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ALKUSANAT

Kirjoitimme käsillä olevan kirjan ensimmäiset rivit jo 2000-luvun alussa. Kum-
mankin kirjoittajan muutettua ulkomaille luonnoksemme jäivät tuolloin pöytä-
laatikkoon ja vasta nyt syntyi tilanne, jolloin pystyimme saattamaan vanhan si-
toumuksemme päätökseen. Kirjan luonteesta johtuen se ei silti ole merkittävällä 
tavalla erilainen kuin jos se olisi julkaistu viisitoista vuotta sitten. Toki kirjan aihe, 
ulkopolitiikkaa koskeva teoreettinen keskustelu, on jonkin verran edennyt näinä 
vuosina. Olennaisilta osiltaan ulkopolitiikan teoriat ovat kuitenkin verrattain py-
syviä. Ne perustuvat alati uudistuvissa versioissaankin varsin vakiintuneisiin kou-
lukuntiin, joissakin tapauksissa jopa vuosisatoja vanhaan yhteiskuntatieteelliseen 
perintöön. Emme ole halunneet kadottaa tätä aiheen suhteellista ajattomuutta 
emmekä sido kirjaamme pelkästään nykyaikaan. Kartoitamme ulkopolitiikan tut-
kimuksen pitkää historiallista linjaa, vaikka samalla pyrimme tuomaan esille myös 
aivan uusinta teoreettista keskustelua.  

Kirja ei sisällä yhtään yksittäistä historiallista tapausta, jota tutkisimme sy-
vemmin jonkin alkuperäislähteistön pohjalta. Olemme toki elävöittäneet teorioita 
lyhyillä esimerkeillä tapauksista, joihin käsittelemiämme teorioita on sovellettu tai 
voitaisiin soveltaa. Esimerkkimme ovat sekä historiasta että nykypäivästä, lähel-
tä ja kaukaa. Useimmiten turvaudumme akateemisiin tutkimuksiin, joissa jonkin 
tapahtuman tarkastelussa on selkeästi hyödynnetty jotakin puheena olevaa teori-
aa. Nostamme esille yksittäisiä esimerkkejä myös historiallisesta kirjallisuudesta, 
muistelmista sekä uutisvälineiden raportoinnista, ja näin tehdessämme korostam-
me niiden teoreettista ulottuvuutta. 

Kirjoitimme kirjan pääkohdiltaan vuoden 2014 kuluessa. Ukrainan tapah-
tumat sekä niiden myötä kiristynyt kansainvälinen turvallisuuspoliittinen tilanne 
sattuivat samaan aikaan. Sodaksi yltynyt kriisi on ajankohtaisuudessaan erityisen 
haastava. Kirjaa kirjoittaessamme aiheesta ei ollut ajallisen läheisyyden vuoksi teh-
ty vertaisarvioinnin läpikäyneitä tai muutoin perusteellisia tutkimuksia. Saatavilla 
on silti lukuisia poliittisia ja journalistisia katsauksia, jotka heijastavat suoraan tai 
epäsuorasti jotakin teoreettista näkökulmaa. Yritämme siksi liki joka luvussa ai-
nakin ohimennen pohtia, mitä annettavaa esittelemillämme teorioilla voisi olla 
juuri kyseisen kriisin kohdalla. Sekä kirjan kirjoittajien että lukijoiden on luon-
tevaa ja hyödyllistä pohtia tällaista ajankohtaista tapahtumaa ja tarkastella sitä 
kiihkottomasti moninaisten tulkintojen kautta. Päähuomiomme on erityisesti Ve-
näjän käyttäytymisessä. Olisiko jonkin teorian avulla voitu ennustaa tapahtumien 
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kulku? Auttavatko teoriat selittämään tai ymmärtämään mistä tässä kaikessa on 
kysymys? Tarjoavatko teoriat työkaluja kohdata tämänkaltainen tilanne, kerto-
vatko ne mitä pitäisi tehdä? Kirjan päättävissä Loppusanoissa kokoamme yhteen 
huomiomme nimenomaan Ukrainan esimerkin suhteen.

Jos Venäjän politiikan arviointi ehkä ylikorostuu kirjassamme mainitusta 
syystä, sen sijaan kirja ei juuri käsittele ajankohtaista keskustelua Suomen mah-
dollisesta Nato-jäsenyydestä. Sivuamme asiaa siellä täällä vain hyvin ohimennen. 
Sinänsä kaikilla käsittelemillämme teorioilla olisi jotain sanottavaa aiheesta. Yksi 
väittäisi ehkä kykenevänsä ennustamaan jäsenyyden tai liittoutumattomuuden. 
Toinen antaisi ohjeen hakea jäsenyyttä tai jättäytyä sen ulkopuolelle. Kolmas voisi 
auttaa päättelemään mitä eri linjanvedoista seuraisi, ja neljäs selittäisi tai tulkitsisi 
miksi on päätetty niin tai näin. 

Mutta mitään yksiselitteistä teoreettista totuutta Suomen Nato-jäsenyydestä 
on turha hakea.  Toki esimerkiksi poliittisen realismin tai geopolitiikan edustajat 
ovat yleensä hanakoita neuvomaan omia kansallisia hallituksiaan. Silti voimme 
vaivatta kuvitella realistin, joka kehottaa Suomea sopeutumaan suurvaltanaapurin 
voimaan pysymällä liittoutumattomana, ja toisen joka päinvastoin kehottaisi Suo-
mea tasapainottamaan Venäjän uhkaa liittoutumalla. Identiteettiteoriat saattaisi-
vat korostaa, että kyse on kahden kansallisen omakuvan kamppailusta, sellaisen 
joka on juurtunut puolueettomuuden perinteeseen ja toisen joka korostaa Suomen 
läntisyyttä; mutta ne eivät määräisi sitä, minkälainen tuon identiteetin tulisi olla. 
Teoriat jättävät aina sijaa tulkinnoille, sovelluksille ja muunnoksille. 

Teoriat tarjoavat silti käsitteelliset välineet ja perusteet muodostaa oma po-
liittinen mielipide Suomen mahdollisesta Nato-jäsenyydestä jonkinlaisen selkeän 
syyn ja seurauksen logiikan pohjalle. Uskomme että kriittinen lukija löytää esitte-
lemistämme teorioista aineksia, joiden avulla hän voi selventää omaa ajatteluaan 
myös tässä asiassa.  

Kirja ei ole aivan vaivaton lukijalle. Emme ole ylen määrin yksinkertaista-
neet varsin monisyisiä asioita. Tosin kyse ei ole tieteellisestä teoksesta siinä merki-
tyksessä, että se esittäisi uusia vastauksia kysymyksiin, joita se tarkastelee. Kirjan 
tyylilajia voi luonnehtia yleiskatsaukseksi puheena olevasta oppialasta. Se tarjoaa 
jäsennellyn ja vertailun mahdollistavan kuvan ulkopolitiikan teorioista. Samalla 
kirja pyrkii välittämään lukijoilleen oivalluksen käsiteltävien ongelmien monimut-
kaisuudesta sekä ratkaisujen keskeneräisyydestä ja epävarmuudesta. 

Silti olemme yrittäneet välttää oppialalla ilmenevää turhaa vaikeatajuisuutta 
ja kätkeytymistä ammattikielen turvallisen savuverhon taakse. ”Vaikea kirjoittaa, 
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helppo lukea” on ollut mottomme. Toivomme että kirja tuntuu tällaiselta myös 
lukijan mielestä. 

Kirjamme tulee soveltua, ei yksinomaan kyseisen oppialan opiskelijoille, 
vaan kaikille, joita ulkopolitiikan harrastus huvittaa tai jotka haluavat oppia jo-
takin alan teoreettisesta kentästä. Kenties jopa ulkopolitiikan käytännön ammat-
tilaiset saattavat kokea jotkin käsittelemämme asiat mielenkiintoisiksi. Ulkopoli-
tiikan päättäjät yleensä karttavat norsunluutornista ehdotettuja neuvoja tai tut-
kijankammiosta kumpuavia teorioita. He pitävät tällaista tietoa, usein syystäkin, 
käytännöstä irrallaan olevana kirjanoppineisuutena. Jotkut ehkä ajattelevat, että 
on kumminkin parempi, jos tutkijat puuhastelevat kirjojensa parissa kuin että he 
olisivat vieläpä päättämässä jostain ulkopoliittisesta asiasta. 

Päättäjillä on silti taipumus ajatella vähintäänkin tiedostamatta jonkin kou-
lukunnan näkökulmasta. Usein päivänpoliittiset erimielisyydet ulkopolitiikan lin-
jasta juontuvat juuri niistä syvemmistä käsityksistä kansainvälisen politiikan luon-
teesta, jotka erottavat yhden teoreettisen koulukunnan toisesta. Yliarvioimatta 
kirjamme merkitystä uskomme, että esittelemämme teoriaperinteen tunteminen 
auttaa jäsentämään paitsi niitä asioita, joihin ulkopolitiikan harrastajat törmää-
vät, myös niitä haasteita, joita jokainen ulkopolitiikan ammattilainen kohtaa työs-
sään. 

Kirjamme kaltainen moniteoreettinen ja kansanomaistettu lähestymistapa 
on mahdollisesti hankala sellaiselle lukijalle, jolla jo on syvä tietämys ja sitoutu-
minen johonkin yhteen katsantokantaan. On selvää, että väsytämme häntä ker-
taamalla perusasioita. Toivomme silti, että myös tällainen valistunut lukija löytää 
kirjastamme uusia ja huomionarvoisia seikkoja. Samaten kehotamme asianhar-
rastajaa, joka lähtökohtaisesti kammoaa kaikkia teorioita – sellaista joka luottaa 
enemmän vaistoonsa, käytännölliseen asiantuntijuuteensa tai kokemukseensa – 
tarttumaan kirjaamme avoimin mielin. Ainakin hän voi testata omia katsomuksi-
aan esittelemiämme vaihtoehtoja vasten. 

Voimme liioittelematta lausua, että kirjassa käydään läpi melkoinen määrä 
ulkopolitiikan tutkimuksen suuntauksia. Samalla myönnämme, ettei kenenkään 
lukeneisuus ja oppineisuus ole niin suuri, että hän voisi kehua virheittä, syvällisesti 
ja tasapuolisesti hallitsevansa kaikki alan teoriat, tuntevansa läpikotaisin jokaisen 
merkittävän teoreetikon ja hänen tuotantonsa, ja vieläpä olevan perillä mitä moni-
naisempien koulukuntien viimeisimmistä sovelluksista. 

Hankalampi seikka on, että valitsemamme moniteoreettinen käsittelytapa, 
joka on väistämätön kokonaiskatsaukseen pyrkivässä teoksessa, tuo joka tapauk-



12

sessa mukanaan vaaran teorioiden pinnallisesta käsittelystä ja asioiden luettelo-
maisesta listaamisesta. Olemme yrittäneet välttää tällaista tunnelmaa. Emme sil-
ti ole halunneet luopua perusajatuksestamme: esittelemme parhaamme mukaan 
ainakin oppialan tärkeimmät teoriat, väittelyt ja keskustelut. Aiheen laajuuden 
vuoksi paljon tärkeätäkin kirjallisuutta on jäänyt hyödyntämättä. Olisimme voi-
neet helposti kymmenkertaistaa lähdeviitteidemme luvun ja ottaa käsittelymme 
alle monta kertaa suuremman määrän varteenotettavia kirjoituksia. Etenkin uu-
simpien keskustelujen osalta, joissa teorianmuodostus on vielä haparoivaa etsimis-
tä ja joiden osalta on ennenaikaista löytää mitään koulukuntaikoniksi päätyvää 
mallia tai teoriaa, olemme tyytyneet vain poimimaan muutamia teoriaesimerkkejä 
paremminkin kuin piirtämään lopullista kuvaa.  

Harmittavampi piirre on, että suurin osa alan uutta luovasta kirjoittelusta 
on angloamerikkalaista ja erityisesti yhdysvaltalaista. Kansainvälisten suhteiden 
tutkimus on tältä osin vinoutunutta. Se ei ota riittävästi huomioon esimerkiksi 
Aasian maiden kasvavaa voimaa, taikka monia muita maailmanpolitiikan ominai-
suuksia, jotka nykyisessä keskustelussa helposti jäävät angloamerikkalaisen teoria-
näkökulman katveeseen. 

Kyseinen tosiseikka näkyy selkeästi lähteissämme ja se heijastuu myös käy-
tännön esimerkeissämme. Tätä hitaasti muuttuvaa asiaintilaa ei voi muuta kuin 
pitää tutkimusalan kapeutena. Tämä puute ei tietenkään mitätöi tutkimusalan 
saavutuksia. Oma kirjamme kulkee tietoisesti sen valtavirran mukana, joka pitää 
sisällään ulkopolitiikan tutkimuksen kaikkein merkittävimmät ja vaikutusvaltai-
simmat teoriat. Tämä valinta johtaa väistämättä angloamerikkalaisen teoriaperin-
teen korostamiseen. Olemme kuitenkin pyrkineet huomioimaan myös eurooppa-
laista, pohjoismaista ja erityisesti suomalaista tutkimusta, joka liittyy esille nosta-
miimme kysymyksiin. 

Olkoonkin että kirjan kirjoittajilla on omat mielipiteensä käsittelyn alaisista 
teorioista sekä niiden keskinäisestä paremmuudesta, tavoitteemme ei ole johdattaa 
lukijaa valitsemaan jotakin yhtä koulukuntaa. Vaikka väite teorioiden tasapuoli-
sesta punnitsemisesta olisi väistämättä harhaanjohtava, kirja pyrkii esittelemään 
kaikki teoreettiset suuntaukset niin sanoaksemme reilusti. Tarkoitamme tällä sitä, 
että lähestymme teorioita niiden omilla ehdoilla. Emme lähde kovin helposti tuo-
mitsemaan teoriaa siitä, mitä se ei ole väittänytkään tekevänsä. 

Yllä sanottu ei tietenkään tarkoita, ettemmekö pyrkisi käsiteltävien teorioi-
den kriittiseen tarkasteluun. Punnitsemme ja arvioimme niiden vahvoja ja heikko-
ja puolia. Teemme silti kunniaa kullekin teorialle tai koulukunnalle tuomalla esil-
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le niiden lähtökohtaoletukset ja ominaispiirteet. Uskomme lähtökohtaisesti, että 
sellainen teoria, joka on läpäissyt alaan liittyvän vertaisarvioinnin sekä usein myös 
kestänyt ajan hammasta, ei voi olla aivan huono tai perusteeton. Oletettavasti 
esittelemiemme teorioiden luojat ja kehittäjät ovat älykkäitä ihmisiä ja heillä on 
ollut hyviä syitä esitellä teoriansa. Todennäköisesti tällainen teoria tai koulukunta 
on vastannut johonkin merkittävään kysymykseen.

Tällaista linjanvalintaa ei ole käsillä olevan kirjan yhteydessä nähtävä teo-
reettisen vastuun pakoilemisena. Se on paremminkin monimuotoisuuden ylistä-
mistä. Sikäli kuin kirja itsessään edustaa jotakin katsantokantaa, sen sanoma on, 
että vaikka yksittäisellä tutkijalla voi olla, ja on suotavaakin olla, sitoumus johon-
kin tiettyyn näkökulmaan, tutkijayhteisöä kaikessa laajuudessaan tulisi rohkaista 
pysymään niin monipuolisena kuin mahdollista. Uskomme että kirjamme kuvas-
taa ja edesauttaa juuri tällaista moniarvoisuutta.

Kirja etenee karkeasti ottaen siten, että johdantoluvussa piirrämme alustavan 
luonnoksen koko oppialan kentästä. Luvun tarkoituksena on osoittaa, miten erilai-
set koulukunnat liittyvät toisiinsa ja mistä niiden eroavaisuudet johtuvat. Samalla 
se on lukijalle ehkä kirjan hankalin ja raskassoutuisin luku, sillä siinä pysyttäydy-
tään kauttaaltaan melko yleisellä teoreettisella ja tieteenfilosofisella tasolla. Tämän 
jälkeen etenemme käsittelemällä kussakin luvussa jotakin tärkeätä koulukuntaa 
tai teoriaperhettä, jolloin käytännön esimerkeillä pystymme helpommin elävöittä-
mään teoreettista keskustelua. Aloitamme välillä hyvinkin kaukaa koulukunnan 
historiasta, mutta yritämme esitellä myös sen uusimman vaiheen. Mielestämme 
tällainen historiallinen ja paikoin kronologinen lähestymistapa kaikkein parhaiten 
paljastaa yksittäisen koulukunnan mutta myös koko oppialan olemuksen: sellaiset 
piirteet jotka ovat pysyviä ja sellaiset jotka ovat ajan myötä muuttuneet. 

Kehotamme lukijaa johdannon jälkeen kussakin luvussa ja alaluvussa erään-
laiseen väliaikaiseen opportunismiin. Parasta olisi pystyä kuvittelemaan olevansa 
kyseisen koulukunnan tai teorian kannattaja – taikka vähintäänkin tarkastelemaan 
sitä myönteisessä valossa.  Siirryttäessä aina uuteen teoriaan ja sen mukana uuteen 
ajatusmaailmaan lukijan tulisi ajatella asioita jälleen uudelta kannalta. Vasta täl-
laisen eläytyvän vertailun jälkeen kehotamme lukijaa omaksumaan ylen kriittisiä 
näkökulmia. 

Juuri tässä on kirjan perusajatus: se rohkaisee lukijaansa vertailemaan teo-
rioita. Kirja jopa yllyttää kysymään, mikä teoria on oikeammassa kuin toinen – ja 
mistä syystä? Voisimmeko ehkä yhdistellä teorioita, jotta päätyisimme vielä pa-
rempaan selitykseen? Entä minkälainen olisi sitäkin parempi teoria? 
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Kehotus tällaiseen pohdintaan on tietoteoreettisesti haasteellinen ja huo-
mattavan riskialtis. Olemme syvästi tietoisia teorioiden osittaisesta yhteismitat-
tomuudesta, silloinkin kun ne kohdistavat huomionsa suurin piirtein samaan 
ilmiöön. Kilpailevilla teorioilla on usein erilainen säde ja ulottuvuus; niiden nä-
köpiirit kohtaavat mutta katsoessaan samaa ilmiötä ne harvoin näkevät saman 
asian. Teorioidenkin kohdalla pätee tunnettu huomautus omenan ja appelsiinin 
vertailusta. Monissa kohdin esiteltävät suuntaukset ovat siinä määrin erilaisia, niin 
lähtökohdiltaan, kieleltään ja esittämistavoiltaan, teoreettisuusasteiltaan ja sovel-
tamistasoiltaan, että käy vaikeaksi arvioida niitä jotenkin yksiselitteisesti ja puo-
lueettomasti. On hankala mitata niiden ansioita ja puutteita yhdellä mittatikulla, 
saati sitten yhdistellä koulukuntia keskenään. 

Vaikka perusaiheemme pysyy koko ajan samana, myös käsillä olevan kirjan 
lukujen keskinäinen erilaisuus, jopa niiden toisistaan poikkeava kielellinen tyyli 
tai henki, heijastavat koulukuntien erilaisuutta. Kirjamme on varsin monisivuinen 
ja sitä on käytännön pakosta lähestyttävä luku kerrallaan, pikemmin kuin lukea 
koko kirja yhdellä istumalla. Oletamme monien lukijoiden tyytyvän perehtymään 
vain osaan luvuista. Tällöin lukukokemus on epäilemättä enemmän selostava kuin 
analyyttinen. Mutta juuri asetettaessa suuri määrä koulukuntia ja teorioita yksien 
kansien väliin ne silti haastavat ja kyseenalaistavat toinen toisensa. Siksi vaatimus, 
että lukija mielessänsä vertailisi teorioita keskenään, on mielestämme paitsi koh-
tuullinen myös väistämätön. 

Aiheemme on ulkopolitiikan tutkimus. Tällaista oppiainetta ei esiinny itse-
näisenä tieteenalana. Se on useimmiten osa kansainvälisten suhteiden tutkimusta, 
joka vuorostaan on osa valtiotieteitä tai laajemmin yhteiskuntatieteitä. Suomessa 
kansainvälisten suhteiden tai maailmanpolitiikan nimikkeillä on professuurit Hel-
singin yliopistossa (2), Turun yliopistossa (1), Tampereen yliopistossa (3) ja Lapin 
yliopistossa (1). Myös muissa korkeakouluissa, etenkin Maanpuolustuskorkeakou-
lussa ja Åbo Akademissa, on aiheeseen liittyvää opetusta ja tutkimusta. Tämän 
lisäksi monet tutkimuslaitokset kuten Ulkopoliittinen instituutti ja Helsingin yli-
opiston Aleksanteri-instituutti tekevät alaan liittyvää soveltavaa tutkimusta. 

Käsillä oleva kirja esittelee juuri ulkopolitiikan teorioita eikä koko kansain-
välisten suhteiden tutkimuksen teoriakenttää. Selkeää pesäeroa sellaisten käsittei-
den välillä kuin ulkopolitiikka, turvallisuuspolitiikka, kansainvälinen politiikka, 
kansainväliset suhteet, rauhan- ja konfliktintutkimus tai maailmanpolitiikka on 
silti vaikea tehdä. Niiden teoreettinen kehitys on pitkälti päällekkäistä tai limit-
täistä. Myös käytännön kielenkäytössä käsitteitä käytetään vaihtelevasti. Milloin 
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puhutaan Suomen ulkopolitiikasta ja milloin Suomen kansainvälisistä suhteista. 
Kun tarkastelua laajennetaan useampaan maahan, kuvio monimutkaistuu. Suo-
malaisissa viranomaisasiakirjoissa nojaudutaan esimerkiksi tavanmukaisesti käsi-
tykseen, että ulkopolitiikka yhdessä maanpuolustuksen kanssa muodostaa turval-
lisuuspolitiikan. Monissa muissa maissa asia määritellään toisin. 

Yleensä on hyvä, kun määritellään tarkasti mistä puhutaan. Mutta lienee 
selvää, että vaatimus käsitteiden lukkoon lyömisestä ei sovellu käsillä olevan kirjan 
lähtökohdaksi. Emme lähde muotoilemaan edes keskeisen käsitteemme ulkopoli-
tiikka yksiselitteistä määritelmää. Moniteoreettisessa ja useista maista esimerkkejä 
ottavassa kirjassa se johtaisi pikemminkin sekaannuksiin kuin selvyyteen. Mää-
rittelemme ulkopolitiikan käsitteen ja muita tärkeitä käsitteitä tarpeen mukaan, 
kunkin käsiteltävän teorian ehdoilla.      

Siinä missä kirjamme tarjoaa melko kattavan katsauksen erityisesti ulkopo-
liittista päätöksentekoa ja toimintaa koskeviin teorioihin, jotkin yleisemmät kan-
sainvälisten suhteiden tutkimussuuntaukset jäävät vähemmälle huomiolle tai jopa 
tyystin esittelemättä. Olemme jättäneet niukalle käsittelylle monet sinänsä mer-
kittävät järjestelmäteoriat, esimerkiksi niin sanotun englantilaisen koulukunnan, 
institutionalismin ja regiimiteoriat, kansainvälisen poliittisen taloustieteen sekä 
useat jälkistrukturalistiset tai kriittiset maailmanpolitiikan teoriat. 

Näiden koulukuntien ja teorioiden huomio on pikemminkin globaaleissa 
hallintajärjestelmissä taikka kansainvälisen yhteisön muodostuksessa kuin yksit-
täisten valtioiden ulkopolitiikassa. Sikäli kuin yllä mainitut oppisuunnat tuovat 
valaistusta juuri ulkopolitiikan tutkimuksen ongelmaan, olemme niitä nostaneet 
sivuhuomautuksissa esille. 

Kiinnostuksemme kohde on juuri valtioiden ulkopolitiikka, pääasiassa ni-
menomaan valtioiden välinen politiikka. Myös tämä tarkoituksella valittu kiinnos-
tuksen kohde rajaa käsittelyämme. Tarkastelemme luonnollisesti ulkopolitiikan ja 
sisäpolitiikan yhtymäkohtia, samoin kuin jonkin verran myös ei-valtiollisia toimi-
joita ulkopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden alueella. Teemme sen kuitenkin 
valtion ulkopolitiikan harjoittamisen näkökulmasta. Emme jaa käsitystä, jonka 
mukaan käsillä olevassa kirjassa harrastamamme näkökulma olisi vanhentunut. 

Sivuamme toki sellaisia ajankohtaisia ja muodikkaita aiheita kuten poikki-
kansallista kansalaisyhteiskuntaa, sisällissotia ja etnisiä konflikteja, terroristijär-
jestöjä ja sosiaalista mediaa. Mutta teemme näin pikemminkin alaluvuissa kuin 
pääluvuissa – ja nimenomaan päätehtäväämme, valtion ulkopolitiikan tutkimuk-
seen liittyen. Käsillä oleva kirja selostaa olemassa olevia teorioita, ei kehitä uusia. 
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Valitsemamme painotus kuvastaa mielestämme mainittujen suhteellisen uusien 
aihealueiden teoreettista kypsyyttä ulkopolitiikan tutkimuksessa. Se ei ole kan-
nanotto näiden asioiden merkityksestä tai näkyvyydestä sinänsä.

On lisäksi huomautettava, että kansainvälisten suhteiden ja maailmanpoli-
tiikan tutkimuksen ohella monien muiden tieteenalojen piiristä nousee tutkimusta 
ja mielipiteitä, jotka julkisuudessa mielletään nimenomaisesti ulkopolitiikan tutki-
mukseksi. Tällaisia tieteenaloja ovat etenkin yleinen valtio-oppi, yleinen ja poliitti-
nen historia, sotatieteet, kansainvälinen oikeus, sosiologia, taloustiede, kulttuurin 
tutkimus sekä aluetieteet. Toisinaan ulkopolitiikan teoreettinen kehitys saa ravin-
tonsa juuri tällaisilta tieteenaloilta. Lähemmässä teorioiden tarkastelussa nämä 
oppialat ja vastaavat asiantuntijat ovat silti useimmiten vain väljästi kiinnittyneet 
siihen perinteeseen, jota kirjassamme esittelemme.

Kirja sai alun perin tukea Suomen Kulttuurirahastolta. Kiitämme rahastoa 
paitsi tuesta, erityisesti kärsivällisyydestä ja luottamuksesta. Toivomme että kir-
jamme tuo ylen määrin myöhästyneenäkin kunniaa säätiölle. 

Kummankin kirjoittajan entinen työnantaja Ulkopoliittinen instituutti an-
saitsee suurkiitoksen siitä, että se 1990-luvun loppupuolella tarjosi oivan ja vi-
rikkeitä täynnä olevan työyhteisön, jossa teoreettinen ja käytännöllinen ulkopo-
litiikan harrastus kohtasivat. Yhteinen vakaumuksemme tuolloisessa työpaikas-
samme oli, että ulkopolitiikkaa ei voi tutkia pelkällä hyvällä vaistolla taikka edes 
todistetulla ammattikokemuksella ja asiantuntemuksella; siihen tarvitaan myös 
oppiaineen monipuolista teoreettista ja menetelmällistä osaamista. Ajatus tällaisen 
kirjan tarpeellisuudesta suomeksi kirjoitettuna syntyi juuri noina vuosina, etenkin 
niistä lukemattomista teoriaväritteisistä keskusteluista, joita kävimme työssämme 
ja yhtä usein töiden jälkeen innostavien työtovereidemme kanssa.

Olemme myös velkaa Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutille, jossa 
kummatkin olemme työskennelleet. Instituutti ja sen puitteissa toimiva Suomen 
Akatemian huippuyksikkö ovat ystävällisesti olleet tukenamme kirjaa valmistel-
lessamme sekä tarjonneet tukea ja palveluja kirjan viimeistelyyn ja julkaisemiseen 
liittyvissä käytännön järjestelyissä. 

Huomattava kiitos kuuluu myös Suomen Tietokirjailijat ry:lle, joka myönsi 
vuonna 2014 toiselle kirjoittajista kahden viikon residenssin Pietarissa kirjallista 
työtä varten. Se tuli suurelta osin käytetyksi juuri tämän kirjan valmisteluun. 

Suurin kiitos kuuluu ammattiveljille ja -siskoille, jotka ovat anteliaasti uh-
ranneet aikaansa kommentoidakseen käsikirjoitusta: Pekka Haavisto, Hiski Hauk-
kala, Henrikki Heikka, Timo Hellenberg, Pertti Joenniemi, Markku Kivinen, Rai-
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mo Lintonen, Mikael Mattlin, Kari Möttölä, Hanna Ojanen, Heikki Patomäki, 
Matti Pesu, Katri Pynnöniemi, Sinikukka Saari, Hanna Smith, Teija Tiilikainen, 
Klaus Törnudd, Tapani Vaahtoranta, Pekka Visuri ja Raimo Väyrynen. 

On turha kuvitella, että olisimme saaneet pelkkää suitsutusta tältä arvo-
valtaiselta ryhmältä. Syyskuussa 2014 järjestämämme keskustelutilaisuus, johon 
useat edellä mainituista osallistuivat, avasi monia kirjamme solmuja ja osoitti käy-
mättömiä polkuja. Paitsi että työtovereidemme suulliset ja kirjalliset kommentit 
ohjasivat meitä uusien lähteiden luokse, ne myös haastoivat teoreettiset tulkin-
tamme monissa kohdin. Usein saamamme kritiikki kyseenalaisti jopa perustavat 
lähtökohtamme – vaikkakin rakentavassa ja sivistyneessä hengessä. 

Kirjaa viimeistellessä olemme yrittäneet ottaa saamamme arviot ja arvoste-
lun nöyrästi huomioon, ja olemme välillä joutuneet tasapainottelemaan ristiriitais-
tenkin vaatimusten välillä. Lopputulema on tietenkin täysin oma valintamme sen 
suhteen, miltä haluamme kirjamme näyttävän ja mitä tahdomme sillä sanoa. 

Suurkiitos kuuluu Minna Helena Aitolalle, joka paitsi oikoluki kirjan alus-
tavan käsikirjoituksen, myös esitti monia merkittäviä tyylillisiä ja sisällöllisiä kor-
jausehdotuksia. 

Esitämme kiitoksen myös Ulkopoliittisen instituutin informaatikolle ja kir-
jastonhoitajalle Jouko Rajakiilille – kokemuksemme mukaan Suomen tietävim-
mälle ja avuliaimmalle kyseisen alan ammattilaiselle – joka oli suureksi hyödyksi 
aineiston keruussa. 

Erityisen kunniamaininnan ansaitsee kirjan taittaja ja kuvittaja Heino 
Prunsvelt, joka on suunnitellut paitsi kirjan kannen, myös piirtänyt kahdeksan 
alkuperäiskarikatyyriä kirjaamme koristamaan. Lisäksi hän on auttanut yhdenmu-
kaistamaan kirjan muuta grafiikkaa.

Elämme sosiaalisen median aikaa. Toivotamme siksi kaikenlaisen oma-aloit-
teisen arvostelun ja kommentoinnin tervetulleeksi, paitsi mahdollisilta lehtikriiti-
koiltamme myös kaikilta lukijoiltamme. Se osoittaisi ainakin, että olemme saaneet 
aikaan Suomessa asiallista ja moniarvoista keskustelua ulkopolitiikasta. Kommen-
tit voi osoittaa kirjamme kotisivuille Facebookissa: www.facebook.com/ulkopoli-
tiikkaanorsunluutornista     

On sanomatta selvää, mutta sanottakoon se silti: olemme itse vastuussa kai-
kista kirjan puutteista, linjauksista, valinnoista, johtopäätöksistä ja väitteistä sekä 
myös virheistä ja väärintulkinnoista, joita kirjassa väistämättä esiintyy.

Christer Pursiainen ja Tuomas Forsberg, huhtikuussa 2015
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TEORIAT VÄITTELYINÄ

”Ei ole mitään käytännöllisempää kuin hyvä teoria.” Lainaus on joskus pantu Al-
bert Einsteinin nimiin, mutta todennäköisesti kunnia kuuluu saksalais-amerikka-
laiselle sosiaalipsykologille Kurt Lewinille. Mikä teorioissa1 sitten on niin käytän-
nöllistä? Nykyisessä tieteenfilosofisessa keskustelussa laajalti hyväksytty käsitys 
on, että tosiasiat ovat aina teoriariippuvaisia. Ilman teoriaa kaikki mahdolliset 
tosiasiat näyttävät yhtä tärkeiltä. Pyrkimys luoda tietoa kaipaa opastusta, se ei voi 
alkaa tyhjästä. Se tarvitsee teorian, jonka puitteissa erotamme olennaisen epäolen-
naisesta. Teoria aina yksinkertaistaa ja mallittaa kohdettaan, mutta juuri siinä on 
sen merkitys. Se on eräänlainen suodatin tai linssi, joka kohdentaa huomion joi-
hinkin asioihin ja sivuuttaa toiset. Teoria, tai ehkä kansanomaisemmin näkökulma 
tai katsantokanta, kun sen kerran olemme omaksuneet, ohjaa havainnointiamme 
– myös siinä tapauksessa, että emme tiedostaisi sitä.2 

Teoriapuu 

Ei ole aivan tavatonta vaatia, että ulkopolitiikan tutkijoiden pitäisi pyrkiä kehittä-
mään teoria, joka kuvaisi, selittäisi ja ehkä vieläpä opastaisi ulkopolitiikkaa. Useim-
mat alan harrastajat ovatkin ryhtyneet juuri tähän ja jotkut heistä ovat edenneet 
pitkälle. Ulkopolitiikan tutkimuksessa ei kuitenkaan ole puhe sellaisesta teoriara-
kennelmasta, joka tarjoaisi meille yhdet yleisavaimet ulkopolitiikan saloihin. Op-
piaine päinvastoin koostuu lukuisten koulukuntien, suuntausten, tutkimusohjel-
mien, teorioiden ja mallien yhteentörmäyksestä, niiden kilpailusta ja väittelyistä, 
muuttumisesta ja kehittymisestä, eriytymisestä tai sulautumisesta toisiinsa.3 

Oppiriitojen taustalla ei ole yksinomaan kiista kansainvälisten suhteiden 
tai ulkopolitiikan tutkimuksesta. Kyse on yleisemmästä yhteiskuntatieteellisestä 
tai tieteenfilosofisesta väittelystä kysymyksestä, miten tietomme todellisuudesta 
muodostuu. 

Kansainvälisten suhteiden tutkimus, ja sen osana ulkopolitiikan tutkimus, 
on itsenäisenä akateemisena oppiaineena nuori. Tällä yhteiskuntatieteen alalajilla 
on silti monta sukujuurta ja monta nimekästä innoittajaa. Ei ole helppo vetää rajo-
ja kansainvälisten suhteiden tutkimukselle; se sivuaa niin monia muita oppiaineita 
ja siihen kuuluu niin monta alahaaraa. 

Jo oppiaineen varhaishistoria huokuu tätä rikkautta. Historian alueella var-
haisena kiintotähtenä säihkyy Thukydides, kun taas yhteiskuntafilosofian alueella 
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voimme aloittaa Tuomas Akvinolaisesta ja edetä – vain muutamia korostaaksem-
me – realismin oppi-isien Niccolò Machiavellin ja Thomas Hobbesin sekä hieman 
moniselitteisemmän vallankumouksellisen Jean-Jacques Rousseaun kautta kohti 
ikuista rauhaa teoretisoivaa Immanuel Kantia. Ei ole liioin syytä unohtaa Hugo 
Grotiuksen teosta sodan ja rauhan laeista, joka loi pohjaa nykyiselle kansainvälisel-
le oikeudelle. Poliittisen talousteorian alueelta on mainittava ainakin Adam Smith 
ja Karl Marx. Strategian ja modernin sotaopin kehittäjä Claus von Clausewitz kuu-
luu myös eittämättä kansainvälisten suhteiden klassikkoihin.4 

Käytännössä kaikki yhteiskuntahistorian suuret ajattelijat ovat antaneet pa-
noksensa siihen perintöön, josta kansainvälisten suhteiden tutkimus ammentaa. 

Tavanomainen käsitys silti on, että kansainvälisten suhteiden tutkimus oma-
na tieteenalanaan alkoi vasta ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Silloin oppi-
aine sai ensimmäisen professuurinsa.5 Syntyajankohta ei ole sattuma. Tieteenalan 
ensimmäinen suuri tutkimuskysymys oli selittää maailmansodan kaltaista tapah-
tumaa. Se synnytettiin tarkoituksella pohtimaan keinoja, joilla vastaava kehitys 
voitaisiin tulevaisuudessa välttää. Tästä kutsumustehtävästä johtuen kansainvälis-
ten suhteiden tutkimuksen ensimmäistä vaihetta 1920- ja 1930-luvuilla nimite-
tään – lähinnä sen arvostelijoiden toimesta – idealismiksi tai utopianismiksi. 

Tätä varhaista idealismia ei saa kuitenkaan käsittää pelkäksi toiveajatteluk-
si. Idealismi tunnusti voimapolitiikan olemassaolon. Se ymmärsi voimatasapainon 
ajoittaisen muutoksen olevan merkityksellinen voima kansainvälisessä politiikassa. 
Mutta nähdessään maailman, jossa valtioiden valtapyrkimykset usein johtivat so-
taan, idealismin ytimeksi tuli pohtia rauhanomaisen muutoksen mahdollisuutta. 
Kansainvälinen oikeus ja kansainväliset sopimukset nähtiin tässä tehtävässä tär-
keimmiksi työkaluiksi. Niiden oli määrä pitää raaka voimapolitiikka aisoissa.6 

Toki varhaisessa idealismissa oli myös utopistinen puolensa. Hieman kärjis-
täen voi väittää, että kaikenlaisen idealismin lopullisena unelmana on järjestelmä, 
jossa valtaa pitävät maailmanhallitus ja maailmanparlamentti. Tulos olisi sellainen 
kansainvälinen järjestelmä, joka muistuttaisi demokraattista valtiota ja jossa vallit-
sisi kaikille yhteinen laki ja sen mukainen järjestys. Tällaiseenkin maailmaan sisäl-
tyisi silti voima. Voimankäytön olemus olisi – aivan kuten sen esikuvassa valtiossa 
– sen monopoli. Tässä tapauksessa tuo yksinvalta kuuluisi maailmanhallitukselle. 
Mikäli joku rikkoisi yhteisjärjestystä, kansainvälisen järjestelmän poliisijoukot ja 
kansainväliset oikeusviranomaiset ryhtyisivät tarvittaviin toimenpiteisiin. 

Idealismi ei ehkä koskaan kypsynyt 1920- ja 1930-luvuilla varteenotetta-
vaksi akateemiseksi oppialaksi. Harva alan nykyinen harrastaja pystyy osoittamaan 
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yhtäkään tuon aikakauden akateemisesti merkittävää kansainvälisen suhteiden 
idealistia, taikka tällaisen idealistin teosta, sellaista joka yhä kannattaisi sisällyttää 
oppialan lukemistoon. Kyseessä oli pikemminkin nuoren tieteenalan yleinen hen-
ki tai mielentila, joka ei edennyt teoreettisessa mielessä pitkälle. Käytännöllisessä 
mielessä tuo suuntaus kylläkin tuotti erinomaista tietoa. Suomalainen klassikko, 
professori Yrjö Ruudun, Yhteiskunnallisen korkeakoulun perustajan ja rehtorin, 
tiiliskivimäinen Nykyajan kansainvälinen politiikka vuodelta 1934 voidaan sijoit-
taa tähän koulukuntaan. Teos luo kattavan katsauksen Kansainliittoon, erilaisiin 
kansainvälisiin riitojen rauhanomaisiin sovittelujärjestelyihin sekä aseriisunta- ja 
asesupistamispyrkimyksiin.7 Toinen maailmansota ajoi paitsi Kansainliiton myös 
tämän oppisuunnan karille. 

Idealistinen tutkimusperinne sai jo 1930-luvun lopulla raskaan sarjan haas-
tajan realismiksi nimitetystä suuntauksesta. Modernin realismin juuret palautuvat 
antiikin aikaiseen ajatteluun. Sen nuorempi sukulainen on 1800-luvun saksalainen 
Realpolitik-oppi. Realismi ryhtyi polemisoimaan idealismia vastaan tieteen nimissä. 
Se näki valtioiden voiman ja niistä muodostuvan voimatasapainon olevan valtioi-
den välisissä suhteissa samankaltainen luonnonlaki kuin painovoima kappaleiden 
maailmassa. Moderni realismi – jota kutsutaan yhtä usein klassiseksi tai poliitti-
seksi realismiksi – kiteytti perusajatuksensa seuraavaan väitteeseen: kansainvälisiä 
suhteita ei tule tutkia siten kuten niiden pitäisi olla, vaan siten kuin ne ovat. Val-
tioiden voima ja kansalliset edut, eivät mitkään ylevät päämäärät kuten ikuinen 
rauha, olivat kansainvälisen politiikan pysyvä ydin. 

Juuri tätä idealismin ja realismin8 välistä kädenvääntöä nimitetään kansain-
välisten suhteiden tutkimuksen ensimmäiseksi suureksi väittelyksi.9 Jo nimitys pal-
jastaa sen, että suuria väittelyitä on ollut useampia. Kuinka monta, se riippuu 
määritelmistä ja tarkastelijasta. Jotkut väittävät, ettei mitään väittelyitä ole edes 
ollut, ei ainakaan ensimmäistä.10 Toiset korostavat, että tällainen jäsentely on silti 
hedelmällinen. Ainakin se tarjoaa tavan jaksotella ja jäsentää tieteenalan monipol-
vista teoriahistoriaa.11 

Mielestämme jälkimmäinen huomio on hyvä peruste noudattaa tätä melko 
tavanmukaista käytäntöä käsillä olevan kirjan tapaisissa yhteyksissä. Viittauksem-
me kohteina ovat neljä yleisesti tunnustettua väittelyä, jotka nousevat tavalla tai 
toisella esille lähes jokaisessa luvussa. Kuvio 1 tiivistää paitsi koko kansainvälis-
ten suhteiden teoreettisen kehityksen, myös ryhmittää sen näiden neljän väittelyn 
kautta. Kyseessä on teoriapuu, jonka juuret ovat syvällä, sen varsi on tukeva ja 
oksien haarat lukuisat. Joskus jokin haara kuihtuu, mutta yleensä ottaen vahvim-
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mat oksat jatkavat kasvuaan. Ne kietoutuvat silloin tällöin yhteen muiden oksien 
kanssa, erotakseen jälleen, puhjeten välillä lyhyeen kukoistukseen sekä usein haa-
rautuen useampaan pienempään oksaan. Kuviosta käy silti ilmi, että kansainvälis-
ten suhteiden tutkimuksen suuret teoriat ovat vahvaa ainesta, olkoonkin että ne 
joutuvat yhtenään taipumaan uusiin olosuhteisiin. 

Yksi oksa on ehkä silti vahvin kaikista – eli jo mainittu realismi. Ehkä se ei 
ole oksa lainkaan, vaan koko puun runko. Kyseinen oppisuunta, tai paremminkin 
poliittinen filosofia, selvisi ensimmäisestä suuresta väittelystä voittajana. 

Toisen maailmansodan jälkeinen moderni realismi nojautui sosiaalidarvinis-
tiseen maailmankuvaan: valtion edut, mitkä hyvänsä ne olivatkaan, johtaisivat 
aina voimapolitiikkaan näiden etujen saavuttamiseksi tai ainakin puolustamiseksi. 
Näin oli siksi, koska minkä tahansa valtion edut olivat usein tuskallisessa ristirii-
dassa joidenkin muiden valtioiden etujen kanssa. Juuri tästä kilpailusta seurasi 
voimatasapainoon perustuva kansainvälinen järjestelmä: valtiot kokeilivat rajo-
jaan etujensa maksimoinnissa kunnes voimatasapaino löytyi joko rauhan tai sodan 
kautta.

Tällaista ajattelua ei sovi suoralta kädeltä tuomita sotaisaksi, vaikka se aset-
tuukin rauhanomaisemmalta tuntuvaa idealismia vastaan. Realismin omakuva on 
sellainen, että pikemminkin kuin utopistisiin tavoitteisiin pyrkiminen, juuri omiin 
kansallisiin etuihin nojautuminen on myös parasta rauhanpolitiikkaa. Suurvaltojen 
voimatasapaino, eli määrätynlainen vakaus, on paljon sopuisampi järjestelmä kuin 
sellainen, jossa valtioiden kansalliset edut eivät ole etusijalla. Jälkimmäinen johtai-
si väistämättä jonkin valtion ylivaltapyrkimyksiin tai sotilaallisiin ylireagointeihin 
sen valtion kustannuksella, joka ei pidä huolta eduistaan. 

Näin realismiin itseensä sisältyy myös selkeä ohjeellinen ja omalla tavallaan 
idealistinen aines; se pyrkii esittämään, miten realistisesti ajattelevien valtiomies-
ten tai valtioiden tulisi toimia rauhan tai ainakin vakauden säilyttämiseksi. Tässä 
mielessä realismissa ei ole kyse pelkästään tosiasioita koskevan tiedon hankkimi-
sesta, vaan siitä, että se johtaa tosiasioiden ja arvojen yhdistelmästä hyvän ulkopo-
litiikan normeja.12

Koska toinen maailmansota näytti sinetöivän tällaisen teorian todistusvoi-
man, sodan jälkeisessä ilmapiirissä idealistinen koulukunta väliaikaisesti kuihtui 
ja joutui etsimään uutta ravintoa. Anglo-amerikkalaisessa kansainvälisten suhtei-
den tutkimuksessa vallitsikin 1940- ja 1950-luvuilla suhteellisen suuri konsensus 
juuri modernin realismin tai niin sanotun poliittisen realismin nimissä. Poliitti-
sen realismin synty yhdistetään jo ennen maailmansotaa relismista kirjoittaneen 
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Kuvio 1: Kansainvälisten suhteiden teoriapuu
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brittiläisen Edward Hallet Carrin sekä eritoten saksalais-amerikkalaisen Hans 
Morgenthaun nimiin. Realismin kehitys johtavaksi oppisuunnaksi nähdään usein 
ikään kuin mainittujen tutkijoiden riippumattoman intellektuaalisen kehityksen 
seurauksena. Kyse oli myös tarkoitushakuisesta pyrkimyksestä löytää moraalinen 
perusta Yhdysvaltojen sodanjälkeiselle ulkopolitiikalle, jossa annettuna vihollisena 
oli tietenkin Neuvostoliitto. Realismi asettui hyvässä yhteistyössä amerikkalaisten 
politiikantekijöiden kanssa tähän lähetystehtävään.13 

Pian realismi sai itse haastajan – ja jälleen tieteellisyyden nimissä. Uusi tulo-
kas oli behavioralismiksi kutsuttu koulukunta, joka tunkeutui kansainvälisten suh-
teiden tutkimukseen muista yhteiskuntatieteistä 1950-luvulla. Kyseinen suuntaus 
ei hyväksynyt ennakko-oletuksia asioiden syy-seuraussuhteista. Miksi muka pitäisi 
kiinnittää huomiota vain valtioiden voimaan? Minkä vuoksi olisi tyydyttävä val-
tioiden itsensä määrittelemiin kansallisiin etuihin selitettäessä niiden ulkopolitiik-
kaa? 

Behavioralismin juuret olivat tieteenfilosofisessa suuntauksessa, jota kutsu-
taan tavallisesti empirisismiksi.14 Sen metodologinen lähtökohta oli vahvasti in-
duktiivinen: tosiasioita oli löydettävissä havainnoinnin eikä intuitiivisen järkeilyn 
avulla. Tutkijan tulisi kerätä tosiasioita yksittäistapauksista ja niissä havaitut sään-
nöllisyydet ja yhdenmukaisuudet johtaisivat hypoteeseihin eli oletuksiin. Oletuk-
sia tuli puolestaan edelleen testata uusia tosiasioita vasten. Vain näin aukeaisi tie 
myös kansainvälisten suhteiden tieteelliselle teorialle. 

Tälle tutkimussuuntaukselle oli ominaista turvautuminen muista yhteiskun-
tatieteistä lainattuihin määrällisiin menetelmiin. Pyrkimyksenä ei ollut niinkään 
muuttaa maailmaa, kuten idealismi halusi, eikä ohjata valtiomiesten toimintaa, 
mihin realismi pyrki. Behavioralistien intohimo oli kuvata, selittää ja jossain mää-
rin ennakoida ulkopolitiikan olemusta tarkastelemalla siihen vaikuttavia moninai-
sia tekijöitä. Nämä kansainvälisten suhteiden tutkijat halusivat olla tiedemiehiä 
eikä filosofeja. Tähän katsantoon liittyi vahva tilastollinen tietojen ja indikaatto-
reiden keruu.

Behavioralistisesti suuntautuneita kansainvälisen politiikan tutkijoita ryh-
dyttiin kohta nimittämään skientisteiksi (scientists), mikä suomeksi taipuisi ehkä 
tieteilijöiksi. Tämä tieteellisyyssuuntaus oli vahva ainakin pari vuosikymmentä. 
Myös Suomessa kuka tahansa 1970-luvun valtio-opin opiskelija saattaa muistaa 
kansainvälisen politiikan luentojen muistuttaneen usein enemmän matematiikkaa 
kuin yhteiskunta-ajattelua. Skientistit vuorostaan nimittivät kaikkia aiempien op-
pisuuntien edustajia, eli eritoten realisteja ja kansainvälisen politiikan historioitsi-
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joita, väheksyvästi traditionalisteiksi. He katsoivat traditionalistien opin perustuvan 
enemmän intuitioon kuin oikeaan tieteeseen. Niinpä kansainvälisten suhteiden 
toiseksi suureksi väittelyksi nimitetään juuri skientistien ja traditionalistien välistä 
kiistaa.

