkitsee 
osallistumista Nato-maa Islannin ilmavalvontaan. Viime vuoden lokakuussa 
pääministeri Katainen ilmoitti Suomen valmiudesta osallistua Islannin 
ilmavalvontaan yhdessä Ruotsin kanssa. 
 
Jälkikäteen on vaikea ymmärtää, olettiko Suomen hallitus tosiaan, että Nato 
ottaisi Naton ulkopuolisen maan komentorakenteisiinsa hoitamaan yhtä 
perustehtäväänsä eli jäsenmaansa ilmavalvontaa.  Islannilla ei ole 
puolustusvoimia ja Nato vastaa maan ilmavalvonnasta.  
 
On myös pakko kysyä, mihin kaikkeen Suomi oli tuolloin valmis. Ainakin 
Suomen hallituksella oli asiasta vajavaiset tiedot, sillä sen jälkeen on käynyt 
selväksi, että operaatiossa vain Nato-maa Norja voi suorittaa valvontaa ja 
kumppanimaat Ruotsi ja Suomi osallistuvat vain ja nimenomaan 
harjoittelutoimintaan. Naton pääsihteeri kävi sen Suomessa selkokielellä 
kertomassa. Kumppanimaat eivät voi osallistua ilmavalvontatehtäviin. 
 
Islannin ilmavalvontaa ei voi myöskään pitää puolustusvoimien kolmen 
päätehtävän mukaisena. Puolustusvoimien lakisääteisiä tehtäviä ovat 
Suomen sotilaallinen puolustaminen, muiden viranomaisten tukeminen ja 
osallistuminen kansainväliseen sotilaalliseen kriisinhallintaan. Natoon 
kuuluvan maan ilmavalvontaan osallistuminen ei ole ilmoitusasia. 
 



Suomelle, Naton kumppanimaalle, harjoittelu Naton kanssa on ollut luontevaa 
ja normaalia toimintaa vuodesta 1994 alkaen. Se on tärkeä osa 
valmistautumista kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin.  
 
Suomen Keskusta on aina suhtautunut myönteisesti puolustusvoimien 
kansainväliseen harjoittelutoimintaan, myös Naton kanssa. Keskustalle sopii 
harjoittelu Islannissa ja sen ilmatilassa nyt sovituilla edellytyksillä. Olennaista 
on, että ilmavalvonta on muuttunut monien vaiheiden jälkeen kansainväliseksi 
harjoittelutoiminnaksi. 
 
Kyse on Norjan johtamasta harjoittelutoiminnasta. Suomalaiset koneet ovat 
harjoittelussa aseistamattomia, emme osallistu tunnistustoimintaan ja Naton 
jäsenmaa Norjan ja kumppanuusmaiden Suomen ja Ruotsin roolit ovat 
operaatiossa selkeästi erotellut. Harjoitus palvelee myös yhteistoimintakyvyn 
kehittämistä liittokunnan kanssa, millä on oma arvonsa kehittäessämme 
kansallista puolustustamme.  
 
Harjoitukseen osallistuminen on järkevää, mikäli puolustusvoimat kokee sen 
tärkeäksi ja kustannustehokkaaksi. Suomen puolustus pohjautuu osaavaan ja 
koulutettuun reserviin. Sen vuoksi Islannin harjoittelutoiminta ei saa syödä 
kertausharjoitusten määrärahoja, vaan sen pitää olla selkeästi osa 
ilmavoimien sisäistä budjettia ja määrärahojen uudelleen kohdentamista. 
Uskon, että esimerkiksi mahdollinen ilmatankkaukseen liittyvä harjoittelu tuo 
ilmavoimille arvokkaan harjoitteluelementin. 
 
Juuri eduskunnassa käsitellyssä ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossa 
korostui pohjoismaisen turvallisuuspoliittisen yhteistyön syventäminen. 
Tällainen harjoittelu tukee yhteisesti hyväksyttyjä tavoitteita. 
 
Yhteistyön syventäminen turvallisuuskysymyksissä Pohjoismaiden kesken on 
luontevaa naapuruuteen, yhteiseen turvallisuusympäristöön ja 
samankaltaiseen arvopohjaan nojautuen. Kanssakäymisemme on aktiivista, 
käytännönläheistä ja luottamuksellista. Kansalaiset antavat pohjoismaiselle 
puolustusyhteistyölle vahvan tukensa. Maanpuolustustiedotuksen 
suunnittelukunnan viime vuonna julkistaman mielipidetutkimuksen mukaan 
91% suomalaisista suhtautuu myönteisesti muiden Pohjoismaiden kanssa 
tehtävään sotilaalliseen yhteistyöhön. 
 