Saavuttaessa 1960-luvun loppupuolella skientismi kohtasi itse yhä enem-
män arvostelua. Tulosten ei nähty vastaavan odotuksia. Lisäksi menetelmät oli-
vat saaneet arvostelijoiden mielestä liikaa painoarvoa. Koulukuntaa leimasi liiaksi 
vakaumus tieteen arvovapaudesta sekä usko tieteen mahdollisuuksiin kartuttaa 
yleispätevää tietoa ulkopolitiikasta, ikään kuin lopullinen totuus kaikkien valtioi-
den ulkopolitiikasta vain odottaisi löytäjäänsä.15

Samalla oli havaittavissa, että monilta osin nämä kaksi tapaa tutkia todel-
lisuutta – skientistien ja traditionalistien – eivät olleet ylittämättömässä ristirii-
dassa; kiista piili paremminkin tutkimusmenetelmissä ja kirjoitustyylissä. Monet 
haastajista eli skientisteistä havaitsivat päätyvänsä niin sanotuin tieteellisin mene-
telmin suurin piirtein samoihin johtopäätöksiin, joihin traditionalistit olivat tulleet 
intuitiivisesti tai perinteisen ymmärtävän historiallisen tulkinnan kautta. Toisaalta 
myös traditionalisteiksi nimitetyt tutkijat ryhtyivät kiinnittämään enemmän huo-
miota tutkimusmenetelmiensä kehittämiseen ja niiden esille tuomiseen. 

Tultaessa 1970-luvun lopulle jyrkkä vastakkainasettelu koulukuntien välillä 
näytti jo olevan ohitse. Myöhemmin esiintyi pyrkimyksiä yhdistää kummankin 
suuntauksen parhaat puolet uudeksi kokonaisuudeksi. New Yorkin Columbian 
yliopiston professori Jack Snyder, itse varhaisia skientistejä, kirjoitti näistä kah-
desta oppisuunnasta: ”Kumpikin tavoittaa arvokkaan totuuden, mutta parhaiten 
ne esiintyvät yhdessä.” Snyderin mukaan uusi koulukunta selkeytti väitteitä, roh-
kaisi testaamaan teorioita sekä muotoilemaan teräviä tutkimuskysymyksiä. Pe-
rinteinen koulukunta muistutti, että sellaisten selitysten johtaminen tilastollisista 
tutkimuksista, jotka olivat totta kuudessakymmenessä prosentissa tapauksista, ei 
välttämättä ollut ulkopolitiikan tutkimuksen päämäärä.16

Kolmanneksi väittelyksi katsotaan tavallisesti niin sanottujen uusrealismin ja 
uusliberalismin välistä kamppailua. Se ajoittuu 1980-luvulle. Uusrealismin eli ra-
kenteellisen realismin nousu kytkeytyi ennen kaikkea Kenneth Waltzin nimeen, 
josta tulee laajalti puhe edempänä kirjassa. Tässä kohdin riittää sen toteaminen, 
että vaikka uusrealismi hyväksyi monet klassisen realismin perusväittämät, se oli 
tarkoitettu ikään kuin tieteellisemmäksi versioksi aiemmasta realismista. Tähän se 
pyrki korostamalla sitä, miten kansainvälisen järjestelmän anarkkinen rakenne, eli 
se ettei ollut olemassa mitään maailmanhallitusta pakkokoneistoineen, viime kä-
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dessä määritteli kansainvälisen politiikan olemuksen. Kylmän sodan kauden teori-
ana uusrealismi omistautui selittämään erityisesti kaksinapaista maailmaa, etenkin 
sitä miten kaksi supervaltaa näissä oloissa toimivat. Tieteenfilosofiselta kannalta 
waltzilainen uusrealismi oli minimalistinen: se pyrki tarkoituksella kaventamaan 
selitysalueensa kattamaan yksinomaisesti järjestelmätason ilmiöitä. 

Uusliberalismi (joka kansainvälisissä suhteissa on aivan eri asia kuin poliit-
tisen talouden alueella) oli ainakin alkuvaiheessaan realismin kuviteltujen puut-
teiden korjaamista tai paikkaamista, paremmin kuin sen täydellistä hylkäämistä. 
Korjattavaa riitti uusliberaalien mielestä monissa perusasioissa. Tämän liikkeen 
lipunkantajia olivat 1970-luvulta lähtien Robert Keohane ja Joseph Nye. Nämä 
kaksi useiden amerikkalaisten huippuyliopistojen professoria kirjoittivat yhteiste-
oksia, jotka yleensä haastoivat realismin ja etenkin uusrealismin, mutta tavallaan 
sen omilla ehdoilla. Mainittu suuntaus halusi laajentaa waltzilaisen teorian mini-
malismia ja selitysalaa.

Uusliberaalit muistuttivat, että kansainvälinen järjestelmä ei ollut niin val-
tiokeskeinen kuin realismi väitti. Se piti sisällään monia muita tärkeitä toimijoita, 
kuten ylikansalliset yritykset tai kansainväliset järjestöt. Toinen väite oli, että valti-
oiden yleinen strateginen voimatasapaino ei yksiselitteisesti määritellyt kansainvä-
lisen politiikan lopputulemia. Kansainvälinen politiikka oli jakaantunut erilaisiin 
aihealueisiin. Jokaisella aihealueella, olipa kyseessä kauppapolitiikka, ilmaliikenne 
tai ilmastopolitiikka, oli omanlaisensa valta-asetelma. Kolmas väite esitti, että mo-
dernissa maailmassa valtioiden välille oli kehittynyt taloudellinen keskinäisriip-
puvuus. Tämä taas vähensi huomattavasti realismin ennakoimaa voimapolitiikan 
käyttöä, koska toisistaan riippuvaiset valtiot olivat huolissaan taloudellisesta hy-
vinvoinnistaan. 

Neljäs ja ennen pitkää kaikkein keskeisimmäksi osoittautunut väite, joka 
kasvoi juuri tämän koulukunnan piiristä ja muotoutui jonkinlaiseksi omaksi kou-
lukunnakseen, liittyi kansainvälisten instituutioiden merkitykseen. Realistien 
kaikkien sota kaikkia vastaan anarkkisessa kansainvälisessä järjestelmässä oli väl-
tettävissä tai ainakin lievennettävissä instituutioiden tai niin sanottujen regiimien 
avulla; tällaisia ovat esimerkiksi kansainväliset järjestöt, kansainvälinen oikeus sekä 
muut vastaavat sopimusjärjestelmät. Instituutiot ikään kuin toimivat yhteistyön 
kouluina sääntöineen ja normeineen. Ne pakottivat ja opettivat valtiot yhteistyö-
hön. Eräässä mielessä tällainen oppi oli 1920-luvun idealismin perillinen. Kun rea-
listit näkivät sopimusvaraiset järjestelmät pelkkinä voimapolitiikan työvälineinä 
tai savuverhona, uusliberaalien mukaan – joita pian alettiin kutsua myös institutio-
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nalisteiksi ja hieman myöhemmin regiimiteoreetikoiksi – kansainvälisillä instituutioil-
la oli selkeää vaikutusta valtioiden käyttäytymiseen. Instituutiot muuttivat pelkäl-
lä olemassaolollaan valtioiden tapaa ymmärtää omat etunsa. Valtiot muokkasivat 
instituutioiden ympäröiminä omia ulkopoliittisia kustannus-hyötylaskelmiaan ja 
lopulta ulkopolitiikan harjoittamista.

Jotkut ovat nähneet (uus)marxilaisten teorioiden olleen osa kolmatta väitte-
lyä. Puhe on lähinnä niin sanotuista riippuvuusteorioista. Näiden teorioiden kes-
kuudessa näkyvimmäksi nousi amerikkalaisen sosiologin Immanuel Wallensteinin 
1970-luvun alkupuolella kehittämä maailmanjärjestelmäteoria.17 Riippuvuusteo-
riat ylittivät mainittujen realistien ja institutionalistien kiistan siinä mielessä, että 
kun jälkimmäiset rakentuivat pitkälti idän ja lännen vastakkainasettelulle kylmän 
sodan hengessä, riippuvuusteoriat korostivat kehittyneen pohjoisen ja alikehitty-
neen etelän vastakkaisuutta. Ne analysoivat maailmanjärjestelmän rakenteellista 
imperialismia, joka oli kansainvälisen työnjaon ja kapitalististen omistussuhteiden 
perusteella syntynyt. Sellaiset käsitteet kuten ydin ja periferia olivat näissä teorioissa 
keskeisiä. Huomionarvoista tässä jaottelussa oli, että myös teollisesti kehittyneen 
Neuvostoliiton nähtiin kuuluvan ytimeen yhdessä kapitalistisen lännen kanssa. 

Toisessa katsannossa uusmarxilaiset teoriat eivät kuitenkaan olleet osa kan-
sainvälisten suhteiden kolmatta väittelyä. Ne puhuivat erilaisen lähtökohtansa 
vuoksi eri kielellä kuin kansainvälisen politiikan tutkimuksen valtavirtaan kuulu-
vat rakenteellinen realismi ja uusliberalismi. Tämä tulkinta kolmannesta väittelys-
tä lienee oikea. Mitään mainittavaa suoraa väittelyä mainitulla akselilla ei nimit-
täin syntynyt. Sitä vastoin on oikein todeta, että uusmarxilaiset teoriat omimmalla 
alueellaan eli kehitysteorioiden joukossa haastoivat vallitsevan modernisaatioteo-
rian. Mutta on ehkä oikeutettua ohittaa uusmarxilaiset riippuvuusteoriat puheena 
olevasta kansainvälisten suhteiden kolmannesta väittelystä. Uusmarxilaisten teo-
rioiden ansiot ovat lisäksi niin vahvasti järjestelmätasolla, että niistä ei ole kovin 
suurta hyötyä pohdittaessa tarkemmin jonkin yksittäisen maan ulkopolitiikan te-
koa, mikä on käsillä olevan kirjan pääjuoni. 

Yhtä kaikki riippuvuusteoriatkin, joiden sävy oli enemmän tai vähemmän 
radikaalin vasemmistolainen, hiljalleen hiipuivat. Näytti näet jo ennen kylmän so-
dan loppumista siltä, että osallistuminen kapitalistiseen maailmantalouteen tarjosi 
kehitysmaille paremman kehitystien vaurauteen kuin jonkinlaisen autonomisen 
sosialistisen mallin rakentaminen. Kaiken lisäksi kehitysmaat pystyivät pitämään 
paljon paremmin puoliaan monikansallisia yhtiöitä ja kapitalistisen maailmantalo-
uden instituutioita vastaan kuin oli odotettu.18
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Neljäs väittely, joka on toistaiseksi viimeinen laajempi teoreettinen vastak-
kainasettelu kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa, on niin sanottu rationalistien 
(positivistien) ja reflektivistien (jälkipositivistien) välinen kilpailu. Sen alku sijoittuu 
1980-luvun loppupuolelle ja tavallaan se limittyi kuihtuvaan kolmanteen väitte-
lyyn. Tämän väittelyn olemus on eräällä tavalla samankaltainen kuin toisen väit-
telyn olemus. Haastajat eli reflektivistit niputtivat sekä (uus)realistit että (uus-)
liberaalit kansainvälisten suhteiden tutkijat samaan rationalistien kastiin ja suun-
tasivat arvostelunsa ennen kaikkea tietoteoreettisiin näkökohtiin. 

Sekä uusrealistit että uusliberaalit, entiset toistensa vastustajat, jäivät tässä 
väittelyssä samalle puolelle eli nimenomaan niin sanotun positivistisen tietoteorian 
kannattajiksi. Positivisteina pidetään sellaisia yhteiskuntatieteilijöitä, jotka näkevät 
mahdollisena löytää yhteiskunnallisesta elämästä, mukaan luettuna kansainvälisis-
tä suhteista, kiistattomia tieteellisiä totuuksia ja lakeja, kunhan vain tarpeeksi tut-
kitaan. Reflektivistit eivät vuorostaan periaatteessa usko arvovapaisiin totuuksiin: 
he katsovat, ettei arvoja voi erottaa yhteiskunnan tutkimuksesta ja tarkkailusta. 

On huomautettava, että reflektivismin sisälle sijoittuu lukuisa joukko keske-
nään kilpailevia suuntauksia, kuten postmodernismi, konstruktivismi, feminismi 
ja kriittinen teoria. Osan näistä voi nähdä realismin tai idealismin kriittisinä peril-
lisinä taikka niiden nihilistisinä versioina. Osa hakee juuriaan selkeämmin marxi-
laisuudesta ja uusmarxilaisuudesta. 

Yosif Lapid, itsekin pikemmin reflektivisti, varoitti jo neljännen väittelyn 
varhaisessa vaiheessa, että oli turha panna liian paljon toivoa jälkipositivistiselle 
eli reflektivistiselle suuntaukselle. Odotettavissa ei ainakaan olisi konsensusta, eli 
jonkinlaista reflektivistien yhdessä muotoilemaa versiota kansainvälisen politiikan 
uudesta teoriasta. Paremminkin tämä suuntaus muodosti ”huonosti paikatun sa-
teenvarjon hämmentävälle kirjolle filosofisia väitteitä, jotka ovat vain etäisesti yh-
teydessä toisiinsa”.19 

Mainituista reflektivismin virtauksista konstruktivismi on ainoa, joka asettui 
suoranaiseen väittelytilanteeseen uusrealismin ja uusliberalismin (tai institutiona-
lismin) kanssa. Kansainvälisten suhteiden teoriaperinteessä konstruktivismin voi 
hyvin nähdä jonkinlaisena jälkimodernistisen aikakauden idealismina. Huomio ei 
tosin ole kansainvälisessä oikeudessa vaan identiteeteissä. Oppisuunta tähdentää 
mahdollisuutta ylittää voimapolitiikan lainalaisuudet identiteettien muutoksien 
kautta. 

Tieteenfilosofisesta näkökulmasta konstruktivistit perustelevat usein suun-
taustaan unkarilaisen filosofin Imre Lakatoksen ajatuksella teorian kehittymisestä. 
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Tällaisen tietoteorian ydin on, että sellainen teoria, joka selittää saman ilmiön kuin 
toinen teoria, mutta ennustaa ja selittää sen lisäksi vielä enemmän tai useampia 
ilmiöitä, on parempi teoria. Konstruktivismi väittää selittävänsä kaikki voimapo-
litiikan ilmiöt. Sen lisäksi se sanoo selittävänsä ja ennustavansa, tai ainakin pitä-
vänsä mahdollisena, myös sellaisen kansainvälisen järjestyksen syntymisen, jossa 
voimapolitiikka ylitetään ja kansalliset edut muuttuvat kansainvälisiksi eduiksi.20 

Jos konstruktivismi haastoi realistit ja institutionalistit, muut reflektivistiset 
suuntaukset ovat paremminkin syventyneet omiin sisäisiin keskusteluihinsa; aivan 
kuten marxilaisuus kolmannessa väittelyssä. 

Tässä yhteydessä lyhyen maininnan arvoinen on varhaisempi niin sanottu 
englantilainen koulukunta, jonka perustajiksi mainitaan poikkeuksetta Martin 
Wight ja hänen oppilaansa Hedley Bull. Koulukunta lienee saanut nimensä siitä, 
että edellinen oli brittiläinen professori ja jälkimmäinen brittiläistynyt australia-
laisperäinen professori. Tuoreemmissa katsauksissa on tosin mainittu että ”englan-
tilainen koulukunta ei ollut koskaan englantilainen ja vielä vähemmän tänään”.21 
Se johtunee siitä, että koulukunnan pyrkiessä jonkinlaiseen kaikenkattavuuteen ja 
raja-aitojen ylittämiseen, sen ääriviivat ovat jääneet siinä määrin hämäriksi, että 
sitä ei yleensä sisällytetä mihinkään yllä mainittuun keskeiseen väittelyyn. Koulu-
kunnalla on tietysti monia ansioita johtuen juuri sen rajoja rikkovasta luonteesta. 
Mutta koska sen päähuomio on joka tapauksessa paremmin kansainvälisen yh-
teisön muodostumisessa kuin valtioiden ulkopolitiikassa, se ei nouse myöskään 
käsillä olevassa kirjassa näkyvästi esille.     

Laajemmassa katsannossa seuraus kansainvälisten suhteiden monipolvisesta 
kehityksestä on tietenkin sellainen tutkimusalan yleistilanne, jossa eri suuntaus-
ten edustajat vain vaivoin löytävät yhteisen kielen. Laajasta julkaisutoiminnasta 
huolimatta viimeisimmässä neljännessä väittelyssä ei ole mitään selkästi julistettua 
tulosta tai voittajaa. Usein kyse on paremminkin toistensa ohi puhumisesta sellai-
sessa tilanteessa, jossa vastustajat vain pintapuolisesti ja vastahakoisesti tutustuvat 
toistensa teorioihin ja niiden perusteisiin. 

Kansainvälisten suhteiden loputtomilla väittelyillä on taipumus noin vuo-
sikymmenen viiveellä heijastua oppialan sisäisiin valtasuhteisiin haastajan eduksi. 
Huomattava ellei peräti suurin osa kansainvälisten suhteiden tutkimuksesta, aina-
kin Euroopassa, on nykyisin peräisin reflektivismin puolelta. Rationalistiset tutki-
musotteet, joita joskus haukuttiin valtaa pitäväksi oikeaoppisuudeksi, ovat monin 
paikoin joutuneet pois muodista. Näin haastajista on tullut valtavirtaa ja kansain-
välisten suhteiden tieteenalan portinvartijoita monissa yliopistoissa ja julkaisuissa. 
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Voimme turvallisesti olettaa, että konstruktivistien ja muiden reflektivistien 
linnoitus joutuu ennen pitkää hyökkäyksen kohteeksi. Onko siis viides väittely jo 
näköpiirissä? 

Hyökkäys tulee ehkä jonkinlaisen uudistuneen rationalistisen suuntauk-
sen taholta. Mahdollisesti seuraava vedenjakaja syntyy kehittyneen peliteorian 
tietokoneistettujen mallien22 ja metodologisesti kehittyneemmän konstruktivis-
min välille. Toisaalta ei voida poissulkea mahdollisuutta erikoisiin yhdistelmiin. 
Osa konstruktivisteista voi hyvinkin löytää tiensä uudemmassa rationalistisessa 
peliteoriassa kehiteltyihin menetelmiin ja työkaluihin, kuten jo osittain näyttää 
käyneen.23 Tai ehkä psykologiset tutkimussuuntaukset voivat yhdistyä konstrukti-
vismiin.24 Neurologian tutkimus on viime aikoina madaltanut raja-aitoja myös ra-
tionaalisen valinnan ja psykologisten tutkimussuuntien välillä.25 Jopa aivan uusia 
teoreettisia koulukuntia kansainvälisen politiikan tutkimuksessa voi syntyä yhteis-
kuntatieteiden ulkopuolisten oppialojen tunkeutumisen seurauksena, esimerkiksi 
juuri neurotieteiden tai evoluutiopsykologian pohjalta. Tällaiset teoriat saattavat 
haastaa niin rationaalisuutta, järjestelmän rakenteita kuin kulttuuria korostavat 
lähestymistavat – eli käytännössä koko nykyisen teoriakentän.26 Mikäli tällaisten 
lähestymistapojen suosio kasvaisi, edessä olisi varmasti uusi mittava väittely. Yhtä 
kaikki kansainvälisten suhteiden teoria ei ole saavuttanut päätepistettään. Uusia 
suuria väittelyitä ja keskusteluita hahmottuu ennemmin tai myöhemmin.

Sisältä vai ulkoa?

Yllä luonnostelemamme kuva kansainvälisten suhteiden yleisestä teoreettisesta 
keskustelusta heijastelee syvempiä ja laajempia yhteiskuntatieteellisiä ja tieto-
teoreettisia kiistakysymyksiä. Nämä kiistat pakottavat tekemään valintoja. Yksi 
kansainvälisten suhteiden tutkimuksen filosofisista jakolinjoista kulkee kahden eri 
lähestymistavan, selittämisen ja ymmärtämisen, välillä.27 

Ymmärtäminen on tällaisessa ajattelussa jonkin toiminnan – käsillä olevan 
kirjan tapauksessa ulkopoliittisen toiminnan – tarkastelemista niin sanoaksemme 
sisältä käsin. Ajatuksena on koettaa ymmärtää tapahtumia tarkastelemalla ulko-
poliittista päätöksentekijää ohjaavia psykologisia, sosiaalisia ja kulttuurisia sään-
töjä, hänen vaikuttimiaan ja aikomuksiaan. Jos tarkastelun kohteena on vaikkapa 
presidentin tai hallituksen toiminta, tutkijan pitäisi ikään kuin asettautua ja eläy-
tyä tämän asemaan, kokea samat tunnot, tuntea samat järkiperäisen mielen rajoi-
tukset, ja pyrkiä tulkitsemaan tilannetta ja kyseisen toimijan vaikuttimia näistä 
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lähtökohdista. Selittäminen on puolestaan syyn tai liikkeelle panevan ärsykkeen 
hakemista eräällä tavalla toimijan ulkopuolelta. Pitää etsiä jotakin asiaa tai tekijää, 
joka aiheutti tarkastelunalaisen tapahtuman. Usein jonkin yksittäisen tapahtuman 
selittämiseen liittyy jokin laajempi säännönmukaisuus tai laki, jonka perusteella 
voidaan määritellä syyn ja seurauksen suhde joissakin määrätyissä olosuhteissa. 
Tällaista päättelyä on helppoa kuvitella, mutta olisi väärin yksinkertaistaa vastaa-
via asiantiloja. Syysuhteet saattavat olla varsin monisyisiä.

Ymmärtäminen nähdään usein hitaampana ja prosessin kaltaisena, kun taas 
selittäminen on suoraviivaisempaa ja helpommin ajallisesti sijoitettavissa. Tapah-
tuma voidaan selittää, mutta välttämättä ei ymmärretä, mitä se tarkoittaa.28 Ei ole 
myöskään aivan väärin nähdä ymmärtämistä jonkinlaisena kehittyneenä vaistona 
tai intuitiona ja selittämistä älynä tai päättelynä. Ymmärtämiseen perustuva suun-
taus on usein, joskaan ei aina, ominaista tulkitsevalle historiatieteelle. Selittämiseen 
perustuva oppi on taas leimannut luonnontieteistä mallia ottavia tutkimusotteita. 

Vastakkainasettelun ydin on syvemmällä kuin tässä kansainvälisen politii-
kan yhden kehitysvaiheen keskustelussa; se lyö läpi koko oppialan ja sen kilpailevi-
en tutkimussuuntausten. Kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa ei ole löytynyt 
yksimielisyyttä siitä, miten suhtautua tähän kysymykseen. 

Yksi mahdollisuus on tehdä selkeä valinta näiden kahden tietoteoreettisen 
lähestymistavan välillä. Silloin kyseessä on kahden suuntauksen täydellinen vas-
takkainasettelu eikä niillä ole yhteistä leikkauskohtaa. Kumpikin voidaan hyväk-
syä lähtökohdaksi. Entinen diplomaatti ja sittemmin filosofian professori Martin 
Hollis sekä kansainvälisten suhteiden professori Steve Smith, kummatkin britte-
jä, ovat tähdentäneet tätä ratkaisua tunnetussa perusteoksessaan Explaining and 
Understanding International Relations vuodelta 1990. He kirjoittavat, että ”aina on 
kaksi tarinaa kerrottavana, eikä niitä voi yksinkertaisesti yhdistää”.29 

Tällaisella ratkaisulla on hintansa. Tavallaan silloin myönnetään, ettei kan-
sainvälisten suhteiden tutkimus voi tuottaa ehdotonta totuutta tai kiistatonta se-
litystä mistään asiasta. Voihan pienellä mielikuvituksella päätellä, miten erilaisek-
si ymmärtämisen ja selittämisen tuottamat tarinat muodostuvat. Selittämisestä 
ja ymmärtämisestä tulee näin kaksi yhteismitatonta paradigmaa, kuten Thomas 
Kuhn kuuluisassa tieteenfilosofisessa teoriassaan esittää.30 Kumpikin suuntaus voi 
tarkastella suurin piirtein samaa ilmiötä, mutta erilaisen tarinan tai tarkastelulins-
sin kautta. Ne asettavat tutkimusongelmansa eri tavoin ja suuntaavat katseensa 
eri asioihin. Näin ne myös käyttävät aivan erilaista lähdeaineistoa todistellessaan 
omia versioitaan. 
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Toinen vaihtoehto, jota voisimme nimittää käytännölliseksi ratkaisuksi, tor-
juu ajatuksen, että jää aina tavallaan tutkijan makuasiaksi kumman lähestymis-
tavoista hän valitsee. Ohion valtionyliopiston professori Alexander Wendt, kon-
struktivistisen koulukunnan tunnetuin hahmo, huomauttaa, että ”aina” ei ole kah-
ta tarinaa kerrottavana. Joskus toinen lähestymistapa ”on järkevämpi”, joskus taas 
toinen. Tätä hän perustelee sillä, että yhteiskunnallisen elämän tutkimisen ”pitäisi 
olla tutkimuskysymysvetoinen eikä metodologiavetoinen”.31 Tutkimusongelman 
valinta siis edeltää valinnan tekoa selittämisen ja ymmärtämisen välillä. Selkeätä 
sääntöä tai menetelmää siihen, milloin valita yksi ja milloin toinen suuntaus Wendt 
ei kuitenkaan tarjoa. Asianlaita jää näin ollen häiritsevän epäselväksi. Voimmehan 
helposti kuvitella tapauksia, joissa samakin tutkimusongelma on tarkasteltavissa 
sekä ymmärtämisen että selittämisen näkökulmasta. Näin on todennäköisesti asi-
aintila useimpien kansainvälisten suhteiden ja ulkopolitiikan ilmiöiden suhteen. 

Kolmas ryhmä teoreetikoita, heidän joukossaan Uppsalan yliopiston pro-
fessori Walter Carlsnaes ja Helsingin yliopiston maailmanpolitiikan professori 
Heikki Patomäki, menevät eräässä mielessä hieman pidemmälle. He kyseenalais-
tavat koko vastakkainasettelun. He väittävät, että ymmärtäminen ja selittäminen 
ovat toisiaan täydentäviä eivätkä vaihtoehtoisia tarinoita, koska ”meidän on aina 
sekä ymmärrettävä että selitettävä”.32 Tässä ajattelussa on mahdollisesti taustalla 
katsanto, jossa tulkinta voisi olla jonkinlainen yhdyssana kummallekin käsitteelle. 
Joka tapauksessa tällainen näkökulma voi alleviivata sekä ulkoisia kausaalisesti 
selittäviä aineksia – kuten valtioiden voimavarojen suhteellista jakaantumista – 
mutta myös seikkaa, että asianosaiset eivät voi nähdä näitä tekijöitä mitenkään 
objektiivisesti, vaan muodostavat niistä omat tulkintansa. Samat olosuhteet tai ul-
koiset tekijät eivät automaattisesti tuota jotakin yhtä lopputulosta. Onko tällainen 
ratkaisu omaperäinen verrattuna tavanomaiseen poliittisen historian kirjoitukseen, 
on oma asiansa. Käsillä oleva kirja ei ehdota yksiselitteistä vastausta yllä esitettyyn 
ymmärtämisen ja selittämisen vastakkainasetteluun. Jyrkän kannan ottaminen 
vääristäisi kirjan tarkoituksen esitellä erilaisia ulkopolitiikan teorioita niiden omil-
la ehdoilla. Kukin teoria on joutunut, sen hyvin tiedostaen tai sitä tiedostamatta, 
pakosta mainitun valinnan eteen ja heijastaa siten valittua linjaa. 

Kukka vai puutarha? 

Kun olemme tehneet valinnan ymmärtämisen ja selittämisen välillä, taikka omak-
suneet jonkinlaisen yhdistelmän näistä kummastakin, toinen kysymys nousee esil-
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le. Mitä me tahdomme ymmärtää tai selittää: osaa vai kokonaisuutta? Ei ole näet 
täysin väärin ehdottaa, että kaikissa yhteiskuntatieteissä on mahdollista tehdä ero 
juuri osan ja kokonaisuuden välillä. Jos hyväksymme tämän lähtökohdan, teorian 
kehittelijöillä on jälleen kolme vaihtoehtoa. 

Voimme lähteä otaksumasta, että osat muodostavat kokonaisuuden. Tämä 
on sama asia kuin väittää, että kokonaisuus voidaan määritellä sen osien omi-
naisuuksilla. Tällaista lähestymistapaa kutsutaan kansainvälisten suhteiden tut-
kimuksessa reduktionismiksi, individualismiksi taikka behavioralismiksi. Voimme 
esimerkiksi sanoa, että kansainvälinen järjestelmä on yhtä kuin maailman valtiot 
ja niiden keskinäissuhteet. Voisimme kumminkin myös esittää, että kokonaisuus 
määrittelee osiensa luonteen ja käyttäytymisen. Tällaista suuntausta kutsutaan de-
terminismiksi, strukturalismiksi tai holismiksi. Kokonaisuus olisi siis nähtävä jonakin 
enempänä kuin vain osiensa summana. Esimerkiksi yhteiskunta on jotakin enem-
män kuin yksilöt, joista se koostuu. Yhteiskuntaan voidaan näet tässä katsannossa 
liittää ominaisuuksia tai toimintoja, joita ei voi palauttaa mihinkään sen yksittäi-
seen osaan tai jäsenyksilöön. 

Kolmas tapa ratkaista osan ja kokonaisuuden keskinäissuhde on rakentaa 
malli tai teoria, joka ei anna monopolia kummallekaan. Tätä kutsutaan refleksiivi-
seksi, strukturationistiseksi tai evolutionaariseksi suuntaukseksi. Sen ydin on, että toi-
mija, esimerkiksi yksilö tai valtio, ei ole yksin itseään tarkkaileva ja itsekorjautuva, 
vaan myös yhteiskunnallisesti vaikuttava niihin tilanteisiin ja rakenteisiin nähden, 
joissa kyseinen toimija vaikuttaa. Niinpä omalla toiminnallaan tuo kyseinen toi-
mija voi joko säilyttää taikka muuttaa näitä yhteiskunnallisia tilanteita ja niiden 
ehtoja.

Kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa on kaksi kilpailevaa suuntausta tai 
ongelmanasettelua, joiden puitteissa osan ja kokonaisuuden kysymystä on erityi-
sesti pohdittu. Ensimmäinen ja varhaisempi niistä on analyysitasojen kysymys. Sen 
nosti kansainvälisten suhteiden piirissä esille Michiganin yliopiston professori Da-
vid Singer 1960-luvun alussa. Singerin ratkaisu oli, että osia ja kokonaisuutta ei 
voi yhdistää analyysin tasolla, vaan valinta niiden välillä on väistämätön:

Olkoon sitten kyseessä luonnontieteet tai yhteiskuntatieteet, tar-
kastelijan pitää valita katsooko hän osia vai kokonaisuutta, osate-
kijöitä vai koko järjestelmää. Hän voi esimerkiksi valita kukkien ja 
puutarhan välillä, tai kivien ja louhoksen, puiden ja metsän, talojen 
ja korttelin, autojen ja liikenneruuhkan, rikollisen ja rikolliskoplan, 
lainsäätäjän ja lainsäädäntölaitoksen välillä, ja niin edelleen.33

”
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Singerin lähtökohta oli tavallaan moniarvoinen: kumpi tahansa analyysita-
soista, osa tai kokonaisuus, on oikeutettu. Tarkastelijan on valittava jompikumpi 
niistä, eikä sekoittaa niitä keskenään, sillä silloin selitykset muodostuvat väistä-
mättä yhteensovittamattomiksi. Koska kokonaisuudet ovat itse osia jostakin ja 
osat ovat kokonaisuuksia suhteessa omiin osiinsa, voimme aina erottaa useampia 
kuin kaksi analyysitasoa. Pari vuotta Singeriä aiemmin jo mainittu uusrealismin 
tuleva oppi-isä Kenneth Waltz oli väitöskirjassaan esitellyt kansainvälisten suh-
teiden alalla kolme analyysitasoa. Hän käytti niistä hieman epäonnistunutta ja 
laajempaa suosiota vaille jäänyttä nimitystä ”kuva” (image). Nämä kuvat olivat 
Waltzin maailmassa vaihtoehtoisia käsityksiä niistä syistä, jotka aiheuttavat kan-
sainväliset sodat.34 

Ensimmäisen kuvan mukaan sodan syyt voidaan palauttaa ihmisen luontee-
seen ja käyttäytymiseen. Tällöin tarkastelun yksikkönä on päätöksentekijä, esi-
merkiksi valtionpäämies. Toisen kuvan mukaan sodan syyt piilevät valtion sisäisis-
sä olosuhteissa eli yhteiskuntajärjestelmän rakenteessa tai valtion tyypissä. Kolmas 
ratkaisu, joka myöhemmin tuli tunnetuksi Waltzin itsensä toimesta juuri uusrea-
lismina tai rakenteellisena realismina, esitti että sotia esiintyy, koska ei ole mitään, 
mikä kansainvälisen anarkian olotilassa estäisi niitä. Anarkialla tarkoitetaan tässä 
yhteydessä tilannetta, jossa ei ole yhtä kansainvälistä valtiota ja vastaavaa valtion 
pakkokoneistoa kuten valtioissa. Asioiden syy on tässä katsannossa kansainvälisen 
järjestelmän tietynlaista – jos asian voi esittää tällä tavoin – sallivaa pakkoa. 

Näiden kolmen analyysitason – yksilö, valtio ja kansainvälinen järjestelmä 
– lisäksi voidaan tarkastella muita tasoja. Harvardin yliopiston professori Graham 
Allison esitteli 1970-luvun alussa byrokraattisen politiikkamallinsa, jota voidaan 
pitää neljäntenä analyysitasona; byrokratia sijoittuu ikään kuin valtion ja yksittäi-
sen päättäjän välille. Myöhemmin analyysitasoja tuli vain lisää. Voidaanhan aina 
tarkastella erilaisia alajärjestelmiä jokaisen analyysitason puitteissa, tai esimerkiksi 
lisätä vaikkapa globaalitaso ikään kuin valtioista koostuvan kansainvälisen järjes-
telmän yläpuolelle. Epäilemättä joku voisi ehdottaa biosfääriä yhdeksi tasoksi ja 
toinen kosmosta. Amerikkalainen konstruktivisti Nicholas Onuf totesi jo vuonna 
1995 ilmestyneessä artikkelissaan, että tasoja ”näyttäisi olevan niin monta kuin 
tutkijat yhdessä sopivat.” Vaikka vähin määrä ovat Singerin kaksi tasoa, ”sen yli-
menevistä tasoista ei ole sopimusta”.35

Peruskysymys Singerillä, ja vielä vähemmän Waltzilla, ei kuitenkaan ollut 
analyysitasojen määrä. Perimmäinen pulma oli: mikä on selittävä taso? Olivatko 
ne eri analyysitasoja, jotka eivät selitä toisiaan? Jos ei ole näin, niin mihin suuntaan 
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syyn ja seurauksen suhde eri tasojen välillä kulki? Waltz tarjosi ratkaisuksi raken-
teellista realismiaan eli hän valitsi kansainvälisen järjestelmän selitystasoksi. Tämä 
ratkaisu ymmärretään useimmiten liian mustavalkoisesti, ja palaamme siihen yk-
sityiskohtaisesti seuraavassa luvussa. Useimmat teoreetikot eivät tehneet mitään 
valintaa. Oppikirjoissa ja yleisissä kansainvälisten suhteiden esityksissä 1970-
luvun tienoilla, jolloin tämä kysymys nousi oppialan keskeiseksi puheenaiheeksi, 
vastaus jätettiin useimmiten avoimeksi. Ajatus oli että analyysitasoja käytettäisiin 
pelkästään taksonomisina, järjestävinä luokkina. Syyn ja seurauksen ongelma ei 
olisi lyhyellä tähtäimellä ratkottavissa. Esimerkiksi kanadalaisen British Columbi-
an yliopiston Kalevi J. Holsti – toinen Suomen sodanaikaisen ulkoministeri Rudolf 
Holstin amerikkalaistuneista professoripojista – omaksui tällaisen käytännöllisen 
ratkaisun. Holsti ehdotti, että erotettaessa toisistaan vaikkapa ensiksi yksittäis-
ten politiikantekijöiden taso, toiseksi valtiotaso ja kolmanneksi valtiojärjestelmien 
taso, havaitaan heti että näillä jokaisella tasolla on ”jotakin annettavaa” analyysiin. 
Siksi ”kaikkia kolmea analyysitasoa pitää käyttää eri tilanteissa, riippuen siitä min-
kälaista ongelmaa analysoimme”.36 

Tämä on tietenkin sama kuin väittää, että ongelma ja kysymyksenasette-
lu määrittelevät selitystason, ei mikään ennalta määrätty teoreettinen ratkaisu. 
Ratkaisu on jälleen varsin hankala ja jossakin määrin epätyydyttävä, koska samaa 
ongelmaa – esimerkiksi juuri sotien syitä – voidaan lähestyä monelta selitystasolta 
ja päätyä näin täysin erilaisiin vastauksiin. 

Kaikki selittää kaikkea

Niin sanottu keskustelu toimijasta ja rakenteesta haastaa koko analyysitasojen on-
gelman. Lähtökohtana tässä keskustelussa on, että niin sanotut kausaaliset nuolet 
kulkevat kumpaankin suuntaan. Ei ole olemassa yhtä syytasoa, vaan toimija ja 
rakenne ovat vuorovaikutteisia ja määrittelevät toisiaan. Eräässä mielessä kyse on 
jatkuvasta dialektisesta sopeutumisesta ja muutosprosessista, joka ei koskaan tule 
päätökseen. Kysymys onkin vain siitä, minkälaisen mekanismin kautta nämä kaksi 
tasoa – jossa toimija on aina ikään kuin rakenteen sisällä – vaikuttavat toisiinsa.

Kyseinen keskustelu tunkeutui kansainvälisten suhteiden tutkimukseen 
muista yhteiskuntatieteistä ja tieteenfilosofiasta 1980-luvun loppupuolella. Se 
tapahtui erityisesti amerikkalaisten kansainvälisten suhteiden valtavirtakonstruk-
tivismin pioneerin Alexander Wendtin vuoden 198737 ja niin sanottuihin kriitti-
siin teorioihin suuntautuvan David Desslerin vuoden 198938 artikkelien myötä. 



35

Näiden kritiikin kohde oli tuolloin eritoten Waltzin uusrealismi, joka siis ainakin 
näennäisesti esitti, että kansainvälisen järjestelmän rakenne määrittelee sen osien 
toiminnan. Tällaisen käsityksen vastapainoksi Wendt ja Dessler ehdottivat niin 
sanottua strukturationistista teoriaa, joka antaisi ”toimijoille ja rakenteelle saman 
ontologisen aseman”.39 Rakenne nähtiin tässä ratkaisussa ”toiminnan kenttänä, 
joka saattoi periaatteessa muuttua toiminnan seurauksena”. Mikä tahansa toimin-
ta puolestaan saattoi ”tuottaa uudelleen taikka muuttaa yhteiskunnallisen raken-
teen jonkin osan”.40

Koska keskustelu toimijan ja rakenteen suhteesta liikkuu enemmän niin 
sanotun metateorian kuin teorian tasolla, se ei suoraan vastaa kysymykseen sii-
tä, mitkä ovat nuo puheena olevat toimijat ja rakenteet. Mutta toimija saattaa 
periaatteessa olla mikä tahansa subjekti; ulkopolitiikassa esimerkiksi presidentti, 
ulkoministeriö tai valtio. Rakenne voidaan ymmärtää paitsi materiaaliseksi raken-
teeksi, perustuen valtioiden voimavaroihin ja niiden suhteelliseen jakaantumiseen, 
vielä enemmän kansainvälisen politiikan pelisäännöiksi ja normeiksi. 

Rakenne ehdollistaa toimijan tekoja joko sallimalla tai kaitsemalla niitä.  
Tämä puoli puheena olevasta keskustelusta nojautuu perinteiseen marxilaiseen 
ajatukseen: ihminen muotoilee oman kohtalonsa, mutta hän ei tee sitä olosuh-
teissa, jotka hän on itse valinnut, vaan niissä olosuhteissa, jotka ovat kulloinkin 
käsillä. Mutta nyt tämä uudempi keskustelu lisää aiempaan marxilaiseen dogmiin, 
että rakenteen valta suhteessa toimijan vapauteen ei ole ehdoton. Toiminta tosin 
usein sopeutuu rakenteen vaatimuksiin. Silloin rakenne ja sen osatekijät tuotetaan 
toiminnan kautta samanlaisina uudelleen. Joskus toiminta ei kuitenkaan seuraa 
rakenteen reunaehtoja. Silloin rakenne päinvastoin voi muuttua toiminnan an-
siosta. Usein muutokset rakenteessa ovat pieniä ja asteittaisia, mutta toisinaan 
yksittäinenkin teko voi muuttaa pelin sääntöjä äkillisesti ja huomattavasti. Jos 
esimerkiksi yksi valtio ei kunnioita vallitsevaa kansainvälistä normia eli vaikkapa 
toisen maan alueellista itsemääräämisoikeutta, tällainen käytös voi johtaa kyseisen 
normin laajempaan rapautumiseen eli rakenteen muutokseen tältä osin. Näin ai-
emmin tuomittu käytös voi tulla normaaliksi tai jopa hyväksyttäväksi.

Keskustelussa toimijasta ja rakenteesta kummatkin tasot tai osat siis mää-
rittelevät toisiaan eikä kummallekaan voi antaa edeltä käsin ylivoimaista asemaa. 
Käytännössä on tietenkin vaikea tehdä rakenteellista ja historiallista tutkimusta 
yhtä aikaa. Siksi voi olla tarpeen ”ottaa yhteiskunnalliset rakenteet ja vastaavasti 
toimijat kumpainenkin vuorollaan väliaikaisesti annettuina, jotta olisi mahdollista 
tutkia, miten toinen selittää toista”.41 Tässä ratkaisussa toimijuuden ja rakenteen 
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ongelma palautuu käytännössä analyysitasojen tutkimusasetelmaan, mikäli tutki-
musaiheena on jokin konkreettinen ulkopoliittinen aihe. 

Aihe on yhä keskustelun alainen. Niin sanottu kriittinen realismi on pyrkinyt 
korostamaan valtion luonteen ja toimijuuden määrittelyssä laajempia yhteiskun-
nallisia sisäpoliittisia suhteita tämän kaksitahoisen vaikutussuhteen ymmärtämi-
sessä.42 Mutta mihinkään selkeään tai edes tyydyttävään tulokseen tässä järkeilyssä 
ei ole päästy. On lisäksi epäselvää, kuinka paljon uutta tällainen teoretisointi tuo 
esimerkiksi perinteiseen ymmärtävään historiantutkimukseen, jossa tällaiset asiat 
ovat usein paljon luonnollisemmin läsnä ilman monimutkaista käsitekoneistoa.

Kesken jäänyt ulkopolitiikan teoria

Edellä on alustavasti esiteltyjä niin sanottuja suurteorioita, esimerkiksi idealismia, 
realismia tai konstruktivismia. Näitä ei kannata unohtaa valtioiden ulkopolitiik-
kaa tarkasteltaessa. Merkittävää on, että 1950-luvulla syntyi tutkimusala, joka 
nimittää itseään kirjaimellisesti ulkopolitiikan analyysiksi. Suuntaus oli alkujaan 
osa traditionalistien ja skientistien välistä väittelyä, tai ainakin se nousi tästä vas-
takkainasettelusta. Ulkopolitiikan analyysin alkuperäinen pohjavire oli pyrkimys 
löytää yleisiä ulkopolitiikkaa selittäviä tieteellisiä lakeja. Tieteenfilosofisesti tämä 
ajattelu oli kytkeytynyt vakaumukseen, ettei yhteiskuntatieteiden tulisi olennai-
sesti erota luonnontieteistä. 

Kuten behavioralistiseen suuntaukseen ylipäänsä, myös ulkopolitiikan ana-
lyysiin liittyi vahva induktivistinen ja usein jopa tilastollinen tiedonkeruu sekä eri-
laisilla muodollisilla tekniikoilla operointi, joiden katsottiin tuovan tutkimukseen 
lisää tieteellisyyttä. Silti jo varhain eräs alan pioneereista, puolalais-amerikkalainen 
sosiologian professori Feliks Gross arvosteli ”ylipainotusta tiettyihin metodeihin 
(tai enemmänkin tekniikoihin) sen kustannuksella että tunnettaisiin tieteellistä 
uteliaisuutta ympäristöä, yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ongelmia kohtaan”. Hän ar-
vioi, että tällä ”voi olla tuhoava vaikutus oppialaan”.43 

Tultaessa 1970-luvun keskivaiheille oppialan valtavirran piirissä syntyi laa-
jemminkin epäilyksiä induktiivis-tilastollisen metodin ja siihen liittyvän teoreetti-
sen suuntauksen sopivuudesta yhteiskuntatieteellisen tiedon tuottamisessa.44

Yksi pulma tällaisessa suuntauksessa on, että induktiivisesti kerätty tieto ei 
voi olla koskaan vuorenvarmaa. Kootut tosiasiat laajentavat tietoa yksityistapauk-
sista, mutta ne saattavat olla aivan vääriä tosiasioita. Ne ehkä rakentuvat yhden 
väärän tiedonjyvän varaan ja lopulta yksi olennainen poikkeus kaataa koko teo-
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reettisen korttitalon. Tunnettu anekdootti kanoja syöttävästä isännästä pelkistää 
induktivismin surmanloukun. Kananpoika päättelee kokemuksensa perusteella, 
että aina kun isäntä tulee kanalaan, hän tulee tuomaan jyviä. Vasta viimeisellä 
kerralla, jolloin kanan kaula katkeaa, se tajuaa olennaisen itsensä ja isännän suh-
teesta. 

Induktivismin kritiikki siis on, että pelkkä tosiasioiden ja havaittujen syy-
seuraussuhteiden kerääminen saattaa johtaa erheelliseen ja mahdollisesti kohta-
lokkaaseen johtopäätökseen. Induktionismi on päättelyä, joka ei välttämättä niin 
sanotusti säilytä totuutta. Menneisyydestä päätellään tulevaisuus, mikä johtaa 
kehäpäätelmälliseen ajatukseen, jossa induktio perustellaan itse induktion avulla. 
Tätä huomiota nimitetään Humen ongelmaksi, skotlantilaisen 1700-luvun filoso-
fin David Humen mukaan.45 

Ulkopolitiikan analyysi oli silti alusta alkaen kiinnostunut myös niin sano-
tusta hypoteettis-deduktiivisesta teorian rakentamisesta, usein induktiivisen tiedon-
keräämisen jatkovaiheena. Deduktio on päättelymuotona jo määritelmällisesti 
totuuden säilyttävää. Ollakseen pätevää, se edellyttää lähtökohdan oikeellisuut-
ta. Mutta käytännössä, ainakin ulkopolitiikan tämän tyyppisessä tutkimuksessa, 
tutkimus aloitetaan usein epävarmasta hypoteesista. Hypoteesi luodaan muotoi-
lemalla jokin lähtökohtaisesti todeksi oletettu väittämä käsillä olevan ongelman 
selittämiseksi. Seuraavassa vaiheessa hypoteesistä johdetaan ennustuksia, jotka 
ovat usein lajia ”jos x, niin y, olosuhteissa z”. Näitä ennustuksia sitten pyritään 
soveltamaan kokemusperäiseen havaintomateriaaliin. Mikäli havaitsemme hypo-
teesin olevan yhdenmukainen havaittujen tosiasioiden kanssa, hypoteesi hyväksy-
tään. Jos taas havaitsemme ennustusten jossain suhteessa poikkeavan havaitusta, 
hypoteesi joko hylätään tai sitä muokataan. Silloin koko prosessi aloitetaan alusta, 
kunnes lopulta löydetään oikea ratkaisu.

Laajemmassa katsannossa ulkopolitiikan analyysin ensivaihe pyrki jonkinlai-
sen kaikkiin valtioihin soveltuvan teoreettisen mallin kehittämiseen. Tällainen mal-
li selittäisi ulkopolitiikkaa ottamalla huomioon ulkopolitiikan kokonaisprosessin, 
mikä tarkoitti, että sen olisi tarkasteltava ulkopolitiikan muodostumisen kaikkia 
mahdollisia ulottuvuuksia ja osatekijöitä sekä niiden suhteita ja painoarvoja. Täl-
lainen teoria oli James N. Rosenaun, George Washingtonin yliopiston professorin 
mielessä, kun hän peräänkuulutti vertailevaa ulkopolitiikan tutkimusta, joka kes-
täisi tieteellisen testattavuuden kriteerit.46 Vertailevan ulkopolitiikan tutkimuksen 
vaatimus tuli siitä skientismille tyypillisestä ajatuksesta, että ulkopolitiikan tutki-
joiden piti etsiä yleisiä ulkopolitiikan lakeja – aivan kuten luonnontieteilijät etsivät 
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uusia luonnonlakeja. Ulkopolitiikka-analyysin kulta-aikaa oli 1970-luku. Isojen 
vertailevien dataprojektien lisäksi, joilla kartoitettiin etenkin suurvaltojen toimia 
ja niiden keskinäistä vuorovaikutusta, tutkijoiden mielenkiinnon painopiste näytti 
suuntautuvan yksittäisiin ulkopolitiikkaan vaikuttaviin tekijöihin, joista muotoil-
tiin teorioita; tällaisia olivat esimerkiksi byrokraattisen politiikan teoria sekä koko-
nainen liuta psykologisia päätöksentekoteorioita. Ulkopolitiikka-analyysin lupaus 
innosti nuoria tutkijoita eri puolilla käyttämään ulkopolitiikan teorioita omiin tut-
kimuksen kohteisiinsa.  Suomenkin ulkopolitiikkaa ryhdyttiin tuolloin tutkimaan 
ulkopolitiikka-analyysin käsitteistöä soveltaen.47 

Viimeistään 1980-luvun puoliväliin tultaessa vertaileva tutkimuskiinnostus 
hiipui. Keskeisenä ärsykkeenä oli, etteivät saadut tulokset täyttäneet niille asetet-
tuja odotuksia. Suuria tietopankkeja oli kyllä luotu, mutta mitään suurta yhtenäis-
teoriaa ei syntynyt. 48 Vertailevan ulkopolitiikka-analyysin koettiin olevan liiaksi 
kietoutunut kokemusperäiseen tutkimusotteeseen. Tutkimusalaa alkoi leimata 
lisäksi mielikuva vanhanaikaiseksi nähdystä valtiokeskeisyydestä. Ala muuttui hil-
jalleen monimuotoisemmaksi ja joustavammaksi. Pian se sisälsi useita suuntauk-
sia, menetelmiä ja tekniikoita. Hinta tästä avautumisesta oli, että ulkopolitiikan 
analyysilla ei kohta ollut enää yhdistävää ohjelmallista tavoitetta. Vertailevan tut-
kimusotteen sijasta tutkimuksen kohteena oli yhä useammin yksi tapahtuma tai 
yhden valtion ulkopolitiikka. Teorioista tuli yhä enemmän tapahtumakeskeisiä tai 
kansalliseen ulkopoliittiseen keskusteluun ja perinteeseen pohjautuvia käsitteelli-
siä viitekehyksiä. Verrattuna varhaisen ulkopolitiikan analyysin uskoon yleisen ja 
kokonaisvaltaisen ulkopolitiikan suurteorian mahdollisuudesta, tulos oli toisiinsa 
löyhästi kytkeytyvä rykelmä teorioita ja malleja yhä useammasta ulkopolitiikkaan 
vaikuttavasta tekijästä tai ulottuvuudesta. Ulkopolitiikan analyysistä tuli samal-
la entistä hajanaisempi tutkimusala.49 Kun se hylkäsi pyrkimykset ulkopolitiikan 
kokonaisteoriasta, se siirtyi tavallaan selittämisestä ymmärtämisen puolelle. Tämä 
ei tarkoittanut ulkopolitiikan tutkimuksen määrällistä vähentymistä, mutta sen 
näkyvyyden vähentymistä kansainvälisten suhteiden teoriakeskustelujen kentällä.