Hyvät ystävät, 
 
Islannin lisäksi toinen ajankohtainen asia on keskustelu sotilaallisesta 
liittoutumattomuudesta ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon käsittelyn 
yhteydessä. Ulkoasiainvaliokunnan mietinnön valmistuttua suurimman 
huomion julkisuudessa sai osakseen sotilaallisen liittoutumattomuuden käsite. 
Tuota keskustelua oli paikoin hämmentävää seurata. 
 
Kuten aikaisemmin totesin, ulko- ja turvallisuuspolitiikassa pitää olla selkeä ja 
ennustettava. Joka hetki pitää tietää, mihin nojaamme. Mielestäni 
nojauskohtia on vain kaksi: joko sotilaallinen liittoutumattomuus ja oma 
uskottava puolustus tai sotilasliitto, siis Nato sitovine sopimuksineen. Suomi ja 



Ruotsi ovat nojanneet tähän ensimmäiseen ja sitä kautta rakentaneet 
pohjolaan rauhaa ja vakautta. Tässä on myös onnistuttu.  
 
Oma uskottava puolustus täydentää ja tukee vakaata ulkopolitiikkaa. 
Puolustus vaatii ollakseen uskottava lisäresursseja lähivuosien aikana. 
Huomautan tässä, että myös liittoutuminen vaatisi huomattavasti 
lisäresursseja. 
 
Minulle insinöörinä tässä asiassa ei ole välimaastoa. Joko nojaamme 
vakaaseen ulkopolitiikkaan ja sitä täydentävään uskottavaan puolustukseen 
tai liitymme sotilasliittoon, Natoon. 
 
Ulkoasianvaliokunta totesi mietinnössään oikein, että maailma on 
keskinäisriippuvainen ja verkottunut. Tämä on mielestäni totta. Se ei 
kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, mihin Suomi nojaa turvallisuuspolitiikassaan 
edellä sanomallani tavalla.  
 
Keskinäisriippuvuus sanana kertoo siitä maailmasta, jossa meidän on 
osattava tehdä yhteistyötä. Pienen maan selviytymisen elinehto on aktiivinen 
verkottuminen kansainvälisillä areenoilla, mutta verkottuminen ei ole 
turvallisuuspoliittinen linja. 
 
Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan on jatkossakin perustuttava 
suomalaisten turvallisuuden takaamiseen ja maamme kansainvälisen aseman 
vahvistamiseen. Teemme itsenäisesti ratkaisumme omasta asemastamme 
sen mukaan mikä on maallemme viisainta. 
 
Suomi on yksiselitteisesti sotilasliittoon kuulumaton maa, joka osallistuu 
pohjoismaiseen puolustusyhteistyöhön, EU:n turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan sekä Nato-yhteistyöhön rauhankumppanuuden pohjalta. 
Arvioimme toimintaympäristömme ja vaikutusmahdollisuuksiemme 
kehittymistä kansallisen etumme näkökulmasta. Kehitämme yhteistyötä Naton 
kanssa aktiivisena kumppanina ja pidämme yllä mahdollisuutta hakea 
jäsenyyttä.  
 
Vaikka Euroopan unioni ei ole sotilasliitto, sillä on suuri vaikutus 
turvallisuuden tuottajana. Tiivis yhteistyö takaa omalta osaltaan rauhaa ja 
vakautta. Lissabonin sopimuksen mukaisesti ja yhteisvastuulausekkeeseen 
perustuen jäsenmaat ovat sitoutuneet auttamaan toisiaan laajan 
turvallisuuden piiriin liittyvissä kysymyksissä, kuten terroristihyökkäyksen 
sattuessa, siviilionnettomuuksissa ja luonnonkatastrofeissa. 
Turvatakuulausekkeen mukaan jäsenvaltioilla on puolestaan velvollisuus 
antaa apua hyökkäyksen kohteeksi joutuneelle YK:n peruskirjan määräysten 
mukaisesti.  
 
Unioni ei ole kehittymässä sotilasliitoksi. Nato säilyy unionin jäsenmaiden 
enemmistön turvallisuuden perustana. Eurooppaan ei ole myöskään 
perusteltua rakentaa päällekkäistä turvallisuusjärjestelmää Naton rinnalle, 
eikä sellaista yksikään unionin jäsenmaa ole ajamassa saati kuvittelemassa.  



Niukentuneiden resurssien tilanteessa on tärkeämpää tukeutua jo olemassa 
olevien turvallisuusjärjestelmien kehittämiseen ja materiaaliyhteistyön 
tiivistämiseen. Euroopan päämiehet keskustelevat joulukuussa ulko-, 
turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, esimerkiksi materiaaliyhteistyöstä. 
Hallituksen on selkeytettävä nopeasti konkreettiset tavoitteet, mitä Suomi 
kokouksesta tavoittelee. 
 
EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikka pystyy myös yhä paremmin vaikuttamaan 
globaaliin kehitys-, ilmasto- ja turvallisuuspolitiikkaan. Tässä on vielä paljon 
tehtävää, mutta suunta on oikea. Suomellakin itsenäisenä toimijana on tässä 
sanansa sanottavana.  
 
Hyvät ystävät, 
 
Kolmas asia, jonka haluan nostaa esille, on liuskekaasu. Sen hyödyntämisellä 
on merkitystä sekä talouspolitiikkaan että ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. 
Tästä asiasta ei vielä paljon puhuta. Yhdysvallat on hyvin nopeasti 
muuttumassa energiaomavaraiseksi maaksi. Liuskekaasun tuotanto on siellä 
moninkertaistunut kymmenessä vuodessa. Voidaan jopa puhua 
liuskekaasuvallankumouksesta.  
 
Energiaintensiivisen teollisuuden kilpailukyky Yhdysvalloissa on merkittävästi 
parantunut suhteessa Eurooppaan ja Aasiaan. Teollisuuden käyttämän 
kaasun hinta on siellä vain murto-osa siitä, mitä maksamme kaasusta 
Euroopassa. Tämä on aiheuttanut teollisuuden tuotannon siirtymistä 
Amerikkaan sekä Aasiasta että Euroopasta. Erityisesti kemian teollisuus 
siirtyy halvan energian ja halpojen raaka-aineiden perässä Yhdysvaltoihin. 
 
Liuskekaasun nopea hyödyntäminen ei ole kuitenkaan ympäristön kannalta 
ongelmatonta. Ympäristöriskit on saatava jatkossa hallintaan, mikäli 
liuskekaasua halutaan hyödyntää kestävästi ja pitkään. Kivihiilen 
korvautuminen puhtaammin palavalla kaasulla voi merkitä sitä, että 
Yhdysvallat sittenkin saavuttaa kansainväliset ilmastopolitiikan tavoitteensa. 
 
On todennäköistä, että Yhdysvaltain kiinnostus muualla maailmassa ja 
herkillä alueilla sijaitseviin öljy- ja maakaasuesiintymiin tulee lähivuosina 
laskemaan. Tällä on seurausvaikutuksensa USA:n ulkopolitiikkaan, mutta 
samalla myös koko kansainväliseen politiikkaan. 
 
Hyvät ystävät, 
 
Lopuksi siirryn ehdotukseeni Suomen kansainvälisen toiminnan 
kärkiteemaksi.  
 
Vedin aikanaan toimitusjohtajana 2000 ihmisen organisaatiota. Toimimme 16 
maassa. Siinä pääsi hyvin vertaamaan eri maiden ihmisten ja työntekijöiden 
luontaisia taitoja. Amerikkalaiset kunnostautuivat myyjinä ja markkinoinnin 
osaajina. He pystyivät myymään sellaista, mitä me emme enää ilkeäisi 
myydä. Esimerkiksi 60-luvulla lanseerattua GM:n pikkulohkoa, siis V8-
moottoria, on myyty jo yli 90 miljoonaa kappaletta. Niitä tehdään edelleen 



sarjatuotantona. Auton moottorit ovat sentään kehittyneet, mutta näitä 
muotteja tarvitaan edelleen. Itsekin ostin tällaisen muutama vuosi sitten 
omaan puukaasuautoon. 
 
Aasialaiset osaavat kopioida, josta he ovat ylpeitä. Kävimme kerran kilpailijan 
tehtaalla Aasiassa. He esittelivät kopiotaan meidän kehittämästä 
testauslaitteesta. He kertoivat laittaneensa 40 insinööriä kopiontityöhön. 
Olimme ällikällä löytyjä. Eikä siinä vielä kaikki. He kysyivät, että voisimmeko 
antaa heille myös laitteen ohjelmiston. Sitä he eivät osanneet kopioida. 
Kulttuuri tukee kopiointia ja he ovat siinä erinomaisia. Sen lisäksi he oppivat 
koko ajan muita taitoja. 
 
Suomalaiset taas ovat tunnettuja ongelmanratkaisukyvystään. Omat 
havaintoni tukevat myös Ollilan vetämän brändityöryhmän tuloksia. 
Suomalainen on parhaimmillaan ratkomassa ongelmia käytännönläheisesti. 
Käytännönläheinen ongelmanratkaisu on meissä elävää ydinosaamista. Se 
erottaa meidät monista muista kansakunnista. 
 