Samaan aikaan ikään kuin rationalistien vastaiskuna myös peliteoreettisia 
malleja ryhdyttiin soveltamaan ulkopoliittisen päätöksenteon analyysiin. Ne tar-
josivat välineellistä rationalismiaan päätöksentekotilanteiden selitysmalliksi. Jon-
kinlaisena kompromissina näiden välillä voimme nähdä niin sanotun rajoitetun 
rationalismin sovellukset ulkopolitiikan tutkimuksessa. Sitten kentän valtasivat 
1980-luvulla uusrealismin, uusliberalismin ja konstruktivismin kaltaiset suurteo-
riat. Vaikka nämä teoriat käsittelivät nimenomaan kansainvälisen järjestelmän ra-
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kenteita, niitä ryhdyttiin myös soveltamaan eri maiden ulkopolitiikan analyysiin, 
mikä johti sitten keskusteluihin siitä, missä mielessä näin on mielekästä tehdä. 
Suurteorioiden yleisemmät kysymyksenasettelut ja koulukuntaerot heijastuivat 
pian ulkopolitiikankin tutkimukseen. Suurteoriat eivät kuitenkaan voineet korvata 
ulkopoliittiseen päätöksentekoon keskittyvää perinteistä ulkopolitiikan analyysiä 
ja tämän oppialan toimijakeskeistä lähestymistapaa. Kylmän sodan päättyminen 
ja sitä hallinneen kansainvälisen rakenteen murtuminen antoi toimijuudelle lisää 
tilaa. Käsitteellinen epäselvyys vallitsevan kansainvälisen järjestelmän rakenteen 
luonteesta oikeastaan korostikin sellaista lähestymistapaa, joka ottaisi huomioon 
toimijoiden omat näkemykset ja uskomukset. 

Yhdeltä puolin valtioiden valinnoilla ja niiden toiminnalla nähtiin olevan 
edelleen todellista merkitystä. Toisaalta valtioita ja varsinkaan kansainvälisen jär-
jestelmän kannalta keskeisiä valtioita ei ollut niin monta, että jokin yleinen teoria 
ulkopolitiikasta olisi tuottanut tutkimuksellista lisäarvoa verrattuna siihen, että 
tutkittiin nimenomaisesti jotakin valtiota tai valtioiden ryhmää, joiden ulkopoli-
tiikasta oltiin kiinnostuneita.  Kun suurteoriat alkoivat 1990-luvulla entistä enem-
män suuntautua kohti kokemusperäisiä tutkimuksia siitä, miten valtiot todellisissa 
valintatilanteissa toimivat, tuli tarve muodostaa erilaisia keskitason teorioita, jotka 
rakenteen ohella kiinnittivät huomiota myös toimijuuteen.50

Tällä tietämällä voimme todeta, että vaikka ulkopolitiikan analyysin suosio 
kansainvälisten suhteiden tutkimuksen kentällä on kokenut nousunsa ja laskun-
sa, se näyttäisi vakiinnuttaneen paikkansa kansainvälisten suhteiden oppialan ala-
lajina. Se vertautuu rauhan- ja konfliktintutkimukseen sekä poliittisen talouden 
tutkimukseen siinä mielessä, että silläkin on oma, taustaltaan monitieteinen iden-
titeetti, perinne ja instituutionaalinen rakenne. Viimeisen vuosikymmenen aikana 
voidaan jopa puhua ulkopolitiikka-analyysin uudesta noususta. Tihenevä oppi-
kirjojen ja muiden julkaisujen tahti sekä vuonna 2006 perustettu vertaisarvioitu 
tieteellinen aikakausijulkaisu Foreign Policy Analysis ilmentävät tätä renessanssia.51 
Renessanssin taustalla voidaan myös nähdä yksinkertaisesti ilmiö, että yhteiskun-
tatieteellisessä tutkimuksessa muodit vaihtelevat ja monet aikoinaan vanhahtavina 
nähdyt tutkimusperinteet ovat seuraavassa käänteessä taas erityisen suosittuja. 

Globalisaation haaste ei mitenkään eliminoinut ulkopolitiikan tutkimuk-
sen tarpeellisuutta. Ulkopolitiikan analyysin välineistöä on alettu soveltaa myös 
muihin kuin valtiollisiin toimijoihin, kuten kansainvälisiin järjestöihin tai poik-
kikansallisiin ei-valtiollisiin ryhmiin.52 Ulkopolitiikan analyysin keskiössä olleita 
psykologisia ja organisatorisia teorioita on voitu kehittää uuden tutkimustiedon 
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varassa. Yhtenä merkittävänä heikkoutena tutkimusperinteessä nähdään yhä se, 
että monet keskeisistä teorioista nojautuvat liiaksi Yhdysvaltojen ulkopolitiikan 
tutkimukseen. Ulkopolitiikan vertaileva analyysi teorioiden testaamiseksi monien 
maiden suhteen on harvinaista. Muiden maiden ulkopolitiikkaa koskevien teoreet-
tisten avausten kytkeminen perinteen valtavirtaan on ollut summittaista – varsin-
kin, jos niitä ei julkaista keskeisillä englanninkielisillä areenoilla.53 

Teorioiden valtava kirjo on tullut jäädäkseen. Metodologisesti ulkopolitiikan 
tutkimus on lisäksi kroonisesti siinä haasteellisessa tilanteessa, että vain harvoin 
tutkijoilla on pääsy itse päätöksenteon äärelle. Tästäkin syystä ulkopolitiikan tut-
kimus on yhtä aikaa sekä hankalaa että antoisaa.
 

Kilpailevat teoriat

Yllä on alustavasti luonnosteltu kuvaa siitä teoriakentästä, jota käsillä oleva kirja 
esittelee. Lukuisten koulukuntien ja teorioiden käsitteleminen siten, että niiden 
vertailu olisi edes jossain mielessä mahdollista, ei ole aivan yksinkertainen asia. 
Kuten on käynyt ilmi, teorioilla voi olla hyvin erilaiset lähtökohtaoletukset. Yhdet 
perustuvat sisältä päin ymmärtämiseen ja toiset ulkoa käsin selittämiseen. Jotkut 
ovat sitoutuneet analysoimaan yksilötasoa, toiset kiinnittävät huomionsa valtioon 
tai kansainväliseen järjestelmään. Tähän voi liittyä vahva vakaumus, että juuri osat 
määrittelevät kokonaisuuden, tai päinvastoin, että kokonaisuus sanelee osien käyt-
täytymistä. Seuraavat suuntaukset taas yhdistävät analyysitasoja mielin määrin 
nojautuen rakenteen ja toimijan vuorovaikukseen. 

Tällaisessa tilanteessa ei ole olemassa mitään yhtä tosiasioiden joukkoa, jonka 
kaikki teoriat hyväksyisivät teoriansa todistusaineistoksi; jokainen teoria määritte-
lee eri tavoin sen, mikä on sen kokemusperäisen sovelluksen lähdeaineisto. Yhdelle 
se on valtiomiehen psykologiset ominaisuudet, toiselle kansainvälisen järjestelmän 
rakenteen ainesosat. Kolmas vannoo valtion identiteetin selvittämisen nimeen ja 
neljäs on kiinnostunut byrokraattisten kamppailujen lopputulemista. Eikä ole ole-
massa mitään yhtä tieteenteoriaa, johon kaikki teoriat olisivat sitoutuneita. Kukin 
teoria ilmentää omaa käsitystään siitä, miten yhteiskuntatieteissä voimme sanoa, 
että tiedämme jotakin jostakin ilmiöstä. Siksi ei ole myöskään sellaista yhteisesti 
hyväksyttyä mittatikkua, jota vasten teorioita voidaan yksiselitteisesti arvioida ja 
vertailla. Kukin teoria pitäytyy sellaiseen tieteenkäsitykseen, joka tukee sen kuvaa 
tiedon tuottamisesta.

Ulkopolitiikan teorioiden syvälle juurtuvat ja yhteismitattomat eroavaisuu-
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det tarjoavat silti lähtökohdan myös niiden vertailulle. Olemme Kuviossa 2 pyr-
kineet tuomaan yhteen selittämisen ja ymmärtämisen erilaiset lähestymistavat, 
samoin kuin analyysitasokeskustelun sekä rakenteen ja toimijan vuorovaikutuk-
seen palautuvan ajattelun erilaiset logiikat.54 Tämän matriisin avulla myös ulko-
politiikkaa koskevat moninaiset koulukunnat ja teoriat55 voidaan ainakin karkeasti 
asemoida suhteessa toisiinsa. 

Olemme kirjanneet Kuvioon 2 esimerkkejä useista niistä laajoista teoreetti-
sista koulukunnista, joita käsittelemme kirjassa tarkemmin. Sijoitettaessa teori-
oita erilaisiin yksiselitteisiin lohkoihin on oltava tarkkana. Jos teoriamme selittää 
ulkopolitiikkaa vaikkapa maantieteellä, esimerkiksi valtion sijainnilla tai koolla, 
se sijoittuu selvästi selittämisen puolelle. Mutta silloin kun puhumme kriittises-
tä geopolitiikasta ja maantiedettä koskevista diskursseista, tällainen teoria onkin 
ymmärtämisen puolella. Vastaavasti jos nostamme esille ajatuksen jostakin objek-
tiivisesta kansanluonteesta valtion ulkopolitiikan teoriana, olemme selittämisen 
puolella; mutta jos näemme tällaisen seikan yhteiskunnallisesti rakennettuna iden-
titeettinä, se on ymmärtämisen puolella.

Tällaisessa tarkastelussa on myös otettava huomioon, että yhteiskuntatie-
teellisiä teorioita ei voi siinä mielessä tarkastella objektiivisesti, että ne olisivat 
ikään kuin itsestäänselvyyksiä ja tarkastelijasta riippumattomia. Mikään teoria ei 
ole sievä kokoelma yksiselitteisiä toteamia, vaan jokaisella vakavalla tarkasteli-
jalla on väistämättä kustakin teoriasta oma tulkintansa. Koulukuntien keskeiset 
edustajat ovat usein itsekin esityksissään epäjohdonmukaisia tai joiltain osin epä-
määräisiä. Niinpä harvoin löytyy yhtä ideaalimallia jostakin teoriasta. Usein onkin 
juuri parempi puhua koulukunnista, paradigmoista tai teorioiden perheestä, jotka 
jakavat jotkin yleiset perusperiaatteet, mutta joiden välillä käydään kiivasta väit-
telyä koulukunnan sisäisistä perusperiaatteista. 

Kirjan rakenne ei noudata orjallisesti Kuvion 2 matriisia. Rajankäynti esi-
merkiksi selittämisen ja ymmärtämisen taikka analyysitasojen ja rakenne-toimi-
jakeskustelun välillä on häilyvä. Raja on monilla tutkijoillakin epäselvä. Kuvio on 
vain abstrakti ja tulkinnanvarainen luonnos teorioiden asemoitumisesta toisiinsa. 
Ennen kaikkea se ei piirrä kuvaa koulukunnista niiden historiallisen kehityksen 
näkökulmasta. Vaikka kuvion seuraamisella olisi etunsa myös kirjaa jäsentävänä 
rakenteena, lopputulos olisi viime kädessä vaikeaselkoinen lukijalle; se johtaisi 
sijoittamaan esimerkiksi erilaiset realismin muodot, jotka nojautuvat eri analyy-
sitasoihin, eri päälukuihin. Samalla tulisi käsittämättömäksi se teoreettinen kasvu-
alusta, josta jokin uusi teoria on noussut. 
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Käsillä olevassa kirjassa on siksi valittu rakenne, joka etenee koulukunta 
kerrallaan, vaikka koulukunnan sisällä olisikin suuria eroja juuri Kuvion 2 näkökul-
masta. Tällainen ratkaisu tarjoaa sellaisen historiallis-loogisen rakenteen kirjalle, 
joka mahdollistaa sen lukemisen sekä alusta loppuun että yksittäisinä lukuina. 
Kehotamme tietenkin lukijaa edelliseen, sillä vasta yhteen tuotuna kirjan luvut 
saavat todellisen merkityksensä.

Kuvio 2: Kilpailevat koulukunnat
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ULKOPOLITIIKKA ON VOIMAPOLITIIKKAA

Kansainvälisissä suhteissa realismilla viitataan koulukuntaan, joka painottaa voi-
mapolitiikan ja kansallisten etujen merkitystä. On ymmärrettävä, että realismi on 
vain koulukunnalle annettu nimike; sillä ei tietenkään ole yksinoikeutta siihen, 
minkälainen maailma ”todellisuudessa” on.  Monet uskovat kuitenkin realismin 
pätevyyteen lähes luonnonlakina. He luottavat sen historiallisesta tilanteesta riip-
pumattomaan selitysvoimaan. Jotkut taas eivät pidä realismia edes selkeänä teori-
ana tai tutkimusohjelmana, vaan paremminkin poliittis-filosofisena suuntauksena, 
ehkä jopa pessimismiin taipuvana mielentilana tai korkeintaan löyhänä kokoelma-
na valtiomiehen käyttäytymissääntöjä. Tästä näkökulmasta realismi onkin ennen 
kaikkea, ei teoria siitä miten valtiot käyttäytyvät, vaan normatiivinen teoria siitä 
kuinka valtion – käytännössä erityisesti oman – tulisi käyttäytyä. Sillä jos valtiot 
jo toimisivat realismin mukaan, ei olisi tarvetta suositella kenellekään sellaista po-
litiikkaa.1 Koulukuntana realismi ei olekaan kovin yhtenäinen, vaan se on varsin 
monisyinen kokoelma erilaisia muunnelmia.2 Kaikki realismin muodot jakavat sil-
ti määrätyt perusoletukset, vaikkakin painottaen niitä eri tavoin. 

Voimapolitiikan juuret

Realismin varhaisina oppi-isinä mainitaan useimmiten Thukydides, Niccolò Ma-
chiavelli ja Thomas Hobbes. Vaikka jotkin heidän ajatuksistaan eivät luonnollisesti 
ole lainkaan realismia nykyaikaisessa mielessä, on oikein sanoa, että kukin on ai-
nakin korostanut ajattelussaan myöhemmän realismin jotakin keskeistä piirrettä. 
Juuri Thukydidesta sopii pitää voimapoliittisen koulukunnan perustajana. Tälle 
ateenalaiselle aristokraatille tunnusomainen realismi tulee hyvin ilmi Peloponneso-
laissodan Melos-dialogissa.3 Sodassa oli kyse Ateenan ja Spartan kaupunkivaltioi-
den yli kaksi vuosikymmentä kestäneestä valtataistelusta 400-luvun lopulla e.a.a. 
”Ateenan kasvava voima ja se pelko, minkä tämä aiheutti Spartassa, teki sodan 
väistämättömäksi”, Thukydides kirjoitti.4 

Thukydideen omakin kohtalo kytkeytyi sotaan, sillä hän oli vain noin kol-
mikymmenvuotiaana sen yksi kenraaleista. Pahaksi onneksi kuuluisa Amfipoliin 
taistelu, jossa Sparta valloitti kyseisen kaupungin, pantiin hänen syykseen ja Thu-
kydides karkotettiin Ateenasta. Jälkipolville tapahtuma oli kuitenkin suureksi 
hyödyksi. Juuri pakotetussa maanpaossa Thukydides kirjoitti suurteoksensa ja 
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perusti uudenlaisen historiankirjoituksen, jossa asioita ei selitetty pelkästään ju-
malien oikuilla.

Näiden silloisten suurvaltojen sodan melskeisiin joutuivat myös pienemmät 
kaupunkivaltiot. Puheena oleva Melos on Aigeian merellä sijaitseva tuliperäinen, 
kivinen ja vähäväkinen saari, joka tuolloin oli Spartan alusalue. Sen valtiaat oli-
vat silti pyrkineet pysymään puolueettomina Spartan ja Ateenan välisessä sodassa. 
Ateena ei ollut tyytyväinen Melos-saaren puolueettomuuteen vaan vaati sitä liit-
tymään omaan rintamaansa. Tätä uhkavaatimusta esittämään saapui kaksi atee-
nalaista kenraalia. Meloslaiset eivät ymmärrä naapurinsa huolta eivätkä sen halua 
sitoa saarta omalle puolelleen. He yrittivät vedota ateenalaisten oikeudentajuun. 
Miksi Ateena ylipäänsä uhkaili Melosta? Eihän saarivaltio ollut mikään uhka Atee-
nalle. Eikö Ateena uhatessaan pientä naapuriaan näin vain vahvistanut Spartan 
rivejä lisäämällä vastustajiensa määrää? Mutta ateenalaiskenraalit vastasivat:

[Älkää] kuvitelko, että voisitte vaikuttaa meihin sanomalla, että 
vaikka olette Spartan kolonia, ette ole liittyneet sotaan Spartan puo-
lelle tai että ette ole koskaan aiheuttaneet meille harmia. Sen sijaan 
suosittelemme, että teidän pitäisi yrittää saavuttaa se, mikä teille on 
mahdollista saavuttaa, ottaen huomioon sen, mihin me molemmat 
todella uskomme: tiedätte yhtä hyvin kuin me, että kun käytännöl-
linen ihminen keskustelee näistä asioista, oikeuden käytäntö riippuu 
voimasta pakottaa, ja niinpä vahvat tekevät sen, mihin heidän val-
tansa riittää, ja heikot hyväksyvät sen, mitä heidän täytyy.5

Meloksen asukkaat olivat syystä tuohtuneita ja vetosivat jumaliin. Ateena-
laiset totesivat ykskantaan, että ”mielipiteemme jumalista ja tietämyksemme ih-
misistä saavat meidät päättelemään, että yleinen ja tarpeellinen luonnonlaki on 
vallita sitä, mitä kukin pystyy vallitsemaan”. Kun oikeudentaju ei ateenalaisiin 
kenraaleihin tehonnut, meloslaiset siirtyivät hyökkäyslinjalle. He uhkasivat Spar-
talla. Meloslaiset järkeilivät, että jo kunniansa vuoksi Sparta auttaisi Melosta Atee-
nan painostusta vastaan. Mikäli Ateena hyökkäisi Melokseen, spartalaiset aivan 
varmasti, jos ei kunniansa niin ainakin oman etunsa tähden, ryntäisivät Meloksen 
avuksi; muutoinhan he antaisivat esimerkin kaikille liittolaisilleen siitä, miten he 
kohtelevat ystäviään. Ateenalaiskenraalit naurahtivat ja sanoivat, että on syytä 
”onnitella teitä yksinkertaisuudestanne, mutta emme kadehdi hulluuttanne”. He 
jatkoivat: ”Näytätte unohtavan, että mikäli joku seuraa omaa etuaan, hän pyrkii 
turvallisuuteen, kun taas oikeuden ja kunnian tie vie hänet vaaraan. Ja mitä vaa-
raan tulee, spartalaiset eivät ole yleensä kovin seikkailunhaluisia.”6

”
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Sananvaihdon jälkeen meloslaiset pitivät päämiestensä kesken kokouksen ja 
päättivät yhtä kaikki vastustaa Ateenan uhkavaatimusta. Lopputulema oli odotet-
tu. Jonkin ajan kuluttua Ateena jo piiritti Meloksen kaupunkia ja rakensi vallin 
sen ympärille. Kun hyökkääjä joutui välillä siirtämään voimavarojaan muualle, 
meloslaisten onnistui tehdä muutamia urheita vastahyökkäyksiä. Koska voima-
suhteet kuitenkin olivat ylivoimaisesti epäedulliset, ennen pitkää Meloksen oli an-
tauduttava ehdoitta. Itsepäisyyden seuraus oli meloslaisille kammottava osoitus 
voimapolitiikan laeista: ateenalaiset tappoivat kaikki Meloksen sotaikäiset miehet, 
myivät naiset ja lapset orjiksi sekä siirsivät muutama tuhatta ateenalaista asutta-
maan Meloksen tyhjäksi jäänyttä saarta.

Firenzen kaupunkivaltiossa renessanssin aikana vaikuttaneen Niccolò Ma-
chiavellin ansiota vuorostaan on, että realismi joskus nähdään likipitäen moraa-
littomana maailmankuvana. Ensi näkemältä Machiavellin tunnetuin teos, melko 
lyhyt kirjoitelma Ruhtinas, on pelkkä poliittisen oveluuden käytösopas 1500-luvun 
hallitsijoille. Machiavelli oli diplomaatti, joka Medicien valtaantulon myötä joutui 
ensin sisäiseen karkotukseen, sitten vankilaan ja lopulta maanpakoon. Juuri maan-
paossa vuonna 1513 Machiavelli, aivan kuten Thukydides, kirjoitti tunnetuimman 
teoksensa. 

Vaikka yksi kirjoituksen motiiveista oli epäilemättä halu päästä takaisin hal-
litsijain suosioon, Machiavellin sanoma tulee ymmärrettävämmäksi ja tavallaan 
hyväksyttävämmäksi, kun sen asettaa laajempaan historialliseen ja aatteelliseen 
kehykseensä.7 Machiavelli kirjoitti teoksensa tilanteessa, jossa Firenzen oikeusjär-
jestelmä ja olemassaolo olivat oli uhattuina monelta taholta. Vaikka Machiavelli 
oli pikemminkin tasavaltaisten kuin monarkkisten ajatusten kannattaja, hän näki 
vahvan monarkiaan perustuvan johtajuuden olevan tarpeen, jotta Firenze voisi 
nousta ulkoisen ja sisäisen kaaoksen ajasta tehtävänsä vaatimalle tasolle. Tuo teh-
tävä oli valtion vahvistaminen kestämään sitä vastaan suunnatut hyökkäykset – eli 
valtion säilyminen ja menestyminen. Ajatus valtiosta oli Machiavellin aikakautena 
pitkälti kytkeytynyt kulloiseenkin hallitsijaan. Eräässä mielessä vasta Machiavelli 
loi perustan modernille valtiokäsitykselle. Hänen oivalluksensa oli korottaa pyr-
kimys valtion säilyttämiseen ja menestymiseen sellaiseksi hyveeksi, joka oikeutti 
silloisten kristillisten moraalioppien vastaisen käyttäytymisen. Toki ruhtinaat ja 
muut johtajat olivat kautta aikojen rikkoneet moraalia vastaan. Mutta vasta Ma-
chiavelli erotti tällaisen toiminnan yksilön pahuudesta. Hän ikään kuin antoi val-
tion edun nimissä paheelle perusteen, mikä muutti aiemmin moraalisesti tuomitun 
käytöksen hyveeksi. Hänen ansionsa oli – Bertrand Russellin sanoin – ”suuri älylli-
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nen rehellisyys poliittista epärehellisyyttä koskevissa asioissa”.8 Tämä ei tietenkään 
tarkoittanut kaikesta moraalista luopumista. Valtion tuli perustua myös oikeuteen 
ja moraaliin. Mutta näiden piti olla tasapainossa ruhtinaan eli valtion menestymi-
sen kanssa – ja tarvittaessa antaa sija jälkimmäiselle. Pikemminkin kuin tuijottaa 
jotakin ideaalista moraalin ja oikeuden läpitunkemaa maailmaa, hallitsijan tuli ot-
taa ohjeeksi maailma sellaisena kuin se oli. 

Niinpä Machiavelli kehottaa tunnetusti ruhtinasta vääryyteen ja vilppiin, 
mikäli vallan säilyttäminen tai kasvattaminen sitä vaatii: 

Jos ihminen pyrkii aina tekemään oikein, hän jää väärintekijöiden 
sankassa joukossa väkisinkin tappiolle. Mikäli ruhtinas haluaa säi-
lyttää asemansa, hänen täytyy opetella tekemään vääryyttä ja käyt-
tämään sitten tätä taitoaan tarpeen mukaan.9

Syy ohjeeseen piilee Machiavellin mukaan ihmisluonnossa. Toki ihmisellä ja 
jopa hallitsijalla voi olla, ja varmaan onkin, monia hyveitä. Ihminen on kuitenkin 
luotu sellaiseksi, ettei hänellä voi olla kaikkia hyveitä eikä hän pysty tuomaan niitä 
vapaasti esille.10 Hallitsijalle on kylläkin hyödyksi näytellä armeliasta, uskollista, 
lempeää, vilpitöntä ja hurskasta. Silti hänen tulee olla siinä määrin itsensä herra, 
että hän tarpeen tullen voi ja osaa menetellä myös päinvastoin.11 Hänellä pitää 
olla sellainen luonne, että hän on valmis kääntymään sinne, minne suhdanteiden 
vaihtelut ja oma etu osoittavat. Eiväthän hyveet taikka moraalisesti korkeat pää-
määrät takaa lopputulosta. ”Jos nimittäin tutkimme asioita perusteellisesti, löy-
dämme aina sellaisia asioita, jotka näyttävät hyviltä, mutta voivat viedä ihmiset 
perikatoon”, huomauttaa Machiavelli. Toiset asiat taas näyttävät pahoilta, mutta 
voivat johdattaa turvallisuuden ja hyvinvoinnin olotilaan.12 Ruhtinaan onkin pa-
rempi olla pelätty kuin rakastettu. 

Realismin ydin tässä ajattelussa on sen tajuamista, että hyödyttömien ihan-
teiden hylkääminen on välttämätöntä, etenkin mitä tulee hallitsemiseen: 

 
Monet ovat haaveilleet sellaisista tasavalloista ja ruhtinaskunnista, 
jollaisia todellisessa elämässä ei ole koskaan tunnettu. Mutta elämä 
on niin etäällä ihanteista, että se, joka pyrkii todellisuuden ohittaen 
pelkästään ihanteisiin, päätyy pikemminkin perikatoon kuin pää-
määräänsä.13

Myös Thomas Hobbes on ansainnut realismin oppi-isän nimityksensä. 
Hän antaa merkityksen myöhemmän realismin keskeiselle käsitteelle eli anarki-

”
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alle. Hobbesin kuuluisin teos on Leviathan14 vuodelta 1650, jonka hän kirjoitti 
Pariisissa yhdentoista vuoden vapaaehtoisen maanpakolaisuutensa loppukaudella 
Englannin sisällissodan aikana. Kirja ei kajoa kansainvälisiin suhteisiin tai ulko-
politiikkaan kuin ohimennen. Toki Hobbes tunsi hyvin kansainvälisen politiikan 
realismin siihenastisen perinteen; hänen ensimmäinen painettu teoksensa oli juuri 
Thukydideen Peloponnesolaissodan käännös. 

Sen sijaan Leviathan – nimi viittaa vanhan testamentin monipäiseen meri-
hirviöön, joksi Hobbes nimittää valtiota – esittää yhteiskuntasopimusta kansakun-
nalle, jottei se sortuisi jatkuviin etutaisteluihin. Kirjan pääosa esittelee sopimuksen 
käsittelemät aihealueet ja tarvittavat pykälät sangen yksityiskohtaisesti. Hobbesin 
kaavassa yhteiskunnan jäsenet luovuttavat yhteiskuntasopimuksella määräysval-
lan hallitsijalle, suvereenille, ja mukautuvat itse tämän alamaisiksi. Tätä ei ole 
ehkä ymmärrettävä siten, että Hobbes oletti kirjaimellisesti tällaisen historiallisen 
tapahtuman olemassaolon. Se on pikemminkin teoreettinen kuvaus siitä, miten 
hallintojärjestelmät olivat asteittain kehittyneet. Suvereenilla Hobbes tarkoittaa 
hallitsijaa, joka voi esiintyä kolmessa valtamuodossa: monarkiana eli valta kuuluu 
yhdelle miehelle; demokratiana eli valta luovutetaan kaikkien alamaisten edustuk-
selliselle elimelle; tai aristokratiana eli valta luovutetaan vain tiettyä osaa alamai-
sista edustavalle elimelle. Hobbesin mielestä alamaisten on mielekästä omien etu-
jensa vuoksi alistua suvereenille, mikä mainituista muodoista sitten valitaankin. 

Tällainen maailmankuva perustuu luonnonlainomaiseen käsitykseen ihmis-
luonnosta sekä siitä järjestyksestä, joka ihmisen biologisesta ominaisuudesta eli 
itsesuojeluvaistosta syntyy. Hobbesin maailma koostuu alun perin tasavertaisiksi 
oletetuista ihmisistä, eritoten miehistä, joiden keskinäiset erot ovat niin merkityk-
settömät, että periaatteessa kaikki voisivat olettaa olevansa oikeutettuja kaikkeen. 
Hobbes perustelee ajatusta miesten alkuperäisestä yhdenvertaisuudesta väitteel-
lä, että heikoinkin on tietyissä oloissa kykenevä tappamaan vahvimman. Mutta 
mikäli tällainen halujen anarkia vallitsisi yhteiskunnassa, tuloksena olisi jatkuvia 
kiistoja, jotka purkautuisivat väkivaltaan ja sotiin. 

Tästä kykyjen tasa-arvoisuudesta syntyy yhtäläinen toiveemme saa-
vuttaa päämäärämme. Siksi, mikäli kaksi miestä tavoittelee samaa 
asiaa, josta he eivät kuitenkaan voi molemmat nauttia, heistä tu-
lee viholliset; ja tiellään kohti päämääräänsä (joka periaatteessa on 
heidän itsensä säilyminen ja joskus heidän pelkkä nautintonsa), he 
pyrkivät tuhoamaan tai alistamaan toinen toisensa.15

”



48

Juuri se, ettei ole mitään, joka estäisi väkivaltaa, aiheuttaa Hobbesin sanoin 
kaikkien (miesten) sodan kaikkia vastaan. Ihmiset haluavat periaatteessa turvalli-
suutta. Yksin luonnontilanomainen järjestelmä pakottaa heidät jatkuvasti pelkää-
mään toisiaan sekä johtaa heidät varustautumaan ennakoivasti hyökkäykseen tai 
varautumaan vähintään jatkuvaan puolustukseen. Siksi tarvitaan yhteiskuntaso-
pimuksella perustettu suvereeni; sellainen voimakeinoin hallitseva voima, jonka 
pelossa alamaiset pidättyvät itsenäisestä vallankäytöstä ja väkivallasta. 

Hobbes antaa sivulauseissaan ymmärtää, ettei luonnontilassa olevan ihmi-
sen ole ikään kuin oman turvallisuutensa nimissä järkevää pidättäytyä väkivallas-
ta, kun taas suvereenin hallitsijavallan olemassaolo tekee väkivallasta pidättymi-
sen järkeväksi. Vastaavasti hallitsijan ei voi Hobbesin mielestä katsoa omaavan 
mitään järkevää syytä, miksi hän vallan saatuaan turvautuisi ylenmääräiseen ja 
tarpeettomaan väkivaltaan alaistensa suhteen. Jonkinmoinen ajatus valistuneesta 
itsevaltiudesta on näin Hobbesin ajatuksen taustalla, vaikka, kuten sanottu, hän 
kylläkin hyväksyy suvereeniksi itsevaltiaaksi myös yhtä miestä suuremman valta-
kokoonpanon.

Noin vuosisata Hobbesia myöhemmin toinen filosofi, Jean-Jacques Rous-
seau mutoili saman ajatuksen tasavaltaisempaan muotoon. Rousseauta voi pitää 
vallankumouksellisena. Yhteiskuntasopimus alkaa kuuluisalla lauseella: ”Ihminen on 
syntynyt vapaaksi ja kaikkialla hän on kahleissa”. Rousseaun yhteiskuntasopimus 
ei kuitenkaan edellyttänyt yksilöiden oikeuksien luovuttamista ylimmälle hallit-
sijalle, vaan koko yhteisölle, jota nimitetään valtioksi. Se päättää käytännöllisen 
yhteiselämän hallinnosta yleistahdon puitteissa.16 

Rousseaun ajatuksista on johdettu usein antidemokraattisia aatteita sen 
eräässä mielessä pannessa painon kollektiiville tai tasa-arvolle, yksilön vapauden 
kustannuksella. Rousseaun yleistahto on myös huomattavissa määrin metafyysi-
nen käsite – se ei ole sama kuin enemmistön tahto tai edes kaikkien tahto – ja 
jättää mahdollisuuden monenlaisille epädemokraattisille tulkinnoille. Onkin mai-
nittu, että vaikka Yhteiskuntasopimuksen ”opit palvovat huulillaan demokratiaa, ne 
silti taipuvat osoittamaan totalitarismin oikeutusta”.17

Hobbesin ajatus luonnontilasta kaikkien sotana kaikkia vastaan, sekä Rous-
seaun luonnontila sellaisena, jossa väkevimmät ovat (Rousseaun mukaan oikeudet-
tomasti) alistaneet heikommat valtaansa, heijastuvat selkeänä nykyisen realismin 
maailmankuvassa. Mutta päinvastoin kuin Hobbesin ja Rousseaun valtion sisäi-
set yhteiskuntasopimukset, joiden päämäärä oli osoittaa ulospääsy luonnontilan 
anarkian ongelmasta, kansainvälinen järjestelmä on säilynyt anarkkisena. Juuri 
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tämä käänteinen puoli Hobbesin ja osittain Rousseaun valtio-opista on päätynyt 
kansainvälisten suhteiden realismin kulmakiveksi. Hobbes palauttaa anarkian 
alkulähteen jollakin tavalla kahdelle tasolle: sekä ihmisen vallanhaluun että yh-
teiskunnallisen järjestyksen ominaisuuksiin. Tästä juontuu eräänlainen rajanveto 
myöhempien realistien piirissä. Niin sanotut poliittiset realistit, joista tulee puhe 
tuonnempana, palauttavat anarkkisen järjestelmän syyn ihmisluontoon; heitä 
kutsutaankin joskus biologisiksi realisteiksi. Niin sanotut rakenteelliset realistit 
päinvastoin näkevät anarkian ihmisluonnosta riippumattomana järjestelmätason 
piirteenä sellaisessa kansainvälisessä järjestelmässä, jossa ei ole maailmanhallitusta 
tai vastaavaa suvereenia. Jälkimmäiset siis tavallaan käyttävät anarkiaa sekä asioi-
den syynä että seurauksena. 

Hobbesille anarkia edusti yhteiskunnan huonoa hallintoa, sillä se johti jat-
kuviin ristiriitoihin; siksi hän ehdotti sen poistamiseksi suvereenia ja yhteiskunta-
sopimusta. Vaikka Hobbes ei osannut omana aikanaan esittää maailmanhallitusta 
– eihän kansainvälinen politiikka ollut hänen kirjansa aihekaan – silti luonnollinen 
johtopäätös Hobbesin ajatusten pohjalta olisi luoda myös kansainvälisellä tasolla 
sellainen suvereeni vallankäyttäjä, jonka voimankäytön pelko estäisi valtioiden vä-
liset selkkaukset. Juuri tässä mielessä Hobbesin voisi tulkita olleen myös jonkin-
lainen varhainen idealisti ja siten edustaneen täysin vastakkaista linjaa realismin 
ohjenuoralle. Johtaisihan Hobbesin neuvo kansainväliseen politiikkaan sovellettu-
na ylivaltaiseen maailmanhallitukseen, joka voimatoimin estäisi moninaiset eturis-
tiriidat ja sodat. Näin ei Hobbesin perintöä kuitenkaan useimmiten ymmärretä.18

Vastaavasti Rousseaun kaava kansainväliseen järjestelmään siirrettynä joh-
taisi kansainvälisen järjestelmän demokratisoitumiseen sekä ylikansalliseen vallan-
käyttöön jonkinlaisen kansojen yleistahdon nimissä. Rousseau ei kuitenkaan itse 
vienyt ajatteluaan näin pitkälle. Hän kylläkin myöntää, että häntä sukupolven 
vanhemman Charles-Irénée Castelin (Abbé de Saint-Pierre) ajatus Euroopan ruh-
tinaiden federaatiosta, jonka tärkein tehtävä olisi estää keskinäiset sodat, oli ihail-
tava. Rousseau katsoi silti, että matka sellaiseen yhdentymiseen olisi liian sotaisa ja 
sen haitat ylittäisivät saavutetut edut.19 Rousseau pani siksi toivonsa valtioon, ni-
menomaan sen rakenteen täydellistämiseen sellaiseksi, että valtiojärjestys itsessään 
estäisi ainakin kyseisen valtion itsensä aloittamat oikeudettomat ja kansakunnan 
yleistahdon vastaiset sodat. Koska tämä ei kuitenkaan riittäisi kansojen välisen 
rauhan vakuudeksi, Rousseau taipui uskomaan voimatasapainon sotia estävään 
vaikutukseen. Kuulkaamme miten hyvin nykyaikaiseenkin realistiseen ajatteluun 
sopivasti Rousseau muotoili tämän keskeisen opinkappaleen: 
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[…] sillä kaikilla kansoilla on jonkunlainen keskipakoisvoima, joka 
saa ne lakkaamatta toimimaan toisiaan vastaan ja laajentamaan 
alueitaan naapureiden kustannuksella […]. Niinpä ovatkin heikot 
vaarassa pian joutua suurempien saaliiksi, eikä juuri kukaan saa-
ta säilyä muutoin kuin asettumalla kaikkien kanssa jonkunlaiseen 
tasapainoon, joka tekee puristuksen kaikilta tahoilta kutakuinkin 
samanlaiseksi.20

Monet puhuvat yhä nykyäänkin usein reaalipolitiikasta pikemmin kuin rea-
lismista. Viittauksen kohteena on tietenkin saksankielinen termi Realpolitik. Sen 
keksijänä pidetään August Ludwig von Rochauta; termi esiintyy hänen ohuen kir-
jasensa nimessä, joka ilmestyi vuonna 1853.21 Voimme ehkä pitää von Rochauta 
realistina, vaikka myös hän oli omalla tavallaan moniselitteinen. 

Psykologi tai sosiologi voisi kysyä, lieneekö jokin erityinen syysuhde siinä, 
että myös von Rochau, aivan kuten Thukydides, Machiavelli, Hobbes ja Rousse-
au ennen häntä, kehitti ajattelunsa vasta maanpaossa. Vuoden 1833 opiskelijoi-
den niin sanottuun Frankfurtin kapinaan nuoruuden idealismissa osallistunut von 
Rochau joutui pakenemaan Ranskaan. Sittemmin hän kirjasi ylös päätelmänsä: 
pelkät aatteet eivät olleet maailmaa liikuttava voima. Voima ja valta muodostivat 
politiikan olemuksen ja siten ne olivat myös historian ymmärtämisen avaimet. 
Hallitus ei silti pysty vallitsemaan ilman yhteyttä kansaan ja siten aatteet olivat 
eräänlaisia siltoja hallitsijalle tämän hakiessa tukea kansasta. Mutta von Rochau ei 
paneutunut erityisesti kansainväliseen politiikkaan. Von Rochaulle reaalipolitiikka 
tarkoitti erityisesti sen tosiasian tunnustamista, että yhteiskunnallisessa elämässä 
maataomistava aristokratia oli väistyvä uuden luokan, pääomia keräävän porva-
riston tieltä. 

Realpolitik-termi sai pian ensi sijassa ulkopoliittisen merkityksen. Se tuli tar-
koittamaan Euroopan mahtivaltioiden kuningashuoneiden keskinäistä valtapeliä ja 
voimatasapainoilua. Vaikka tällainen ajattelu vierasti suurien aatteellisten virtaus-
ten tai ihanteellisten periaatteiden merkitystä, se luonnollisesti oli erityisesti natio-
nalismin ja – jopa vastakkaisesti kuin von Rochaun käsitteen alkuperäinen ajatus 
– yhteiskunnallisen konservatismin läpitunkema. Yhdeksännentoista vuosisadan 
alun Itävallan keisarikunnan ulkoministeri ja valtiokansleri, salonkidiplomatian 
mestari Klemens von Metternich, sekä saman vuosisadan loppupuolen Preussin 
pääministeri ja sittemmin Saksan ensimmäinen kansleri Otto von Bismarck saavat 
yleensä kunnian esiintyä Realpolitik-opin parhaimpina esimerkkeinä. Kummankin 
toiminta antaa kylläkin tässä suhteessa myös sijaa tulkinnoille.

”
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Tutkimuksen kentällä Realpolitik-ajattelun vaikuttavimmaksi nimeksi 1800-
luvun ensimmäisellä puoliskolla nousi Leopold Ranke (myöhemmällä iällään von 
Ranke), jota pidetään sellaisen modernin historiankirjoituksen ja erityisesti diplo-
matian historian isänä, jossa pyritään tieteellisyyteen. Tämä maine tieteellisyydestä 
ei liity juuri realismiin. Kyse on etupäässä siitä, että Ranke korosti turvautumista 
ensikäden lähteisiin. Filosofian tohtori Ranke toimi klassisten kielten ja historian 
opettajana lyseossa, mutta vuonna 1824 hän julkaisi puhdetöinään kirjoittamansa 
tutkielman roomalais-germaanisten kansojen historiasta vuodesta 1494 vuoteen 
1514; teos käsitteli lähinnä Ranskan ja Habsburgien valtakunnan kamppailua sen 
alueen herruudesta, jossa nykyisin sijaitsee Pohjois-Italia. Kirjansa menestyksen 
ansiosta hänet nimitettiin vuotta myöhemmin Berliinin yliopiston apulaisprofes-
soriksi ja sittemmin professoriksi. Tässä virassa Ranke pysyikin lähes puoli vuo-
sisataa. Tavanomaiset professorintoimet luentoineen katkaisivat vain muutamat 
tutkimusmatkat, joista yksi suuntautui arkistotutkimukseen Wieniin. Itsensä 
Metternichin myötävaikutuksella hän sai luvan tutustua Itävallan diplomatian 
historian saloihin. 

Reaalipolitiikka tulee mukaan kuvaan siinä Rankelta peräisin olevassa aja-
tuksessa, että valtion asema maailmassa on riippuvainen sen itsenäisyydestä ja 
toimintavapaudesta, mikä puolestaan edellytti sisäpoliittisten näkökohtien alista-
mista ulkopolitiikalle.22 Tällainen suuntaus ulkopolitiikan ensisijaisuudesta sisäpo-
litiikkaan nähden sai sitten myöhemmin nimen Primat der Aussenpolitik.23 Jo tästä 
syystä Ranke tavallisesti sijoitetaan jokseenkin oikeutetusti Realpolitik-koulukun-
taan, josta myös Suomen ulkopolitiikan johtajat ovat tunnetusti ammentaneet.

Utopia ja todellisuus

Alun perin brittiläinen karriääridiplomaatti, mutta sittemmin historiantutkimuk-
selle omistautunut Edward Hallett Carr tunnetaan parhaiten jättiläismäisestä 14-
osaisesta Neuvosto-Venäjän ja Neuvostoliiton historiasta, joka kattaa aikakauden 
1917–1929. Tämän lisäksi hänen teoksensa The Twenty Years’ Crisis, 1919–193924, 
joka julkaistiin vuonna 1939 juuri toisen maailmansodan aattona, nähdään laajalti 
ensimmäisenä vakavana yrityksenä luoda niin sanottu modernin realismin teoria. 
Nyttemmin tätä vaihetta kutsutaan joskus myös klassiseksi realismiksi. 

Carr oli haastajan asemassa. Hän oli neljäs Woodrow Wilson -professuurin 
haltija Aberystwythin yliopistossa Walesissa. Kyseistä yliopistoa pidetään paikka-
na, jossa kansainvälisten suhteiden tutkimus vuonna 1919 omana oppiaineenaan 
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syntyi. Kunnia johtuu juuri kyseiselle tieteenalalle myönnetystä ensimmäisestä 
professuurista. Carrin edeltäjät olivat Wilson-professuurin alkuperäisen ohjenuoran 
mukaan kehitelleet oppeja, jotka takaisivat maailmalle paremman tulevaisuuden 
ensimmäisen maailmansodan kauheuksien jälkeen. Nämä professorit panivat toi-
vonsa Kansainliittoon ja yhdessä määriteltyihin kansainvälisiin pelisääntöihin. 
Kunhan valtiot toimisivat niiden mukaisesti, sodat vältettäisiin. 

Carr oli eri mieltä rauhan saavuttamisen lähtökohdista, ja hänen ajattelun-
sa oli jyrkässä ristiriidassa sen kansainvälisten suhteiden tieteenalan wilsonilaisen 
ensivaiheen kanssa, jota Carr kutsui utopianismiksi. Myöhemmin tästä käytettiin 
nimitystä idealismi ja se sittemmin on nähty laajemmin kansainvälisten suhteiden 
liberalismin yhtenä osana. Carr väitti, että kuten kaikki tieteenalat syntyvaihees-
saan, kansainvälisten suhteiden tutkimus kävi 1920- ja 1930-luvuilla läpi sen pri-
mitiivistä vaihetta, jossa päämäärä oli nostettu analyysiä tärkeämmäksi. Kaikilla 
tieteenalueilla niiden kehittyessä saavutetaan nopeasti vaihe, jossa toiveajattelu 
väistyy kovan ja armottoman analyysin tieltä. Mutta politiikan tutkimuksessa 
tämä utopistinen vaihe oli pidempi kuin luonnontieteissä, eikä se voisi koskaan 
täysin vapautua sen vaikutuksesta. Utopianismia ohjasivat visiot, sellaiset kuten 
kollektiivinen turvallisuus tai maailmanvaltio. Se oli ylevää sinänsä, koska pyrki-
myksenä oli juuri välttää ensimmäisen maailmansodan kaltaiset katastrofit. Mutta 
se joka otti nämä ajatukset tosissaan, oli silti kykenemätön ymmärtämään niitä 
syysuhteita, joiden myötä todellisuus oikeasti muotoutuu.

Carr kaivautui kirjassaan syvälle utopianismin juuriin; hän päätyi keskiajan 
jälkeiseen pyrkimykseen yhdistää rationaalinen päättely etikkaan ja moraaliin. 
Utopianismin modernissa muodossa sen johtotähti oli ajatus, että mikäli niin sa-
nottu kansojen enemmistö vain saisi tarvittavat tiedot, se päätyisi ennen pitkää 
kannattamaan kaikkein järkeenkäyvintä vaihtoehtoa. Niinpä utopistin mielestä 
sellaisen kansainvälisen järjestelmän olemassaolo, jossa ei ollut selkeitä sääntöjä tai 
niiden noudattamismekanismeja, vaan yksin voimankäytön ja sodat mahdollistava 
anarkia, oli absurdi, järjenvastainen ja näin ollen tuomittu. Kunhan vain yleinen 
mielipide – eli kansat tai ihmiskunnan enemmistö – olisi tarpeeksi valistunut, kan-
sojen demokraattisesti valitut valtioiden päämiehet johtajat korvaisivat tällaisen 
anarkkisen järjestelmän järkevämmällä vaihtoehdolla.

Utopistisen ajattelun etummaiseksi edustajaksi Carr mainitsee oman lah-
japrofessuurinsa esikuvan Yhdysvaltain presidentin Woodrow Wilsonin. Carrin 
luonnos Wilsonista Euroopan valtapolitiikasta huononlaisesti perillä olevana pre-
sidenttinä on tosin sittemmin haastettu. Jotkut näkevät Wilsonin paremminkin 
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taktisena kansallisia etuja puolustavana pragmatistina.25 Yhtä kaikki Wilsonin ajoi 
ensimmäisen maailmansodan aattona sopimuspolitiikkaa, joka osoittautui ham-
paattomaksi. Carr nostaa utopistisen politiikan äärimmäisestä ilmentymästä esi-
merkiksi Wilsonin juuri ennen maailmansotaa esittämän ajatuksen, että kaikki 
mahdolliset selkkaukset tulisi jäädyttää vuodeksi. Tämän vuoden kuluessa kansat 
ja valtiot, kiivaiden tunteiden ja intohimojen viilennyttyä, muka päätyisivät järke-
vään ja rauhanomaiseen ratkaisuun. Niiden piti vain saada mahdollisuus kaikessa 
rauhassa pohtia asioiden kaikkia puolia. 

Carr päätteli, että silti juuri ensimmäisen maailmansodan kammottavat 
kokemukset edesauttoivat liberalistisen demokraattisen ideologian aluevaltaus-
ta monien maiden ulkopolitiikassa. Maailmansodan kaltaisen kokemuksen vält-
täminen tuli päätavoitteeksi, mikä toi voimakkaasti esille utopistisen ajattelun. 
Kansainliitto, joka ei perustunut suurvaltojen voimasuhteisiin (kuten myöhempi 
Yhdistyneet kansakunnat), luotiin juuri tämän utopistisen ajattelun innoittamana. 
Vaikka jälkikäteen Kansainliiton saavutuksiksi on laskettava perustan luominen 
monenlaiselle käytännön yhteistyölle asioissa, joissa valtioiden oli löydettävä yh-
teinen politiikka, ratkaisu muotoiltiin ottamatta vähääkään huomioon silloisten 
noin kuudenkymmenen valtion täysin erilaisia olosuhteita – niiden kokoa, voimaa, 
taloudellista kehitysastetta ja poliittista kulttuuria. Kansainliitto epäonnistui Car-
rin mielestä siksi, ettei se pystynyt synnyttämään kompromissia utopianismin ja 
realismin välille.

Carrin mielestä utopistilla oli täysin väärä kuva kansainvälisen järjestelmän 
luonteesta. Utopisti uskoi mahdollisuuteen, että järkevien valtiomiesten käsissä 
järjestelmän anarkia tuottaisi riidattoman järjestyksen. Olisi muka mahdollista 
sovittaa kaikkien valtioiden kansainvälispoliittiset edut sopusointuisesti, aivan ku-
ten taloudessa liberalistisen laissez-faire-ajattelun mukaisesti markkinat ohjasivat 
yritysten toimien yhdistymiseen maksimaaliseksi työnjaoksi. Kansakunnan natio-
nalismi olisi utopistin mielestä oikeissa käsissä hyväksi kansainväliselle yhteisölle, 
aivan kuten liberalistisen teorian mukaan yksittäisen taloudellisen toimijan oman-
voiton tavoittelu johtaa sopusointuiseen ja parempaan kokonaistulokseen. 

Tällaisen ajattelun Carr näki uhraavan todellisuuden toiveajattelulle. Rea-
lismi sen sijaan nojautuisi historiallisen kehityksen tuntemiseen. Historiaan vetoa-
minen ei saa hänen mielestä silti olla ainoastaan yksisuuntaista syyn ja seurauksen 
suhteiden tunnistamista. Realismin, etenkin sen modernissa muodossa, tulisi olla 
suhteellista ja käytännöllistä. Suhteellisuudella Carr tarkoitti juuri modernin rea-
lismin kykyä osoittaa, että utopianismin ylevät moraaliset ja eettiset periaatteet 
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eivät olleet ehdottomia, vaan historiallisen kehityksen ja tilanteen muotoilemia. 
Käytännöllisyydellä hän tarkoitti sitä, että kansat ja valtiomiehet olivat taipuvaisia 
näkemään oman valtionsa kansallisen edun yhteneväisenä maailman kokonaisedun 
kanssa. 

Eritoten Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian kansat ja johto samaistivat 1930-
luvulla omat kansalliset etunsa ihmiskunnan etuihin. Taistellessaan oman vapau-
tensa tai jonkin muun kansallisen tavoitteen puolesta, nämä maat esittivät tais-
televansa yhteisen hyvän puolesta. Tilanteessa, jossa ei ollut yhtä johtavaa valtaa, 
vaan ryhmä eturivin maita, jotka kaikki halusivat säilyttää asemansa, omien etujen 
ja status quon puolustaminen puettiin ylen kivuttomasti sellaisiin termeihin kuten 
kollektiivinen turvallisuus. 

Mutta Carr ei moralisoinut. Kuvatun kaltainen käytös oli hänen mukaansa 
kaikille johtaville maille ominaista. Hän huomautti jo ennen toista maailmanso-
taa, ettei ollut epäilystäkään etteikö Hitlerin Saksa aivan samoin kuin mikä muu 
valta tahansa, mikäli se nousisi Euroopan johtavaksi valtioksi, omaksuisi kansain-
välisiä iskulauseita ja perustaisi jonkinlaisen kansainvälisen järjestön rauhan nimis-
sä ajaakseen omia etujaan ja vahvistaakseen asemaansa. Näin Carr perusteli erästä 
nykyisenkin realismin keskeistä opinkappaletta: yleismaailmalliset periaatteet ja 
kansainväliset järjestöt, jotka niitä edustavat, ovat itse asiassa vain heijastusta joh-
tavien valtojen kansallisista eduista tiettynä hetkenä ja aikakautena. 

Carr kuitenkin irtisanoutui sellaisesta realismista, joka utopian antiteesinä 
pyrki ainoastaan analysoimaan todellisuuden syitä ja seurauksia, mutta ei tahtonut 
vaikuttaa tähän todellisuuteen. Tuonkaltainen objektiivisuus muuttaisi poliittisen 
ajattelun steriiliksi. Niinpä Carr päätyi esittämään – toisin kuin hänen realismiaan 
usein pintapuolisesti tulkitaan – että parhaiten nämä kaksi suuntausta, realismi ja 
utopianismi, toimivat tasapainottaessaan toinen toistaan. 

Tällainen ajattelu on hyvin paljon linjassa kahden Carrin aikalaisen hieman 
aiemmin esittämien ajatusten kanssa. Heidätkin luetaan modernin realismin kes-
keisiksi vaikuttajiksi, nimittäin Reinhold Niebuhr ja Friedrich Meinecke. Edelli-
nen oli amerikkalainen sosialisti ja protestanttinen teologi. Hänelle politiikka oli 
”aikojen loppuun saakka oleva alue, jossa omatunto ja voima kohtaavat; jossa 
ihmiselämän eettiset ja pakottavat tekijät sekaantuvat toisiinsa ja muotoutuvat 
väliaikaisiksi ja vaikeiksi kompromisseiksi”.26 Saksalainen historioitsija Meinecke 
vuorostaan puhui modernin valtiomiehen velvollisuuden ”kaksinaisuudesta”, sillä 
tuo velvollisuus kohdistui sekä valtioetuun että moraalisääntöihin.27 Kaikki kolme 
varhaista modernia realistia – Niebuhr, Meinecke ja Carr – näkivät tässä ristirii-
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dassa myönteisen ominaisuuden. Niebuhr nimitti ajatusta oikeuden lopullisesta 
toteutumisesta yhteiskunnallisissa suhteissa, ei vain idealismiksi vaan illuusioksi. 
Siitä huolimatta tämä illuusio oli hyvä asia, sillä ilman uskoa, ilman illuusion ai-
heuttamaa optimismia, ei ihmiselle olisi mahdollista eikä mielekästä edes pyrkiä 
tekemään maailmasta parempaa.28 Meinecke, jonka moraalin lähde oli uskossa 
Jumalaan ja jolle puhdas ja pelkkä voimapolitiikka edusti pahuutta, totesi että 
valtioedussa nämä kaksi puolta tulee silti yhdistää; valtiomiehen ”tulee antaa 
sija sydämessänsä sekä Valtiolle että Jumalalle, jotta hän ei antautuisi kokonaan 
paholaiselle”.29 Carr omasta puolestaan muotoilee saman asian siten, että vasta 
kun ymmärretään realismin hengessä todellisuuden syyn ja seurauksen logiikka, 
utopistinen ajattelu tulee mielekkääksi; vain silloin on mahdollista muuttaa todel-
lisuutta. Carrilainen realisti onkin tarkemmassa katsannossa kompromissi realistin 
ja utopistin välillä: ”Utopia ja todellisuus ovat siis politiikkatieteen kaksi puolta. 
Terve poliittinen ajattelu ja terve poliittinen elämä olivat löydettävissä ainoastaan 
siellä, missä nämä molemmat löytävät paikkansa.”30 Pelkkä realismiin pohjautuva 
järkeily ei tarjoa riittävän vahvaa perustaa päämäärähakuiselle toiminnalle. Rea-
lismin on sopeuduttava historialliseen tilanteeseen ja kehitykseen. Sen on otettava 
moraaliset ja jopa utopistiset näkökulmat huomioon: 

Utopisti, joka unelmoi, että on mahdollista eliminoida oman edun 
tavoittelu politiikasta ja perustaa poliittinen järjestelmä pelkästään 
moraalille, on yhtä kaukana totuudesta kuin realisti, joka uskoo että 
altruismi on illuusio ja kaikki poliittinen toiminta omanvoiton ta-
voittelua.31

Carrin mielestä luulo jommankumman etuoikeudesta, voiman taikka mo-
raalin, on kumpikin yhtä vaarallinen: politiikka on aina voimapolitiikkaa. Ei ole 
sellaisia kausia, kuten monet utopistit tai idealistit aina hyvinä aikoina väittävät, 
jolloin voimapolitiikan aikakausi on ohi. Valtion voima (power) on ennen kaikkea 
sotilaallista ja taloudellista voimaa sekä pyrkimystä vaikuttaa yleiseen mielipitee-
seen; se on kansainvälisen politiikan sisäänrakennettu ainesosa eikä se häviä kan-
sainvälisestä politiikasta julistuksilla. Sodan mahdollisuus pitää myös sotilaallisen 
voiman poliittisena arvona. Mutta modernia kansainvälistä politiikkaa ei kuiten-
kaan voisi kuvitella ilman pyrkimystä vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Moraali 
säilyy siksikin politiikan toisena ainesosana voiman rinnalla. 

Tämä kaksinaisuus auttoi Carrin mielestä ymmärtämään, miksi jonkinlai-
nen kuviteltu kansainvälinen yhteisö voi olla tavoitteena, mutta miksi tällainen 

”
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yhteisö ei sellaisenaan kuitenkaan voi koskaan toteutua. Voidakseen toteutua tuol-
lainen yhteisö edellyttäisi yhdenvertaisuutta sen jäsenten välillä, ja lisäksi vielä 
kokonaisedun asettamista osien etujen edelle. Koska näin ei ollut eikä voisi olla, 
toimiva kansainvälinen järjestelmä voidaan rakentaa vain sellaiselle pohjalle, jossa 
voimaan liittyvät tosiasiat otetaan huomioon. Samalla tulee silti tunnustaa moraa-
lin merkitys välttämättömänä auktoriteettina. 

Carr ennakoi näin Kansainliiton tilalle toisen maailmansodan jälkeen perus-
tettua Yhdistyneitä kansakuntia. Se säilyttäisi utopistisen ajatuksen kansainväli-
sestä yhteisöstä järjestön yleiskokouksen mielessä, mutta määräisi silti tärkeim-
män päätöksenteon tapahtuvan turvallisuusneuvostossa, jossa vain suurvalloilla on 
veto-oikeus. Tässä mielessä suurvallat noudattavat Carrin ohjetta vielä nykyään-
kin. Mutta on helppo soveltaa Carrin ajatuksenkulkua nykytilanteeseen ja vastata 
esimerkiksi kysymykseen, mitä Yhdistyneille kansakunnille tulisi tehdä. Vakavat 
pyrkimykset muuttaa tätä järjestelmää – nimenomaan realismin näkökulmasta – 
tulisi suunnata siten, etteivät ne tähtäisi niinkään järjestön demokratisoimiseen, 
kuten monet nykypäivän idealistit vaativat, vaan siihen, että turvallisuusneuvosto 
sopeutuisi muuttuneisiin voimasuhteisiin ja hyväksyisi uusia suurvaltoja joukkoon-
sa täysivaltaisin veto-oikeuksin.

Valtiomiehen muotokuva

Saksalaissyntyinen mutta merkittävämmän osaa akateemisesta urastaan Chicagon 
yliopistossa tehnyt Hans J. Morgenthau on Carrin ohella toinen modernin poliitti-
sen realismin kiistaton oppi-isä – ja heistä kahdesta tärkeämpi ainakin vaikutuksel-
taan. Morgenthau saapui Yhdysvaltoihin vuonna 1937. Kesti jonkin aikaa ennen 
kuin hän saavutti mainetta uudella mantereella. Ajattelunsa perustan Morgenthau 
oli luonut jo Euroopassa, jossa hän ei kuitenkaan vielä ollut tunnettu. Ryhtyessään 
muokkaamaan oppiansa amerikkalaiselle yleisölle ja soveltaen sitä uuteen kan-
sainvälispoliittiseen tilanteeseen Morgenthau alkoi vähitellen saada kannattajia. 
Hänen uransa nousu koitti maailmansodan loputtua. On kirjoitettu, että toinen 
maailmansota osoitti ”oikeiksi kaikki Morgenthaun käsitykset maailmanpolitii-
kasta, politiikasta yleensä ja myös ihmisistä”.32

Morgenthau asettuu idealismia vastaan ehkä selkeämmin kuin Carr, ilman 
mainittavaa pyrkimystä kompromissiin. Morgenthaun realismi vetoaa historian 
epätäydellisyyteen vastakohtana idealismin yleville periaatteille ja tavoitteille. 
Realismi tavoittelee pienempää pahaa eikä idealistien uneksimaa absoluuttista 
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hyvää.33 Idealistien hellimä ajatus maailmanvaltiosta ei silti ole suinkaan vieras 
Morgenthaulle. Hän pitää maailmanvaltiota pysyvän rauhan ehtona ja vieläpä 
välttämättömänä ihmiskunnan säilymisen kannalta – vaikkakin kovin vaikeana 
saavuttaa.34 Morgenthaulta on kuitenkin vaikea löytää edes yritystä pohtia, miten 
siihen lopulta päästäisiin. Hän keskittyy teoretisoimaan järjestelmää, jossa maa-
ilmanhallitusta ei ole. Silloin valtion on paras pitäytyä realismin ohjenuorissa ja 
jättää idealismi syrjään. 

Pääteoksensa Politics Among Nations Morgenthau julkaisi vuonna 1948. Sen 
johdannossa hän esittää poliittisen realismin periaatteet35, joita voi pitää käytän-
nöllisenä ohjenuorana sekä kansainvälisen politiikan tutkijalle että ulkopolitiikan 
harjoittajalle. Morgenthau aloittaa huomiolla, että politiikka, kuten yhteiskunta 
kokonaisuudessaan, rakentuu objektiivisten lakien tai käyttäytymismallien va-
raan. Nämä lait voidaan palauttaa ihmisluontoon. Lait ovat objektiivisia, koska 
ihmisluonto ei – ainakaan Morgenthaun mielestä – muutu aikojen kuluessa. Ih-
misluonto ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, vaan sillä on monta puolta; voimme 
erottaa taloudellisen ihmisen, uskonnollisen ihmisen, moraalisen ihmisen ja monia 
muita ihmisen ajattelun ja toiminnan puolia. Vaikka ihminen on oikeasti kokonai-
suus, ymmärtääksemme ihmisluonnon eri puolista jotakin nämä eri ulottuvuudet 
tulee pitää erillään. 

Niinpä politiikkaa tutkittaessa kohteena on poliittinen ihminen, jota pitää tut-
kia sen omilla ehdoilla. Tältä pohjalta on mahdollista kehittää teoria, joka vastaa 
ja kuvailee poliittisen ihmisen objektiivisia lakeja. Vasta tällainen teoria antaa tosi-
asioille merkityksen. Poliittisen realismin merkittävin tienviitta sen etsiessä linkkiä 
tapahtumien ja järkevien perusteiden välillä on hyödyn tai edun (interess) käsite, 
joka määritellään voiman tai vallan (power) kautta. Näin on siksi, että mitkä hyvän-
sä materiaaliset tai ideologiset tavoitteet politiikan taustalla ovatkin – vaikkapa 
halu kontrolloida raaka-ainevaroja tai aluetta, tai aikomus vaikuttaa toisen valtion 
poliittiseen järjestelmään – se tuo sitä ennen aina mukanaan pyrkimyksen kont-
rolloida toisten toimia vaikuttamalla näiden mieliin. Voima ei siis Morgenthaun 
kaavassa ole aina välttämättä fyysistä laatua. Se tarkoittaa yksinkertaisesti ihmisen 
valtaa toisten ihmisten mieliin ja sitä kautta näiden toimintaan.

Niinpä aineellisten tekijöiden lisäksi – maantiede, luonnonvarat, teollinen 
voima, sotilaallinen valmius, väestö – myös sellaiset ei-aineelliset seikat kuten 
nationalismi, kansakunnan luonne ja moraali samaten kuin hallinnon ja päätök-
senteon tehokkuus vaikuttavat valtion voimaan.36 Valtion poliittisen järjestelmän 
luonne tulee epäsuorasti mukaan poliittisen realismin kaavaan, sillä Morgenthau 
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katsoo demokratioiden pystyvän parhaiten kanavoimaan ”kansallista energiaa” 
oman turvallisuutensa tueksi. Hyvään hallintoon kuuluu oman voimavaratalou-
den järkiperäisen hallinnan lisäksi myös ulkomaisen mielipiteen tuen hankkimi-
nen propagandan keinoin. Tähän tukeen vaikuttavat osaltaan myös sisäpoliittiset 
toimenpiteet: kansalliset saavutukset ovat omiaan lisäämään kansakunnan veto-
voimaa ulkomailla ja niin ollen myös sen valtaa. Morgenthaun mukaan ulko- ja 
sisäpolitiikan välinen raja häviää tässä kohdin. Hän näkee muiden maiden kan-
salaisten mielten valloittamisen eli jonkinlaisen kulttuuri-imperialismin laajojen 
valtajärjestelmien välttämättömäksi edellytykseksi. Nämä valtajärjestelmät eivät 
nimittäin voi perustua yksistään sotilaallisen voimaan, vaan siihen tarvitaan sitä, 
mitä nykyään nimitettäisiin pehmeäksi voimaksi (soft power).37 Tällainen muiden 
kansojen mielten kontrolli tapahtuu erilaisten uskonnollisten, ideologisten ja kult-
tuuristen vaikutteiden tunkeutumisena tai leviämisenä muihin yhteiskuntiin. Se 
edellyttää myötämielisiä ryhmiä ja vaikuttajia muiden valtioiden sisällä.

Ottaessaan voimaksi määritellyn edun ohjenuorakseen morgenthaulainen 
poliittinen realismi ei oleta, että nämä edut ovat ikuisesti määriteltyjä. Se, minkä-
lainen etu määrittelee poliittista toimintaa historian jonakin tiettynä aikakautena, 
riippuu poliittisesta ja kulttuurisesta ympäristöstä. ”Ei voida olettaa, että sellaisilla 
käsitteillä kuten kansallinen etu olisi lukkoon lyöty konkreettinen sisältö, mut-
ta niiltä voidaan edellyttää tiettyjä ajattelun ja toiminnan periaatteita, jotka ovat 
tosia ajasta ja paikasta riippumatta.”38 Sama pätee myös siihen, miten voima ym-
märretään ja miten sitä käytetään. Kuitenkin ajatus voimaksi määriteltyjen etujen 
ensisijaisuudesta on pidettävä mielessä. Voima on erotettava muista aihealueista, 
ja politiikkaa on arvioitava yksinomaan tuosta näkökulmasta. Poliittisen henkilön 
vaikutin on voima. Rationaalisen valtiomiehen tehtävä on maksimoida kansakun-
nan voima ja minimissään pyrkiä kansakunnan olemassaolon säilyttämiseen. 

Poliittinen realisti kysyy sen tähden: mikä vaikutus politiikalla on kansa-
kunnan voimaan? Muut kysymykset, kuten onko politiikka sopusoinnussa kan-
sainvälisen oikeuden pykälien tai moraaliperiaatteiden kanssa, tulee alistaa tälle 
kysymykselle. Vaikka todellisuudessa valtion luonne tai valtiomiehen mieskohtai-
set ominaisuudet, moraalinen vakaumus, ideologiset ja poliittiset sympatiat, hen-
kilökohtaiset mieltymykset ja moninaiset muut seikat voivat johtaa poikkeamiin 
tällaiselta järkiperäisen politiikan kurssilta, politiikan teorian ei tule ottaa näitä 
huomioon; sen tulee päinvastoin pyrkiä piirtämään rationaalinen kuva politiikasta 
juuri ilman näitä ”irrationaalisia” seikkoja. Koska etu on sama kuin voima, valtion 
kansallisen edun39 edistäminen on sama kuin sen kansallisen voiman edistämi-
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nen. Tässä voidaan nähdä poliittisen realismin tietynlainen ideologia, vaikka itse 
oppi samanaikaisesti hylkää tai tuomitsee ideologian käyttämisen ulkopolitiikan 
kompassina. Morgenthau ei näet ymmärtänyt kansallista etua pelkästään kylmänä 
laskelmointina tai poliittisena välttämättömyytenä, vaan jokaisen kansakunnan 
moraalisena velvoitteena. Kansallisen edun pitää olla valtion ulkopolitiikan joh-
totähti. Niin kauan kuin ei ollut olemassa kansainvälistä yhteisöä, joka kykeni-
si takaamaan kansakunnan turvallisuuden, kansakunta täyttäisi velvollisuutensa 
huolehtimalla omista eduistaan eli voimastaan, sillä kukaan muu ei sitä tekisi. 
Sellainen kansakunta, joka ei seuraisi kansallisia etujaan, vaan asettaisi ulkopo-
litiikkansa jonkin suuremman utopistisen tavoitteen armoille, tekee käytännössä 
itsemurhan. Se asettuisi sellaisten kansakuntien uhriksi ja saaliiksi, jotka osaavat 
huolehtia eduistaan.  

Morgenthau erotti kaksi ryhmää elintärkeitä etuja, jotka olivat kaikilla val-
tioilla. Ensinnäkin olivat puolustavat eli säilyttävät edut. Ne liittyivät luonnolli-
sesti alueellisen koskemattomuuden säilyttämiseen, oman valtiollisen järjestyksen 
ylläpitämiseen sekä valta-aseman säilyttämiseen muihin valtioihin nähden. Toisek-
si valtioilla oli kuitenkin myös laajenemishaluun liittyviä aggressiivisia etuja, jotka 
johtuivat valtion kansallisesta tehtävästä. Tähän tehtävään Morgenthau ei sisällyt-
tänyt sellaisia metafyysisiä aineksia, joita termiin usein liitetään. Kyse oli jonkinlai-
sista perustavista geopoliittisista eduista. Se tarkoitti yksinkertaisesti luonnollisten 
ja strategisten rajojen hankkimista; esimerkiksi sisämaavaltiolle pääsyä merelle, 
kansakunnan kansalaisten yhdistämistä valtiolliseksi kokonaisuudeksi tai muuta 
samanlaista tavoitetta.40

Puhuttaessa poliittisen realismin kansallisen edun käsitteestä, on paikal-
laan mainita Morgenthaun varjoon jäänyt realismin kehittäjä Arnold Wolfers. 
Huomionarvoista on hänen erottelunsa omistustavoitteiden (possessive goals) ja toi-
mintaympäristöä koskevien tavoitteiden (milieu goals) välillä. Siinä kuin edelliset 
tulevat lähelle Morgenthaun ja muiden realistien perinteisen kansallisen edun 
käsitettä, jälkimmäiset korostavat eräässä mielessä laajempia kuin pelkkiä yhden 
valtion kansallisia etuja; silti ne saattoivat olla valtion toiminnan tavoitteina. Paitsi 
ideologiset pyrkimykset, myös esimerkiksi vakaa kansainvälinen järjestelmä voi 
olla tällainen kansallinen tavoite tai etu, jonka silti monet valtiot jakavat.41 Juuri 
tätä Wolfersin ajattelun puolta on myöhemmin nostettu esille merkittävänä realis-
min vivahteena ja kansallisen edun käsitteen tarkennuksena, mutta samalla huo-
mautettu, että hän itse jätti tämän tärkeän näkökannan käsittelemisen kesken ja 
epäjohdonmukaiseksi.42
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Morgenthaun ajattelussa ei ainakaan suoranaisesti tai ensi näkemältä löydy 
tilaa tällaisille yhteisille eduille muuta kuin voimatasapainon nimissä. Se, että kan-
sallisia etuja ajavien valtioiden muodostama kansainvälinen järjestelmä on luon-
nostaan kilpaileva, aiheuttaa tietenkin tarpeen löytää välineitä, joilla rauha ja va-
kaus säilytetään. Yksi niistä on juuri voimatasapainopolitiikka. Se estää yhtä valtiota 
tai ryhmittymää nousemasta muita vahvemmaksi, koska muut valtiot vastaavat 
voiman nousuun joko omin voimavaroin tai liittoutumalla. 

Morgenthaun oppilas ja myöhemmin ystävä Henry Kissinger on muotoillut 
voimapolitiikan peruslogiikan oivasti arvioidessaan toisen maailmansodan sytty-
mistä. Tämän hän tekee tavalla, jota jotkut realistit voisivat pitää ohjenuorana 
myös nykyisessä eurooppalaisessa turvallisuuspolitiikassa – tällä kertaa Vladimir 
Putinin Venäjän suhteen: 

Lännen pakkomielle Hitlerin motiivien selvittämiseen oli tietenkin 
väärä jo alun perin. Pelkkä voimatasapainon periaate olisi tehnyt 
selväksi, että suuri ja vahva Saksa, jota reunustaa idässä pienet ja 
heikot valtiot, oli vaarallinen uhka. Realpolitik opettaa, että riippu-
matta Hitlerin motiiveista, Saksan suhteet sen naapureihin mää-
räytyisivät keskinäisen suhteellisen voiman perustalta. Lännen olisi 
pitänyt viettää vähemmän aikaa arvioidessaan Hitlerin motiiveja ja 
enemmän aikaa tasapainottaakseen Saksan kasvavaa voimaa. [...] 
Demokratioiden johtajat kieltäytyivät siitä tosiasiasta, että kun Sak-
sa saavuttaa tietyn tason aseistuksessaan, Hitlerin todelliset aikeet 
tulisivat merkityksettömiksi. Saksan armeijan vahvuuden nopea 
kasvu tulisi väistämättä murtamaan vakauden, ellei sitä joko pysäy-
tettäisi tai tasapainotettaisi.43

Usein realismi tulkitaan pintapuolisesti siten, että se näkee kansainvälisen 
oikeuden ja kansainväliset järjestöt merkityksettöminä. Näin ei ole lainkaan asian 
laita. Totta kai myös poliittisen realismin maailmassa on kansainvälisiä normeja 
ja sääntöjä. Morgenthaun väitöskirja vuodelta 1929 käsitteli juuri kansainvälistä 
oikeutta, sen muotoja ja rajoituksia.44 Mutta kansainvälinen oikeus ja muut normit 
nähdään realismissa pelkästään politiikan teon välineinä eikä minään itsenäisinä 
politiikkaan vaikuttavina voimina. Niinpä voimatasapainoa tavoittelevan politii-
kan ohella toinen rauhan väline onkin juuri kansainvälinen oikeus ja erilaiset järjes-
töt, sellaiset kuten Yhdistyneet kansakunnat tai vaikkapa Euroopan turvallisuus- 
ja yhteistyöjärjestö. Tällaisten järjestöjen olemassaolo estää myös Morgenthaun 
mielestä valtioita menemästä äärimmäisyyksiin – ainakin joskus.

”
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Kaikkein tärkeintä Morgenthaun kaavassa on silti diplomatia eli valtiomies-
taito. Morgenthau laati realistiselle diplomatialle yhdeksän kultaista sääntöä. 1. 
Diplomatian on riisuuduttava ristiretkimäisestä ajattelusta. 2. Ulkopolitiikan ta-
voitteet on määriteltävä kansallisen edun näkökulmasta ja niitä on tuettava riit-
tävällä voimapolitiikalla. 3. Diplomatian on kyettävä katsomaan maailmanpolitii-
kan näyttämöä myös muiden kansojen näkökulmasta. 4. Kansakuntien on oltava 
valmiita kompromisseihin kaikissa asioissa, jotka eivät ole niille elintärkeitä. 5. Mi-
tättömien seikkojen tulee antaa sijaa todellisille kansallisille eduille. 6. Koskaan ei 
saa asettautua tilanteeseen, josta ei voi perääntyä kasvojaan menettämättä tai josta 
ei voi edetä ilman vakavia riskejä. 7. Koskaan ei saa antaa heikon liittolaisen tehdä 
päätöksiä oman kansakunnan puolesta. 8. Asevoimat ovat ulkopolitiikan väline, ei 
sen valtias. 9. Hallituksen pitää olla yleisen mielipiteen johtaja, ei sen orja.45 

Todellisuus on tietenkin sietämättömän erilainen, jotta poliittinen realismi 
– vaikka se julistaa tarkastelevansa maailmaa ”sellaisena kuin se on eikä sellaisena 
kuin sen pitäisi olla” – saisi välittömän vahvistuksensa siitä. Morgenthau itse esit-
tää lukuisia esimerkkejä, joissa valtiomiehet eivät ole noudattaneet yllä mainittuja 
kultaisia sääntöjä. Itse asiassa tällaisten esimerkkien avulla hän juuri perustelee 
oman teoriansa oikeutusta.  Eräs esimerkeistä sivuaa Suomea talvisodan aikaan. 
Ranska ja Iso-Britannia nostivat ensin Neuvostoliiton hyökkäyksestä moraalisen 
myrskyn ja pitivät huolen siitä, että Neuvostoliitto erotettiin Kansainliitosta. Se 
etteivät nämä kaksi valtiota tulleet sotilaallisesti Suomen avuksi Neuvostoliittoa 
vastaan, johtui Morgenthaun mukaan yksinomaan siitä, että Ruotsi kieltäytyi an-
tamasta ranskalaisille ja brittiläisille joukoille luvan kulkea alueensa kautta. 

Morgenthau toteaa, että tämä on klassinen tapaus, jossa oikeudellinen kysy-
mys – paheksunta Neuvostoliittoa kohtaan koska se rikkoi Kansainliiton sääntöjä 
– määritteli poliittista toimintaa. Sen sijaan, että Ranska ja Iso-Britannia olisivat 
kysyneet sekä oikeudellisen että poliittisen kysymyksen, ne kysyivät vain ensim-
mäisen niistä. Tällä tavalla nämä maat panivat oman turvallisuutensa ja peräti 
olemassaolonsa alttiiksi. Yksin Ruotsin osuus tarinassa pelasti Ranskan ja Ison-
Britannian siltä, että ne olisivat kohta löytäneet itsensä yhtä aikaa sodasta sekä 
Saksaa että Neuvostoliittoa vastaan.46

Morgenthaun historiallinen tulkinta kyseisessä tapauksessa voidaan hyvin 
perustein kyseenalaistaa. On näet osoitettu, että sekä Ranskalla että Isolla-Bri-
tannialla olisi ollut hyvinkin itsekkäät syyt tulla Suomen avuksi. Jukka Nevakivi 
on arkistotodisteisiin vedoten todistanut, että Ranskan ja Ison-Britannian mo-
tivaatiot olivat kytköksissä pohjoisen Ruotsin rautamalmikenttiin ja sitä kautta 
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Ruotsin rautatoimituksiin Saksalle. Ne olisivat ehkä olleet valmiita ryhtymään 
hankkeeseen jopa ilman Ruotsin lupaa. Täten näiden maiden toimintaa ohjasikin 
Morgenthaun termein poliittinen eikä suinkaan oikeudellinen kysymys. Ranskan 
ja Ison-Britannian suunnitelma kariutui kuitenkin siihen, että Suomi ei koskaan 
esittänyt avunpyyntöä – sen motiiveja ja seurauksia Suomelle oikeutetusti epäiltiin 
–  ja viimeistään aselevon synnyttyä maaliskuussa.47 Morgenthau ei tiennyt näitä 
taustoja, mutta esimerkki valaisee silti oivasti poliittisen realismin ajattelutapaa. 

Toisena tilanteena, jolloin vuorostaan moraalinen kysymys ajoi poliittisen 
kysymyksen edelle, Morgenthau esittelee läntisten suurvaltojen Kiina-politiikan. 
Kiinassa oli vuonna 1949 tehty kommunistinen vallankumous ja Yhdysvallat 
oli omaksunut jyrkän linjan suhteessa uusiin johtajiin. Moraalisessa katsannossa 
kieltäytyminen yhteistyöstä Kiinan kanssa oli selvä asia. Mikäli asiaa olisi 
tarkasteltu poliittisesta näkökulmasta, vastaus olisi ollut toinen. Kiinaa ei olisi 
pitänyt ajaa Neuvostoliiton syliin. Jos näin ei olisi tehty, seuraus olisi ollut lännelle 
edullisempi voimatasapaino.48 Morgenthaun oletus oli, että ideologia sinänsä ei 
olisi ollut riittävä syy Kiinalle liittoutua Neuvostoliiton kanssa ulkopolitiikassa. 
Suurin piirtein samasta intellektuaalisesta lähtökohdasta käsin Morgenthau tuli 
tunnetuksi myös Vietnamin sodan vastustajana. Hän näki Yhdysvaltain politiikan 
ajavan Vietnamin kansallisen vapautuksen liikkeen tieten tahtoen osaksi kylmää 
sotaa, jolloin se tilanteen pakosta joutui liittoutumaan Kiinan ja Neuvostoliiton 
kanssa.49

Todellisuus ei siis aina noudata poliittisen realismin kaavaa. Se on siksi 
vahvasti normatiivinen teoria, joka kertoo miten valtiomiehen pitäisi käyttäytyä, 
jotta hänen johtamansa valtio selviäisi voimapolitiikan kamppailussa. Morgenthaun 
– nuoruudessaan taidehistorian opiskelijan – vertauksessa todellisen politiikan ja 
rationaalisen teorian ero on kuin valokuvan ja muotokuvan; valokuva näyttää 
sen minkä silmä näkee (suotakoon tässä yhteydessä anteeksi Morgenthaun melko 
valistumaton näkemys valokuvauksesta), kun taas muotokuvan tehtävänä on 
nostaa esille ihmisen olemuksen kaikkein olennaisin piirre. 

Morgenthaun muotokuvaoppi ei ole kuitenkaan kovin hienovivahteinen ja 
sen sivellin on melko karkeaa laatua. Poliittisessa realismissa kaikki poliittiset il-
miöt – riippumatta siitä mitkä ovat politiikantekijän vaikuttimet – voidaan Mor-
genthaun mukaan näet palauttaa kolmeen tavoitteeseen: voiman ylläpitämiseen, 
voiman kasvattamiseen sekä voiman osoittamiseen. Tätä pelkistystä on joskus 
arvosteltu ulkopolitiikan ymmärtämiseksi ”suorastaan vietinomaiseksi peruspyr-
kimykseksi voiman kasvattamiseen määrittelemällä tuo pyrkimys valtion yleisek-
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si kansainvälispoliittiseksi eduksi”.50 Tällaisessa arvostelussa ei kuitenkaan oteta 
huomioon sitä, että Morgenthaun ajatusmaailmassa voima oli vain väline, jonka 
avulla kulloisiakin muita etuja saavutettiin. 

Morgenthau ei tietenkään tarkoittanut sitä, että rationaalisen valtiomiehen 
tulisi aina yltiöpäisesti pyrkiä voimainmittelöön. Samoin kuin sotilaskomentaja voi 
vetää joukkojaan pois, mikäli rintama on muodostunut liian laajaksi, tai mikä-
li joukkoja tarvitaan enemmän muualla, myös valtiomies voi vetäytyä asemista, 
joiden pitämiseen voimavarat eivät riitä. Valtiomies voi myös vaihtaa yhdenlaisen 
kontrollin toisenlaiseen, sotilaallisen poliittiseen tai poliittisen taloudelliseen, mi-
käli olosuhteet niin vaativat. Kuten sotilaskomentajan vetäytyminen ei tarkoita 
sitä, ettei hän olisi kiinnostunut voitosta, valtiomiehen päätös vetäytyä asemista ei 
liioin tarkoita, etteikö tämän politiikkaa ohjaisi voiman kautta määritellyt edut.

Tässä ajattelussa on paljon samaa kuin preussilaisen sotateoreetikon Carl 
von Clausewitzin ajattelussa. Clausewitzista on sanottu, että hän on paitsi yksi 
maailman eniten lainattu, myös yksi vähiten luettu ja vielä vähemmän ymmärret-
ty teoreetikko.51 Clausewitz luetaan kuitenkin yleensä jonkinlaiseksi varhaiseksi 
realistiksi kansainvälisen politiikan puitteissa, joskin häntä laajemmin voi pitää 
myös saksalaisen romantismin tai valistuksen idealismin edustajana. Clausewitz ei 
tietenkään puhunut niinkään kansainvälisestä politiikasta kuin sodan olemuksesta 
ja sotataidosta; jälkimmäisistä hänellä oli laaja kokemus lähinnä Napoleonin sotiin 
liittyen. Mainittakoon, että Clausewitz liittyi jo 12-vuotiaana Preussin armeijaan, 
yleni 15-vuotinaana luutnantiksi ja lopulta 38-vuotiaana kenraalimajuriksi. Clau-
sewitzin vaiherikkaaseen sotahistoriaan kuuluivat myös runsaan vuoden sotavan-
keus Ranskassa ja Sveitsissä sekä palvelu Venäjän armeijassa; jälkimmäinen seikka 
sittemmin pilasi hänen urakehityksensä Preussin armeijassa. 

Jälkipolville Clausewitzin tunnetuin saavutus on kesken jäänyt tiiliskivi Vom 
Kriege52, joka ilmestyi ensi kerran vuonna 1832 postuumisti. Kyseessä on juuri 
sodan luonteen, sotataidon filosofian ja sotateorian perusteos pikemminkin kuin 
teoria kansainvälisestä politiikasta. Sen tunnetuin ajatus sodankäynnistä politiikan 
jatkona toisin keinoin – aivan samoin kuin Morgenthaun ajattelussa voimasta kan-
sallisen edun työkaluna – viittaa Clausewitzin näkemykseen, että sotaa tai väkival-
taa ei ole nähtävä minään muuna kuin välineenä politiikalle. Politiikka määrittelee 
päämäärät, joiden saavuttamiseen joskus tarvitaan yhtenä työkaluna sotaa tai sillä 
uhkaamista.

Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti Pekka Visuri, joka on Suomen johta-
va Clausewitzin ajattelun ja ylipäänsä sotastrategioita koskevien teorioiden tuntija, 
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on todennut, että Clausewitzin opissa politiikan vaikutus ei suinkaan lopu sodan 
alkaessa, vaikka näin hänet usein pinnallisesti tulkitaan. Se pikemminkin määrit-
telee sodankäyntiä ja sen luonnetta. ”Poliittinen tarkoitus on päämäärä, sota on 
väline, eikä välinettä voida ajatella käytettävän päämäärättömästi”53, hän lainaa 
Clausewitzia. Joskus valtion etu ei esimerkiksi edellytä sodan laajentumista tai 
vastustajan täydellistä lyömistä. Sodan poliittiset päämäärät, mikäli ne ovat ra-
joitetut, voivat huomattavasti lieventää itse sodan tavoitteita ja pitää siten sota 
helpommin rajoitettuna. Sodilla on kumminkin taipumus kärjistyä äärimmilleen. 
Kun väkivalta ja sota astuvat mukaan kuvaan, tietyssä mielessä valtioiden toimin-
nan järkiperäisyys on ensimmäisiä kärsijöitä, sillä jonkinlainen uusi logiikka astuu 
tilalle.

Ydinaseiden aikakaudella tällaisesta ajattelusta ammentaneet teoreetikot 
ovat nähneet aiheelliseksi muokata sitä Clausewitzin vertausta, että diplomatia 
olisi ikään kuin luottokauppaa, kun taas sota merkitsisi käteissuoritusta. Hei-
hin kuului kylmän sodan kaudella näkyvästi vaikuttanut ranskalainen filosofi ja 
politiikkatieteilijä Raymond Aron. Aronin katsantoa tässä suhteessa on nimitet-
ty uusclausewitzilaisuuden ja poliittisen realismin yhdistelmäksi. Tietyssä mielessä 
diplomatian lupaukset lunastettiin yhä usein taistelukentällä, mutta ydinaseiden 
pidätellessä suurvaltojen välisten sotien liian helppoa syttymistä ”totuuden hetki 
on kriisi, ei sota”.54

Clausewitzin ajattelu on myös siinä mielessä Morgenthaun kanssa saman-
kaltaista, että hän ei hyväksynyt sodankäyntiä – kuten Morgenthau ei hyväksynyt 
valtiomiestaitoa – minään jäykkänä tieteenä, jossa toimisi jokin selkeä kaava. Jos 
ohjesäännöt tai muut samanlaiset opinkappaleet kahlitsevat sotajohtajan toimin-
taa, ne pitää ohittaa. Clausewitzilaisen kenraalin, aivan kuten morgenthaulaisen 
valtiomiehen, on kyettävä joustavuuteen ja luovuuteen. Tämä tarkoittaa, että 
sotajohtajan mieskohtaiset ominaisuudet ja kyvyt nousevat merkittäviksi. Visu-
ri mainitsee clausewitzilaisen joustavuuden soveltajina puna-armeijan perustajan 
ja Clausewitzin ajattelun tuntijan Lev Trotskin sekä pitkitetyn sissisodankäynnin 
mestarin Mao Tse-tungin.55

Myös poliittinen realismi suorastaan kutsuu kiinnittämään huomiota yk-
sittäisten ulkopolitiikan johtajien ominaisuuksiin. Onkin houkuttelevaa etsiä esi-
merkkejä valtiomiehistä, jotka täyttäisivät poliittisen realismin valtiomiessaappaat. 
Adolf Hitler ei yleensä saa kiittäviä sanoja realisteilta. Hitlerin päätös taistella kah-
della rintamalla yhtä aikaa – sekä Neuvostoliittoa että länttä vastaan – osoitti, 
että hänen politiikkansa ei ollut järkeenkäypää eikä siis realistista.56 Kissinger on 
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nimittänyt sen sijaan Josif Stalinia ”reaalipolitiikan mestariksi”.57 Stalin ei kos-
kaan antanut ideologian häiritä laskelmiaan. Bolševikkien sisäisissä kamppailuis-
sa 1920-luvulla hän liittoutui milloin puolueen vasemmiston, milloin keskustan 
tai oikeiston kanssa, sen perusteella mikä linja kulloinkin palveli hänen omia val-
tapyrkimyksiään. Ulkopolitiikassa hän solmi liittosuhteita aina siellä suunnalla, 
mikä kulloisessakin tilanteessa parhaiten palveli Neuvostoliiton etuja. 

Voimme ajatella, että Stalin toimi juuri Suomen suhteen Morgenthaun tar-
koittaman realistisen valtiomiehen kaavan mukaisesti, erityisesti toisen maailman-
sodan lopulla. Hän päätti luopua alkuperäisestä tavoitteestaan, joka epäilemättä 
oli ollut Suomen miehittäminen. Jatkosodan loputtua Stalin oli valmis vaihtamaan 
aiotun suoran sotilaallisen kontrollin poliittiseen kontrolliin. Hän todennäköisesti 
taipui tähän, koska ei arvioinut olevan järkevää tuossa vaiheessa käyttää tällä rin-
tamalla voimavaroja monella tavalla riskialttiiseen yritykseen. 

Saatamme kuitenkin kuvitella, että jos Morgenthau olisi toiminut Stalinin 
neuvonantajana, hän olisi voinut moittia Stalinia siitä, että tämä alun perin sai 
aikaan talvisodan aloittaessaan aivan turhan konfliktin. Semminkin koska onnet-
tomasti valmisteltu hyökkäys ei mennyt suunnitelmien mukaan. Näin neuvosto-
johtaja viestitti heikkoutta ja heikensi asemiaan huomattavasti suuremmassa val-
tapelissä. Se oli jopa lähellä joutua sotaan Iso-Britannian ja Ranskan kanssa alun 
perin muutamasta saaresta tai tukialueesta syntyneen kiistan vuoksi. Toisaalta Sta-
linin vaatimukset olivat valtapoliittisesti realistisia. Kukapa olisi uskonut Suomen 
valtiojohdon vakuutuksiin puolueettomuudesta, kun oli selvää, ettei sillä sodan 
tullessa ollut voimavaroja pysyä puolueettomana.

Poliittinen realismi keskittyy useimmiten suurvaltojen politiikkaan, mutta 
sitä voi soveltaa myös pieniin valtioihin. Morgenthau olisi mahdollisesti, samoin 
kuin J. K. Paasikivi, tuominnut myös Suomen valtiojohdon uppiniskaisuuden tal-
visodan alla, joka esti myöntymästä niihin melko mitättömiin alueluovutuksiin, 
joita Neuvostoliitto aluksi esitti. Näin Suomi asetti koko olemassaolonsa kysy-
myksenalaiseksi tukeutuen jonkinlaiseen oikeudenmukaisuuden tavoitteluun, 
vaikka vastassa oli elintärkeitä turvallisuusetujaan puolustava suurvalta. Jo ennen 
jatkosotaa Paasikivi oli pitänyt virheenä sitä, ettei Suomi ollut ajoissa ennen tal-
visotaa solminut sopimusta Stalinin kanssa silloisilla kohtuullisilla ehdoilla. Sen 
sijaan Suomi oli epäonnistuneella ulkopolitiikalla ”manööveerannut” itsensä so-
taan ja lähtenyt osoittamaan urhoollisuutta, joka ei kuitenkaan Moskovassa ”teh-
nyt sanottavaa vaikutusta”.58 Eräässä kirjeessään Väinö Tannerille Paasikivi vetoaa 
saksalaisperäiseen, mutta brittiläistyneeseen kansainvälisen oikeuden auktoriteet-
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tiin vuosisadan vaihteesta, eli L. F. E. Oppenheimiin, joka muistutti, ettei pidä 
sekoittaa laillista tasa-arvoisuutta poliittiseen tasa-arvoisuuteen, koska suurvallat 
kuitenkin tekevät mitä haluavat: 

Ei tarvitse paljon lukea historiaa nähdäkseen, että kaikesta juridi-
sesta samanarvoisuudesta huolimatta on olemassa suuri ero pienen 
valtion ja suurvallan välillä. Suurvallan aspiratiot ja tehtävät ovat – 
tai sanokaamme: suurvaltain johtajat katsovat niiden olevan – toiset 
kuin pienvallan. Ja historia opettaa myös, että pienvallan on pakko 
väistää, vieläpä sietää nöyryytyksiäkin suurvallan edessä.59

Samaa sanomaa Paasikivi sitten presidenttinä useasti toisteli. Selostuksessaan 
sanomalehdistön edustajille joulukuussa 1945 Paasikivi moitti niitä, jotka kuvitte-
livat, että pienen valtion ja suurvallan suhteet olivat samanlaiset kuin pienasujan 
ja kartanonherran välillä. ”Mutta siinä on suuri ero. Jos tuo suurtilanomistaja, 
kartanonherra, joutuu riitaan pienen naapurinsa kanssa, niin pienellä naapurilla 
on mahdollisuus vedota tuomioistuimiin ja kruunun miehet astuvat väliin, jos on 
tarpeen.” Mutta kansainvälisissä asioissa eivät asiat etene tällä tavalla. ”Valtakun-
tien välillä, niin kuin jokainen ymmärtää, otetaan huomioon aivan toisenlaiset 
näkökohdat ja siinä ratkaisevat toisenlaiset voimat kuin sisäisen oikeuden alalla 
pysyvissä suhteissa.”60 Selostaessaan huhtikuussa 1948 radiopuheessaan tuoretta 
sopimusta ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta Suomen 
ja Neuvostoliiton välillä Paasikivi mainitsee, että kansainvälisessä politiikassa rat-
kaisevaa on ”todellinen elämä moninaisine vivahduksineen, joita kansainvälinen 
oikeus saa luvan seurata niin paljon kuin ehtii ja kykenee”.61

Jos talvisodassa oli hyvin vähän realismia, Suomen kylmän sodan aikainen 
ulkopolitiikka ymmärretään yleensä realistisen ajattelun läpitunkemaksi. Realis-
min oppi-isillä tuskin olisikaan ollut kovin paljon moitittavaa. Suomi ei tietenkään 
ole realismin katsannossa suurpolitiikan toimija vaan sen kohde. Hävityn sodan 
jälkeen se omaksui pakon edessä sellaisen pienvaltiorealismin, joka perustui sopeu-
tumiseen. Tällainen realismin tulkintaperinne on Suomessa vahva.62 Sen jalanjäljet 
ulottuvat Johan Vilhelm Snellmaniin ja autonomian ajan myöntyväisyyspoliitik-
koihin, joita on kutsuttu myös suomettarelaisiksi ja vanhasuomalaisiksi. Paasikivi 
itse oli erään kaikkein tunnetuimman myöntyväisyyspoliitikon eli J. R. Danielson-
Kalmarin oppipoika. Heti ensi töikseen pääministerinä vuoden 1944 messuhallissa 
järjestetyssä itsenäisyyspäivän radiopuheessa, jonka Paasikivi piti presidentti C. G. 
E. Mannerheimin sijasta, hän lainasi brittiläistä historioitsijaa Thomas Babington 
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Macaulay’ta sanoilla, jotka ovat sittemmin jääneet Suomen ulkopolitiikan perussa-
nastoon: ”Kaiken viisauden alku on tosiasioiden tunnustaminen.”63 

Ehkä Urho Kekkonen – Pekka Peitsen hahmossa – oli saanut juuri tästä pu-
heesta kimmokkeen kirjoittaa pakinansa Hyväksyä tosiasiat vajaat pari kuukautta 
myöhemmin:

Milloin tosiasiat eivät ole selvillä, silloin helposti luodaan omien toi-
veittein mukainen kuva olosuhteista ja toimitaan sen mukaan. Ei 
ole ihmeteltävää, jos lopputulos virheellisistä edellytyksistä käsin on 
väärä. […] Tuo viisaus on nimenomaan meille suomalaisille syytä 
palauttaa vakavasti mieleen. Meillehän on politiikassakin ollut var-
sin yleisesti hyväksyttynä päinvastainen viisastelu: jos tosiasiat eivät 
meitä miellytä, sen pahempi tosiasioille.64

Jotkut ovat pitäneet Paasikiven idänpoliittista linjaa sellaisena ylenmäärise-
nä myöntyväisyyspolitiikkana, ”salatieteenä” joka sittemmin 1960-luvulla Kek-
kosen kaudella johti niin sanottuun suomettumiseen.65 Mutta näissä oloissa tuo 
politiikka oli realismia. Kekkosen ajattelussa oli yhtäläisesti selkeä ja juuri saman-
lainen pienvaltiorealismin perusvire. Vuonna 1953 vielä pääministerinä ollessaan 
Kekkonen pakinoi lähes oppikirjamaisesti realismista: 

Tämä on hyvin vähän romanttista eikä ollenkaan ritarillista oppia, 
mutta kuinka moni onkaan erehtynyt, kun ei ole ymmärtänyt sitä, 
että valtion moraali on toista kuin yksilön moraali.[...] Ulkopolitii-
kan tulee lähteä siitä, että sillä on selvillä kansainvälisen politiikan 
johtavat tekijät: valtioiden oma etu ja valtioiden väliset voimasuh-
teet. Ulkopolitiikan ohjeena tällaisissa olosuhteissa on se, että sen 
tulee itsekkäästi valvoa ja ajaa maan etuja.66

Suomen tapauksessa kansallisten etujen asettaminen politiikan keskiöön 
tarkoitti vaikeaa nuorallakävelyä. Suomen tuli sopeutua Neuvostoliiton ylivaltaan, 
välttää tarkoin pahentamasta asemiaan moralisoimalla hyödyttömästi tällaista val-
tasuhdetta vastaan, ja silti pyrkiä puolueettomuusajattelun varjolla säilyttämään 
niin paljon itsenäistä määräntävaltaa kuin mahdollista. Kekkonen omaksui linjan, 
jota luonnehti Paasikiven sopeutumiseen verrattuna aktiivisuus, jossa perusvire oli 
hyödyntää muuttuvia olosuhteita – tunnustellen kuitenkin aina Neuvostoliiton 
reaktioita – ja ikään kuin hivuttaa Suomea kohti pohjoismaista yhteistyötä ja puo-
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lueettomuuspolitiikkaa. Tällainen politiikka oli omaehtoisempaa kuin se oikeus 
pysyttäytyä suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella, mihin sopimuksessa ystävyy-
destä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta, tarkemmin sanoen melko 
ohimennen sen johdannossa, viitattiin. Kekkosen voi katsoa alkaneen tälläisen lin-
jan jo pääministerikaudellaan, josta esimerkkinä oli hänen niin sanottu pyjaman-
taskupuheensa – tuo kuuluisa puhe, jota ei edes pidetty mutta joka lehdistössä 
julkaistiin.67 Tähän tasapainotteluun kuului kuitenkin samalla myös Kekkosen 
ylenmääräinen pessimismi. Hän oli ikään kuin sen realismia kuvaavan sanonnan 
ruumiillistuma, jonka mukaan pitää toivoa parasta, mutta varautua pahimpaan.68

Suomen kylmän sodan kauden pienvaltiorealismi noudatti sanalla sanoen 
hyvin Morgenthaun poliittisen realismin henkeä. Poliittinen realismi antaa val-
tiomiehelle pelkän yleisen ohjeen seurata voimaksi määriteltyä kansallista etua, 
mutta ei muovaa valtiomiestä yhteen muottiin. Ei ole väärin arvella, että juuri 
poliittisen pelin mestari Kekkonen – ehkä jopa paremmin kuin tilanteen puristuk-
sessa toiminut Paasikivi – tuli hyvin lähelle sitä valtiomiehen muotokuvaa, joka 
Morgenthaulla oli mielessä. Morgenthaun poliittinen realismi suorastaan kehottaa 
valtiomiestä innovaatioihin: ”Politiikka on taidetta eikä tiedettä. Se mitä vaaditaan 
sen hallitsemiseksi, ei ole insinöörin rationaalisuus, vaan valtiomiehen viisaus sekä 
moraalinen vahvuus.”69 

Kekkonen omasi juuri tällaisen mielenlaadun. Vaikeassa tilanteessa Kekko-
nen taiteili mahdollisuuksien rajoilla. Hänen voi nähdä osoittaneen jopa machia-
velliläistä oveluutta esimerkiksi viittauksillaan Vladimir Leniniin, ”joita alkoi hiipiä 
Kekkosen puheisiin 1970-luvun puolimaissa”.70 Leninin nostaminen Suomen itse-
näisyyden ja neuvostovaltion yhteiskuntajärjestelmästä poikkeavan järjestelmän 
takaajaksi oli oiva taktinen veto. Se riisui tehokkaasti aseet Moskovan ideologisilta 
haukoilta, sellaisilta jotka tahtoivat vierittää Suomen erityisasemaa lähemmäksi 
kansandemokratioiden tapaisia Neuvostoliiton alusvaltioita. 