Mistä se johtuu? Ensinnäkin olemme selviytyjiä. Olemme joutuneet olemaan 
sitä ilmastomme ja olosuhteidenkin pakosta. Selviytyminen sodasta, 
sotakorvauksista ja eläminen arktisessa oloissa ovat osa ”DNA:tamme”. Kun 
tämä selviytyminen ja kädentaidot yhdistetään hyvään, maailman parhaaseen 
koulutukseen, lopputuloksena on ainutlaatuinen ydinosaaminen: 
käytännönläheinen ongelmanratkaisukyky. 
 
Mihin voisimme tätä kykyä käyttää? Mitkä ovat maapallon suuria ongelmia? 
Ne ovat ilmastonmuutos, ruoka-, vesi- ja energiapula. Meillä on erinomaista 
osaamista kaikkiin näihin neljään eri osa-alueeseen. Meidän tulee profiloitua 
maailmalla näiden neljän ongelman käytännönläheisenä ratkaisijana. 
Ratkaisut pitävät sisällään teknologiaa, valistusta ja erilaisia palveluja. 
 
Nuo neljä kysymystä tulevat olemaan valtavirtaa, jotka ohjaavat myös uuden 
työn syntymistä ja ihmisten käytännön valintoja. Ne maat, jotka lähtevät 
tosissaan ratkomaan näitä haasteita, ovat voittajia myös talouden 
kilpajuoksussa pitkällä aikavälillä. Näen, että ne muodostavat merkittävän 
rungon myös ulko- ja turvallisuuspoliittiselle ajattelulle sekä 
huoltovarmuudellemme. Meidän tulee ratkaista ongelmia kotimaassa, tehdä 
niin kuin puhumme ja sitten muodostaa niistä sekä kansainvälisen että 
taloudellisen toimintamme kärkiteemat. 
 
Ilmastomuutoksen torjunta koostuu teknologiasta, ihmisten valinnoista ja 
ennen kaikkea uusiutuvan energian hyödyntämisestä. Jos aiomme jättää 
maan paremmassa kunnossa seuraaville sukupolville, meidän on toimittava 
pian. Meidän on löydettävä nopeasti tapa kuluttaa vain sen verran, kun 
luonnon vuosikasvu antaa mahdollisuuden. Raaka-aineet kierrätetään, puusta 
opitaan tekemään talojen, paperin ja huonekalujen lisäksi kankaita, lääkkeitä, 
biohajoavia muoveja ja vain muuhun kelpaamaton osa käytetään energiaksi. 
Itse asiassa lääkkeitä ja muoveja valmistetaan puusta jo nyt, mutta aivan liian 
vähän. 
 



Ruuantuotannossa meidän tulee pitää kiinni omavaraisuudesta monestakin 
syystä. Viljasta ei tehdä enää etanolia polttoaineeksi, vaan ruuantuotannon 
jätteet tulevat olemaan nestemäisten biopolttoaineiden merkittävin raaka-aine. 
 
Liikenne sähköistyy ja muu osa liikenteestä käyttää nestemäisiä 
biopolttoaineita. Olemme omavaraisia energian suhteen halutessamme 30 
vuodessa ja viemme teknologiaa ympäri maailmaa. Vihreä teknologia, 
osaaminen ja koulutus voisivat olla myös kehitysyhteistyömme kärkiteemoja. 
 
Energiantuotantoon löytyy jatkossa myös uusia, puhtaita tuotantotapoja. 
Niistäkin olen saanut nähdä vilauksen eri kehityshankkeissa. Liuskekaasu on 
osoittanut, kuinka suuria muutoksia voi syntyä lyhyessä ajassa.  
 
Vedenpuhdistus ja energia ovat sidoksissa toisiinsa. Edullinen, puhdas 
energia, ratkaisisi myös vesipulan. Suomessa on erittäin korkea 
vesiosaaminen, se osaltaan luo hyvää pohjaa visiollemme. 
 
Käytännönläheiset ongelmanratkaisijat ovat kysyttyjä myös kansainvälisten 
kriisien sovittelijoina ja ratkaisijoina. Siinä olemme kunnostautuneet. Uusi, 
vahva näkökulma globaalien ongelmien ratkaisijana tukee osaltaan tätä 
suomalaisille hyvin sopivaa kansainvälisen toiminnan, rauhanvälittäjän, 
muotoa. 
 
Hyvät kuulijat, 
 
Esittelin ajatuksiani Suomesta kansainvälisenä toimijana. Aktiivinen rooli 
ilmastonmuutoksen, ruoka-, vesi- ja energiapulan ratkaisijana vaatii 
toteutuakseen määrätietoista työtä, rohkeutta ja ennen kaikkea nöyryyttä. 
Uskon kuitenkin, että sitä varten meidät suomalaiset on tähän tilanteeseen 
asetettu ja tästäkin selvitään. 