Jos poliittinen realismi ohjaa valtiomiehen käyttäytymistä, se kertoo myös 
ulkopolitiikan tutkijalle mitä tulee tehdä. Tutkijan tulisi lähestyä todellisuutta ver-
taamalla todellisuuden valokuvaa ja poliittisen realismin muotokuvaa. Hänen on 
pidettävä muotokuvaa ihanteena, jonkinlaisena todellisuudesta muokattuna ra-
tionaalisena karttana. Hänen tulisi asettaa itsensä valtiomiehen asemaan, katsoa 
ikään kuin valtiomiehen olan ylitse poliittisen realismin linssit silmillään. Hänen 
olisi arvioitava, mitä järkiperäisiä vaihtoehtoja valtiomiehellä on milloinkin käy-
tettävissään, pohdittava minkä näistä vaihtoehdoista rationaalinen valtiomies to-
dennäköisesti valitsee, mikä niistä edistäisi parhaiten kansakunnan voimaa ja siten 
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etua. Näin tuotettua päättelyketjua tulisi sitten verrata todellisiin tapahtumiin. 
Tämä vertailu on se testi, joka poliittisen realismin kaavassa antaa tapahtumille 
merkityksen.

Järjestelmän paineessa

Rakenteellinen realismi, tai uusrealismi, on hyvin erilaista oppia kuin edellä ku-
vattu valtiomiesviisautta korostava poliittinen realismi. Jos jälkimmäinen on jon-
kinlaista käytännöllistä poliittista filosofiaa, edellinen pyrkii olemaan selkeästi teo-
reettista yhteiskuntatiedettä. Tämän suuntauksen huippuaika sijoittuu 1970-luvun 
lopulta aina vuosisadan vaihteeseen. Sen puolustajat nimittivät sitä ”kaikkein 
huomattavimmaksi nykyversioksi reaalipolitiikasta”71, joka vieläpä esitti kaik-
kein järjestelmällisimmän ja selkeimmän version kaikkien aikojen realismista.72 
Vastustajat sanoivat, että rakenteellisen realismin menestys oli parempi ”nähdä 
myöhästyneenä ja väärin osuneena” traditionalistien vastauksena behavioralistien 
tai skientistien haasteelle.73 Perinteisemmän realismin puolustajat vuorostaan sa-
noivat rakenteellisen realismin yksinkertaistaneen ja köyhdyttäneen realismin his-
toriallisesti kehittynyttä ja monimuotoista ymmärrystä.74

Rakenteellinen realismi on kuitenkin selkeästi aiemman realismin perilli-
nen. Koulukunnassa on itsessään mahdollista erottaa useita eri versioita, mutta 
ne kaikki jakavat kaikenlaisen realismin tietyt perusoletukset. Tärkein on väite 
rationaalisista valtioista ajamassa kansallisia etujaan anarkkisessa kansainvälisessä 
järjestelmässä. Tällaista järjestelmää leimaa suurvaltojen taipumus tasapainottaa 
muiden suurvaltojen voimaa joko liittoutumalla tai omia voimavaroja lisäämällä; 
pienemmät valtiot tasapainottelevat suurempien vanavedessä joko sopeutumalla 
vahvemman tahtoon tai liittoutumalla vastavoiman kanssa uhkaa vastaan. Raken-
teellisessa realismissa ei ole hyviä ja pahoja valtioita. Sanalla sanoen sen maailmaa 
luonnehtii turvallisuusdilemma: yhden valtion pyrkiessä parantamaan omaa turval-
lisuutta sen toimet näyttäytyvät toisesta valtiosta toimina, jotka heikentävät tä-
män valtion turvallisuutta.75 

Kuten tunnettua, dilemma on pahempi kuin ongelma, sillä siihen ei ole hy-
vää ratkaisua. Valtio voi pidättäytyä parantamasta puolustuskykyään toisen val-
tion varustautuessa. Mutta silloin se asettaa turvallisuutensa uhan alle, koska se 
ei voi olla varma tuon toisen valtion aikomuksista. Valtio voi myös ryhtyä vasta-
toimiin, eli joko varustautua itse kuvittelemaansa toisen valtion uhkaa vastaan, 
liittoutua muiden kanssa tai molempia. Puheena ollut toinen valtio taas kokee 
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tällaiset toimet uhaksi itselleen. Tuloksena on asevarustelukierre tai vastakkain-
asetteluun perustuva etupiirikilpailu, jota mikään osapuoli ei ole välttämättä alun 
perin halunnut.

Rakenteellisen realismin kiistaton isä on suurimmaksi osaksi Berkeleyn 
yliopiston professorina toiminut Kenneth Waltz. Mistä johtuu hänen realismiin 
liittämänsä etuliite rakenteellinen? Jo johdantoluvussa kerrottiin, että Waltz otti 
väitöskirjaan perustuvassa teoksessaan vuodelta 1959 kantaa tähän niin sanottuun 
analyysitasojen ongelmaan, eli mistä meidän tulee etsiä selityksiä kansainvälisen 
politiikan ilmiöihin. Hän käytti analyysitasoista nimitystä ”kuva” (image). 

Waltzin huomio oli etenkin yhdessä mutta varsin perustavassa kysymykses-
sä: miksi maailmassa on sotia? Tähän koko akateemisen elämän pituiseen aiheen-
valintaan ehkä saattoi vaikuttaa nuoruuden omakohtainen sotakokemus. Waltz 
oli ehtinyt mukaan toiseen maailmansotaan. Vielä aloittaessaan väitöskirjahanket-
taankin hän joutui keskeyttämään sen palvellakseen Korean sodassa. Päästyään 
takaisin tutkijankammioonsa Waltz muotoili kolme ”kuvaansa”. Sanalla sanoen 
Waltz väitti, että sotien esiintymisen yleistä syytä ei voi palauttaa ihmisluontoon 
(kuten esimerkiksi Machiavelli ja Morgenthau tekevät) eikä myöskään valtiotyyp-
piin (kuten niin sanotut demokraattisen rauhan teorian kannattajat tekevät); sotia 
esiintyy, koska kansainvälisen anarkian olotilassa, maailmanvaltion puuttuessa, ei 
ole mitään mikä estäisi niitä. Juuri anarkia on Waltzille kansainvälisen järjestelmän 
keskeisin ominaisuus, se selittää miksi kansainvälinen järjestelmä ei ole verrannol-
linen valtion sisäiseen poliittiseen järjestelmään. Tätä järjestelmän rakenteellista 
ominaisuutta hän nimittää kolmanneksi kuvaksi.

Waltzin teoria ei silti – vaikka niin luvattoman usein esitetään tai ymmär-
retään uusrealismin vastustajien taholla – sulje pois kahta muuta analyysitasoa 
(kuvaa) silloin kun puhe on jonkin yksittäisen sodan selittämisestä: 

[...] sotia esiintyy, koska ei ole mitään, mikä estäisi niitä. [...] Mutta valti-
oiden järjestelmän rakenne ei suoraan aiheuta, että valtio A hyökkää val-
tio B:n kimppuun. Se, miksi tuollainen hyökkäys tapahtuu tai ei tapahdu, 
riippuu moninaisista erityisistä olosuhteista – sijainnista, koosta, voimasta, 
eduista, valtiotyypistä, historiasta ja perinteistä – joista jokainen vaikuttaa 
kummankin kyseessä olevan valtion toimintaan. Nämä erityiset olosuhteet 
ovat välittömiä, tai varsinaisia, sodan syitä. Nämä välittömät sodan syyt 
sisältyvät ensimmäiseen ja toiseen kuvaan. Valtioiden vaikuttimet hyökätä 
toistensa kimppuun ja puolustaa itseään palautuvat niiden verrattain har-
vojen ihmisten, jotka harjoittavat valtioiden nimissä politiikkaa, taikka pal-
jon suuremman ryhmän, joka vaikuttaa heihin, syihin ja/tai intohimoihin. 
Jotkin valtiot ovat sisäisten olosuhteidensa vuoksi muita kykenevämpiä so-
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taan ja taipuvaisempia kokeilemaan kyvykkyyttään. Ensimmäisen ja toisen 
kuvan sisältämien tekijöiden vaihtelut ovat tärkeitä, itse asiassa ratkaisevia, 
määriteltäessä rauhan aikakauden jatkumista ja loppumista – jokaisen so-
dan välittömät syyt ovat väistämättä yksilöiden taikka valtioiden toimin-
nassa.76

Waltz tahtoi kuitenkin rakentaa teorian, joka määrittelisi tarkemmin juuri 
kansainvälisessä järjestelmässä piilevän yleisen rakenteellisen syyn valtioiden toi-
minnalle. Hän jatkoi ajatuksen kehittämistä artikkeleissaan, kunnes julkaisi vuon-
na 1979 kirjan nimellä Theory of International Politics.77 Sitä voidaan pitää rakenteel-
lisen realismin ylittämättömänä pääteoksena. 

Kirja ei ole tärkeä yksistään saavutustensa ansiosta. Se on ehkä vielä merkit-
tävämpi siksi, että se toimi vertauskohtana muille teoreetikoille näiden kehittäessä 
kilpailevia teorioita tai muunnoksia. Waltzin teoksesta virtasi suorastaan ehtymä-
tön tulva sen arvostelijoita. Suuri osa kansainvälisten suhteiden parasta kirjalli-
suutta 1980- ja 1990-luvuilla alkaakin sanoilla ”toisin kuin Waltz väittää”. Kirja 
on tässä mielessä mahdollisesti vielä vaikutusvaltaisempi kuin Morgenthaun teos 
aikoinaan. Waltz osallistui kirjastaan syntyneeseen keskusteluun erilaisilla vasti-
neilla. Pääasiassa hän yritti korjata väärinymmärryksiä parhaansa mukaan. 

Mutta alun perin Waltz kirjoitti teoriansa itsekin, noudattaen teoriankehi-
tyksen yleistä kaavaa, hyökkäyksenä aiempia teorioita kohtaan. Erityisenä koh-
teena Waltzille olivat teoriat, jotka olivat hänen itsensä tavoin tarkastelleet kan-
sainvälistä politiikkaa järjestelmänäkökulmasta, mutta tavallaan päinvastaisesta 
syyn ja seurauksen logiikasta käsin. Waltz kritisoi eritoten amerikkalaisen valtio-
oppineen Morton Kaplanin vuonna 1957 ensimmäisen kerran esittämää kuuluisaa 
ja harvinaisen hienostunutta teoriaa78, joka selitti kansainvälistä järjestelmää sen 
osien, erityisesti valtioiden, toiminnalla ja keskinäissuhteilla. Kaplan oli rakenta-
nut useita teoreettisia malleja sellaisista kansainvälisistä järjestelmistä, jotka joko 
olivat olleet olemassa tai voisivat olla olemassa, kuten voimatasapainojärjestelmä, 
löyhä tai tiukka kaksinapainen järjestelmä. Hän laati kullekin järjestelmälle räätä-
löidyt toimintasäännöt, joita valtioiden kyseisissä olosuhteissa oletettiin noudatta-
van. Lisäksi hän muotoili säännöt sille, miten järjestelmä muuttuu, kun jokin sen 
osatekijä muuttuu. 

Olennaista tässä ajattelussa oli, että valtiot saattoivat hyvin jättää noudatta-
matta sääntöjä. Tai jokin muu järjestelmän osatekijän muutos voisi murtaa järjes-
telmän. Silloin tilalle tulisi ehkä uusi järjestelmä, jossa taas noudatettaisiin toisia 
sääntöjä. Vaikka tämä asetelma jo vihjaisi tulevaan keskusteluun, jossa toimija ja 
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rakenne molemmat määrittävät toisiaan, Kaplanin kaavassa valtiot kuitenkin vielä 
määrittelivät kansainvälisen järjestelmän perusluonteen pikemmin kuin että ra-
kenne kahlitsi valtioita. 

Waltz totesi tylysti, ettei tuollainen ”alajärjestelmien ohjaama järjestelmä 
ollut järjestelmä lainkaan”.79 Hänen kritiikkinsä ydin suhteessa aiempaan järjes-
telmätason teoretisointiin siis oli, että niiden muotoilijat eivät osoittaneet järjes-
telmätason olevan kausaalinen tekijä kansainvälisessä politiikassa. Hän itse pyrki 
päinvastaiseen ja piirsi vuoden 1979 kirjassaan – ehkä jonkin verran liioitellusti 
sekä hänen aiempaan ja myöhempään näkemykseensä nähden – kuvan järjestel-
mätasosta, joka ensi näkemältä suorastaan monopolisoi kausaalisuhteen itselleen. 
Waltzin liioittelu oli varmaankin tarkoituksellista, jotta hän olisi välttänyt palaa-
misen Kaplanin kaltaiseen malliin, jossa osat selittivät kokonaisuutta.  Ratkaisun 
hinta oli, että Waltz joutui minimalisoimaan teoriansa kokemusperäisen sovelta-
misalueen. Tulos on niin korkean abstraktitason teoria, että vaikka se kirjaimelli-
sesti on juuri teoria kansainvälisestä politiikasta, se ei sano lähes mitään valtioiden 
ulkopolitiikasta. Jotta olisi johdonmukainen, Waltz itse asiassa jyrkästi väitti, että 
hänen luomansa rakenteellisen realismin teoria kansainvälisestä järjestelmästä ei 
ollut lainkaan teoria ulkopolitiikasta; ulkopolitiikan selittämistä varten tarvittiin 
tyystin toisenlaisia teorioita (joista hän toki itsekin toisissa yhteyksissä kirjoitti). 

Waltzin analogia näyttää olevan makrotaloudellinen teoretisointi, joka ei 
vastaavasti väitä selittävänsä yritysten mikrotaloudellista toimintaa; tai vähintään 
sellainen uusklassinen mikrotalousteoria, joka on pikemminkin teoria markkinois-
ta kuin yrityksistä. Samoin kuin markkinat ehdollistavat yksittäisiä yrityksiä mut-
ta eivät määrää yksityiskohtaisesti niiden sitä tai tätä strategiaa tai yritysideaa, 
samoin kansainvälinen järjestelmä ehdollisti valtioita mutta ei suoraan määrännyt 
ulkopolitiikan päätöksentekoa tai jonkun presidentin monista seikoista riippuvaa 
toimintaa. Niinpä Waltz ei ollut kiinnostunut valtioiden luonteesta tai siitä mitä 
niiden sisällä tapahtui. Yhden yleistämistason teoria ei Waltzin mukaan ”voi vas-
tata kysymyksiin, jotka ovat toisella yleistämistasolla” eikä ”kansainvälisen poli-
tiikan teoriaa tule erehtyä pitämään ulkopolitiikan teoriana”.80 Kyseessä on jär-
jestelmätason teoria, joka, kuten järjestelmäteoriat kaikilla aloilla, ”kertoo meille 
pienen määrän suuria ja tärkeitä asioita”. Tällaiset teoriat ”kiinnittävät huomionsa 
seikkoihin ja voimiin, jotka yleensä vaikuttavat pitkän aikaa”.81 Waltz katsoo, että 
teorian merkitys onkin juuri siinä, että se yksinkertaistaa monimutkaisuutta. Teo-
ria voi olla hyödyllinen ainoastaan, jos se onnistuu tässä tehtävässään.82 Siksi teo-
rian ei edes tarvitse nojautua mihinkään ehdottomasti tosiin väittämiin tai perus-



75

oletuksiin: ”Valtio ei itse asiassa ole yksi yhtenäinen ja päämäärähakuinen toimija. 
Oletin sen olevan sellainen pelkästään teorian rakentamisen vuoksi.”83

Waltz tekee eräässä yhteydessä toisen paljastavan analogian, hän nimittäin 
vertaa omaa teoriaansa painovoimateoriaan. Puusta putoavan lehden kulkua tuu-
len mukana ei voi selittää yksin painovoimateorialla, siihen tarvitaan myös muita 
teorioita, jotka ottavat huomioon esimerkiksi tuulen suunnan ja voimakkuuden 
tai ilman kosteuden. Lehden reitti tuulessa ei silti ole todiste painovoimateori-
aa vastaan. Painovoimateoria selittää tyhjentävästi puusta putoavien lehtien liik-
keen yleisen suunnan ja taipumuksen sekä niiden lopullisen kohtalon eli maahan 
putoamisen.84 Samaten oli hänen teoriansa laita. Kansainvälisen politiikan teoria 
oli kansainvälisen järjestelmätason teoria, kun taas ulkopolitiikan teoria oli kan-
sallisen tason teoria. Koska ”kansallinen ja kansainvälinen taso ovat yhteydessä”, 
Waltz myöntää, ”molemman tyyppiset teoriat, mikäli ne ovat yhtään hyviä, ker-
tovat meille joitakin vaikkakaan eivät samoja asioita lopputulemista kummallakin 
tasolla”.85

Tavallaan Waltzin teoria ei siis lainkaan kuulu kirjaamme, joka tarkastelee 
ulkopolitiikan teorioita. Koska uusrealismi tai rakenteellinen realismi on kuitenkin 
samalla keskeinen osa realismia, kansainvälisten suhteiden suurteorioista vaiku-
tukseltaan merkittävin, olisi silti vaikea välttää rakenteellisen realismin haastetta. 
Onhan ulkopolitiikka jollakin tavalla osa kansainvälisiä suhteita. Mutta on lisäksi 
niin, että jos Waltz melko johdonmukaisesti pysyttelee juuri järjestelmätasolla, 
monet hänen seuraajansa liukuvat ylen vaivattomasti järjestelmätason teoreti-
soinnista valtioiden ulkopolitiikan analyysiin ja siitä seuraavien politiikkaohjeiden 
lausumiseen. Jotkut uusrealistiset teoreetikot sitä paitsi väittävät rakenteellisen 
realismin olevan myös ulkopolitiikan teoria, joka ehdottaa – teoreetikosta riippu-
en – erilaisia ulkopolitiikan strategioita valtiolle, mukaan luettuna toisten valtioi-
den voiman tasapainottaminen, laajentuminen, ylivallan tavoittelu tai vahvimman 
imuun liittyminen (bandwagoning).86

Waltzin alkuperäinen teoretisointi ansaitsee ennen hänen seuraajiensa arvi-
ointia yksityiskohtaisemman tarkastelun, mikä paljastaa sen seikan, miksi kyse on 
huomattavasti polittisesta realismista poikkeava oppi. Minkälainen siis on Waltzin 
kansainvälinen järjestelmä, jolle hän antaa niin suuren kausaalisen aseman? 

Huomionarvoista on Waltzin neutraali järjestelmäteoreettinen kielenkäyt-
tö, mikä pyrkii korostamaan tieteellisyyttä ja etäisyyttä maailmanhistorian päi-
vänkohtaisista vaihteluista. Waltzin kansainvälinen järjestelmä koostuu kahdesta 
osasta, rakenteesta (structure) sekä keskinäissuhteessa olevista yksiköistä (interacting 
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units). Rakenteen määrittelemiseksi Waltz jättää sikseen yksiköiden eli valtioiden 
luonteen tarkastelun, esimerkiksi kysymyksen onko valtio demokratia vai dik-
tatuuri. Hän keskittyy siihen, minkälaisessa suhteessa nämä yksiköt ovat toinen 
toisiinsa. Tässä määrittelyssä Waltz tukeutuu kolmeen käsitteeseen: järjestysperi-
aate, yksiköiden toiminnallinen luonne sekä voimavarojen jakautuminen. Niin kauan 
kun maailmassa ei ole maailmanhallitusta, järjestysperiaate on anarkkinen.  Se on 
toisin sanoen vastakkainen valtioiden sisäiselle järjestykselle, joka on keskitetty 
ja hierarkkinen. Anarkkisessa järjestelmässä yksiköiden eli valtioiden toiminnal-
linen luonne puolestaan on turha määre, sillä kaikki yksiköt ovat toiminnallisesti 
samanlaisia. Niinpä ainoaksi erottavaksi tekijäksi valtioiden välillä jää voimavaro-
jen jakautuminen. Näin tutkijalle jäljelle jää vain kaksi tehtävää. Ensisijaisesti hä-
nen on tarkasteltava kansainvälisen anarkian olemusta, eli mitä se voisi tarkoittaa 
asioiden lopputuleman kannalta. Toinen tehtävä on pohtia sitä, mikä tällaisessa 
anarkkisessa ympäristössä muuttuu, kun voimavarojen jakautuminen muuttuu. 
Järjestelmä siis määrää Waltzin maailmassa sen osia, ei päinvastoin. 

Myös aiempi realismi hyväksyi – joskin hienovivahteisemmin ja monenlai-
sia muunnelmia sallien – tällaisen ajatuksen järjestelmän voimasta. Anarkia ikään 
kuin sosialisoi valtiot toimimaan voimapolitiikan kaavan mukaan. Carr, jonka eri-
tyisala oli Neuvostoliiton historia, kirjoitti siitä, miten alun perin maailmanvallan-
kumouksellinen neuvostovaltio lähes väistämättä joutui luopumaan yltiöidealis-
tisista tavoitteistaan ja mukautumaan perinteisen valtion rooliin. Tästä näkökul-
masta Josif Stalinin politiikka, jota vastassa oli Lev Trotskin periaatteellisempi tai 
maailmanvallankumouksellisempi linja, mukautui realismin maailmankuvaan:

Suhteita ulkopuolisen maailman kanssa ei enää nähty, pääasiassa 
tai pelkästään, maailmanvallankumouksen näkökulmasta. Neuvos-
tovallan kaksoispolitiikan kahdesta toisiaan täydentävästä puoles-
ta – maailmanvallankumouksen rohkaisemisesta ja pyrkimyksestä 
kansalliseen turvallisuuteen – jotka olivat olleet ristiriidassa Brest-
Litovskin sopimuksen päivistä lähtien, jälkimmäinen näytti saaneen 
selvän etusijan.87

Vastaavasti Waltz kehotti vuonna 1981 julkaistussa artikkelissaan keskit-
tymään Neuvostoliiton suhteelliseen kansainväliseen voimaan ja tilanteeseen pi-
kemminkin kuin sen ideologisväritteisiin tarkoitusperiin. Sanalla sanoen hän käski 
tarkastella ”Neuvostoliiton toimien lopputulosta paremmin kuin sen usein häirit-
sevää käytöstä”.88

”
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Voimavarojen jakautuminen waltzilaisessa kansainvälisessä järjestelmässä 
ilmenee suurvaltojen määränä eli rakenteellisen realismin termein järjestelmän 
napaisuutena. Jos tämä nykyisessä arkikäytössä oleva termi ei ehkä ole Waltzin 
keksintö, ainakin hän on vakiinnuttanut sen aseman kansainväliseen politiikkaan 
liittyvässä keskustelussa. Ennen toista maailmansotaa kansainvälinen järjestelmä 
oli Waltzin mukaan pitkään ollut moninapainen. Vaikka suurvaltoja tuli ja meni, 
”järjestelmä säilyi sen jäsenten muutoksesta huolimatta”.89 Toinen maailmanso-
ta, jonka yksityiskohtaisten syiden pohtiminen ei kuulu Waltzin teorian piiriin, 
muutti voimasuhteita ja tilalle tuli kaksinapainen järjestelmä. Vuonna 1979 Waltz 
kirjoitti, että kaksinapainen järjestelmä ”on säilynyt kolme vuosikymmentä, koska 
mikään kolmas valtio ei ole kyennyt kehittämään voimavaroja, jotka vetäisivät 
vertoja Yhdysvalloille ja Neuvostoliitolle”.90

Paljon vastaväitteitä aiheutti Waltzin johtopäätös, että kaksinapainen järjes-
telmä – eli kylmä sota vaikka Waltz ei ilmeisesti koskaan käyttänyt tätä käsitettä – 
olisi ollut vakaampi ja siis tavallaan turvallisempi kuin moninapainen järjestelmä. 
Waltzin teoria uhmasi sitä nykyisinkin yleistä käsitystä, että juuri kylmä sota oli 
erityisen vaarallinen kansainvälisen politiikan kausi. Kun moninapaisessa järjes-
telmässä valtiot tasapainottavat toisiaan, esimerkiksi liittoutumalla liian vahvaksi 
nousevaa yhtä valtiota vastaan, kaksinapaisessa järjestelmässä valtiot eivät joudu 
turvautumaan tällaiseen ulkoiseen tasapainottamiseen. Ne kykenivät tukeutu-
maan omiin voimavaroihinsa eivätkä liittolaistensa voimavaroihin. Jos kaksina-
paisessa maailmassa suurin vaara oli ylireagointi, niin moninapaisessa maailmassa 
se oli virhelaskelmointi. Waltz päättelee, että viimeksi mainittu maailma johtaa 
varmemmin konflikteihin ja niiden laajentumisiin, kun taas ylireagointi ”maksaa 
vain rahaa ja rajoitettujen sotien taistelemista”.91

Waltzin kylmän sodan järjestelmä ei siis ollut kahden vastakkaisen leirin 
maailma, vaan kahden vastakkaisen valtion maailma. Vain kaksi valtiota olivat 
merkittäviä, muut valtiot olivat kutakuinkin yhdentekeviä kansainvälisen politii-
kan suuressa pelissä. Näin Waltz ajautui samalla vastustamaan myös tuolloin suo-
sittua ajatusta siitä, että maailma olisi tullut yhä enemmän keskinäisriippuvaisek-
si. Kahdella suurvallalla oli päinvastoin suurempi liikkumavapaus kuin koskaan 
suurvalloilla oli ollut aiemmissa moninapaisissa järjestelmissä.92 Voisi kuvitella, 
että tällainen kansainvälinen järjestelmä olisi hyvin vaarallinen. Taas Waltz teki ta-
vanomaiselle idealistien ja uusliberaalien teoreetikoiden käsitykselle vastakkaisen 
johtopäätöksen. Hän esitti, että juuri keskinäisriippuvainen maailma olisi vaaral-
linen. Se tarkoittaisi läheisiä suhteita ja lisäisi näin selkkauksien mahdollisuutta: 
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”Rajuimmat sisällissodat ja verisimmät kansainväliset sodat on taisteltu areenoilla, 
joita asuttavat pitkälti samantapaiset ihmiset tiukasti toisiinsa kytkeytyneinä.” Sen 
sijaan ei-keskinäisriippuvaisessa kaksinapaisessa järjestelmässä vakautta edesauttoi 
se seikka, että suurvaltojen oli välitettävä ainoastaan toisistaan. Ne oppivat toimi-
maan toistensa kanssa. Valtioiden ei tarvinnut olla edes rauhaa rakastavia, koska 
”kaksinapaisen maailman paine rohkaisee niitä vahvasti käyttäytymään kansainvä-
lisesti huomattavasti paremmin kuin niiden luonteesta voisi päätellä”.93

Waltz joutui tuolloisten uusliberalististen teoreetikoiden ja myöhempien in-
stitutionalistien kanssa kiistaan myös suhtautumisesta kansainväliseen yhteistyö-
hön yleensä.94 Kun jälkimmäiset näkivät kansainvälisen yhteistyön sekä siihen liit-
tyvät kansainväliset instituutiot kasvavina ja ilman muuta myönteisinä ilmiöinä, 
Waltzin mukaan kansainvälisen järjestelmän anarkkinen rakenne rajoitti valtioi-
den välistä yhteistyötä kahdella tavalla. Osaksi valtiot ovat huolissaan mahdollisis-
ta yhteistyön eduista, jotka suosivat toista enemmän kuin itseä. Vaikka yhteistyö 
lupaisi suuria absoluuttisia voittoja kaikille osapuolille, tämä ei edistäisi yhteistyötä 
niin kauan kuin jokainen oli huolissaan siitä, miten toiset käyttävät kasvaneita 
voimavarojaan. Valtiot olivat siis anarkkisessa järjestelmässä suuntautuneita enem-
män suhteellisiin kuin absoluuttisiin etuihin. Toiseksi valtiot olisivat myös huolis-
saan siitä, etteivät ne tule riippuvaiseksi toisista yhteistyön kautta. Valtiot olivat 
näet luonnostaan vastahakoisia luopumaan autonomiastaan, ja päinvastoin pyrki-
vät oman kontrollin ja itseriittoisuuden kasvuun.95 Vaikka kansainvälisiä instituu-
tiota – erilaisia järjestöjä, normeja ja sääntöjä – luonnollisesti oli maailmassa pilvin 
pimein, ne pikemmin heijastivat vallitsevaa voimatasapainoa kuin toimivat aidon 
yhteistyön areenoina.  

Rakenteellisen realismin koetin oli kylmän sodan loppuminen. Vaikka ku-
kaan muukaan ei ollut osannut ennakoida kylmän sodan loppua, waltzilainen teo-
ria – jonka sen arvostelijat usein tahallaan tai lukemattomuuttaan väärinymmär-
sivät vakaudeksi, joka ei muuttuisi ajan myötä (vaikka Waltz itse asiassa tarkoitti 
vakautta, joka tuottaa turvallisuutta) – joutui suurimmaksi syntipukiksi. Kylmän 
sodan loppu tulkittiin waltzilaisen rakenteellisen realismin epäonnistumiseksi jär-
jestelmätason suurien muutosten ennakoinnissa. Tämä tulkinta on kansainvälisten 
suhteiden konstruktivistisessa valtavirrassa yhä toistettu mantra. 

Kritiikki oli kohtuutonta ja epäreilua. Se ei ottanut huomioon Waltzin teo-
rian taustaoletuksia ja itselleen asettamia rajoituksia. Waltz joutui tietysti vastaa-
maan tähän arvosteluun. Hän selitti kaksinapaisen järjestelmän eli kylmän sodan 
loppumisen vuonna 1993 julkaistussa artikkelissaan96 Neuvostoliiton ”vakavalla 
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taantumisella”; syitä tähän taantumaan hän ei kuitenkaan nähnyt syytä pohtia 
järjestelmätason teoriastaan käsin. Sen syyt olivat muilla tasoilla.97 Tämä yhden 
supervallan taantuma vuorostaan aiheutti muutoksen kansainvälisen järjestelmän 
rakenteessa.

Waltzin vastaus ei ole lainkaan huono hänen teoriansa itse asetettujen ra-
joitteiden puitteissa. On tietenkin totta, että rakenteellinen realismi ei pystynyt 
sinänsä ennustamaan kylmän sodan loppua. Mutta se ei ollut edes asettanut tehtä-
väkseen tutkia Neuvostoliiton voimavarojen riittämistä supervalta-aseman ylläpi-
tämiseen. Vielä vähemmän sen tehtävä liittyi jonkin yksittäisen johtajan, sellaisen 
kuten Mihail Gorbatšovin, syihin ryhtyä purkamamaan Neuvostoliiton kansainvä-
listä valtapiiriä. Periaatteessa Waltzin teoria silti salli tällaisen muutoksen. Jo vuo-
den 1979 pääteoksessaan Waltz esitti, että kysymys ei ole siitä, ”astuuko kolmas 
tai neljäs valtio suurvaltojen joukkoon nähtävissä olevassa tulevaisuudessa, vaan 
paremminkin siitä, pystyykö Neuvostoliitto pysymään mukana”.98 Waltzilaisittain 
voisimme järkeillä, että Neuvostoliitto ei pysynyt mukana kilpailussa, mistä joh-
tuen kaksinapaisuus romahti.

Waltzin katsantokannassa kansainvälinen järjestelmä jatkoi kaksinapaisuu-
den loputtua silti olemassaoloaan anarkkisena järjestelmänä. Siitä tuli jonkinlainen 
väljähtynyt kaksinapainen tai lievä yksinapainen järjestelmä, koska Venäjä saattoi 
yhä huolehtia itsestään sotilaallisesti, mutta Yhdysvallat pääsi nyt selkeään yliase-
maan. Ennen pitkää – näin Waltz ennakoi vuonna 1993 – kansainvälinen järjestel-
mä hakeutuisi voimatasapainoteorian mukaisesti uuteen tasapainoon, mutta tällä 
kertaa moninapaiseen kansainväliseen järjestelmään:

Lähitulevaisuudessa, sanotaan kymmenestä kahteenkymmeneen 
vuoteen, kolme poliittista yksikköä saattavat nousta suurvaltojen 
joukkoon: Saksa tai länsieurooppalainen valtio, Japani ja Kiina. [...] 
Moninapaisessa järjestelmässä Yhdysvallat sen vahvimpana voimana 
tulee usein havaitsemaan, että muut valtiot erkaantuvat siitä: Saksa 
kohti Itä-Eurooppaa ja Venäjää, ja Venäjä kohti Saksaa ja Japania.99

Toistaiseksi juuri tällainen näkymä ei ole toteutunut. Waltzin ennustus 
monien valtioiden, muun muassa Venäjän ja Kiinan, pyrkimyksestä kohti kan-
sainvälisen järjestelmän moninapaisuutta on kylläkin paikkansapitävä. Waltzi-
laista periaatetta voi kuitenkin ylimalkaan puolustaa historian suurilla linjoilla ja 
murroskohdilla, mikäli emme tuijota jonkin yksittäisen tapahtuman syitä. Yhden 
järjestyksen murtuessa suurvallat hakevat uutta kansainvälistä voimatasapainoa. 

”
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Samalla ne etsivät siinä jotain roolia itselleen. Uusia rooleja on vaikea oppia ja mo-
net valtiot voivat ottaa virheaskeleita, mutta yleisellä tasolla suurvallat hakeutuvat 
lopulta keskinäiseen voimatasapainoon. 

Pessimistit ja optimististit

Waltz sai teorialleen monia vastustajia muiden koulukuntien edustajista – ensin 
niin sanotuista uusliberaaleista institutionalisteista ja hieman myöhemmin kon-
struktivisteista100 – mutta myös lukuisan joukon oppilaita. Näiden seuraajien 
myötä, jotka enemmän tai vähemmän hyväksyivät Waltzin perusväittämät, ra-
kenteellista realismia alkoi leimata koulukunnan vilkas sisäinen keskustelu. Sen 
seurauksena meillä on nykyisin useita versioita tästä oppisuunnasta.101 

Perustava jakolinja rakenteellisen realismin sisällä kulkee pessimistien tai 
niin sanottujen hyökkäävien realistien ja toisaalta optimistien eli puolustavien rea-
listien välillä. Edellisten prototyypiksi mainitaan usein Chicagon yliopiston profes-
sori John Mearsheimer, Waltzin kuoltua ehkä uusrealismin tunnetuin nimi. Hän 
tavallaan teki Waltzin teoriasta pidemmälle meneviä johtopäätöksiä kuin Waltz 
itse; ainakaan hän ei epäröinyt suoristaa Waltzin teorian mutkia.102 Mearsheimerin 
ja Waltzin välillä ei esiintynyt mainittavaa julkista keskustelua, mutta on vaikea 
kuvitella sellaista Waltzin teorian vastustajaa, joka olisi tehnyt yhtä paljon haittaa 
rakenteellisen realismin teorialle ja sen maineelle kuin sen puolustaja Mearsheimer. 
Tavallaan Mearsheimerin linjalle silti oli ja on yhä olemassa sosiaalinen tilaus niiden 
joukossa, jotka eivät ole nähneet vaivaa tutustua Waltzin teoriaan mutta haluavat 
intuitiivisesti vannoa realismin nimiin.

Mearsheimerin mielestä suurvallat eivät pelkästään tasapainota toinen toi-
siaan, vaan valtiot ovat “lyhyen aikavälin voiman maksimoijia”.103 Mearsheimerin 
pääteoksen nimi vuodelta 2001 The Tragedy of Great Power Politics104 jo paljastaa kir-
joittajan pessimistisen maailmankuvan. Hyökkäyksellinen realismi ei salli sellaista 
tulkintaa, että maailmassa olisi status quo -suurvaltoja, vaan jokaisen suurvallan pe-
rimmäinen luonne on revisionistinen. Ne pyrkivät kasvattamaan asemiaan, sanalla 
sanoen maksimoimaan oman osuutensa maailman vallasta pyrkimyksenä ylivalta 
muihin suurvaltakilpailijoihin nähden. Se miksi näin on, perustuu kansainvälisen 
järjestelmän rakenteeseen, ei mihinkään yksittäiseen valtiomieheen, valtioon taik-
ka ideologiaan. 

Mearsheimer esittää viisi otaksumaa kansainvälisestä järjestelmästä, joiden 
vuoksi – koska ne kaikki vallitsevat yhtä aikaa – suurvallat käyttäytyvät mainitul-
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la tavalla. Teesit eivät ole omaperäisiä, ne kuuluvat realismin vakiokäsitteistöön: 
kansainvälinen järjestelmä on anarkkinen; valtiolla on käytössään sotilaallista voi-
maa, jota ne voivat käyttää muita vastaan; valtiot eivät voi koskaan olla varmoja 
toisten valtioiden aikomuksista; valtioiden perimmäinen olemus on pyrkiä säily-
miseen, sillä kaikki muut pyrkimykset seuraavat siitä; valtiot ovat rationaalisia 
toimijoita.

Suurvallalla on tällaisessa kansainvälisessä järjestelmässä kolme päätavoitet-
ta, ainakin mikäli sen lähtökohta on turvallisuus ja se aikoo pysyä suurvaltana. 
Ensimmäinen on pyrkimys alueelliseen ylivalta-asemaan. Maailmanvalta olisi tie-
tenkin turvallisuuden vielä parempi takuu, mutta Mearsheimerin geopoliittinen 
vakaumus on, että koska ylivalta perustuu sotilaalliseen ylivaltaan, mikä nojaa 
loppukädessä yhä vielä maavoimiin, maailman meret ovat käytännön esteenä maa-
ilmanvallan saavuttamiselle. Toinen on pyrkimys vaurauteen, sillä vauraus on soti-
laallisen voiman perusta. Tämä tavoite edellyttää, että suurvallat kilpailevat myös 
taloudellisesti eivätkä salli yhden valtion saavan ylivaltaa. Kolmas on pyrkimys 
saavuttaa yliote ydinaseiden osalta. Mearsheimer ei näe suurvaltojen päämääränä 
pelkästään ”kauhun tasapainoa” vaan nimenomaan mahdollisimman paljon ydin-
asevaltaa oman turvallisuutensa tueksi. 

Kun Mearsheimer on soveltanut oppejaan käytäntöön ja ryhtynyt antamaan 
ohjeita ulkopolitiikan päättäjille, hän ehkä yrittää imitoida Waltzia ja johtopää-
tökset ovat usein hätkähdyttäviä. Suurta närkästystä herätti vuonna 1990 ilmes-
tynyt artikkeli105 – hetkellä jolloin kylmän sodan loppu jo häämötti – jota jotkut 
kutsuivat ”melkeinpä uusrealismin karikatyyriksi”106 tai pessimistiseksi itseään to-
teuttavaksi profetiaksi.107 Mearsheimer väitti ensin Waltzia mukaillen, että mikäli 
kylmä sota eli kaksinapainen maailmanjärjestys todella loppuisi, tuloksena olisi 
väistämättömästi paljon vaarallisempi moninapainen maailma. Tästä Mearsheimer 
etenee varsin suoraviivaisesti suosittelemaan, että ”lännen pitäisi nyt toivoa, että 
Neuvostoliitto pitäisi ainakin jonkin verran sotavoimiaan Itä-Euroopan alueilla”. 
Syy tällaiseen toiveeseen oli, että mikäli Neuvostoliiton taholta ei enää kohdistui-
si hyökkäävää uhkaa, olisi todennäköistä, että Yhdysvallat vetäytyisi Euroopasta. 
Se puolestaan aiheuttaisi lisää epävakautta kansainväliseen järjestelmään. Jos näin 
kuitenkin kävisi, Yhdysvaltain ”tulisi rohkaista rajoitettua ja huolellisesti hallit-
tua ydinaseiden leviämistä Euroopassa”, jotta tuo voimatasapaino säilytettäisiin tai 
luotaisiin uudelleen.108

Mearsheimerin vuonna 2006 kirjoittama artikkeli vuorostaan povaa uutta 
maailmanjärjestystä Kiinan nousun myötä. Sen provosoiva otsikko China’s Un-
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peaceful Rise on samalla sen pääsanoma. Mearsheimer ilmoittaa teoriansa ennusta-
van, että Kiina ei tule käyttäytymään millään tavalla poikkeavasti kuin esimerkik-
si Yhdysvallat, mikäli voimasuhteet sen sallivat. Ennen pitkää Kiina haluaa alueel-
liseksi johtavaksi suurvallaksi, ja se käyttää siihen tarvittaessa sotilaallista voimaa. 
Tämä ajaa Kiinan naapurit Intian, Japanin, Singaporen, Etelä-Korean, Venäjän ja 
Vietnamin liittoutumaan Yhdysvaltojen kanssa padotakseen Kiinan voimaa.109

Ei ole tietenkään ihme, että Mearsheimer on ottanut kantaa myös ajankoh-
taiseen Ukrainan kriisiin. Tässä tapauksessa mearsheimerilainen realismi on lähes-
tulkoon samaa kuin Venäjän perustelut Krimin valloitukselle ja Ukrainan epäva-
kauttamiselle kokonaisuudessaan: 

Putinin vastaiskun ei olisi pitänyt olla mikään yllätys. Onhan län-
si koko ajan siirtynyt Venäjän takapihalle ja uhannut sen keskeisiä 
strategisia etuja, seikka jonka Putin on tuonut esille painokkaasti ja 
toistuvasti. Yhdysvaltain ja Euroopan eliitit ovat olleet näkemättä 
tapahtumia vain koska heillä on virheellinen näkemys kansainväli-
sestä politiikasta. Heillä on taipumus uskoa, että realismin logiikalla 
on vain vähän merkitystä 21. vuosisadalla ja että Eurooppa voidaan 
säilyttää kokonaan yhteen liittyneenä ja vapaana sellaisten libe-
raalien periaatteiden kuin oikeusvaltion, keskinäisen taloudellisen 
riippuvuuden ja demokratian pojalta. [...] Ei mikään Venäjän joh-
taja voi sietää sellaisen sotilasliiton laajentumista Ukrainaan, joka 
oli Moskovan verivihollinen aivan äskettäisiin aikoihin asti. Eikä 
mikään Venäjän johtaja olisi voinut olla toimettomana, kun länsi 
auttoi Ukrainaan valtaan hallituksen, joka oli päättänyt integroida 
Ukrainan länteen.110

Mearsheimerin maailmassa Putin on nykyisen reaalipolitiikan paras suurstra-
tegi. Länsi on, ehkä tyhmyyttään mutta ainakin liberalismin huumassaan, provo-
soinut Venäjän puolustamaan alueellista suurvaltarooliaan. Sekä Euroopan unio-
nin että Yhdysvaltain ulkopoliittisten johtajien olisi tullut ymmärtää, että Venäjän 
toimia säätelevät kansalliset edut. Venäjä on laskeva suurvalta eikä sitä oikeastaan 
tarvitsisi millään lailla padota Naton laajentumisella. Sen oikeutetut alueelliset 
suurvaltaedut tulee silti ottaa huomioon. Ukrainan taas olisi pitänyt jo oman 
etunsa vuoksi valita toinen linja. Kaikille parasta olisi vallitsevassa voimatasapai-
notilanteessa, mikäli Ukraina omaksuisi samanlaisen puolueettoman aseman kuin 
Itävallalla oli kylmän sodan kaudella.111 Mearsheimer näyttää Ukraina-analyysin-
sä yhteydessä kuitenkin väliaikaisesti unohtaneen oman neuvonsa, jonka mukaan 

”



83

suurvaltojen, siis myös Yhdysvaltojen ja ehkä Euroopan unionin, pitäisi juuri pyr-
kiä maksimoimaan oma osuutensa maailman vallasta, eikä kaihtaa sitä. Ylipäänsä 
Mearsheimerin jokainen uusi kirjoitus on aina jossain määrin epäjohdonmukainen 
hänen aiempiin kirjoituksiinsa nähden. Tämä seikka sotii sitä teoreettista johdon-
mukaisuutta vastaan, jota Mearsheimer vakuuttaa teoriansa edustavan.112

Uusrealismin optimistit ovat teoreettisesti mielenkiintoisempia, vaikka he 
rikkovatkin Waltzin teorian johdonmukaisuuden. Heillä on ikään kuin tarve poh-
tia, miten monia sellaisia ilmiöitä, jotka eivät näytä sopivan waltzilaisen realismin 
kuvaan, voitaisiin silti selittää pysymällä rakenteellisen realismin puitteissa. Kun 
Waltz rajasi tällaiset ilmiöt teoriansa ulkopuolelle, nämä optimistit laajentavat ra-
kenteellisen realismin alkuperäistä minimalismia, ja ryhtyvät halkomaan waltzi-
laisen teorian atomeja molekyyleiksi. Tällöin käsittely valuu melkein väistämättä 
valtioiden ulkopolitiikan analyysiin. 

George Washingtonin yliopiston professoria Charles Glaser esittää, että 
kansainvälisen järjestelmän rakenne rajoittaa valtioiden mahdollisuuksia, mutta 
jättää valinnanvaran yhteistyöhakuisemman tai kilpailevamman suuntauksen vä-
lillä. Glaser pohtii rakenteellista realismia eritoten asevarustelun näkökulmasta. 
Hyökkäävän realismin etuja tulee tarkastella suhteessa puolustavaan realismiin, 
jonka mukaan myös yhteistyö voi joskus olla kaikkein järkevintä ulkopolitiikkaa. 
Toisin sanoen silloin, kun yhteistyön hyödyt ovat kiistatta suuremmat kuin kilpai-
lun hyödyt, järkiperäisen valtion tulisi tehdä yhteistyötä. 

Oikein ymmärrettynä rakenteellinen realismi ennustaa, että vas-
tustajat, moninaisten olosuhteiden puitteissa, voivat parhaiten saa-
vuttaa turvallisuuspäämääränsä yhteistyöllä eivätkä kilpailulla, ja 
niiden tulisi siten valita yhteistyö silloin, kun tällaiset olosuhteet 
vallitsevat.113 

Glaserin panos rakenteellisen realismin teoriaan on siinä, että hän korvasi 
yksinkertaisen voimatasapainoteorian, ainakin sotilaallisten voimavarojen osalta, 
erottamalla hyökkäyskyvyn ja puolustuskyvyn. Tässä hän kehitteli edelleen Co-
lumbian yliopiston professorin Robert Jervisin aiempaa ajattelua.114 Järkiperäinen 
suurvalta laskelmoi turvallisuuden kannalta hyödyllisintä tehokkainta vaihtoeh-
toa. Tulisiko sijoittaa sotilaallisiin voimavaroihin, jotka tukevat hyökkäysvoimaa 
esimerkiksi omaa ennakoivaa sotaa silmällä pitäen? Vai pitäisikö varautua vastaa-
maan muiden hyökkäykseen sijoittamalla puolustukselliseen valmiuteen? Tällai-
sessa järkeilyssä sota on sitä todennäköisempää, mitä helpommin valtiot voivat 
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valloittaa toisiaan. Koska puolustus on kuitenkin vaivattomampaa kuin hyökkäys, 
kuten jo Clausewitz todisteli, valtion turvallisuus on Glaserin mukaan paremmin 
taattu puolustavalla strategialla. Tällöin kannustimet ryhtyä hyökkäys- ja laajen-
tumissotiin ovat vähäisemmät ja yhteistyö valtioiden välillä vastaavasti laajem-
paa.115

Samoilla teoreettisilla linjoilla Glaserin kanssa on hänen Duke-yliopiston 
kollega Joseph Grieco, joka lieventää Waltzin näkemystä siitä, että valtiot kan-
sainväistä yhteistyötä punnitessaan tuijottaisivat vain suhteelliseen hyötyyn. Val-
tiot eivät pelkästään mieti yhteistyön voimavaroja jakavaa hyötyä, vaan myös yh-
teistyön absoluuttista hyötyä. Griego lähestyy institutionalisteja eli rakenteellisen 
realismin arvostelijoita ehdottaessaan, että ainakin poliittisen talouden alueella 
valtiot voivat turvautua instituutioihin päästäkseen yli siitä pulmasta, jonka yh-
teistyön hyötyjen epätasainen jakautuminen aiheuttaa. Grieco jatkaa kuitenkin 
realismin peruslinjalla väittämällä, että vaikka yhteistyöstä saattaa seurata abso-
luuttista hyötyä valtiolle, yksilöllinen hyvinvointi ei ole valtioiden päällimmäinen 
etu; ”selviytyminen on niiden pääintressi”. Tästä syystä valtiot pyrkivät estämään 
muiden valtioiden suhteellisten voimavarojen kasvua. Tämä ei Griecon mukaan 
ole kuitenkaan samaa kuin aggressiivisuus. Päinvastoin, se on enemmän puolus-
tuksellista kuin hyökkäävää toimintaa. 

Griecon maailmassa yhteistyön mahdollisuudet ovat silti melko heikot, kos-
ka juuri huoli suhteellisista hyödyistä määrää valtioiden toimintarajat. Tällaisen 
”puolustuksellisen valtioasemoitumisen” ymmärtämisen avulla realismi voi kui-
tenkin ”ohjata valtioita, kun ne etsivät turvallisuutta, itsenäisyyttä ja kansainväli-
sen yhteistyön kaikille hyödyllisiä muotoja.” Ottaessaan huomioon kansainvälisen 
yhteistyön sekä suhteelliset että absoluuttiset hyödyt, realismi on Griecon mielestä 
laajempi ja parempi teoria kuin institutionalismi. Griecon realismi on siis yhtä ai-
kaa avoin sekä kansainvälisen politiikan karuille tosiasioille että uskolle siihen, että 
kansainvälisellä yhteistyöllä voidaan saavuttaa lisää turvallisuutta.116

Wisconsin yliopiston professorin Andrew H. Kyddin mielestä ero pessimis-
tisten ja optimististen realisten välillä onkin juuri siinä, että edelliset – sellaiset 
kuin Mearsheimer – eivät missään olosuhteissa näe mahdolliseksi luottaa toisten 
valtioiden hyviin aikomuksiin. Jälkimmäiset – sellaiset kuin Glaser tai Grieco – 
pitävät luottamusta jossain määrin muuttujana. Merkittävä seikka optimistien 
maailmankuvassa on valtion mahdollisuus viestittää toisille valtioille, että sillä 
on rauhanomaiset aikeet. Asevarustelussa tämä tapahtuu niin sanotun hyökkäys-
puolustustasapainon avulla; asevarustelija voi panostamalla puolustukseen sovel-
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tuvaan aseistukseen saavuttaa itselleen tarvittavan turvallisuuden tunteen tai ta-
son, mutta samalla ei anna toiselle valtiolle aihetta pelkoon.117 Tällaisen ajattelun 
ongelma on, että mikäli aseteknologian laatu tekee vaikeaksi tai mahdottomaksi 
erottaa puolustuksellisia ja hyökkäyksellisiä aseita ja vastaavia toimia toisistaan, 
tuloksena on luonnollisesti turvallisuusdilemma, jossa vastapuoli pelkää pahinta 
joka tapauksessa. 

Realismia syytetään usein valtiokeskeisyydestä ja siitä, ettei sillä ole mitään 
selitysarvoa useimpien tämän päivän sotien suhteen. Nykyiset sodat ovat nimittäin 
usein sisällissotia, etnisiä valtataisteluja tai ryhmittymien keskinäisiä välienselvit-
telyjä. Afrikan moninaiset selkkaukset, Jugoslavian hajoamissodat tai erilaisten 
terroristijärjestöjen kuten Boko Haramin tai ISIS:in sodankäynti näyttävät haasta-
van realismin selitysmallin. Ehkä jopa Ukrainan kriisi, jossa erilaiset ei-valtiolliset 
toimijat ovat mukana sotatoimissa, hämmentää realismin seitysmallia. 

On totta, että perinteinen kansainvälisten suhteiden moderni realismi ei suo-
raan vastaa tällaisiin haasteisiin. Yllä kuvattu joustava realismi pitää silti sisällään 
teoreettiset työkalut ja käsitteet, joilla tällaisetkin sodat käyvät ymmärrettäviksi 
juuri realismin näkökulmasta. Nyt tulee muistaa, että realismi on pitkälti lähtöisin 
juuri puhtaan kansainvälisen politiikan ulkopuolelta. Hobbesin realismi oli juuri 
yhteiskunnan sisäistä realismia, Rousseaun realismi oli yhteiskuntaluokkien välistä 
taistelua. Laajemmassa katsannossa kyse on pikemminkin toiminnasta anarkian 
puitteissa. Milloin ja missä tahansa anarkia vallitsee, realismi on eräässä mielessä 
yleispätevä oppi.

Heti kylmän sodan loputtua vuonna 1993 amerikkalaisen yliopiston MIT:n 
professori Barry Posen esitti sovellutuksen realismista etnisiin konflikteihin.118 

Valtioiden luhistuminen tai niiden ajautuminen muutoin anarkiaan aiheuttaa ta-
vallaan yhdenmukaisen tilanteen valtioiden sisällä kuin on laita kansainvälisessä 
järjestelmässä. Koska hajonneen valtion eri osat, esimerkiksi etniset ryhmät, pyrki-
vät kuitenkin selviytymiseen ja turvallisuuteen, niiden pitää realismin oppien mu-
kaan harkita, olisiko hyökkäys vai puolustus paras ratkaisu. Aseteknologisesti ja 
muutoinkin tällaisessa tilanteessa on kuitenkin mahdotonta tehdä eroa vastustajan 
puolustuksellisten ja hyökkäyksellisten aikeiden välillä. Siksi tilanne on erityisen 
otollinen turvallisuusdilemman syntymiselle eli olettamukselle, että vastustajalla 
on hyökkäyksellisiä aikomuksia. Posen esittää, että juuri tätä syystä ratkaisuksi tu-
lee usein ennakoiva sota tai esimerkiksi etninen puhdistus. Vihamielisen aineksen 
tuhoaminen ainakin omassa valtapiirissä on järkeenkäypää. Etnisten ryhmien si-
joittuminen eristäytyneiksi saarekkeiksi suurempien etnisten ryhmien sisälle tekee 
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lisäksi hyökkäämisen helpoksi ja rohkaisee hyökkäykselliseen strategiaan. Tämä 
on kaikki realismin perusteesien yksinkertaista sovellusta anarkkiseen yhteiskun-
taan.

Kuten yllä oleva keskustelu osoittaa, rakenteellinen realismi on osoittautu-
nut erikoisen sopeutuvaksi muuttuviin tilanteisiin. Se voidaan haastaa vain moni-
mutkaistamalla tällainen yksinkertainen rakenteesta lähtevä selitysmalli, etsimäl-
lä jokin asia, joka vie selityksen toiselle tasolle tai ulottuvuudelle. Alkuperäinen 
waltzilainen malli oli rakennettu immuuniksi tällaiselle teorian laajennukselle. 
Waltzin seuraajat mursivat tuon immuniteetin ja lähtivät puhumaan ulkopoli-
tiikasta. Niinpä rakenteellisen realismin arvostelijoille tuli helpoksi huomauttaa 
– tukeutuen Imre Lakatoksen tieteenfilosofiseen jakoon ”nouseviin ja laskeviin 
tutkimusohjelmiin”119 – että kyse uusrealismin joustavuudessa ei ollut lainkaan 
tutkimusohjelman rikkaudesta, vaan se oli juuri merkki sen taantumisesta. Nimit-
täin aina kun yksi rakenteellisen realismin teoria törmäsi ilmiöön, jota se ei pysty 
selittämään, nousi esille toinen teorian muunnos, joka jollakin tapaa muutti raken-
teellisen realismin perusoletuksia siten, että uusi ilmiö soveltuisi sen selityspiiriin. 
Vanhempaa teoriaa ei kuitenkaan hylätty tässä yhteydessä. Tuloksena oli sekava 
kokoelma keskenään ristiriitaisia väittämiä sisältäviä rakenteellisen realismin teo-
rioita, joista joku voitiin aina nostaa esille selittämään ilmiötä, joita muut eivät 
pysty selittämään.120 

Waltz muiden realistien mukana tietysti tyrmäsivät tällaisen arvostelun, 
väittäen sen väärinymmärtävän sekä Lakatoksen että realismin.121 Waltz, jonka 
tietoteoria ei ollut lainkaan perustunut Lakatokselle vaan päinvastaiselle minima-
lismille, joutui puolustuskannalle. Tavallaan Waltz hävisi tämän taistelun, joka 
käytiin osittain epäreiluin väittein. Ehkä hän ei enää vanhoilla päivillään nähnyt 
syytä lähteä massiiviseen vastaiskuun hänen näkökulmastaan vasta tietoteoreettis-
ta tietään etsivää nuorta sukupolvea vastaan, joka ei ymmärtänyt hänen teoriansa 
lähtökohtia. Kyse oli hieman samanlaisesta ilmiöstä kuin skientistien noususta tra-
ditionalisteja vastaan.

Rakenteellinen realismi, tai uusrealismi, on sen perinteisessä muodossa ai-
nakin viimeiset viisitoista tai kymmenen vuotta purjehtinut vastatuulessa; mitään 
merkittävää uutta sanottavaa ei oppisuunta ole pystynyt tuomaan keskusteluun. 
Oppialan keskeiset argumentit ovat kaapanneet erilaiset mearsheimerit, jotka 
eivät tee kunniaa alun perin hienostuneelle idealle. Waltzin omaksi viimeiseksi 
kirjoitukseksi jäi vuonna 2012 julkaistu artikkeli, jossa hän todisteli – tapansa 
mukaan vastoin yleisesti omaksuttua amerikkalaista näkökantaa – miksi Iranille 



87

pitäisi sallia ydinase.122 Kyseessä on kuitenkin Waltzin jo vuonna 1981 aloittama 
ydinaseita koskeva väittely siitä, onko ”enempi parempi”123 ja tämän viimeisen kir-
joituksen hiipuva energia on aistittavissa. Se on silti maininnan arvoinen keskus-
telu maailmanpolitiikassa juuri siksi, koska se haastoi, kuten aina Waltz haastoi, 
useimmissa maissa vallitsevan poliittisen oikeauskoisuuden.

Waltzin kysymys on taas yksinkertainen: edistääkö vai estääkö ydinaseiden 
leviäminen sotia? Hänen mukaansa sotien todennäköisyys vähenee kun valtioi-
den pelotekyky nousee. Ydinase puolestaan on mitä parhain pelote. Historial-
lisena esimerkkinä siitä, että juuri ydinaseet olivat vaikuttaneet näin, hän esitteli 
Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen ydintasapainon, joka ei koskaan puhjennut suur-
valtasodaksi. Vastaavasti Neuvostoliiton ja Kiinan kilvoittelu ei koskaan yltänyt 
pientä rajakahakointia pidemmälle juuri molempien ydinaseiden vuoksi. Intian ja 
Pakistanin välisessä kiistassa on nähtävissä sama ydinaseiden alueellista vakautta 
edistävä vaikutus. 

Waltz antautui 2000-luvun alussa laajalti huomiota saaneeseen akateemi-
seen väittelyyn Stanfordin yliopiston professorin Scott Saganin kanssa kyseisestä 
asiasta. Waltz toisti aiemmat kantansa. Sagan taas pani erityisen painon virhelas-
kelmien mahdollisuudelle. Kylmän sodan tasapaino oli kuin heikoilla jäillä kävele-
mistä, ja lisääntyvä ydinasevaltioiden määrä vain lisäisi tätä vahingossa tapahtuvan 
ydinsodan uhan mahdollisuutta. Lisäksi jonkin maan pyrkimys hankkia ydinase 
aikaansaisi aina kiusauksen ennakoivaan sotaan sitä vastaan. Lopulta Waltz ja Sa-
gan julkaisivat aiheesta yhteisen kirjan, jossa kummatkin puolustelivat näkemyk-
siään.124 Kehotamme lukijaa tutustamaan perusteellisemmin tähän keskusteluun. 
Kenen tahansa, jolla ei ole alun perin yhdestä tai toisesta syystä lukkoonlyötyä 
kantaa asiassa, on vaikea valita puolensa tässä kummaltakin taholta hyvin perus-
tellussa sivistyneessä väittelyssä yhdestä aikamme ydinkysymyksestä. 

Realismin uudet vaatteet

Niin sanottua uusklassista realismia on nimitetty realismin teoriaksi ulkopolitiikan 
analyytikolle. Kyse on 2000-luvun realismista. Tämän liikkeen edustajat ovat sen 
yhden oppi-isän amerikkalaisprofessori William Wohlforthin mukaan teoreettises-
ti vähemmän dogmaattisia kuin useimmat realistiset teoreetikot. He ovat nimit-
täin ”teorian herroja, eivät sen orjia”. Wohlforthin mukaan uusklassiset realistit 
omaksuivat klassisesta realismista teorian ja käytännön läheisen suhteen, mikä 
edellytti ulkopolitiikan tutkijalta vahvaa asia- ja alueosaamista, ei yksistään teo-
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reettista työkalulaatikkoa. Samalla uusklassiset realistit hyväksyivät rakenteellisen 
realismin perusväittämät kansainvälisen järjestelmän anarkiasta, jossa voimapoli-
tiikan läsnäolo ja kansalliset edut ohjaavat valtioiden toimia.125 Tämä ajattelutapa 
antoi tilaa poiketa rakenteellisen realismin selitysmallista, joka ainakin Waltzin 
alkuperäisessä versiossa pidättäytyi järjestelmätason teoretisointina. Wohlforth 
esitti jo vuonna 1995, tuolloisesta rakenteellisen realismin valtavirrasta eroten, 
että ”minkä tahansa keskustelun kansainvälisestä muutoksesta tulee yhdistää sekä 
kansallinen että kansainvälinen analyysitaso.”126

Useimmat uusklassiset realistit127 näkevätkin, että heidän suuntauksensa on 
jonkinlainen sekoitus klassista poliittista realismia ja rakenteellista realismia. Edel-
liseen sen yhdistää se, että tutkimuksen kohde on selkeästi valtion ulkopolitiikka 
eivätkä kansainvälisen järjestelmätason seuraukset. Rakenteellisen realismin kans-
sa sitä vastoin yhteistä on deduktiivinen teoretisointi, kun taas klassinen realismi 
perustuu heidän mukaansa induktioon. Eräs koulukunnan edustajista sanoo, että 
analyysin yksikkö ei kuitenkaan ole myöskään valtio tai yksilö, vaan ”ihmiskol-
lektiivit” laajassa mielessä.128 Tämä korostaa uusklassisen realismin soveltuvuutta 
myös nykyaikaisten ei-valtiollisten suhteiden selittämiseen. 

Termiä uusklassinen realismi on ehkä ensimmäisenä käyttänyt presidentti Bill 
Clintonin turvallisuushallinnossa ja sittemmin Foreign Affairs -lehden päätoimitta-
jana vaikuttanut Gideon Rose artíkkelissaan vuodelta 1998. Rose tarkasteli joita-
kin tuolloin uusia ulkopolitiikkaa käsitteleviä realistisesti värittyneitä kirjoja. Hän 
väitti katsauksensa perusteella, että nämä muodostivat itse asiassa uuden uusklas-
sisen realismin koulukunnan:

Uusklassinen realismi väittää, että maan ulkopolitiikan ulottuvuuden 
ja kunnianhimon määrittelee ensi sijassa maan suhteellinen voima. Silti 
se myöntää, että voimavarojen vaikutus ulkopolitiikkaan on epäsuora ja 
monimutkainen, koska järjestelmän paineet muuntautuvat väliin tule-
vien yksikkötason muuttujien kautta, esimerkiksi päätöksentekijöiden 
näkemysten taikka valtiorakenteen kautta.129

Tavallaan kyse on tyypillisestä positivistisesta teoriamallista eikä siis mistään 
uudesta keksinnöstä. Periaatteessa uusklassinen realismi näkee kansainvälisen jär-
jestelmätason ja siihen liittyvät ominaisuudet – anarkia, napaisuus, suhteellinen 
voimajakautuma, voimapolitiikka – niin sanottuina riippumattomina muuttujina, 
jotka mahdollistavat tai ehdollistavat valtion ulkopolitiikkaa. Väliintuleva muut-
tuja ja toiminnan perimmäisen tai varsinaisen syyn lähde tai tyyssija on valtiota-
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son tapahtumat, aivan päinvastoin kuin mitä Waltz ajatteli. Käytännössä valtiolla 
tarkoitetaan tässä sen johtavia ulkopolitiikantekijöitä, jotka valtion ulkopolitiikan 
suurstrategiaa kulloinkin muotoilevat. Riippuva muuttuja eli selityksen kohde on 
sitten juuri valtion ulkopolitiikka, sen lopputulemat. Palaamme tällaisen ajattelun 
perusteisiin tuonnempana kirjassamme.

Yhtä kaikki Steven E. Lobell, Norrin M. Ripsman ja Jeffrey W. Taliafero, 
kaikki nuoremman polven amerikkalaisprofessoreja, muotoilevat tämän ”kaksi-
tasoisen pelikentän” seuraavasti vuonna 2009 ilmestyneessä kirjassaan Neoclassical 
Realism, the State, and Foreign Policy:

Lyhyellä aikavälillä anarkia mahdollistaa valtiolle huomattavan 
liikkumavaran sen määritellessä turvallisuusetujaan, ja suhteellinen 
voimajakauma ainoastaan asettaa suurstrategialle puitteet. Varsinai-
nen tehtävä eli muiden valtioiden voiman ja aikomusten arviointi on 
vaikeaa. Johtajien laskelmat ja oletukset voivat estää ajoissa toteu-
tetun ja objektiivisesti tehokkaan politiikan sopeutumisen ulkoisen 
ympäristön muutoksiin. Lisäksi johtajat lähes aina kohtaavat kaksi-
tasoisen pelikentän suunnitellessaan ja toteuttaessaan suurstrategi-
aansa: yhtäältä heidän tulee reagoida ulkoiseen ympäristöön, mutta 
toisaalta heidän tulee löytää ja mobilisoida oman yhteiskuntansa 
voimavaroja kotimaisten instituutioiden kautta ja säilyttää tärkeim-
pien sidosryhmiensä tuki. Kuitenkin pitkällä aikavälillä sellaiset hal-
linnot tai johtajat, jotka johdonmukaisesti epäonnistuvat järjestel-
mätason ominaisuuksien huomioonottamisessa, asettavat valtionsa 
selviytymisen uhan alaiseksi.130

Uusklassinen realismi pyrkii säilyttämään rakenteellisen realismin erään-
laisen tieteellisyyden ja metodologisen selkeyden uhraamatta klassisen poliittisen 
realismin hienostunutta historiantutkimuksellista mielenkiintoa valtioiden sisäi-
siin tekijöihin, sen johtajien valtiomiestaitoon ja politiikan tekemisen yksityiskoh-
tiin. Näin tehdessään uusklassiset realistit väittävät, että he eivät silti sorru siihen 
kausaaliseen reduktionismiin, jota Waltz vastusti ja josta hänen teoriansa nousi. 
He eivät muka ryhdy kansainvälisen politiikan tapahtumien syiden etsimiseen val-
tioista tai valtiomiehistä. Käytännössä on kuitenkin vaikea olla toteamatta, että 
uusklassinen realismi silti tekee juuri näin.

Tällainen yhdistelmä eri analyysitason tekijöitä tuottaa joka tapauksessa 
verraten mielenkiintoisia selityksiä. Esimerkinomaisesti voimme mainita montre-
alilaisen McGillin yliopiston professorin Mark R. Brawleyn tutkielman, jossa hän 

”
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tarkastelee kysymystä, miksi Neuvostoliitto, Iso-Britannia ja Ranska eivät kyen-
neet muodostamaan 1930-luvulla liittoa, joka olisi tasapainottanut Saksan taholta 
tulevaa uhkaa. Rakenteellisen realismin perusteella näiden maiden olisi nimen-
omaan pitänyt järjestelmän paineessa liittoutua ja siten estää Saksan nousu; sitäkin 
suuremmalla syyllä koska ne kaikki tulkitsivat tilanteen yhtäläisesti eli näkivät 
Saksan nousun suurimpana turvallisuusuhkana maalleen. Brawleyn vastaus on, 
että rakenteellinen realismi liikkuu liian yleisellä tasolla. Se on luvattoman epä-
tarkka eikä pysty siksi näkemään, että maiden valinnoilla on myös historiallinen ja 
sisäpoliittinen ulottuvuutensa. Jo 1920-luvulla kussakin maassa valittu strategia 
rajoitti uuden etsimistä. Lisäksi kyseenomaisten valtioiden sisäpoliittinen ulottu-
vuus ehdollisti ulkopolitiikkaa sillä tavoin, että ne olivat eri määrin haluttomia 
lyhyellä tähtäimellä siirtämään varoja sotilaalliselle sektorille. Vaikka siis tavoite 
– Saksan tulevan sotilaallisen nousun estäminen – oli yhteinen pyrkimys, käytetyt 
keinot määrittyivät maakohtaisesti. 

Niinpä kukin maista omaksui erilaisen strategian. Ranska, joka ensimmäi-
senä olisi halunnut luoda Saksaa tasapainottavan liiton, ei löytänyt vastakaikua 
Isosta-Britanniasta. Jälkimmäinen maa näet uskoi 1920-luvulla aseriisuntaan ja 
Kansainliittoon sekä sen jälkeen liennytykseen Saksan suhteen, ostaakseen itsel-
leen aikaa. Neuvostoliitto taas pyrki 1920-luvulla rakentamaan puskurivyöhyket-
tä Saksaa vastaan. Vasta 1930-luvulla se ryhtyi hakemaan liittolaisia ja lopulta 
liittyi siksi Kansainliittoon, mutta juuri hetkellä, jolloin Kansainliitto oli osoittau-
tumassa heikoksi järjestöksi, joka ei pystynyt ylläpitämään voimatasapainoa. Kun 
Neuvostoliitto sitten yritti liittoa muiden eurooppalaisten suurvaltojen eli juuri 
Ison-Britannian ja Ranskan kanssa, ja olisi ollut valmis puolustusliiton solmimi-
seen, se ei saanut vastakaikua omille turvallisuuseduilleen. Näihin kuului suurval-
lan normaali etupiiriajattelu, mikä ei suinkaan itse harjoitettuna ollut vierasta Iso-
Britannialle tai Ranskalle, mutta herätti hämmennystä, kun Neuvostoliitto sitä 
vaati. Näin muodoin Neuvostoliitto ajautui kahdenkeskisiin järjestelyihin Saksan 
kanssa sodan välttämiseksi tai sen alun lykkäämiseksi. Brawleyn mielestä tällaista 
lopputulemaa ”ei voi helpolla selittää rakenteellisten realistien taikka liberalistien 
toimesta.”131 Hän tarkoittaa, että pelkällä järjestelmätasolla, kuten rakenteelliset 
realistit kehottavat, ei voi selittää puheena olleiden maiden politiikkaa. Mutta 
myöskään yksistään sisäpolitiikalla, jota liberalistit käyttäisivät analyysitasona, ei 
voi ymmärtää niitä kansainvälisen järjestelmätason ilmiöitä, jotka pakottavat val-
tioita etsimään jonkinlaista tasapainottamisstrategiaa. Siksi tarvitaan molempien 
analyysitasojen huomioon ottamista. 
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Tanskalaiset Hans Mouritzen ja Anders Wivel, jotka pyrkivät selittämään 
Venäjän ja Georgian välistä vuoden 2008 sotaa samankaltaisella uusklassisella 
realismilla, lisäsivät analyysiinsä sisäpoliittisen ja kansainvälisen järjestelmätason 
lisäksi vielä kolmannen tason, nimittäin alueelliset valtioiden väliset suhteet. Teo-
reettisesti kyseinen valinta esittää, että pätevä selitys löytyy yksin ottamalla kaikki 
nämä kolme tasoa huomioon.132

Yllä hahmoteltu uusklassinen realismi, jota voi pitää realismin uusimpana 
muunnoksena, pyrkii palauttamaan lähinnä konstruktivisteille menetetyn valta-
aseman keskeisimpänä kansainvälisen politiikan suurteoriana. Sen teoreettinen 
ulottuvuus on kuitenkin vielä pelkkä kömpelö yhdistelmä aiemman realismin ai-
nesosia. Koulukunnan uutuus on pragmaattisessa pyrkimyksessä yhdistää klassi-
sen realismin ja rakenteellisen realismin selitysmallit yhteen, mutta se joutuu väis-
tämättä palaamaan 1970-luvun kysymyksenasetteluihin analyysitasoista. Yhtään 
uusklassisen realismin nimeen vannovaa kokonaisteoriaa monografian muodossa 
ei ole tällä tietämällä ilmestynyt. Se ei ole ihme, sillä analyysitasojen yhdistämisen 
ongelma on aina ollut hankala, ja ehkä jopa ylitsepääsemätön pulma, pidättäytyä-
essä positiivisessa tietoteoriassa.

Kyse on hieman samasta ongelmasta, johon anekdootin mukaan Neuvosto-
liiton puoluejohtaja Nikita Hruštšov törmäsi Yhdysvaltain vierailullaan. Tuolloin 
puhe oli kapitalismista, jonka saavutuksia presidentti John F. Kennedy ylpeänä 
esitteli. Hruštšov totesi: ”Näyttää onnistuvan ihan hyvin käytännössä, mutta ei 
taida toimia teoriassa!” 

Maailman voimatasapaino

Realismissa on ikään kuin sisäänrakennettu vaatimus kansainvälisten suhteiden 
käytännöllisemmästä tarkastelusta, joka ilmenisi maailman voimasuhteiden mit-
taamisena. Ihme kyllä realismin teoreetikot vaivautuvat harvoin itse oikeasti ar-
vioimaan voimatasapainoja millään asiallisilla mittareilla. He jättävät tällaisen 
puuhastelun muille, kunhan ovat todenneet että juuri voimaan pitää kiinnittää 
huomiota. Sen sijaan tällaista harrastusta löytyy sitäkin enemmän muilla tahoilla, 
muun muassa suurvaltojen tiedustelupalveluissa, yksityisissä tiedusteluyrityksissä, 
taloudellisissa tutkimuslaitoksissa ja suuryrityksissä. Realismia käsittelevän luvun 
lopuksi on paikallaan luoda lyhyt katsaus tällaiseen käytännölliseen selvittelyyn.

Totesimme jo edellä, että voima ei ole realismissa pelkästään sotilaallista 
voimaa. Suuri osa Morgenthaun pääteoksesta kohdistuu voiman käsitteen paloit-



92

telemiseen mitä moninaisimpiin osatekijöihin ja sitten näiden osatekijöiden mer-
kityksen tarkempaan kuvailemiseen. Nykyisessä keskustelussa voimatasapainosta 
on vallalla uudempi termi eli strateginen voimavara-analyysi133, joka korostaa täl-
laisen arvioinnin ja siten voiman moninaisuutta pitkälti samassa sävyssä. Voimava-
roja mitataan useilla mittareilla ja menetelmillä. 

Pekka Visuri on painottanut kolmea ominaisuutta, jotka on pidettävä mie-
lessä. Kyse on aina suhteellisesta arviosta. Voimavaroja tulee tarkastella suhteessa 
kilpailijoihin. On hyödytöntä puhua kansainvälisissä suhteissa omista voimava-
roista, jos niitä ei suhteuteta muiden maiden voimavaroihin. Voimavarat ovat aina 
myös tilannekohtaisia. ”Voiman tulee olla käytettävissä oikeaan aikaan oikeassa 
paikassa, muuten sillä ei ole merkitystä.”134 Käyttövalmis voima on eri asia kuin 
mahdollinen voima. Käyttötarkoitus määrää voiman käyttökelpoisuuden. Esi-
merkiksi rauhanomaisissa oloissa taloudellinen ja kauppapoliittinen suorituskyky 
maailmanmarkkinoilla on tärkeä voimavara, kun taas kriisitilanteessa kansallinen 
omavaraisuus nousee tärkeäksi strategiseksi voimavaraksi. Voimavarojen dynaami-
suus vuorostaan merkitsee sitä, että eilispäivän voimavara ei enää välttämättä toimi 
voimavarana tänään. Joskus maataloustuotanto oli Suomen yksi merkittävimmistä 
voimavaroista; nykyisin vaikkapa tiedonhallinta, kyberkyky tai kokonaisvaltainen 
huoltovarmuus ovat varteenotettavampia voimavaroja.135  

Usein voimavarojen arviointiin liittyy tulevien voimasuhteiden arviointi. Täl-
laista ennustamista on tehty jo melko kauan eikä se ole aina onnistunut. Vuonna 
1965 saksalainen tutkija Wilhelm Fucks julkaisi paljon huomiota herättäneen kir-
jansa maailman voimasuhteista.136 Se ennusti, että vuonna 1978 Kiinasta tulisi 
maailman mahtavin talousmahti ja vuonna 1992 Kiinan talous yksinään ylittäisi 
yhteenlasketun Yhdysvaltain, Neuvostoliiton ja “Länsi-Euroopan unionin” talou-
dellisen voiman. Tänään voimme todeta, että ennuste ei toteutunut – tai ainakin 
se oli ajallisesti kovin etupainotteinen. Fucksin laskelmat olivat melko hienoja ja 
tarkkoja, mutta hän arvioi väärin Kiinan kehityksen vauhdin. Paitsi että hän ei 
ajatellut Kiinan taloudellisen järjestelmän vaativan muutosta sosialismista mark-
kinatalouteen kasvun toteutumiseksi (se ei häntä itse asiassa kiinnostanutkaan), 
hänen laskelmansa perustuivat väärälle mittapuulle, eli väkiluvun lisäksi hiilen ja 
teräksen tuotannolle. Tällainen näytti kuitenkin sopivalta tuona aikana, jolloin 
esimerkiksi sellainen mitta kuin bruttokansantuote ei vielä ollut yleisessä käytössä. 
Fucksin arvio ei pystynyt ottamaan huomioon jälkiteollisen kauden yhteiskuntata-
loudellisia, tieteellisiä ja teknisiä muutoksia, esimerkiksi palvelusektorin osuuden 
kasvua kansantaloudessa tai tietokoneiden ja internetin merkitystä. Silti Fucks 
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pystyi juuri tulevaisuuden voimasuhteita arvoidessaan ennakoimaan sellaisen asi-
an, joka tuolloin herätti lähinnä huvittuneisuutta mutta jota nykyisin pohditaan 
monessa pääkaupungissa: Kiinan todennäköinen nousu maailman mahtavimmak-
si valtioksi. 

Jos maailman valtasuhteita tänä päivänä tarkastellaan bruttokansantuot-
teen perusteella, Kiina on toki kuronnut Yhdysvaltain etumatkaa kiinni. Tämä 
käy ilmi Taulukosta 1, johon on listattu maailman viisitoista vahvinta taloutta. 
Mikäli suuntaamme huomion valtioiden puolustusbudjetteihin, joiden kärki on 
listattu Taulukkoon 2, Kiina on tälläkin saralla toisella sijalla. Se tosin käyttää huo-
mattavasti pienemmän prosenttiosuuden kansantuotteestaan puolustukseen kuin 
Yhdysvallat. Venäjä vuorostaan käyttää kansantuotteestaan hieman suuremman 
osuuden puolustusbudjettiinsa kuin Yhdysvallat, mutta on absoluuttisissa luvuissa 
kovin kaukana kärjestä, mikä johtuu eroista talouksien suuruudessa. Venäjä pystyy 
kuitenkin tasapainottamaan tätä eroa ydinaseillaan, joiden puolesta se ja Yhdys-
vallat ovat yhä omassa sarjassaan, kuten Taulukosta 3 voimme havaita.

Taulukko 1: Maailman 15 suurinta taloutta 2012-2014137 (BKT/mrd. USD)
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Taulukko 2: Maailman 15 suurinta puolustusbudjettia 2014138 (mrd. USD)

Taulukko 3: Ydinaseet maailmassa 2014139

Lähde: SIPRI Yearbook 2014
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Monet tulevaisuusanalyysit povaavat suuria muutoksia maailmanlaajuisessa 
voimatasapainossa seuraavien kolmen tai neljän vuosikymmenen kuluessa. Vuon-
na 2012 julkaistussa tunnetussa ennusteessa perinteiset läntiset toimijat menettä-
vät painoa-arvoa, kun taas sellaiset valtiot kuten Kiina, Intia, Kolumbia, Egypti, 
Indonesia, Iran, Etelä-Afrikka, Meksiko ja Turkki parantavat asemiaan. Erityisesti 
arvio ennustaa Kiinan ja Intian nousua Yhdysvaltain, Euroopan unionin, Venäjän 
ja Japanin kustannuksella. Tämä kehitys on havainnollistettu Kuviossa 3. Laskel-
massa on otettu huomioon maiden arvioitu bruttokansantuote, väestön lukumää-
rä, sotilasmenot sekä teknologiainvestoinnit. Kiina ohittaa arvion mukaan Yhdys-
vallat maailman vahvimpana valtiona vuoden 2030 jälkeen ja Intia seuraa perässä 
noin kahdenkymmenen vuoden päästä. Mikäli laskelmiin lisätään arviot tervey-
denhuollosta, hallinnon tehokkuudesta, koulutuksesta, ”pehmeästä voimasta” (soft 
power) ja muista vastaavista tekijöistä, tällainen kehitys hidastuu jonkin verran, 
mutta suunta on sama.

Kuvio 3: Maailman voimasuhteiden muutokset 2010–2050140



96

Yllä kuvatut voimatasapainon muutokset, mikäli ne vähäänkään pitävät 
paikkansa, heijastuvat realismin maailmassa pidemmällä tähtäimellä myös mui-
den kuin suurvaltojen asemassa. Monet ovat yllä mainitun Mearsheimerin tavoin 
valmiita vannomaan, että erityisesti Kiina ei tule toimimaan yhtään eri tavoin 
kuin aiemmat johtavaan asemaan nousevat suurvallat. Tultuaan tarpeeksi vahvaksi 
se haastaa vallitsevan maailmanjärjestyksen ja yrittää mahdollisuuksiensa mukaan 
muokata maailman oman makunsa mukaiseksi.141 

Voimatasapainon muutokset antavat aiheen olettaa, että realismi kansain-
välisen politiikan teoriana säilyy mielenkiinnon kohteena. Niin kauan kuin maail-
massa on useita suurvaltoja sekä niiden välillä voimapolitiikkaa ja taistelua etupii-
reistä, realismi toimii yhä ensimmäisenä käteen osuvana työkaluna, jolla tällaista 
kansainvälistä politiikkaa ja siihen liittyvää valtioiden ulkopolitiikkaa voidaan se-
littää tai ymmärtää. Lyhyemmällä tähtäimellä Ukrainan kriisi nostaa epäilemättä 
realismin suosiota niin teoreetikoiden kuin poliitikkojen keskuudessa. Onkin sa-
nottu, että realismi ”joutuu epäsuosioon kun rauha puhkeaa, mutta se tulee jatku-
vasti takaisin, sillä rauha ei ole koskaan osoittautunut pysyväksi”.142 

Johonkin määrään asti realismin teorialla on myös edellytyksiä löytää yh-
teinen linja konstruktivistien kanssa.143 Näin voi tapahtua kenties johdannossa 
käsitellyn rakenteen ja toimijan keskinäisvaikutukseen liittyvän kehyksen kautta. 
Tämä tarjoaisi jonkinlaisen nykyistä paremman ratkaisun uusklassisen realismin 
pyrkimykseen yhdistellä analyysitasoja. Tätä nykyä Uppsalan yliopistossa vaikut-
tava professori Stefano Guzzini, itse paremminkin konstruktivisti tai kriittinen 
teoreetikko kuin realismin oppilas, muotoili tällaisen vaihtoehdon jo vuonna 1998 
kirjassaan, joka käsitteli realismin perintöä kylmän sodan jälkeen.144 Hän huo-
mauttaa, että realismi on joka tapauksessa olemassa monien käytännön toimijoi-
den mielessä. Siksi sen logiikka heijastuu toiminnassa. Suurin virhepäätelmä olisi-
kin Guzzinin mielestä hylätä koko realismin perintö ilman syvällistä perehtymistä 
tämän koulukunnan ajatuksiin. Itse asiassa tuon perinnön unohtaminen olisi var-
min tapa kritiikittä päätyä uudelleen juuri realismin perinteisiin kompastuskiviin.
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MAANTIETEELLE EMME VOI MITÄÄN?

Geopolitiikkaa sen klassisessa muodossa voi hyvin pitää realismin osana. Tässä 
katsannossa se on jonkinlainen maantieteeseen juurtunut Realpolitik-koulukunnan 
alahaara, joka muotoutui 1800-luvun lopulla. Toisaalta geopolitiikka voidaan näh-
dä laajempana kuin realismi.1 Geopolitiikan selitysmalleihin liittyy usein ajatus, 
että maantieteen rajaamat elinolosuhteet ovat muokanneet kansakunnista syvästi 
erilaisia. Valtiot eivät täten toimi jonkinlaisen saman peruskaavan mukaan, kuten 
realismi ehdottaa. Kullakin valtiolla on omat geopoliittiset edellytyksensä ja tar-
peensa, jotka ovat muotoutuneet kyseiselle maalle ja kansalle sen omissa maantie-
teellisissä olosuhteissa. Tällaisen kulttuurisen ulottuvuuden käsitteleminen ei so-
vellu helpolla realismin puitteisiin. Monien mielestä geopolitiikka onkin enemmän 
ideologiaa tai nationalismia kuin realismia, saatikka sitten minkäänlaista tiedettä. 
Yhtä kaikki geopoliittinen ajattelu ansaitsee käsillä olevassa kirjassa oman käsit-
telynsä. Onhan jo arkijärkeilyn pohjalta ilmeistä, että maantieteellinen asema ja 
muut geopoliittiset seikat tavalla tai toisella leimaavat jokaisen valtion ulkoista 
toimintaa ja turvallisuuspolitiikkaa. 

Valtioruumis ja taistelu elintilasta

Maailmassa ei liene tätä nykyä yhtään geopolitiikan professuuria, vaikka geopo-
litiikka on monen professorin tutkimuskohde. Poliittinen maantiede sen sijaan 
esiintyy tunnustettuna tieteenalana. Se on läheisessä suhteessa geopolitiikkaan, 
mutta geopolitiikka on paljon normatiivisempi ja tavallaan metafyysisempi näistä 
kahdesta oppialasta. Klassisessa geopolitiikassa muuttujiksi valikoituvat lähesty-
mistavasta riippuen useat seikat: valtion maantieteellinen sijainti, koko, muoto, 
ilmasto, maanpinnan muodostumat, väestön määrä, sen rakenne ja alueellinen ja-
kaantuminen, luonnonvarat. Tähän tulee lisätä myös rotu ja kansanluonne, jotka 
ovat muotoutuneet näissä olosuhteissa. Lisäksi teknologian kehitys on usein mu-
kana geopoliittisissa selityksissä, koska juuri se voi muuttaa geopoliittisia olosuh-
teita tai niiden vaikutuksia.

Maantieteellisten seikkojen vaikutus kansojen kohtaloihin on kiehtonut his-
torioitsijoita Thukydideen ajoista alkaen.2 Valistusfilosofi Charles-Louis de Secon-
dat, La Brèden ja Montesquieun paroni, paremmin tunnettu nimellä Montesquieu, 
toi tähän ajatteluun uuden piirteen ilmastoteoriallaan, jonka hän esitti vuonna 
1748 julkaistussa anonyymissä kirjoituksessa De l’Esprit des Lois.3 Mainittakoon 
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ohimennen, että samassa teoksessa hän – John Lockea seuraten – esitti kuuluisan 
vallan kolmijako-oppinsa, jota yhä edelleen pidetään liberalistisen demokratian 
kulmakivenä. Mitä tulee käsillä olevaan aiheeseemme, Montesquieu väitti ilmas-
ton olevan tekijä, joka vaikutti yhteiskunnalliseen ja poliittiseen järjestelmään. 
Tässä ajattelussa ”länsi” oli edistyksellinen, moraalinen ja sivistynyt. Kylmä il-
masto vaikutti fyysisesti ihmisen kehoon ja verenkiertoon siten, että hänen voi-
mansa ja joustavuutensa lisääntyi. Kylmän ilmaston ihminen oli sen seurauksena 
järkevämpi, rohkeampi, rehellisempi ja kohteliaampi kuin lämpimän ilmanalan 
ihminen. Tällaisessa ympäristössä vapaampi poliittinen hallinto oli luontevaa ja 
synnynnäistä. ”Itäinen” lämmin ilmasto puolestaan johti päinvastaiseen tulokseen. 
Itä oli eksoottinen, mutta poliittisesti despoottinen. Sen ihmisiä leimasi lämpimän 
ilmaston aikaansaama moraalittomuus, poliittinen apaattisuus, älyllinen taantu-
neisuus ja sivistymättömyys.

Itse geopolitiikka-termi on kuitenkin suhteellisen nuori. Sen ensimmäisenä 
käyttäjänä pidetään Rudolf Kjelléniä, vuonna 1922 kuollutta ruotsalaista valtio-
tieteilijää ja konservatiivista poliitikkoa.4 Kjellénin voi sanoa luoneen geopolitiikan 
metodologian. Hän määritteli aiempaa tarkemmin – eräässä mielessä tieteellisem-
min ja järjestelmällisemmin – sen miten maantieteelliset tekijät vaikuttavat valti-
oon. Koska Kjellénin ajattelua leimaa samalla selkeän ideologinen perusvire, sitä 
on silti hankala hyväksyä nykyisin kriteerein ulkopolitiikan tutkimuksen metodo-
logiaksi tai teoriaksi. Kjellénin kirjoitustyyli on kylläkin sivistynyttä, ja sitä leimaa 
asiantunteva ja syvällinen historianfilosofinen tietous. 

Kjelléniä ymmärtääksemme on tarpeen sanoa ensin jotain Friedrich Ratze-
lista, jolta edellinen lainasi valtioteoriansa pääpiirteet. Ratzel oli 1800-luvun lop-
pupuolella vaikuttanut saksalainen maantieteilijä ja kansatieteilijä, jonka mielen-
kiinnon kohde oli valtion sijainti tai asema (Lage). Vielä enemmän Ratzelia kiehtoi 
melko metafyysinen käsite eli valtion tila (Raum) ja siitä johtunut Ratzelin tun-
netuin termi elintila (Lebensraum). Tässä ajattelussa valtio oli jonkinlainen elävä, 
älykäs ja sopeutuva biologinen organismi, aivan kuten ihmiskeho. Samoin kuin 
ihmisen elämä, myös valtioruumiin elämänkaari edellytti kasvua, laajentumista, 
pyrkimystä vaurastumiseen ja vaikutusvaltaan. Etsiessään rajojaan valtio ja sen 
asuttama kansa saattoi laajentaa elintilaansa monin tavoin: muuttoliikkeellä, kau-
pallisten tai kulttuuristen suhteiden laajentamisella, luomalla poliittis-sotilaalli-
silla keinoilla etupiirejä sekä tietysti valtaamalla alueita. Kaukonäköiset johtajat 
tavoittelivat luonnostaan mainittuja asioita. Silti vain tiettyjen kansojen tai rotu-
jen ominaisuutena oli aito valloittamishalu ja pioneerihenki, sellainen maaperän 
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yhdistämä henkinen yhteys, että koko kansakunta kokoontui saman tavoitteen 
ympärille ja oli valmis toimimaan historian välikappaleena. Ratzelin ajattelussa 
heijastuu jonkinlainen jälkihegeliläisyyden ja sosiaalidarvinismin omintakeinen ja 
ristiriitainenkin yhdistelmä. Kasvava ja kukoistava valtio valloitti väistämättä alu-
eita heikommilta valtioilta, aivan kuten vahvemmat lajit ja yksilöt luonnossa syr-
jäyttivät vähemmän elinvoimaiset kilpailijansa. Mikäli valtio ei näin tehnyt tai ei 
siihen pystynyt, sen kohtalo oli itse hävitä elämän taistelussa. Ratzelin katsannossa 
ylivertaisen kulttuurin omaavan suurvallan olisi lisäksi pyrittävä maailmanvaltaan. 
Tällainen tavoite edellytti jonkinlaista merimahtia mannermaisen voiman lisäksi. 
Lisäksi Ratzelin mielestä vain yksi valtio maailmassa saattoi yhdellä kertaa olla täl-
laisessa mahtiasemassa. Niinpä maailmanhistoria jäsentyi juuri maailmanvaltojen 
nousun, kukoistuksen ja laskun kautta. Ratzelin näköpiirissä paras ehdokas seu-
raavaksi maailmanvallaksi oli tietenkin hänen oman aikansa verevä ja laajentuva 
Preussi.5

Mainittu ruotsalainen Rudolf Kjellén jatkoi Ratzelin ajatusten kehittelyä. 
Kjellénin laajasta tuotannosta melko pienen osan muodostaa suomeksikin kään-
netty kirjanen Valtio elinmuotona vuodelta 1916.6 Kirjailija esittää kyseisen teoksen 
silti pääteoksekseen, aiempien lukuisten teosten vasta jälkikäteen aukeavaksi pää-
juoneksi. Kirjan nimi viittaa Ratzelin ajatukseen valtiosta biologisena organismi-
na. Peruasajatus oli kuitenkin valmiina jo Kjellénin kaksiosaisessa suurteoksessa 
Stormakterna vuodelta 1905.7 Jälkimmäinen kirja on viehättävää ja sivistynyttä 
kerrontaa maista, jotka Kjellén lukee suurvalloiksi. Sen ensimmäinen osa pitää 
sisällään kappaleet Itävalta-Unkarista, Italiasta, Ranskasta ja Saksasta, toinen osa 
käsittää Englannin, Yhdysvallat, Venäjän ja Japanin. Kjellénin 1900-luvun alun 
maailmassa Saksa ja Italia olivat Länsi-Euroopan uusia suurvaltoja. Euroopan ul-
kopuolella nousevia valtoja olivat Yhdysvallat ja Japani; ne olivat vasta äskettäin 
ulottaneet ensimmäisillä aluevalloituksillaan horisonttinsa kansainvälisen politii-
kan alueelle. 

Joka tapauksessa Kjellénin ajattelussa, aivan kuten perinteisessä reaalipo-
liittisessa ajattelussa, yksin suurvallat olivat merkittäviä. Ne olivat maailmanpo-
litiikan näyttämön päätähtiä. Kaikilla muilla valtioilla oli näytelmässä ainoastaan 
sivuosia. Toisin kuin esimerkiksi rakenteellisessa realismissa, Kjellénin suurvallat 
eivät kuitenkaan olleet luonteettomia toimijoita. Ne eivät käyttäytyneet kuten bil-
jardipallot, jotka liikkuisivat jonkin mekaanisen lain mukaan. Kullakin suurvallal-
la oli omanlainen luontonsa; niistä kukin oli lisäksi erilaisessa ”elämäntilanteessa” 
ja siksi niillä jokaisella oli erilainen viriilisyyden asteensa. Kjellén paneutuikin tut-
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kimuksissaan melko syvämietteisesti kunkin suurvallan poliittiseen luonteeseen. 
Vaikka hän sisällytti suurvallan luonteeseen vaikuttaviin tekijöihin monta muut-
tujaa – maan sijainti, sen koko, ilmasto, väestö ja niin edelleen – maantiede oli 
juuri se seikka, joka luonteen viime kädessä määritteli. Kjellénin kuvaus Venäjän 
olemuksesta Yhdysvaltoihin verrattuna on tässä suhteessa osuva:

Missään ei ole luonto tarjonnut vähempää vaihtelua laajoilla alueil-
la kuin täällä [Venäjällä]. Sen sijaan että maa olisi monimuotoinen 
kuten Yhdysvallat kaikkine vastakohtineen, kyse on puhtaasta yksi-
muotoisuudesta. Yöjunalla matkustava luulee aamulla olevansa sa-
massa paikassa, niin muuttumaton on maisema. Tämä monotonia, 
suuren alueen itsensä lisäksi, määrittää Venäjän fysionomian.8

Kjellén meni kuitenkin pelkkää muodollista maantiedettä pidemmälle. 
Hän oli omaksunut juuri Ratzelilta ajatuksen, että valtio olisi kuten ihminen tai 
ihmiskehon laajentuma. Kjellén uskoi – aivan kuten sivilisaatioteoreetikot ajat-
telivat sivilisaatioista tai kulttuureista9 – että valtiolla, kuten ihmisyksilöillä, oli 
omia luonnollisia tarpeita, joita sen piti tyydyttää. Valtiolla oli keho ja sielu aivan 
kuten ihmisellä, sillä oli oma erityinen elämänsä ja omat elämänvaiheensa. Kuten 
ihminen tai kasviyksilö se syntyi ja orasti, kasvoi ja puhkesi kukkaansa, vanheni ja 
kuihtui, ja lopulta kuoli ja hävisi. Valtion maantieteellinen alue oli sen lihallinen 
keho, valtioruumis jossa ja josta käsin se oli luotu kasvamaan:

Joka valtiolla on siis kerta kaikkiaan määrätty maaydin, josta se ei 
voi päästä irti, tai josta sitä elämää tuhoamatta ei voida erottaa. 
Siihen määrin ovat kaikki valtiolaivat karilla, ja niitä ei voi saada 
ajolle! Valtion elinmuoto on sama kuin puun, joka seisoo ja kaatuu 
paikallensa.10

Valtion ulkoinen laajentuminen oli olemukseltaan kasvua, ei liikkuvuutta. 
Tätä seikkaa ilmentää myös se, että ”valtiot laajentumisvoiman hervottua vetäy-
tyvät takaisin mailleen”.11 Valtiokeholla oli omat elimensä ja jäsenensä kuten ih-
misellä. Nuo elimet ja jäsenet olivat juuri valtion maantieteelliset ominaisuudet, 
mukaan luettuna sen valtapiirit. Niillä kaikilla oli omat tehtävänsä, kuten ihmi-
sen elimillä. Tavallaan valtio oli, aivan kuten ihminenkin, samalla enemmän kuin 
pelkkä osiensa summa. Fyysisen ulottuvuuden lisäksi valtio oli myös psykologisesti 
samanlainen kuin ihminen. Stormatkterna kirjassa Kjellén kirjoittaa, että suurval-
tojen ulkoista politiikkaa ei voi ymmärtää, ellei ymmärrä niiden persoonallisuutta, 
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suurvallan luonteen henkilökohtaisia ominaisuuksia. Kuten ihmisillä, myös suur-
valloilla oli kullakin omat erityispiirteensä; niillä oli omanlaisensa heikkoudet ja 
vahvuudet. Kjellénin mielessä on vielä enemmän biologinen kuin psykologinen 
näkemys ihmisestä ja siten myös suurvalloista. Suurvaltapolitiikka ei ollut ”mitään 
muuta kuin suurvaltabiologiaa”.12 Mutta toisin kuin ihmiskehon biologia, valtion 
biologia oli vielä monimutkaisempaa – ja sitä paitsi paljon vähemmin tutkittu. Täs-
sä yhteydessä Kjellén tulee ehkä ensimmäisenä kehittäneeksi myös termin biopo-
litiikka, mutta tähdentää samalla, että valtion tai suurvallan kohdalla kyse oli itse 
asiassa maantieteellisten tosiasioiden sekä historiallisten tosiasiain yhdistelmästä. 
Näitä tarkastelemalla löytäisimme valtion biologisen kaavan ja ymmärtäisimme 
sen ulkopolitiikkaa. Koska valtiot olivat Kjellénin käsityksen mukaan juurtuneet 
alueisiinsa, aivan kuten ihminen oli oman kehonsa vanki,13 vaikeus syntyi siitä, 
mikäli tuo alue ei vastannut valtion erityistarpeita: 

Se selittää meille yhden – niin sanoaksemme – sisäisen puolen siitä 
suuresta kautta historian kulkevasta johtovaikutteesta, joka on syn-
nyttänyt taistelun tilasta. Siinä näkemämme ei ole pohjaltaan muu-
ta kuin valtioiden pyrkimystä tulla elimellisiksi alueiksi. Ne hakevat 
maantieteellisiä yksilöitä, joiden kanssa voisivat yhtyä tehdäkseen 
alueensa luonnollisemmaksi.14

Vastaavasti valtiot voivat saman ajattelun mukaisesti menettää elintärkeitä 
alueita. Kun Norja irtosi Ruotsista vuonna 1905, Kjellén, joka tuolloin oli juuri 
tullut valituksi konservatiiseksi kansanedustajaksi valtiopäivien toiseen kamariin, 
näki tapahtuneen suurena tappiona ruotsalaiselle valtioruumiille; näin ”amputoi-
tiin” huomattava osa kehosta. Amputointimetafora sopii tällaisessa katsannossa 
myös erityisen osuvasti Suomen historiaan, missä voidaan esittää, että Suomi-neito 
menetti Neuvostoliitolle toisen kätensä eli Petsamon jatkosodan seurauksena. To-
sin tuo käsivarsi oli kuulunut neidolle vain vuosina 1920–1944. Sanomatta on 
selvää, että tätä katsantoa voi myös käyttää valloituspolitiikan perusteena. Krimin 
niemimaan liittämisen yhteydessä Venäjään maaliskuussa 2014 presidentti Vladi-
mir Putin lausui linjapuheessaan seuraavasti:

Ihmisten sydämissä ja mielissä Krim on aina ollut erottamaton osa 
Venäjää. Tämä luja vakaumus perustuu totuuteen ja oikeudenmu-
kaisuuteen, ja se on siirtynyt sukupolvelta toiselle, kaikkina aikoina 
ja kaikissa olosuhteissa, huolimatta kaikista dramaattisista muutok-
sista, joita maamme koki koko 20. vuosisadan aikana.15
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Siinä missä Ratzel kirjoitti poliittista maantiedettä mutta ei tavallaan vienyt 
loppuun saakka politiikan ja maantieteen liittoa, Kjellén esitti, että hänen tutki-
muksensa kohde ei ollut maa-alue sinänsä vaan sellainen alue, joka oli poliittisen 
organisaation eli valtion läpitunkema. Geopolitiikan kuului tarkastella valtion 
aluetta, sen kokoa, muotoa, sijoittumista suhteessa mereen ja muihin valtioihin 
sekä näihin tekijöihin liittyvien tilanteiden muuttumista, kuten esimerkiksi jonkin 
naapurivaltion voiman kasvua tai heikkenemistä. Geopolitiikan tuli etsiä näistä 
tekijöistä ja niiden suhteista lainmukaisuuksia. 

Se, että Kjellén oppi-isäänsä Ratzelia seuraten antoi etusijan suurvalloille, 
johtui käsityksestä, että suurvallat olivat valtion kehittyneimpiä muotoja. Kjellén 
väitti, että ”sitä mukaa kuin maapalloamme järjestellään, täytyy laajan tilan päästä 
vaikuttamaan suuren valtion muodossa, ja sitä mukaa kuin suuret valtiot kasvavat 
esiin, laskee pienten kurssi”.16 Muodon puolesta valtion ihanne olisi ympyrä, ”sillä 
se soveltuu parhaiten pysymään koossa keskipisteen ympärillä”.17 Jälkimmäisessä 
katsannossa näkyy epäilemättä Jean-Jaques Rousseaun vaikutus, joka pohti val-
tion laajuuden rajoja sen toimivuuden kannalta. Se ei saanut olla liian pieni, jotta 
se pysyisi pystyssä omin voimin, mutta ei liioin niin avara, että se heikkenisi alu-
eensa laitoja hallitessaan. Rousseaulle valtion ihannekoko oli silti jossain määrin 
yksilöllistä; se riippui paitsi siitä, oliko maa vuoristoinen, rannikkoa vai aroaluetta, 
myös kansakunnan naisten hedelmällisyydestä.18 Tällainen valtion tarkastelu täy-
dellisyyteen pyrkivänä valtioruumiina oli ominaista myös Kjellénille. Hän oli toki 
omaksunut Ratzelilta myös ajatuksen maailmanvallasta. Maailmanvalta ei kuiten-
kaan kummallekaan tarkoittanut tiukasti kansakunnan fyysisiä rajoja, vaan lä-
hinnä valtion vaikutusvaltaa maailmassa; sellaista valtaa, jota tavanmukaisemmin 
nimitämme imperialismiksi. 

Kjellénin suurimmat lisäykset Ratzelin ajatteluun liittyivät kolmeen seik-
kaan: käsitteen kansa rodulliseen määrittelyyn, kulttuurin merkitykseen nationa-
lismin ja geopoliittisen vaikutusvallan laajentamisen hengessä, sekä voimakkaan, 
keskitetyn ja yksinvaltaisen keskusvallan korostamiseen. Juuri nationalismi oli Kjel-
lénille aate, joka yhdistäisi kansakunnan yli luokkarajojen, jopa yli sukupolvien. 
Sillä jos kansa oli yhtä valtion kanssa, niin kansa oli ”yhtä kaikkien sukupolvien 
kanssa, niin elävien kuin syntymättömien ja kuolleiden, samoin kuin puu kaikkien 
vuosien lehtien kanssa”.19 Jokainen kansa oli silti omalaatuisensa ”verisekoitus”, 
jonka jäsenet yhdistyivät vielä samanlaisissa ilmasto-olosuhteissa. Tältä pohjalta 
syntynyt kansallistunne ei itsessään ollut hyvä tai paha. Se oli mahdollinen kum-
paankin. Kansakunnalla oli kuitenkin tästä kohtalonyhteydestä seuraava luonne 
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”ikuisine totuuksineen ja ikuisine rajoituksineen”20 aivan kuten ihmispersoonalla.  
Lisäksi kansakunnat oli luodut sellaisiksi, etteivät ne voineet mitata toisia samal-
la mitalla kuin itseään. Kansakuntia, kuten ihmistä, johti vietti. ”Kansakunnat 
sellaisinaan ovat pohjaltaan pelkkiä luonnonolioita, jotka historiassa eivät halua 
objektiivista totuutta ja oikeutta, vaan omaa parastaan.”21 

Eräänlaisessa jälkihegeliläisessä rationalistisessa ja yhtä aikaa metafyysisessä 
hengessä Kjellén julistaa, että juuri tässä ilmeni vahvan ja koko yhteiskunnan lä-
pitunkeman valtion merkitys: 

Valtion avulla kansakunta saavuttaa korkeamman henkisen sisällön, 
joka siltä itseltään puuttuu. Sen sokeat vaistot saavat valtion avulla 
oikeuden järjellisistä aatteista ohjakset. Sen luonnonvoima on siirty-
nyt korkeammalle asteelle, joka seuraa järjellistä muotoa. Vapauden 
houkuttelevassa valossa se on sitoutunut historialliseen vastuunsa.22

Se johtopäätös, että kansainvälinen järjestys oli jatkuvasti jännitystilassa ja 
ristiriidoille altis, seurasi Kjellénille luonnollisesti siitä lähtökohdasta, että valtion 
rajat olivat vain väliaikaisesti pysyvät. Koska alueiden merkitys muuttui, valtioiden 
oli alituisesti taisteltava paremmista asemista. Erityisesti sellaisen elinvoimaisen ja 
vahvan valtion, jonka elintilaa rajoitti sen nykyinen alue, tuli taistella laajentumi-
sen puolesta.  Sen piti kolonisoida itselleen alueita, liittää itseensä naapurialueita 
ja valloittaa muita tärkeitä alueita. Näin se löytäisi luonnollisen elintilansa. Koska 
kamppailu elintilasta ei tietenkään aina olisi rauhallisen säyseää kilvoittelua, Kjel-
lén ei suinkaan kammoksunut ajatusta sodasta. Hegelin tavoin myös hän suhtau-
tui sotaan ikään kuin kansojen luonnetta karaistavana kokemuksena. 

Vaikka Kjellén julkaisi ruotsiksi, hän vaikutti paljon laajemmin saksalaiseen 
kuin ruotsalaiseen ajatteluun. Suurvaltoja käsittelevä vuonna 1905 julkaistu kirja 
painettiin saksankielisenä kahtenakymmenenäkahtena painoksena. Vuonna 1916 
julkaistu geopolitiikan teoriakirja käännettiin heti seuraavana vuonna saksaksi. 
Tämä ei ollut sattuma. Kjellén näki juuri Saksan olevan se suurvalta Euroopassa, 
jolla oli kaikkein suurimmat mahdollisuudet muodostua maailmanvallaksi. Siitä 
oli tuleva sellainen valta, jonka piti laajentaa elintilaansa eritoten idän suuntaan ja 
jonka kanssa pienempien valtojen oli syytä liittoutua. Jo vuonna 1905 julkaistussa 
kirjassa se seikka, että ”saksalainen yhteiskunta samoin kuin Saksan kansa kanta-
vat terveyden ja eteenpäin suuntautuneisuuden piirteitä”, näyttäytyi Kjellénille 
selvältä. Hän perusti tämän vakaumuksen tutkimuksiinsa Saksan väestönkasvus-
ta, kilpailukyvystä, laivanrakennuksesta ja muista samanlaisista seikoista. ”Kaikki 
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tämä on vasta kehittymässä emmekä missään kohtaa näe merkkejä väsyneisyydes-
tä tai takaisin päin vetäytymisestä”.23

Vuonna 1905 tekemänsä tarkastelun lopputulemana – valaiseva esimerkki 
geopolitiikan viehättävyydestä suurten ja pitkien linjojen ennustajana! – Kjellén 
päätyi esittämään, että maailma oli menossa kohti neljän suurvallan järjestelmää: 
Länsi-Euroopan yhdysvallat olivat muodostumassa tuolloin hajanaisesta Euroopas-
ta, vastassaan euraasialainen Venäjä, itäaasialainen Kiina-Japani sekä Amerikan 
yhdysvallat. Kjellénin mukaan oli selvää, että Saksa asettautuisi mainitun euroop-
palaisen liittouman tai eurooppalaisen suurvallan johtoon. Tosin tämä kehitys ta-
pahtuisi asteittain ja vaikeuksien kautta. Se ei myöskään voisi tapahtua ilman ”yli-
menevää konfliktia Englannin kanssa, joka oli jo saanut kokea maailmanmahdin 
humalan” ja joutuisi nyt tyytymään vähäisempään asemaan.  

Tunnetuin niistä, jotka veivät sekä Ratzelin että Kjellénin ajatuksia eteen-
päin on Karl Haushofer, ensimmäisen maailmansodan jälkeen eläkkeelle jäänyt 
saksalainen kenraalimajuri, joka siirtyi ensin dosentiksi ja sitten professoriksi Mün-
chenin yliopistoon.24 Haushofer nojautui usein myös brittiläiseen geopoliitikkoon, 
Harold Mackinderiin, jota käsitellään aivan kohta. Haushofer näet piti ohjenuora-
naan vanhaa roomalaista sanontaa, että jokaisella on velvollisuus oppia viholliselta. 
Haushofer perusti vuonna 1924 ensimmäisen Kjelléniltä lainattua termiä kanta-
van julkaisun Zeitschrift für Geopolitik. Lehti julisti, että geopolitiikasta oli tuleva 
teknologia, joka ohjaisi käytännön politiikkaa; siitä tulisi, ja täytyi tulla, valtion 
”maantieteellinen omatunto”.25 Johtuen siitä, että tuleva natsi-Saksan kakkosmies 
Rudolf Hess oli Haushoferin oppilas ja esitteli oppi-isänsä vuonna 1922 vankilassa 
olleelle Adolf Hitlerille, joka juuri tuolloin kirjoitti kirjaansa Taisteluni, ja siitä että 
Haushofer myöhemmin vuonna 1934 nimitettiin, Hitlerin jo johtaessa Saksaa, 
maan Akatemian presidentiksi, hänen on sanottu ”huomattavasti vaikuttaneen 
Kolmannen Valtakunnan johtajiin”.26 

On kylläkin totta, että Haushofer oli 1930-luvulla lähellä vallan ydintä. 
Hänestä tuli kuuluisa jo omana elinaikanaan myös Saksan ulkopuolella. Amerik-
kalaisessa Haushoferia käsittelevässä propagandaelokuvassa vuodelta 1943,27 jota 
voimme suositella kaikile lukijoille, Haushofer esitetään peräti koko natsi-Saksan 
valloituspolitiikan aatteelliseksi arkkitehdiksi. Geopoliittisista ideoistaan ylivirit-
tyneen näköinen professori opastaa suuren karttapallon ääressä kenraalijoukkoa 
maailmanvalloitukseen. Haushofer nähtiin tässä katsannossa natsismin filosofina, 
uuden supertieteen kehittäjänä, joka taikurin tavoin keräsi jokaiseen maailman 
kolkkaan sijoitettujen agenttien avulla yksityiskohtaista geopoliittista tietoa, ja 
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sovelsi sitä sitten Saksan suurstrategian toteuttamiseen maailman valloituksessa. 
Tosiasiassa Haushofer – joka tähdensi erityisesti Saksan ja Neuvostoliiton liittosuh-
teen tarpeellisuutta Isoa-Britanniaa vastaan ja saattoi ehkä osaltaan vaikuttaa juuri 
tämän ajatuksen toteutumiseen maailmansodan alla – ei ollut Saksan ulkopolitii-
kan suunnittelussa keskeisessä asemassa. Sitä paitsi hän ajautui Hitlerin epäsuosi-
oon jo ennen maailmansodan alkua. Tapaamisessaan Hitlerin kanssa marraskuussa 
1938 Hessin talossa Haushofer kehotti tätä tyytymään Münchenin sopimukseen; 
eritoten Haushofer ehdotti luopumaan valloitusaikeista Puolan suhteen. Hitlerin 
kerrotaan nousseen ylös ja poistuneen tapaamisesta sanaakaan sanomatta. Tämä 
jäikin Haushoferin viimeiseksi tapaamiseksi valtakunnanjohtajan kanssa, mikä 
hieman latistaa mainitun amerikkalaisen propagandaelokuvan totuusarvoa. Ny-
kytutkimuksessa Haushoferin, puhumattakaan Ratzelin tai Kjellénin, vaikutus-
valta natsi-Saksan politiikkaan nähdään paljon aiempaa rajoittuneempana.28

Merimahti vai sydänmaa?

Alfred Thayer Mahan oli 1800-luvun loppupuolella vaikuttanut strategiateoree-
tikko, joka palveli Yhdysvaltain laivastossa kommodorina. Vaikka hänen laivan-
ohjauskyvyissään oli siinä määrin toivomisen varaa, että ura laivastoupseerina jäi 
kirjaimellisesti varsin karikkoiseksi,29 hänelle myönnettiin eläkkeellä ollessaan me-
ristrategisten ansioittensa vuoksi ylennys saman tien kontra-amiraaliksi. Mahanin 
teesi, joka sai ensi ilmauksensa vuonna 1890 ilmestyneessä teoksessa The Influence of 
Sea Power Upon History, 1660–178330, esitti että se maa, jolla oli suurempi kaupalli-
nen ja sotilaallinen merimahti, olisi myös maailmanlaajuisesti voimakkain maa. 

Huomionarvoista Mahanin kirjassa onkin, että se ei monista muista vas-
taavista kehitelmistä eroten tarkastellut pelkästään sotilasstrategisia laskelmia. 
Sen huomio oli mitä suurimmassa määrin kaupallisissa seikoissa. Mahan tähden-
si vahvan kauppalaivaston suomia mahdollisuuksia valtion voiman lisäämisessä. 
Kauppalaivaston avulla kansakunta, erityisesti Yhdysvaltojen kaltainen, toteut-
taisi taloudellista imperialismiaan. Juuri tätä tehtävää suojaamaan tarvittiin vahva 
sotalaivasto. Luonteeltaan Mahanin oppi on sen selittämistä, miten laivastostra-
tegia tulisi suunnitella merimahdin ylläpitämiseksi. Suurstrategiaan pyrkivässä 
teoriassaan Mahan kiinnittää päähuomion merimahdin yleisempiin edellytyksiin. 
Niitä olivat hänen mielestään merihuollolle sopivat rannikkoalueet, runsaat luon-
nonvarat, suotuisa ilmasto, maan koko ja asukasluku, kansan taipumus meren-
kulkuun sekä valtiovallan halu merien hallintaan. Yksityiskohdissaan tässä opissa 
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painotetaan muun muassa sellaisia kriittisiä tekijöitä kuten kanavia, satamia ja 
hiiliasemia.

Mahan nousi opillaan siinä määrin kuuluisaksi, että hänet julistettiin perä-
ti ”uudeksi Kopernikukseksi”; hän olisi muka avannut merenkäynnissä, samaten 
kuin Kopernikus astronomiassa, kokonaan uuden aikakauden.31 Yhtä kaikki Ma-
hanin teoria ei jäänyt pelkäksi akateemiseksi pohdinnaksi. Se johtui suurelta osin 
siitä, että Yhdysvaltain presidentti Theodore Roosevelt (myöhemmän presidentin 
Franklin Delano Rooseveltin etäinen sukulainen), joka oli itsekin intohimoinen 
laivastoasioiden tuntija, oli suunnattoman vaikuttunut aikalaisensa opista. Ma-
hanin ensimmäisen kirjan muste oli tuskin ehtinyt kuivua, kun Roosevelt jo kir-
joitti hänelle kirjeen, jossa hän ylisti Mahanin perustaneen merenkulun historiaan 
uuden koulukunnan. Rooseveltia onkin myöhemmin kuvattu Mahanin parhaaksi 
oppilaaksi. On sanottu, että kun Rooseveltista vuonna 1901 tuli presidentti, Ma-
han astui tämän hahmossa Valkoiseen taloon. Ei olekaan liitoiteltua mainita, että 
juuri Mahanin kirja johti Yhdysvaltain laivaston huomattavaan kasvuun. Muissa-
kin maissa, erityisesti Isossa-Britanniassa, Saksassa ja Japanissa, Mahanin oppiin 
kiinnitettiin suurta huomiota ja hänen teoksiaan käytettiin laajalti strategian ja 
laivaston oppikirjoina. Epäilemättä osaltaan Mahanin ansiota on se merisotavarus-
telu, joka käynnistyi 1800-luvun lopulla.32

Mahanilainen ajattelu oli samalla myös ulkopolitiikan selitysmalli ja se eli 
pitkälle 1900-luvulle geopolitiikan yhtenä päähaarana. Siitä johdetut selitykset 
vaikuttavat nykypäivän näkökulmasta ylimalkaisilta. Muun muassa Neuvosto-
liiton tutkimuksessa eli sovjetologiassa vaikutti geopoliittinen koulukunta, jonka 
yksi väite oli, että Neuvostoliiton ulkopolitiikkaa, kuten aiemman tsaarin Venä-
jänkin, ohjasi pyrkimys ulottua (lämpimille) vesialueille. Neuvostoliiton luonnolli-
nen valtioetu oli kontrolloida maahan tulevia ja lähteviä merireittejä sekä turvata 
satamien riittävyys. Sovjetologian yhteydessä olennaista tällaisessa ulkopolitiikan 
selittämisessä oli se, että siinä ei annettu painoa väitteelle, että sosialistinen yh-
teiskuntajärjestys tai maailmanvallankumouksellinen ideologia olisi jotenkin vai-
kuttanut valtion ulkopolitiikan suurstrategiaan. Niinpä amerikkalaisen Syracusen 
yliopiston professori George Gressey kirjoitti vuonna 1945: ”Venäjän karhu ei ole 
kylläinen ennen kuin se löytää lämmintä vettä, ja tämä on yhtä totta, olipa sitten 
kyseessä tsaarin yksinvalta tai neuvostososialismi.”33

Tällaista katsantokantaa voi tukea yksittäisten esimerkkien perusteella tänä 
päivänäkin. Voisimme väittää, että nykyisen Venäjän ulko- ja sotilaspoliittista stra-
tegista ajattelua ohjaa pitkälti sen pyrkimys turvata sille tärkeät taloudelliset ja 
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sotilaallisesti strategiset meriyhteydet. Näihin kuuluvat Murmanskin asema su-
kellusvenetukikohtana, tulevaisuuden arktinen kauppareitti eli koillisväylä poh-
joisilla merialueilla, Venäjän tärkein nykyinen kauppareitti eli Itämeren satamat ja 
kulkuväylät – sekä tietenkin Krimillä sijaitsevan Mustanmeren laivastotukikohta 
ja miksei myös Venäjän tukeman Georgiasta itsenäiseksi julistautuneen Abhasian 
rannikkosijainti. Tällainen lähestymistapa osoittaa totta kai yhden mahdollisen 
tekijän ulkopolitiikan selitykseksi tai selityksen osaksi. 

Mahanin ajattelu merimahdista maailmanvallan avaimena avasi kuitenkin 
tien myös vaihtoehtoisille teorioille. Se toimi kirjaimellisesti jonkinlaisena teesi-
nä myöhemmälle mackinderiläiselle antiteesille maamahdin merkityksestä, josta 
1900-luvun alkupuolella tuli geopoliittisen koulukunnan valtavirta. Brittiläistä 
maantieteilijää, London School of Economics -yliopiston johtajaa ja professoria 
Halford Mackinderiä pidetään ehkä yleisesti juuri tästä syystä geopolitiikan isänä 
(aivan kuten Hans Morgenhauta pidetään poliittisen realismin isänä). Näin on siitä 
huolimatta, että Mackinder ei suinkaan ollut ensimmäinen tämän alan teoreetikko 
eikä sen puoleen luultavasti koskaan itse käyttänyt termiä geopolitiikka. Mahania 
sukupolven nuoremman Mackinderin opin sanoma oli, että mannermaisen mah-
din ja merimahdin tasapaino oli muuttumassa edellisen hyväksi.34 

Tarkemmassa katsannossa tämä väite on kuitenkin vain osatotuus. Mackin-
der jopa tähdensi vuonna 1919 julkaistussa pääteoksessaan, että ”koskaan ei meri-
mahti ollut näytellyt sodassa suurempaa osaa kuin äskeisessä sodassa sekä tapahtu-
missa, jotka johtivat siihen”.35 Mackinder siis tunnusti merimahdin merkityksen. 
Samalla hän kuitenkin aina painotti mannermaisen tukikohdan, sen puolustet-
tavuuden, resurssien ja tuottavuuden tärkeyttä merimahdin edellytyksenä. Pa-
rempi muotoilu Mackinderin ajattelusta olisikin, että maailma oli hänen aikanaan 
muuttunut sellaiseksi, jossa oli mahdollista mannermaisen mahdin ja merimahdin 
yhdistyminen. Juuri tästä yhdistymisestä syntyi vaara aiemmille merimahdeille, 
joihin kuului myös hänen isänmaansa Iso-Britannia. Mackinderin tunnettu lause 
tiivistää tällaisen ajattelun rakennuspuut seuraavasti: ”Kuka hallitsee Itä-Euroop-
paa36, hallitsee sydänmaata; kuka hallitsee sydänmaata, hallitsee maailmansaarta; 
kuka hallitsee maailmansaarta, hallitsee maailmaa.”37

Mackinderin erikoislaatuinen sanasto perustuu siihen, että hän katsoi maa-
ilmaa kirjaimellisesti karttapallon näkökulmasta. Maailma oli jakaantunut veden 
ympäröimiin saariin. Näin ei ollut kuitenkaan aina ollut. Mantereet olivat muut-
tuneet geopolitiikan saariksi vasta sen myötä, kun niiden ympäri pystyttiin pur-
jehtimaan navigoinnin ja merenkulkutekniikan kehittyessä. Maailmansaareksi hän 
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kutsui maa-aluetta, joka käsitti Aasian, Afrikan ja Euroopan mantereet yhteen 
laskettuina. Tässä katsannossa karttapalloa tuli tarkastella laajemmasta perspek-
tiivistä kuin vain yhden suurvallan näkökulmasta. Tällöin saattoi nähdä kuinka 
tämä euraasialainen alue itse asiassa muodosti yhden kokonaisuuden, vesien ympä-
röimän suunnattoman maamassan, joka piti sisällään pääosan koko geopoliittisesta 
maailmasta. Maailmansaaren ulkopuolella olevat osat olivat joko vähempiarvoisia 
saaria taikka maailmansaaren jonkinlaisia ulkojäseniä. 

Mackinder muotoili oppinsa ensi kerran Iso-Britannian kuninkaallisessa 
seurassa pidetyssä esitelmässä tammikuussa 1904.38 Hän aloitti luentonsa sano-
malla, että mikäli historioitsijat kaukaisessa tulevaisuudessa katsoisivat meidän 
aikaamme, kuten me katsomme muinaisia Egyptin dynastioita, he saattaisivat 
hyvinkin niputtaa ihmiskunnan viimeiset neljäsataa vuotta ”kolumbiaaniseksi ai-
kakaudeksi”. Tuo aikakausi oli suurten ja dramaattisten löytöretkien ja maapallon 
kartoittamisen aikakautta. Sen sijaan 1900-luvun alussa oli alkanut ”jälkikolumbi-
aaninen” aika, jolloin maailma oli jo kartoitettu. Se oli tarkasti jaettu ja paloiteltu, 
siitä oli tullut suljettu järjestelmä. Valtioiden laajentuminen sai näissä olosuhteissa 
välttämättä erilaisen muodon, ei enää ennen tuntemattomien alueiden valloitukse-
na vaan jo vakiintuneita rajoja haastaen. Kansainvälinen politiikka oli muuttunut 
nolla-summa-peliksi. Kun jaettavaa ei enää riittänyt, yhden kasvu oli pois toisel-
ta.

Kuten melkein kaikki geopoliittinen ajattelu, myös Mackinder perusteli 
näkemyksiään piirtämällä pitkää historiallista linjaa. Pääosa Mackinderin vuoden 
1904 esitelmästäkin oli maailmansaarella tapahtuvien väkivaltaisten laajentumis-
hankkeiden – roomalaisten sotaretkien, hunnien ja mongolien valloitusten – ku-
vailemista lavein vedoin. Myöhemmässä vuonna 1919 ilmestyneessä kirjassaan 
hänellä on samantapainen historialuku euraasialaisen alueen lisäksi alueista, jotka 
voisi luetella merimahdeiksi niiden historian ja rannikkoaseman vuoksi. 

Sekä alkuperäisen esitelmän että myöhemmän kirjan ydinsanoma on, että 
maailmansaaren sisällä on niin sanottu sydänmaa. Sydänmaa on jonkinlainen laa-
jennus siitä euraasialaisesta maa-alueesta, jota Venäjä jo hallitsi. Juuri tuo sydän-
maa, Mackinder nyt esitti, olisi keskeinen maailman tuleville valtasuhteille. Se 
miksi näin oli, johtui teknologian kehityksestä, joka oli muuttanut geopoliittisen 
todellisuuden. Sydänmaata oli aiemmin laajennettu mongolien, aron ratsastajien, 
keskipakoisvoimalla. Tällaisella laajentumisella oli väistämättömät rajansa. Nyt 
Venäjän toimesta oli kuitenkin rakennettu laajentuva rautateiden verkosto, mikä 
mahdollisti alueen käyttämisen paljon tehokkaammin maailmanlaajuisen suurstra-
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tegian tarpeisiin. Ennen suuria joukkoja oli siirrelty pitkien matkojen päähän me-
ritse. Venäjä osoitti nyt, miten se pystyi siirtämään tuhansia miehiä rautateitse 
kaukaa pohjoisesta taistelemaan Japania vastaan Mantšuriassa.

Mackinderin geopolitiikka, aivan kuten Kjellénin, oli dynaamista. Se otti 
huomioon sellaisten asioiden kuten etäisyyksien suhteelliset muutokset teknolo-
gian ja liikenneväylien kehittymisen myötä. Niinpä Mackinder muotoili politiik-
kaohjeensa joustavasti. Hän näki maailman poliittisen kartan, ei minään pysyvänä 
ja ikuisena perustana maailmanpolitiikan kompassille, vaan jatkuvasti muuttuvana 
pelikenttänä, jossa uudet teknologiset keksinnöt muokkasivat maantieteen perus-
ehtoja. Kun monet vielä nykyäänkin näkevät asiakseen huomauttaa, että esimer-
kiksi Mahanin ajatukset merivoimasta eivät ole enää samalla tavalla ajankohtaisia 
kuin hänen omana aikakautenaan39, Mackinderille tällainen päätelmä oli jo sisään-
rakennettu hänen teoriaansa. Sydänmaa, joka Mackinderille oli eräässä mielessä 
maailman napa tai maapallon suurin luonnollinen linnoitus, oli rautateiden sekä 
yhteiskunnallistaloudellisen kehityksen myötä muodostunut uhkaksi kaukanakin 
oleville valloille. Sydänmaan rajat Mackinder piirsi varsin laajoiksi: 

Strategisen ajattelun näkökulmasta sydänmaa sisältää Itämeren, 
keskisen ja alemman Tonavan navigoitavan osan, Mustanmeren, 
Vähä-Aasian, Armenian, Persian, Tiibetin ja Mongolian. Sen sisälle 
jäivät siis Brandenburg-Preussi ja Itävalta-Unkari sekä Venäjä.40

Tällä alueella sekä miesluku että muut voimavarat riittivät sekä ylläpitä-
mään huomattavaa maa-armeijaa että tukemaan merivoimia. Sen haltija kykenisi 
hyökkäämään ja valloittamaan uusia alueita, kun taas olemassa olevat merimahdit 
kykenivät toimimaan vain sen reuna-alueilla ja tunkeutumaan ainoastaan lyhyitä 
matkoja sen sisälle. Niinpä Mackinderin huoli brittinä oli ensi sijassa se, miten es-
tää maailmansaarta yhdistymästä. Suurin uhkakuva oli, että Venäjä ja Saksa löytäi-
sivät toisensa. Näin voisi käydä joko liittoutumalla tai sodan kautta yhden, lähinnä 
Saksan, alistaessa toisen valtaansa. Vuoden 1904 esitelmässään Mackinder oli jo 
esittänyt, että jos sisämaan voimavarat yhdistyisivät Saksan ”mannerresursseihin 
laivaston rakennuksessa, silloin maailmanvalta olisi näköpiirissä.”41 Sivuhuomau-
tuksena mainittakoon, että puheena ollut Karl Haushofer käytti myöhemmin 
juuri Mackinderin uhkakuvaa Saksan ja Venäjän liitosta hyväkseen perustellessa 
tuollaisen liiton tärkeyttä natsi-Saksalle. Vuoden 1919 kirjassaan, joka oli kirjoi-
tettu Versaillesin rauhanneuvotteluja silmällä pitäen, Mackinder ilmaisi ajatuksen-
sa tähän tapaan:

”
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Mitä jos suuri manner, koko maailmansaari tai iso osa siitä, olisi 
tulevaisuudessa yksi ja yhdistynyt tukikohta merivallalle? [...] Sak-
san laivaston antautuminen [ensimmäisessä maailmansodassa...] oli 
häikäisevä tapahtuma [briteille], mutta jos olemme selväjärkisiä ja 
ajattelemme pitkällä tähtäimellä, eikö meidän ole silti varauduttava 
mahdollisuuteen, että suuri osa suurta mannerta saattaa jonain päi-
vänä yhdistyä yhden vallan alle ja että voittamaton merimahti tulisi 
rakentumaan sen perustalle?42

Niinpä Mackinder halusi muodostaa puskurivyöhykkeen Saksan ja silloisen 
Neuvosto-Venäjän välille. Hän näki että tämä väliporras (The Midlle Tier of States) 
koostuisi seitsemästä keskisuuresta valtiosta, jotka perustuivat kutakuinkin kan-
sallisuuteen tai kieleen, mutta joiden tarkkoja rajoja Mackinder piirteli tarkoituk-
senmukaisemmiksi puskurivyöhykkeen kannalta: puolalaiset, böömiläiset (tšekit 
ja slovakit), unkarilaiset, eteläslaavit (serbialaiset, kroaatit ja slovenialaiset), ro-
manialaiset, bulgarialaiset ja kreikkalaiset. ”Uudelle Puolalle” Mackinder kaavaili 
”jollakin tavalla” merirajaa tai vähintään pääsyä Itämerelle sen taloudellisen itse-
näisyyden turvaamiseksi, mutta myös siksi, että vain siten Saksan ja Neuvosto-Ve-
näjän välille luotaisiin ”täydellinen alueellinen puskuri”.43 Mackinder pohti myös 
sitä, miten Neuvosto-Venäjää estettäisiin laajentumasta liikaa sellaisiin suuntiin, 
mikä mahdollistaisi sen vahvistavan merivaltaansa. 

On ilmeistä, että Mackinderin ajattelu on ainakin epäsuorasti vaikuttanut 
useiden valtioiden strategiseen ajatteluun. Mackinder pääsi myös itse kokeilemaan 
teoriaansa käytännössä, vaikka varmaankin joutui toteamaan, miten hänen valis-
tuneita neuvojaan ei useimmiten noudatettu. Mackinder nimitettiin vuonna 1919 
Ison-Britannian korkeaksi edustajaksi eteläiselle Venäjälle koordinoimaan tukea 
valkoiselle kenraali Anton Denikinille Venäjän kansalaissodassa. Tässä asemassaan 
hän yritti muuttaa vallitsevaa poliittista linjaa, joka perustui pelkästään valkois-
ten armeijoiden aseistamiseen ja rahoittamiseen. Mackinder piti tällaista ulkopo-
litiikkaa voimavarojen tuhlauksena. Sen sijaan hän ehdotti pysyvämpää ratkaisua: 
puskurivyöhykkeen perustamista luomalla itsenäisten reunavaltioiden vyöhyke 
Venäjän ympärille. Se koostuisi Valko-Venäjästä, Ukrainasta, Etelä-Venäjästä, Ge-
orgiasta, Armeniasta, Azerbaidžanista ja Dagestanista.44 

Ison-Britannian ulkopoliittisella johdolla ei riittänyt mielenkiintoa rividiplo-
maatin neuvoille. Tavallaan Mackinderin ajatus silti toteutui, vaikkakin paradok-
saalisesti Josif Stalinin toimesta. Neuvosto-Venäjän ja myöhemmin Neuvostoliiton 
politiikaksi tuli 1920-luvulla paitsi mainittujen valtioiden kytkeminen Neuvos-
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toliiton osaksi, myös erilaisin puolueettomuussitoumuksin rajoitetun puskurivyö-
hykkeen rakentaminen Neuvostoliiton ympärille.45 

Hollantilais-yhdysvaltalaista Nicholas Spykmania, joka vaikutti maailman-
sotien välisenä aikana, pidetään sekä Mahanin että MacKinderin ajatusten kehit-
täjänä mutta myös arvostelijana. Spykmanilta on peräisin sanonta: ”Maantiede ei 
väittele, se vain on!”46 Lause edustaa ilmiselvästi samanlaista ajattelutapaa, joka 
sisältyy myös suomalaisille tuttuun lauseeseen: ”Maantieteelle emme voi mitään!” 
Sanonta ei ole peräisin, kuten usein esitetään, presidentti J. K. Paasikiven kynästä. 
Paasikivi kirjasi sen Josif Stalinilta neuvotteluissa lokakuussa 1939 hieman en-
nen talvisodan alkua. Tässä muodossaan se kuului: ”Maantieteelle me emme voi 
mitään, ettekä te voi sille mitään!” Näin sanoessaan Stalin perusteli Neuvostolii-
ton pienehköjä aluevaatimuksia maantieteellisestä läheisyydestä johtuvilla turval-
lisuushuolilla. Stalin ei tietenkään pelännyt Suomea itseään. Hän näki Suomen 
maaperänä, jota Saksa, neuvostovaltion silloinen liittolainen, taikka Englanti, voisi 
tulevaisuudessa käyttää Neuvostoliittoa vastaan. ”Kun Leningradia ei voida siirtää 
pois, täytyy raja muuttaa kauemmas”, kirjasi Paasikivi Stalinin vielä sanoneen.47 
Samalla iskulauseella on sittemmin perusteltu Suomen kylmän sodan sopeutumis-
politiikkaa suhteessa Neuvostoliittoon. Sillä todistellaan nykyäänkin usein ajatus-
ta, että Suomen tulee ottaa Venäjän turvallisuusedut huomioon. Se tarkoittaa, että 
Suomen tulee pysyä liittoutumattomana, jotta Venäjä ei saisi syytä pelätä Suomen 
alueen käyttöä sitä vastaan. 

Tällainen ajattelu sopii mitä parhaiten Spykmanin maailmankuvaan. Hän, 
kuten myös Mackinder, korosti maailmanpolitiikan kaikenkattavaa luonnetta; sii-
tä ei yksikään maa saattanut pysyä turvallisesti syrjässä. Huomion kiinnittäminen 
yksistään lähialueisiin ja naapurivaltioihin ei ole koskaan riittävää politiikkaa, vaan 
naapuruussuhteet liittyivät yleiseen strategiseen ja geopoliittiseen kuvioon. Ma-
hanilta Spykman omaksui lisäksi ajatuksen merimahdin tärkeydestä, sillä juuri se 
avasi väylän maailmanlaajuiseen vaikuttamiseen. 

Spykman kuitenkin jakoi maailman geopoliittiset voimavarat hieman toisin 
kuin Mahan taikka Mackinder. Spykmanin näkökulmastakin sydänmaa oli toki 
olemassa. Hän tarkasteli sitä silti lähinnä edullisena puolustusasemana eikä maa-
ilmanvalloituksen mahdollistavana geopoliittisena asemana. Sen sijaan Spykman 
korosti sydänmaan reunojen eli niin sanotun Rimland-alueen merkitystä. Kyse oli 
Euraasian eteläisistä reuna-alueista, jotka eivät kärsineet sydänmaan eristyneisyy-
destä ulkomaailmasta. Siksi juuri ne olivat paremmassa asemassa maailmanher-
ruuden näkökulmasta. Tämä alue olisi suurin piirtein sama kuin Mackinderin ter-
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meillä niin sanottu sisäinen puolikuu, joka piti sisällään Skandinavian, mukaan lu-
ettuna Suomen ja osan Luoteis-Venäjää, Euroopan, suurimman osan Vähä-Aasiaa, 
Arabian, Iranin, Afghanistanin, Kaakkois-Aasian, Kiinan sekä Itä-Siperian. Vaikka 
juuri Rimland oli mahdollisesti uhattuna molemmilta puolilta – sekä mereltä että 
maalta – sen geopoliittinen asema tarjosi samalla mahdollisuuden maailmanher-
ruuteen. Maailmanherruus ei toki ollut mahdollista kyseisen alueen pienille maille; 
se oli mahdollisuus sille suurvallalle, joka vallitsi tätä aluetta. Spykman mukaili 
Mackinderiä: ”Kuka hallitsee reuna-alueita, hallitsee Euraasiaa, ja kuka hallitsee 
Euraasiaa, hallitsee maailmaa!” 

Tällaisista lähtökohdista käsin Spykman, tosin hieman vaihtelevasti, pyrki 
arvioimaan eri suurvaltojen ulkopoliittisia strategioita sekä niiden mahdollisuuksia 
ylivalta-aseman saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. Mutta laajemmassa katsannossa 
Spykman on mainio esimerkki siitä, miten geopoliittinen realisti näkee kansainvä-
lisen politiikan noudattavan luonnonlain kaltaisia lakeja: 

Kansainvälisen politiikan ala on kuin magneetin voimakenttä. Tiet-
tynä hetkenä on suurvaltoja, jotka toimivat voimanapoina. Mikä 
tahansa muutos napojen suhteellisessa voimassa, taikka uusien na-
pojen muodostuminen, muuttaa kenttää ja voimalinjoja.48

Tällainen ajattelu ei tietenkään ole kovin kaukana perinteisestä realismin 
voimatasapainopolitiikasta. Onkin oikein sanoa, että Spykman – ehkä enemmän 
kuin aikaisemmin käsittelemämme geopolitiikan teoreetikot – oli vähintään yhtä 
paljon klassinen realisti kuin klassinen geopoliitikko. Esimerkiksi Kansainliiton 
hän näki jo alusta pitäen epäonnistuneena yrityksenä, koska se ei heijastanut geo-
poliittisia tosiasioita puhumattakaan todellisista maailman voimasuhteista. 

Voimatasapainopolitiikan olosuhteissa Spykmanin mielestä maantiede oli 
kaikkein tärkein yksittäisen valtion ulkopolitiikkaa ehdollistava tekijä. Näin oli 
siksi, koska maantiede oli kaikkein pysyvin verrattuna kaikkiin muihin mahdol-
lisiin tekijöihin. Yltyipä Spykman kirjoittamaan, että ”valtion maantieteellinen 
alue on sen alueellinen tukikohta sodan aikana, sekä strateginen asema, joka sillä 
on sen väliaikaisen aselevon aikana, jota nimitetään rauhaksi”.49 Maantiede käsitti 
Spykmanin kaavassa tietysti valtion maantieteellisen koon, jonka suhteellinen suu-
ruus oli useimmiten – mutta ei aina – merkittävä. Koko oli vain mahdollinen etu. 
Se saattoi joskus olla myös heikkous, riippuen teknologiasta, yhteiskunnallisista 
tekijöistä, kansakunnan moraalista, ideologiasta, historiallisista taikka lähes mistä 
tahansa seikoista. Maantieteellisen alueen keskitetty poliittinen järjestäminen oli 
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kuitenkin perusedellytys minkä tahansa tehokkaan järjestelmän luomiselle. Maan-
tieteellistä kokoa tärkeämpi tekijä on valtion sijainti. Periaatteessa valtiot voitiin-
kin jakaa sijaintinsa puolesta kolmeen pääluokkaan: mannervaltiot, joilla ei ole 
merirajaa; saarivaltiot; sekä ne joilla on sekä meri- että maarajoja. Sijainti osoitti 
valtion pahimmat uhkat ja mahdollisuudet.50

Spykman oli pohjavireeltään yhdysvaltalainen patriootti. Hän tahtoi kirjoit-
telullaan edesauttaa oman maansa hyvinvointia. Siksi hän antoi, erityisesti teok-
sessaan America’s Strategy in World Politics51, erilaisia politiikkasuosituksia hallituk-
selleen. Ne liittyivät lähinnä sen todistelemiseen, että eristäytymispolitiikka oli 
väärää politiikkaa – ei mistään moraalisista syistä vaan juuri Yhdysvaltain oman 
turvallisuuden vuoksi. Vaikka Yhdysvallat ei olisi kiinnostunut maailmanpolitii-
kasta, maailmanpolitiikka olisi kiinnostunut Yhdysvalloista. Postuumisti julkais-
tussa kirjassa The Geography of Peace52 Spykman korosti, että juuri Euraasian voima-
tasapaino, vaikka tuo alue näennäisesti oli kaukana, oli tärkeä myös Yhdysvaltain 
turvallisuudelle. Spykman toisti siinä aiemman näkemyksensä: minkään yhden 
vallan ei tulisi sallia kontrolloida Euraasian reuna-alueita. Paras ratkaisu Yhdys-
valtojen kannalta olisi voimatasapaino Euroopassa, jossa vahva toisen maailman-
sodan jälkeinen Saksa estäisi Venäjää saavuttamasta ylivaltaa. Samalla yhdistynyt 
Eurooppa ei saisi kasvaa liian suureksi mahdiksi, jotta se ei vuorostaan muodostaisi 
uhkaa Yhdysvalloille.

Kylmä sota ja patoamispolitiikka

Patoaminen (containment) on yksi geopoliittisen ajattelun, joskin myös realismin, 
keskeisiä termejä ja sovellutuksia. Sekä Mackinderin että Spykmanin ajattelu – 
ensimmäinen tarkasteli geopolitiikkaa Ison-Britannian ja toinen Yhdysvaltain nä-
kökulmasta – perustui juuri sydänmaan patoamiseen, vaikka he eivät itse termiä 
käyttäneetkään. Perustava näkökohta oli, että jos euraasialaista sydänmaata ei 
voi hallita, se pitää padota. Spykmania onkin joskus kutsuttu patoamispolitiikan 
kummisedäksi.

George F. Kennan saa kuitenkin kunnian olla käsitteen isä. Kennan oli kar-
riääridiplomaatti, jonka vuonna 1947 julkaistu artikkeli The Sources of Soviet Con-
duct53  teki hänestä saman tien Yhdysvaltain ulkopolitiikan supertähden. Vaikka 
artikkeli oli kirjoitettu salanimellä ”X”, kävi pian ilmi että kirjoittaja oli Yhdysval-
tain ulkoasiainhallinnon suunnitteluosaston päällikkö. Kennan oli ylennetty tähän 
asemaan vasta hetkeä aikaisemmin; tätä ennen hän oli toiminut Moskovassa suur-
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lähetystön päällikön sijaisena. Huomautettakoon kuriositeettina, että Kennan asui 
perheineen sodan jälkeen suomalaisista diplomaateista tyhjillään olevassa Suomen 
lähetystössä, joka tänä päivänäkin toimii Suomen suurlähetystönä. Tiettävästi hän 
oli hyvin tyytyväinen paitsi arkkitehtuuriin, myös rakennuksen sisäpihan puutar-
haan. Moskovasta käsin Kennan oli jo jonkin aikaa kirjoittanut pitkiä analyyseja 
Neuvostoliiton politiikasta. Hän oli ulkoasiainhallinnon virkamiehenä käytännös-
sä vastustanut Yhdysvaltain tuolloista ulkopolitiikkaa, joka perustui Franklin D. 
Rooseveltin aloittamaan ja uuden presidentin Harry S. Trumanin aluksi jatkamaan 
myöntyväisyyspolitiikkaan suhteessa Neuvostoliittoon. Tuo virallinen ystävyys 
perustui Yhdysvaltain taholta yhä toisen maailmansodanaikaisen asevelihenkeen. 
Vasta viimeinen Kennanin Moskovasta lähettämä arvio, vuonna 1946 kirjoitettu 
”pitkä sähke”, sai huomiota Yhdysvaltain ulkopolitiikan johdossa. Kyse oli kir-
jaimellisesti pitkästä sähkeestä. Se oli yli viisituhatta sanaa eli pisin sähke koko 
ulkoasiainhallinnon historiassa. ”X” artikkeli oli sitten tämän sähkeen hieman 
muokattu versio. Yksi syy sähkemuotoiseen lähetystapaan oli juuri – Kennan tuu-
maili – että se ei voisi olla herättämättä huomiota. Diplomaattikirje toimitettiin 
pian ja melko harvinaisesti kaikkein korkeimmalle taholle eli uudelle presidentille 
Trumanille.54 

Kennanin sivistyneesti ja kirjallisesti hienosti muotoilema sanoma oli niin 
painava, että monet ovat nähneet sen itse asiassa määritelleen seuraavien neljän 
vuosikymmenen kansainvälisen politiikan luonteen – eli kylmän sodan. Kylmän 
sodan jälkeen jotkut odottivat uutta ”X” artikkelia, joka tarjoaisi vastaavan yliver-
taisen analyysin ja näyttäisi etenkin Yhdysvalloille uuden suunnan kansainvälises-
sä politiikassa.55 Itse asiassa ehdokkaita kylläkin ilmestyi,56 mutta mikään niistä ei 
muodostunut samanlaiseksi vallitsevaksi paradigmaksi kuin Kennanin oppi toisen 
maailmansodan jälkeen.

Itse termin patoaminen Kennan keksi vasta vuonna 1947 ollessaan jo Wash-
ingtonissa, jossa hän nautti ylennyksestä ja yllättävästä huomiosta. Strategian ydin 
oli, että Yhdysvaltain oli oltava luja Neuvostoliiton yrittäessä lisätä vaikutusval-
taansa. Neuvostoliitto pyrki tässä näkemyksessä aggressiivisesti laajentamaan 
etupiiriään sekä vaikuttamaan muiden maiden yhteiskunnissa myös sisältä käsin 
kommunististen puolueiden ja vastaavien järjestöjen välityksellä. Yhdysvaltain oli-
si vastattava jokaiseen siirtoon vastaavalla siirrolla. Sen tulisi käyttää pääosin po-
liittisia ja taloudellisia keinoja, mutta oltava valmis tukemaan tavoitteitaan myös 
sotilaallisesti. Kennanin tilannekuva oli epäilemättä oikea. Neuvostoliitto oli alka-
nut vakiinnuttaa valtapiiriään siellä, missä sillä oli joukkoja. Se laajensi etupiiriään 
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sinne, missä sille tarjoutui mahdollisuus. Yhdysvallat, joka oli luottanut vanhaan 
asevelihenkeen ja oli kehitellyt jonkinlaista muutaman suurvallan sopuisasti johta-
maa kansainvälistä järjestystä, oli ollut sokea tälle kehitykselle. Kennanin mielestä 
Stalin selvästi pyrki ottamaan vallitsevasta kansainvälisestä tilanteesta irti kaiken 
geopoliittisen hyödyn. Päinvastoin kuin aiempi presidentti Roosevelt ja enin osa 
hänen ulkopoliittisista neuvonantajista, Kennan hyväksyi etupiiriajattelun sinänsä. 
Mutta hän näki että Neuvostoliiton oikeutettu etupiiri ja vaikutusalue oli suurin 
piirtein se alue, jonne puna-armeija oli jo edennyt sodassa. Mikäli Neuvostoliitto 
pyrkisi pidemmälle, Yhdysvaltain olisi asetuttava tiukasti vastaan. 

Kennanin historiatietoisessa katsannossa Neuvostoliiton ulkopolitiikkaa 
ohjasi, kuten Venäjän johtajien ulkopolitiikkaa kautta aikojen, sen vuosisatojen 
kokemuksesta ja maantieteellisestä sijainnista kumpuava lähes irrationaalinen tur-
vattomuuden tunne. Tähän sekoittui nyt marxismi-leninismi-stalinismin ideologi-
nen usko sosialismin väistämättömästä laajentumisesta ja pyrkimys sen aktiiviseen 
laajentamiseen, mikäli tilanne niin sallisi. Koska Neuvostoliitto ja sen johtajat ei-
vät Kennanin mielestä missään tilanteessa ottaisi riskiä käydä sotilaallisesti yli-
voimaista vastustajaa vastaan – ja Yhdysvallat oli tällainen atomipomminsa sekä 
laivasto- ja ilmaylivoimansa vuoksi – Neuvostoliiton laajentumishalu oli padotta-
vissa määrätietoisella politiikalla. Se osoittaisi Neuvostoliitolle sen laajentumisen 
ääriviivat. 

Mainitun pitkän sähkeen ajoitus osui tilanteeseen, jossa Neuvostoliitto juu-
ri kokeili voimiaan Iranissa maaliskuussa 1946. Vastoin liittoutuneiden sopimus-
ta, joka olisi edellyttänyt neuvostoliittolaisten, brittiläisten ja yhdysvaltalaisten 
joukkojen vetäytymistä Iranista, Neuvostoliitto ei vetäytynytkään. Se päinvastoin 
näytti pyrkivän ottamaan Iranin sotilaallisesti hallintaansa, hyödyntäen muiden 
vetäytymistä. Vasta Yhdysvaltain siirrettyä sota-aluksensa lähistölle ja annettua 
ymmärtää olevansa valmis sotaan, Neuvostoliitto perääntyi. Asiasta päästiin po-
liittiseen sopimukseen. Kennanin kaava oli näin osoittautunut oikeaksi jo ennen 
sen hyväksymistä ulkopolitiikan ohjenuoraksi. 

Vuotta myöhemmin Kreikka ja Turkki nousivat esille, kun Iso-Britannia il-
moitti, ettei se pystynyt jatkamaan niiden taloudellista tukemista. Oli vaara, että 
nämä maat päätyisivät yhteiskunnalliseen sekasortoon. Siitä seuraisivat kommunis-
tisten puolueiden valtaannousut kyseisissä maissa ja ne ajautuisivat Neuvostoliiton 
etupiiriin. Yhdysvallat päätti ottaa vastuun maiden taloudellisesta avustamisesta. 
Kennan tuki tätä politiikkaa. Hän perusteli sitä niin sanotulla dominoteorialla, 
jota voi pitää geopolitiikan yhtenä sovelluksena. Mikäli Turkkia ja Kreikkaa ei 
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autettaisi, äkkiä myös Italia, Ranska, Espanja ja Portugali ajautuisivat äärivasem-
miston johdettaviksi ja auttamattomasti Neuvostoliiton valtapiiriin. Seuraava Yh-
dysvaltain askel olikin Marshall-suunnitelma. Kyse oli tavallaan Turkkiin ja Kreik-
kaan liittyneen tilanneanalyysin laajentumasta. Nimensä suunnitelma sai Kenna-
nin esimieheltä ulkoministeri George Marshallilta. Sitä kehiteltiin loppukeväällä 
1947. Se tarkoitti Yhdysvaltain huomattavaa talousapua kaikille Euroopan maille. 
Se ettei edes Neuvostoliittoa suljettu lähtökohtaisesti tämän avun ulkopuolelle, 
oli diplomaattinen juoni. Arvioitiin että Neuvostoliitto ei koskaan suostuisi avun 
ehtoihin. Torjuessaan itse avun ja estäessään samalla etupiirissään olevia maita ot-
tamasta osaa apuohjelmaan Neuvostoliitto saisi tavallaan syyt niskoillensa. Suun-
nitelma toimi. Neuvostoliitto mitä ilmeisimmin lähti neuvotteluihin alun perinkin 
epäluuloisena. Mutta se päätti ainakin katsoa vastustajan kortit. Johtopäätökseksi 
tuli, että avustusohjelma oli Yhdysvaltain taloudellisen ja sotilaallisen imperialis-
min työkalu. Yhdysvallat ei puolestaan suostunut huomioimaan Neuvostoliiton 
eräässä mielessä oikeutettuja vastaehdotuksia avun luonteesta ja siihen liittyvis-
tä järjestelyistä. Niinpä Neuvostoliitto vetäytyi neuvotteluista. Sen seurauksena 
myös Itä-Euroopan maat – muiden mukana Suomi – torjuivat niiden suuresti kai-
paaman talousavun peläten oikeutetusti Neuvostoliiton reaktiota.57

Yhdysvallat ryhtyi tämän jälkeen toteuttamaan Kennanin patoamispoli-
tiikkaa entistä suuremmalla innolla, mutta nyt jo hieman toisin kuin strategian 
kirjoittaja oli ajatellut. Kennan karsasti kuin varkain hänen oppinsa perustalle 
muodostunutta Trumanin doktriinia. Tämä oppi laajensi patoamispolitiikan kat-
tamaan koko maapallon. Tavoitteena oli nyt koko ”vapaan maailman” puolusta-
minen. Lisäksi se asetti sotilaallisen patoamisen huomattavasti merkittävämmälle 
sijalle kuin Kennan oli tarkoittanut, ainakin hänen jälkikäteisen näkemyksensä 
mukaan. Vaikka Kennan piti välttämättömänä sotilaallista ylivoima-asemaa ja 
valmiutta sen käyttämiseen – toisinaan hän vilautteli puheissaan jopa ennakoivaa 
sotaa mikäli Neuvostoliitto lähestyisi Yhdysvaltojen sotilaallista etumatkaa – pa-
toamisen tulisi ennen kaikkea olla diplomaattista, poliittista ja taloudellista. Se ei 
missään olosuhteissa saisi olla provokatiivista; sen oli oltava lujaa mutta kohteli-
asta, ja sen oli aina annettava Neuvostoliitolle mahdollisuus säilyttää kasvonsa. 
Toisaalta Yhdysvaltojen ei liioin tulisi ottaa vastuita, joita se ei pystyisi pitämään. 
Siksi patoamispolitiikan olisi oltava maantieteellisesti tarkoin rajattua. Kun Yh-
dysvaltain politiikka vuonna 1949 päätyi puolustusliitto Naton perustamiseen, 
mikä nosti sotilaallisen patoamisen Yhdysvaltain päälinjaksi, Kennan koki että 
hänen neuvojaan ei enää kuunneltu. Hän erosi ulkoasiainhallinnosta (joskin pa-
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lasi diplomaatiksi vielä pariin otteeseen). Jälkikäteen Kennan on muistelmissaan 
pahoitellut, että juuri hänen alulle panemansa patoamispolitiikka edesauttoi Tru-
manin doktriinin muodossa kylmän sodan alkamista, koska se ylimilitarisoi aivan 
turhaan suurvaltasuhteet.58

Yhdysvaltalainen historioitsija John Lewis Gaddis – Kennanin ajattelun 
ihailija ja elämäkerturi59 – tulkitsee jälkikäteisesti patoamisen kohtalon pitkälti 
samalla tavoin kuin Kennan itse. Hän vetää kuitenkin vuonna 1981 julkaistus-
sa analyysissä pidemmän historiallisen linjan. Gaddis esittää, että Yhdysvaltain 
patoamispolitiikassa oli aina kaksi erilaista strategiaa. Kennanin ehdottama eli 
vähemmän sotilaallisiin ja enemmän diplomaattisiin, poliittisiin ja taloudellisiin 
keinoihin tukeutuva linja perustui moninapaisen voimatasapainon luomiseen. Tä-
män politiikan olennainen osa oli etenkin Länsi-Saksan, Ison-Britannian ja Japanin 
tukeminen, mikä mahdollistaisi patoamisvastuun osittaisen siirtämisen myös en-
nen pitkää näille. Tällainen enimmältä osalta ei-sotilaallinen ja omalla tavallansa 
ovela strateginen patoaminen oli luonteeltaan Gaddisin sanoin asymmetristä. Sen si-
jaan suoraviivaisempi symmetrinen strategia oli juuri presidentti Harry S. Trumanin 
omaksuma ja Korean sodassa kokeiltu valmius sotilaalliseen vastakkainasetteluun 
juuri siellä, missä kommunismi ja Neuvostoliitto näyttivät vahvistavan asemiaan. 

Gaddisin mukaan Yhdysvaltain patoamispolitiikka oli milloin asymmetristä, 
milloin symmetristä. Valinta ei kuitenkaan riippunut Neuvostoliiton muuttuvista 
strategioista, vaan paremminkin Yhdysvaltain sisäpolitiikasta. Symmetriset eli ul-
kopolitiikan haukkojen patoamiskaudet sijoittuivat enimmäkseen demokraattien 
presidenttikausille. Tuon linjan pulmana oli Gaddisin mukaan mahdollisuus jou-
tua ydinsotaan jonkin Yhdysvaltain etujen kannalta verraten mitättömän alueelli-
sen selkkauksen takia. Sitä paitsi se ylitti Yhdysvaltojen voimavarat. Voimavarojen 
riittämättömyys tuli viimeistään selville Vietnamin sodassa.60 Näin Gaddis aset-
tuu jälkikäteisanalyysissään Kennanin alkuperäisen pehmeämmän patoamislinjan 
puolelle. Tuon linjan perusvire oli, että padottaessa kärsivällisesti Neuvostoliittoa, 
silti ylimilitarisoimatta tätä strategiaa, Neuvostoliitto ajan mittaan hajoaisi sisäi-
siin ongelmiinsa. Länsimainen yhteiskuntamalli, näin Kennan itse otaksui, pystyisi 
pitkällä aikavälillä osoittamaan paremmuutensa. 

Kennanin linja on yllättävän samanlainen – joskin peilikuva – kuin se ”rau-
hanomainen rinnakkainelo”, johon Nikita Hruštšov perusti vastakkainasettelun-
sa. Neuvostoliitto omaksui tämän linjan 1950-luvun lopulla pian Josif Stalinin 
kuoltua. Myös Hruštšovin linja perustui etupäässä rauhanomaiseen mittelöön ja 
ainakin suursodan välttämiseen. Taustalla oli paitsi kammo kaiken tuhoavasta 
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ydinsodasta, myös kehitysusko: Neuvostoliitto ja sen tukema sosialistinen maa-
ilmanjärjestelmä ylittäisi kohta yhteiskunnallisessa ja taloudellisessa kehityksessä 
kapitalistisen maailman taloudellisen voiman. Se houkuttelisi esimerkillään ja pro-
pagandallaan yhä lisääntyvässä määrin maita sosialismin tielle. Strategiaan kuului 
samalla muiden maiden kommunististen liikkeiden tukeminen eli kapitalististen 
maiden hajottaminen sisältä käsin sekä erilaisten kansallisten vapautusliikkeiden 
hyödyntäminen etupiirin kasvattamiseen.61 

Neuvostoliiton ja kommunismin romahdus sekä kylmän sodan loppuminen 
1990-luvun alussa voidaan hyvin tulkita kennanilaisesta katsantokannasta siten, 
että hänen arvionsa Neuvostoliiton yhteiskuntajärjestelmän kestämättömyydestä 
osui oikeaan. Gaddis on puolestaan täydentänyt aiempaa analyysiään jatkolla, jos-
sa on mukana myös presidentti Ronald Reaganin kausi. Hän katsoo, että Reagan 
pystyi luovasti yhdistämään patoamisen symmetrisen ja asymmetrisen linjan yh-
deksi strategiaksi, mikä lopulta mahdollisti kylmän sodan loppumisen Yhdysval-
tain eduksi.62

Lännen uusi maailmankartta

Kylmän sodan loppuminen piirsi maailman geopoliittisen kartan uusiksi. Ehkä 
tunnetuin niistä vaikuttajista, jotka seuraavat klassisen geopolitiikan jalanjälkiä, 
on Zbigniew Brzezinski. Puolalaisperäinen Brzezinski oli presidentti Jimmy Car-
terin kaudella tämän turvallisuuspoliittinen neuvonantaja. Jo sitä aiemmin hän 
oli vaikutusvaltainen poliittinen ajattelija, joka oli ehtinyt painaa kirjoillaan sy-
vän jäljen kansainvälisen politiikan teoreettiseen ja käytännölliseen keskusteluun. 
Brzezinski jatkoi ulkopoliittisen uransa jälkeen kirjoittajana. Erityisen tunnetuksi 
tuli hänen kirjansa The Grand Chessboard63 vuodelta 1997. Kirja maalaa geopoliitti-
sen kuvan Yhdysvaltain globaalin valta-aseman jatkumisen näkökulmasta kylmän 
sodan jälkeisessä tilanteessa. 

Brzezinski katsoi, että Yhdysvalloista oli kaksinapaisen maailmanjärjestyk-
sen romahdettua muodostunut ensimmäinen todellinen maailmanmahti. Histo-
rian aiemmat maailmanvallat – muinainen Rooman valtakunta, Qing-dynastian 
Kiina, mongolivaltakunta, Ison-Britannian imperiumi, ehkä myös Espanjan, 
Hollannin ja Ranskan merimahdit – eivät sanan varsinaisessa mielessä luoneet 
maailmanlaajuisia järjestelmiä. Ne olivat pikemminkin alueellisia valtapiirejä. 
Yhdysvaltain mahtiasema sen sijaan perustui sotilaalliseen voimaan kaikkialla 
maailmassa, sen valta-asemaan maailman taloudellisena veturina, teknologiseen 
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ylivoimaan innovaatiomahtina sekä maailmanlaajuiseen kulttuuriseen vetovoi-
maan. Tällainen maailman rajojen piirtely ei ole, kuten ei mikään realistis-geopo-
liittinen ajettelu, vailla vahvaa ja sivusta katsovasta usein häiritsevää ja ylimielistä 
ideologista väritystä. Päinvastoin kuin aiemmat maailmanvallat, Yhdysvallat on 
Brzezinkin katsannossa ”liian demokraattinen sisäisesti ollakseen autokraattinen 
ulkomailla”.64 Sen mahtiasema ei siksi ole hierarkkinen, vaan perustuu monimut-
kaiseen maailmanlaajuiseen järjestelmään, jota leimaavat neuvottelut, vuoropuhe-
lu ja pyrkimys muodolliseen konsensukseen. Mutta myös Brzezinski myöntää, että 
tämän maailmanjärjestelmän valta on pohjimmiltaan ”peräisin yhdestä lähteestä, 
Washingtonista”.65

Kuten jo Mackinder, myös Brzezinski näkee maailman valtapolitiikan pai-
nopisteen olevan silti Euraasiassa. Hän katsoo Euraasian käsittävän Euroopan, 
Aasian sekä niiden väliset alueet. Brzezinski kääntää kirjassaan maailmankartan 
ylösalaisin, jolloin hän on näkevinään, miten Euraasian hallinta ”melkein auto-
maattisesti” tarkoittaisi myös Afrikan geopoliittista hallintaa: Euraasian valta-
asema ikään kuin valuu Afrikkaan. Yhdysvaltojen onneksi Euraasia on kuitenkin 
liian iso ollakseen poliittisesti yhtynyt. Euraasia on silti se ”suuri shakkilauta”, jossa 
maailmanpolitiikan peli pelataan. 

Kirjansa tehtäväksi Brzezinski asettaa ensinnäkin sellaisten geostrategises-
ti dynaamisten euraasialaisten valtioiden tunnistamisen, joiden poliittinen eliitti 
pyrkii maailman voimasuhteiden uudelleen jakoon; näitä suurvaltoja Brzezinski 
nimittää geostrategisiksi pelaajiksi. Toiseksi hän yrittää tunnistaa sellaiset pie-
nemmät euraasialaiset vallat, joiden geopoliittinen sijainti tekee niistä mahdollisia 
katalysaattoreita tässä suuressa pelissä; näitä hän nimittää Mackinderiä lainaten 
geostrategisiksi solmukohdiksi (pivot). Kolmas Brzezinskin tehtävä on arvioida täl-
laisen tilannekuvan seurauksia Yhdysvalloille; miten Yhdysvaltojen tulisi pyrkiä 
sitomaan tai hallitsemaan pelin osanottajia? Brzezinski lähtee olettamuksesta, että 
Yhdysvaltain kylmän sodan jälkeisen ylivallan jatkuminen olisi sille edullista. Kos-
ka se ei kuitenkaan voi jatkua loputtomiin, Yhdysvaltain tulisi joka tapauksessa 
pyrkiä siihen, että väistämättä ennemmin tai myöhemmin nouseva uusi maail-
manjärjestys ei olisi sille myöskään ylen määrin epäedullinen.

Brzezinskin tarkastelutapa on viehättävän suorasukainen, koska se määritte-
lee geopoliittiset ja geostrategiset lähtökohdat selkeästi maittain. Se osoittaa mitkä 
maat ovat ratkaisevat geostrategiset pelaajat ja mitkä ovat ratkaisevassa asemassa 
olevia geostrategisia solmukohtia. Silti Brzezinskin päätelmät eivät ole kaavamai-
sia kuten uusrealismissa; analyysi antaa tilaa otsikon mukaiselle geopoliittiselle 
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shakkilautapelille, eli pelaajien historiantuntemukselle, strategisille ja taktisille 
siirroille sekä diplomaattiselle pelisilmälle. Se on myös avoin ideologisille vaiku-
tuksille sekä ideologioiden muutoksille, eli pelaajien tarkoitusperille, jotka ovat 
olennaisia pelin lopputuloksen kannalta. Brzezinskin tarkastelussa Ranska, Saksa, 
Venäjä, Kiina ja Intia ovat Yhdysvaltain lisäksi, joka on ainoa supervalta, sellaisia 
geostrategisia pelaajia, joiden siirroilla on maailmanlaajuisia seurauksia. Sen sijaan 
Iso-Britannia, Japani ja Indonesia jäävät toisen luokan alueellisiksi toimijoiksi; niil-
tä puuttuu maailmanlaajuinen geostrateginen näköala sekä merkittävien ulkopo-
liittisten vaihtoehtojen olemassaolo. Juuri tässä ne eroavat ensi luokan pelaajista, 
joilla tällaisia vaihtoehtoja on. Esimerkiksi Saksan Brzezinski näkee valtana, joka 
on ottamassa Euroopan unionin nimissä johtoaseman Euroopassa, mutta samal-
la sen geopoliittinen sijainti mahdollistaa ainakin teoriassa erityiset kahdenväliset 
suhteet Venäjän kanssa.

Pienehköjen valtioiden näkökulmasta, jotka eivät yllä suurpelaajien kastiin, 
oma mielenkiintonsa on sillä, mitkä näistä valtioista ovat Brzezinskin mielestä 
mainittuja geopoliittisia solmukohtia. Tällaiset valtiot ovat maantieteellisen si-
jaintinsa vuoksi kokoaan tärkeämpiä. Merkille pantavaa on, että tällainen rooli ei 
ole ikuinen; se on sidottu kulloiseenkin historialliseen tilanteeseen. Kylmän sodan 
jälkeisessä maailmassa Brzezinski määrittelee tällaisiksi solmukohdiksi Ukrainan, 
Azerbaidžanin, Etelä-Korean, Turkin ja Iranin. Ukrainan asemasta Brzezinski kir-
joitti puheena olevassa vuonna 1997 julkaistussa kirjassaan tavalla, jota voi ehkä 
arvostaa selvänäköisyytenä tapahtumien myöhempää kulkua ajatellen:

Ilman Ukrainaa Venäjä ei voi olla euraasialainen imperiumi. Venä-
jä ilman Ukrainaa voi yhä pyrkiä imperiaaliseen asemaan, mutta 
silloin siitä tulee pääosin aasialainen imperiaalinen voima, joka to-
dennäköisemmin tulisi vedetyksi heikentäviin konflikteihin keski-
aasialaisten valtioiden kanssa. Näille olisi katkera pala menettää 
hiljattain saavutettu itsenäisyys ja ne saisivat tukea muilta etelän 
islamilaisilta valloilta. Myös Kiina todennäköisesti vastustaisi Ve-
näjän ylivallan palauttamista Keski-Aasiaan, ottaen huomioon sen 
kasvavat edut alueella suhteessa uusiin itsenäisiin valtioihin. Mutta 
mikäli Moskova saavuttaa jälleen ylivallan Ukrainaan nähden, sen 
52-miljoonaiseen väestöön, merkittäviin voimavaroihin, sekä pää-
syn Mustalle merelle, Venäjä automaattisesti palauttaisi asemansa 
merkittävänä imperiaalisena valtana, joka yhdistää Euroopan ja Aa-
sian. Mikäli Ukraina kadottaisi itsenäisyytensä, sillä olisi välittömiä 
seurauksia Keski-Euroopassa. Se muuttaisi Puolan geopoliittiseksi 
solmukohdaksi yhtenäisen Euroopan itärintamalla.66
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Toisaalla kirjassaan, jonka julkaisu ajoittui noin kuusi vuotta Neuvostoliiton 
hajoamisen jälkeen, Brzezinski käy läpi Venäjän vaihtoehdot. Hän toteaa ensin, että 
niitä on neljä, mutta kiiruhtaa jatkamaan, että niitä oikeastaan onkin vain yksi; 
kolme muuta ovat monilla tavoin mahdottomia. Ensimmäinen vaihtoehto olisi ol-
lut Yhdysvaltain ja uuden Venäjän kylmän sodan jälkeinen kypsä ja tasa-arvoinen 
kumppanuus. Tämä luhistui siihen, että Venäjä oli liian heikko ja takapajuinen 
tällaiseen kumppanuuteen. Toinen vaihtoehto olisi ollut Venäjän suuntautuminen 
aiemman asemansa palauttamiseen jälki-neuvostoliittolaisella alueella, niin sano-
tuilla lähiulkomailla. Suurimpana syynä tämän vaihtoehdon epärealistisuuteen 
Brzezinski näki juuri sen, että Ukraina ei suostuisi tällaiseen yhdentymiseen. Se 
tarkoittaisi ajan mittaan Ukrainan vasta saavutetun itsenäisyyden menettämistä. 
Kolmas vaihtoehto – kaikkein vaarallisin Yhdysvalloille – olisi Venäjän, Kiinan ja 
Iranin muodostama Yhdysvaltain ylivalta-asemaa vastustava liittouma. Tällaista-
kaan Brzezinski ei pitänyt todennäköisenä, johtuen mainitun liiton maiden erilai-
sista eduista; ellei sitten Yhdysvallat omalla politiikallaan onnistuisi ajamaan näitä 
maita yhteen. Neljäs ja kaikkien kannalta paras – sekä Yhdysvaltojen, Euroopan 
että Venäjän – ja ainoa kestävä vaihtoehto olisi Brzezinskin käsityksen mukaan 
Venäjän demokratisoituminen, keskittyminen sisäiseen modernisaatioon, lopulli-
nen luopuminen ylivaltatavoitteista Euraasian suhteen ja sen sijaan asteittainen 
liittyminen yhdentyvän Euroopan ja Naton yhteistyöhön.

Ukrainan kriisin yltyminen sodaksi vuonna 2014 nosti Brzezinskin arviot 
uuteen arvoon. Ne osoittivat geopoliittiseen perintöön uskoville, että geopolitiikka 
voi tuottaa osuvia yleisiä ennusteita. Brzezinski itse ryhtyi kriisin käännekohdissa 
keväällä 2014 kirjoittamaan asiasta. Hän ehdotti Ukrainalle ”Suomen mallia” eli 
asettumista Venäjän ja Naton välimaastoon.67  Ehkä tarkoituksellisesti Brzezinski 
ei käyttänyt suomettumistermiä, joka pitää sisällään kielteisen arvolatauksen ja 
ajatuksen alistumisesta. Pidemmän tähtäimen tavoitteena Brzezinski uskoi silti 
yhä Venäjän demokratisoitumiseen ja sen liittymiseen ”demokraattiseen Euroop-
paan”, ellei se sitten itse valitsisi eristäytymistä ja päätymistä ”puolittain pysähty-
neeksi imperialistiseksi jäänteeksi”.

Geopoliittinen ajattelu on muutenkin saanut uutta tuulta purjeisiinsa kyl-
män sodan jälkimainingeissa. Brzezinskin ohella toisena esimerkkinä monista 
nykyajan geopoliitikoista mainittakoon yhdysvaltalaisen Alexandros Petersenin 
vuonna 2011 julkaistu kirja The World Island: Eurasian Geopolitics and the Fate of the 
West.68 Teos keräsi ylistyksiä useilta läntisiltä ulkopoliittisilta vaikuttajilta. Kirja 
on Brzezinskiin verraten pari askelta ”Venäjä-vastaisempi”,  ja se on itse asiassa 
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periaatteessa juuri se kuva, joka Venäjän johdossa vallitsee lännen poliittisen eliitin 
pyrkimyksistä. Petersen hyväksyy, kuten jo kirjan nimestä käy ilmi, Mackinderin 
teesin Euraasian ja maailmansaaren merkityksestä koko maailman ja siten myös 
läntisten demokratioiden kohtalon kannalta. Hänen lähtökohtansa on vastustaa 
niiden valtioiden valtaa, jotka tätä Euraasiaa vallitsevat – eli Venäjää ja Kiinaa – 
ja puolustaa demokratiaa ja markkinataloutta levittämällä läntisiä instituutioita 
ja arvoja muualle maailmaan. Lännen olisi vastattava autoritaaristen Venäjän ja 
Kiinan yrityksiin saavuttaa maailmanherruus. Petersen yrittää näin luoda sen mitä 
hän nimittää lännen 21. vuosisadan geopoliittiseksi strategiaksi. Se ei kuitenkaan 
perustuisi yksin Mackinderille; muita historiallisia ainesosia ovat Kennanin pato-
amispolitiikka sekä Puolan ensimmäisen maailmansodan jälkeisen diktaattorin Jo-
sef Pilsudskin geopoliittinen ajattelu. Jälkimmäisen kuningasajatus oli ei-isovenä-
läisten kansojen käyttäminen murtamaan Venäjän ylivalta Euraasiassa. Petersenin 
uudistetussa kaavassa se tapahtuisi turvaamalla ei-isovenäläisten kansojen itsenäi-
syys sitomalla ne läntisiin taloussuhteisiin sekä laajentamalla läntisiä instituutioita 
mahdollisimman pitkälle itäiseen Euraasiaan. 

Myös klassiset geopoliitikot, kuten Spykman, mainitsivat silloin tällöin sivu-
lauseissaan pienet valtiot juuri tässä mielessä, jonkinlaisena kansainvälisen politii-
kan vaihtorahana tai voimatasapainon puntteina: 

Pienet valtiot, mikäli ne eivät onnistu yhdistämään voimiaan, voi-
vat olla ainoastaan voimatasapainon puntteja muiden käsissä. Silti 
vaikka ne ovat panoksia pikemminkin kuin pelaajia, ne ovat yhtä 
paljon kiinnostuneita lopputuloksesta. Pieni valtio on politiikan 
korkeapainealueella tyhjiö. Se ei ole olemassa oman voimansa ansi-
osta, vaan koska kukaan muu ei halua sen aluetta, taikka koska sen 
säilyttäminen puskurivaltiona tai voimatasapainon punttina on vah-
vemman valtion etujen mukaista. Kun tuo tasapaino katoaa, pienet 
valtiot yleensä katoavat sen mukana.69

Suomalaisessa keskustelussa ja varmasti myös ulkopoliittisessa käytännössä 
jonkinlainen sekoitus klassista realismia ja geopoliittista maailmankuvaa on san-
gen yleinen. Se johtuu paitsi maantieteellisestä sijainnista, myös paasikiviläis-kek-
koslaisesta perinnöstä, kuten jo realismia käsitelleessä luvussa esiteltiin. Entinen 
suurlähettiläs ja Venäjän politiikan asiantuntija Heikki Talvitie, jonka voi sijoittaa 
tähän poliittis-filosofiseen koulukuntaan, kirjoitti vuonna 2011 ilmestyneessä kir-
jassa seuraavasti:

”



123

Neuvostoliiton hajoaminen loi Itä-Eurooppaan, Lähi-Itään, Etelä-
Kaukasiaan ja Keski-Aasiaan turvallisuuspoliittisen tyhjiön, joka al-
koi täyttyä luonnonlain mukaisesti. Euroopan unioni ja lännen soti-
lasliitto Nato täyttivät tätä tyhjiötä ja niiden turvallisuuspoliittisille 
palveluksille oli tilausta. Tyhjiön täyttyminen luo lyhyellä aikavälillä 
turvallisuutta, mutta pitkällä aikavälillä tulos riippuu siitä, minkä-
laisia vastavoimia se herättää. Venäjä oli katsellut sivusta näitä tyhji-
öiden täyttötoimia [Boris] Jeltsinin presidenttikausien ja [Vladimir] 
Putinin ensimmäisen kauden aikana.70

Talvitie pohtii tietysti entisenä suomalaisena diplomaattina sitä, mitä tämä 
tarkoittaa Suomen kaltaiselle pienelle valtiolle.  Hänen Venäjän geopoliittisia etuja 
ymmärtävästä linjasta seuraa se moite, että Suomi on omasta halustaan samaistu-
nut ”EU:n ytimiin ja transatlanttisiin suhteisiin”.  Näin maa on kaventanut aiem-
man aktiivisen idän ja lännen välisen liennyttäjän roolinsa ”asemaan, jossa olemme 
vain yksi pieni tekijä isossa joukossa”.71 Tämä on yksi mahdollinen mutta ei suin-
kaan ainoa eikä edes välttämättä kaikkein johdonmukaisin päätelmä geopoliitti-
sen realistin näkökulmasta. Voisimmehan ajatella, että Suomi on vain sopeutunut 
uuteen geopoliittiseen tilanteeseen ja voimatasapainoon. Kekkoslaiseen puolueet-
tomuuteen uudelleen ankkuroituminen – mihin ei ole samanlaista pakkoa kuin 
kylmän sodan kaudella – ajaisi Suomen takaisin geopoliittiseksi solmukohdaksi. 
Klassisenkin geopolitiikan kannattaja voisi siksi myös ehdottaa vastakkaista oh-
jetta: Suomen pitäisi pikemmin pitää huolta siitä, että jos tyhjiö kerran on luon-
nonlain mukaisesti täyttyäkseen, se täyttyisi juuri siltä taholta, joka on Suomelle 
edullisempi. 

Euraasialaista geopolitiikkaa

Ei ole tietenkään ihme, että myös Venäjällä geopoliitiikalla on vahva asuinsija, 
näytteleehän Euraasia niin tärkeätä osaa kaikessa geopoliittisessa ajattelussa. Ehkä 
juuri tästä syystä geopolitiikasta on Venäjällä muodostunut aivan erityisen ideolo-
ginen oppi: niin sanottu euraasialaisuus. Oppisuunnalla on oma eriskummallinen 
historiansa. Klassisessa muodossaan euraasialaisuus syntyi lokakuun vallankumo-
uksen jälkeen länteen emigroituneen intelligentsijan piirissä. Se oli monitieteinen 
kulttuuripoliittinen oppi ja liike, joka vannoi bolševismin tuhoa.72 Ydinajatus oli, 
että Euraasiaa yhdistää maantieteellinen, psykologinen ja kulttuurinen yhteenkuu-
luvuus. Maantieteellisesti tuo maamassa oli oma mannermainen kokonaisuutensa, 
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joka muodosti erityisen valtavan alueen erillään sekä idästä että lännestä. Sen li-
säksi euraasialaisilla ihmisillä oli oma erityinen psykologiansa. Tämä heijastui us-
konnollisissa periaatteissa, tapanormeissa, taidemuodoissa sekä poliittisessa järjes-
telmässä. Huomionarvoista on, että vaikka euraasialaisuusliike syntyi bolševikkien 
vastustamisesta, se oli samalla alusta lähtien jyrkkää lännen vastaista julistusta. 
Euraasialaisten ajattelussa bolševismi oli juuri läntinen ilmiö, tulos Venäjän kaksi-
sataavuotisesta eurooppalaistamisesta. 

Liikkeessä syntyi pian jonkinlainen vasemmistolainen siipi. Vasemmistoeu-
raasialaiset ryhtyivät nyt vastustamaan jyrkästi myös kapitalismia, koska se oli 
länsimaisen materialismin tuote. Tämä linja alkoi kuin huomaamatta mukautua 
siihen, että bolševismi tuli ottaa tosiasiana, paluuta takaisin ei ollut. Nyt piti ede-
tä siitä, mihin kommunistit pysähtyivät. Vasemmistolaiset muokkasivat marxi-
laisesta dialektiikasta uuden version: kapitalismi näyttäytyi teesinä, kommunis-
mi antiteesinä ja euraasialaisuus synteesinä. Kommunismin vika oli siinä, että se 
tunnusti pelkät luokkaedut; se oli pelkkä kapitalistisen itserakkauden ja egoismin 
verinen perillinen. Mutta vasemmistoeuraasialaiset hyväksyivät ylhäältä päin joh-
detun komentovaltion ja jopa kommunistisen poliittisen järjestelmän erikoispiir-
teet venäläisen kollektivismin ilmentymänä. Iskulauseeksi tuli: Eläköön neuvostot 
– mutta ilman kommunisteja! Tehtäväksi asetettiin hajoittaa Neuvostoliitto sisältä 
käsin, muuttaa lopulta kommunistinen puolue euraasialaiseksi puolueeksi ja siir-
tyä jälkibolševistiseen kauteen käyttäen neuvostoja Venäjän valtiollisuuden uusina 
perustoina. Käytännössä ajatus vaikuttamisesta Neuvostoliittoon sisältä käsin ra-
joittui pyrkimyksiin käännyttää neuvostodiplomaatteja, kirjailijoita ja tiedemie-
hiä, jotka sattuivat oleskelemaan länsimaissa. Tulos oli jokseenkin surkea. Käänny-
tettävät olivat useimmiten neuvostoagentteja, jotka osoittautuivat huomattavasti 
ammattimaisemmiksi propagandisteiksi kuin euraasialaiset ideologit konsanaan. 
Vasemmistoeuraasialaisuus antoi periksi stalinilaisen kansallisbolševismin hyväksi. 
Siiven toinen johtaja D. V. Svjatopolk-Mirski liittyi Ison-Britannian kommunisti-
seen puolueeseen jo vuonna 1931. 

Oikeistosiiven euraasialaiset kuluttivat samaan aikaan voimansa loppuun 
turhalta tuntuvassa taistelussa neuvostovaltaa vastaan. Jotkut liikkeen johtajista 
taipuivat kannattamaan Benito Mussolinin fasismia. Poliittisen liikkeen kuihdut-
tua kokoon muutamat euraasialaisliikkeen länteen jääneistä jäsenistä, kuten his-
torioitsija George V. Vernadski, jatkoivat alkuperäisen opin kehittämistä omalla 
tieteenalallaan. Tätä suuntausta voi aidommin nimittää geopoliittiseksi teoreti-
soinniksi. Vernadski, joka teki myöhemmin uraa Yhdysvalloissa Yalen yliopistossa, 
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sepitti itse asiassa uudelleen koko Venäjän historian. Hän ei aloittanut Kiovan 
Venäjästä ja Rurikista, kuten perinteinen Venäjän historia opetti. Hän lähti liik-
keelle skyyteistä ja sarmaateista. Tämä tulkinta johti laajemmin Venäjän ja lännen 
suhteiden uudelleen arviointiin.

Teoksessaan vuodelta 1936 Political and Diplomatic Historia of Russia73 Ver-
nadski väittää, että juuri Venäjän maantieteellinen asema idän ja lännen välissä oli 
määritellyt Venäjän historian kulun; se oli aina ollut altis paineelle sekä idästä että 
lännestä, mutta samalla se oli ollut kykeneväinen harjoittamaan itse painostus-
ta kumpaankin suuntaan. Luonnollinen laajentumissuunta oli ollut itä, sillä tällä 
suunnalla puuttuivat selkeät maantieteelliset esteet. Niinpä Neuvostoliitto, huoli-
matta sen kommunistisesta ideologiasta, jatkoi tätä perinteistä geopoliittista teh-
tävää pyrkimyksenään kontrolloida koko Aasiaa. Myöhemmin Vernadski päätyi 
myöntämään, että pelkkä maantiede ei enää ollut, kuten se ehkä oli ollut aiemmin, 
tärkein Venäjän ulkopolitiikkaan vaikuttava tekijä. Mackinderin tavoin hän tun-
nusti teknologian geopoliittisia olosuhteita muuttavan voiman. Kuusikymmentä-
luvun alussa Vernadski kirjoitti:

Maantieteellinen tausta näyttelee yhä tärkeää osaa kansojen poli-
tiikassa ja kansainvälisessä diplomatiassa. Venäjä on yhä Neuvos-
toliiton kommunismin perusta. Mutta maantieteen ja ihmisen toi-
minnan keskinäissuhde on nykyisissä olosuhteissa nopeasti muuttu-
massa. Jokainen valtio kykenee tulemaan maailmanvallaksi. Ydin-
aikakauden valtavat tieteelliset ja teknologiset keksinnöt tekevät 
mahdolliseksi jokaiselle suuremmalle valtiolle minkä hyvänsä toisen 
valtion uhkaamisen mannertenvälisillä ohjuksilla ja muilla nykyai-
kaisilla tuhovälineillä. Avaruuden alkava tutkimus ei avaa tietä ai-
noastaan kosmokseen, vaan lisää osaltaan epävakautta ja jännitteitä 
maan päällä.74

Euraasialaisuus ei koskaan saanut kunnolla jalansijaa Neuvostoliitossa, vaik-
ka sen oppirakennelmia jossain määrin sulautui neuvostokommunismin nationa-
lismiin. Euraasialaisuudella oli kuitenkin kasvualustansa, eikä vähiten antropologi 
Lev Gumiljovin – kuuluisien runoilijoiden Anna Ahmatovan ja Nikolai Gumiljo-
vin pojan – ansiosta, joka kehitteli omaa euraasialaista teoriaansa pitkälti tietä-
mättä aiemmasta emigroituneesta euraasialaisliikkeestä.  Gumiljov vietti äitiinsä 
kohdistuneen vainon vuoksi itsekin lähes viisitoista vuotta työleireillä. Vaikka Gu-
miljov sai lukuisat kirjansa julkaistua vasta perestroikan loppupuolella, hänellä oli 
jonkinmoista vaikutusta älymystön keskuudessa koko 1980-luvun.75 

”



126

Gumiljovin johtoajatus oli sama kuin klassisen euraasialaisuuden: euraasia-
laisuus oli oma itsenäinen sivilisaationsa (itse asiassa ”superetnos” joka koostui ”et-
noksista”). Kun Samuel Huntington, sivilisaatioiden vastakkainasettelua kylmän 
sodan jälkeen povannut vaikutusvaltainen amerikkalainen valtio-oppinut katsoi, 
että sivilisaatiot ”poikkeavat toisistaan historialtaan, kieleltään, kulttuuriltaan, 
traditioiltaan mutta ennen kaikkea uskonnoltaan”76, Gumiljovin määritelmässä 
käyttäytymisstereotypiat, tietynlainen kansakunnan tai sivilisaation luonne, olivat 
kaikkein määräävimpiä tekijöitä. Olikin luontevaa Gumiljovin näkökulmasta olla 
liikaa korostamatta uskontojen eroja. Euraasia on missä määritelmässä tahansa 
moniuskonnollinen yhteenliittymä. 

Jos Ratzel ja Kjellén tekivät analogian valtion ja ihmisruumiin välillä, Gu-
miljov taas näki, että sivilisaatiolla oli oma elämänkaarensa aivan kuten ihmisellä. 
Sivilisaation ikä tosin on pidempi kuin ihmisikä, suurin piirtein 1200–1500 vuot-
ta, mikäli se ei jostain syystä kuole tai kuihdu ennen aikojaan. Tässä ajattelussa 
sivilisaatio oli kulttuurin tyyssija. Niinpä Gumiljovin kaavassa historia ei tapah-
du mitenkään yleisesti, vaan juuri konkreettisen siviilisaation puitteissa. Tällöin 
puhuminen ihmiskunnan yhteisestä historiasta, kuten gorbatšovilaiset Neuvos-
toliiton loppuaikoina tekivät, oli järjetöntä. Tästä johtui ulkopolitiikan kannalta 
merkittäviä seurannaisia. Aivan kuten ihminen ei voi elää toisen ihmisen elämää, 
Neuvostoliitto tai Euraasia ei voinut liittyä tai sulautua länteen tuhoamatta omin-
ta itseään. Huolimatta kaikista vaikeuksista sivilisaation oli elettävä oma elämän-
sä, käytävä läpi kaikki elämänvaiheensa, sen nousut ja laskut. 

Euraasialaisen sivilisaation kohtalo oli silti lupauksia herättävä, koska Gu-
miljov määritteli nykyisen euraasialaisen sivilisaation siten, että se oli alkanut vasta 
Kiovan Venäjän hajottua ja mongolien otettua vallan Euraasiassa 1200-luvun kes-
kivaiheilla. Nykyinen euraasialainen sivilisaatio oli siten noin seitsemänsataa vuot-
ta nuorempi kuin läntinen roomalais-saksalainen sivilisaatio, joka oli jo noin 1300 
vuotta vanha. Kun jälkimmäinen jo eli kaikkien sivilisaatioiden loppua leimaavaa 
hämärää aikaa, velttoa ja kulutuspsykologian läpitunkemaa vaihetta, ja lähestyi 
hyvää vauhtia päätepistettään, euraasialaisella sivilisaatiolla oli vielä parhaimmat 
vuodet edessään. Jos se vain jaksaisi käydä elämänsä loppuun, kärsiä osuutensa ja 
miehuullisesti vanhentua, kohta euraasialaiselle sivilisaatiolle koittaisi hedelmien 
keräämisen syksy, muutaman vuosisadan palkinto kaikista kärsimyksistä. 

Neuvostoliiton ja etenkin kommunistisen järjestelmän ja ideologian romah-
dettua euraasialainen oppi koki uuden tulemisen Venäjällä. Gumiljovin kirjoista 
tuli menestyksiä ja hän sai monta seuraajaa. Euraasialaisuusopin jotkin akateemi-
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set nykysovellutukset ovat monessa mielessä varteenotettavaa kriittistä ajattelua. 
Oiva esimerkki on vuonna 2003 menehtynyt Aleksandr Panarin; tämä poliittinen 
filosofi on listattu äskettäisessä venäläisille kansainvälisten suhteiden tutkijoille 
suunnatussa kyselyssä kolmanneksi merkittävämmäksi venäläiseksi ajattelijaksi 
kautta aikojen.77 Panarinin teoreettinen politologia78 nojaa melko paljon Gumil-
jovin teoriaan, mutta se otti valtakritiikissään menetelmällisesti, joskaan ei aat-
teellisesti, vaikutteita myös ranskalaisesta jälkimodernista yhteiskunta-ajattelusta. 
Poliittisen käytännön tasolla Panarin jyrkästi tuomitsi jälkimodernin yhteiskunnan 
atomisoitumisen ja kannatti konservatismia. Panarinin ideologia asetti henkisyy-
den kasvattamisen, jonkinlaisen jälkiteollisen askeettisuuden, läntisen materialis-
min vaihtoehdoksi. Se korosti vahvasti kollektivismin asettamista liberaalin indi-
vidualismin sijalle. Tällainen katsanto tuli eräässä mielessä lähelle eurooppalaista 
kommunitaristista yhteiskuntafilosofiaa. 

Perusajatus oli kuitenkin sama kuin Gumiljovilla: sellainen järjestelmä, joka 
saattaa sopeutua läntisille maille, ei sovi Venäjälle eikä useimmille muillekaan 
maailman maille. Panarinin geopoliittinen oppi kietoutui tähän perusajatukseen ja 
ikään kuin nousi siitä. Se perustui osaksi jälkineuvostoliittolaisen alueen kansojen 
yhteen kokoamiselle uudeksi euraasialaiseksi valtioksi. Osaksi se ilmeni vahvana 
arvosteluna Yhdysvaltain johtamaa maailmanjärjestelmää kohtaan. Vaikka länsi 
puheen tasolla kuuluttaisi monikulttuurisuutta ja demokratiaa, kansainvälisessä 
politiikassa länsi näyttäytyi autoritaarisena rakenteena, joka oli valmis aggressii-
visiin reaktioihin aina, kun se törmäsi kansallisista arvoistaan kiinni pitäviin ei-
länsimaisiin kansoihin. Siksi Venäjän tehtävä maailmassa oli pelkkää geopoliittista 
tasapainottamista laajempi missio. Venäjän piti näyttää mallia ja yhdistyä niiden 
kansojen kanssa, jotka puolustivat omia kulttuurisia arvojaan. Tämän uuden eu-
raasialaisen valtion tehtävä oli suojella maailman monimuotoisuutta, pelastaa 
maailma amerikkalaisuuden vaihtoehdottomuuden uhalta. Kulttuurien moni-
muotoisuuden säilyttäminen puolestaan oli mahdollista vain luomalla vastapainoja 
Yhdysvalloille. Realismin kielellä tämä tarkoittaisi moninapaista maailmaa.

Poliittisessa käytännössä euraasialainen oppi on verraten suoraviivaista suur-
vallan geopoliitiikkaa. Venäjän turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai Patrušev, 
yksi niistä muutamasta miehestä, jotka Vladimir Putinin ohella osallistuvat kor-
keimman tason turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon, ilmaisee lokakuussa 
2014 annetussa haastattelussa selväsanaisesti tämän ajattelutavan. Sen yksi kan-
tava pilari on Venäjän voiman puolustaminen ja uudelleenrakentaminen, toinen 
asettuminen Yhdysvaltoja vastaan. Tässä ajattelussa Yhdysvallat ja erityisesti sen 
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keskustiedustelupalvelu CIA olivat avainasemassa Neuvostoliiton hajottamisessa. 
Nykytilanteessa Yhdysvallat pyrkii saattamaan geopoliittisen hankkeensa lop-
puun.  Siinä se käyttää itse järjestämäänsä Ukrainan kriisiä tekosyynään: 

Amerikan johtavat piirit saivat rohkeutta Neuvostoliiton voiman 
laskusta ja romahtamisesta ja tekivät kaikkensa saadakseen Venäjän 
ja Keski-Aasian tärkeimmät raaka-aineet sekä niiden kuljetusreitit 
kontrolliinsa. Washingtonin tarkoitus oli laajentaa vaikutuspiirinsä 
Mustallemerelle, Kaukasukselle ja Kaspianmeren alueille. Kaikkien 
näiden alueiden katsottiin olevan strategisesti tärkeitä Yhdysvaltain 
kansalliselle edulle. Ainoastaan Venäjä haittasi Amerikan suunni-
telmia saavuttaa täydellinen hallinta niiden raaka-ainevaroihin ja 
kuljetusreitteihin, sillä Venäjällä oli yhä mahdollisuus aiheuttaa so-
tilaallisesti kohtuuttomia vahinkoja Yhdysvalloille. Amerikkalaiset 
strategit uskoivat, että ratkaisu tähän ongelmaan olisi hallintojärjes-
telmämme lopullinen tuho ja maamme lopullinen hajoaminen.79

Näkyvä – joskin akateemisesti vähän arvostettu – hahmo nykyisessä eu-
raasialaisessa liikkeessä on Moskovan valtionyliopiston professori Aleksandr Du-
gin, joka on nostettu Venäjän valtapuolueen Yhtenäinen Venäjä geopoliittiseksi 
pääideologiksi. Hän päätyi jopa valtionduuman puhemiehen neuvonantajaksi sen 
jälkeen kun hän ei vaaleissa yltänyt edustajaksi. Toisin kuin Panarinin omaperäi-
nen yhdistelmä erilaisia poliittis-filosofisia aineksia, Dugin ei lisää juuri mitään 
aiempaan klassisen euraasialaisuuden maailmankuvaan. Paremminkin hän yksin-
kertaistaa sitä. Lisäksi hänen tyylinsä ja kielensä on kömpelöä. Se että Duginin 
ajatukset tuntuvat lännestä katsottuna usein kiihkomielisiltä, ei johdukaan ajatus-
ten ainutlaatuisuudesta vaan niiden vanhanaikaisuudesta ja älyllisen hienostunei-
suuden puutteesta. Dugin hyväksyy pureskelematta klassisen euraasialaisuuden 
perusväittämät ja sopeuttaa nämä suoraviivaisesti uuteen jälkineuvostoliittolaiseen 
aikakauteen ja nykyvenäläiseen nationalistiseen aatemaailmaan. Duginin kirjoja 
luetaan silti kurssikirjoina venäläisissä yliopistoissa kansainvälisen politiikan oppi-
aineessa. Tällä on luultavasti jonkinmoista merkitystä tulevaan venäläiseen ulko-
poliittiseen ajatteluun. 

Lännessä Duginia on arvovaltaisilla areenoilla nimitetty presidentti Vladi-
mir Putinin aivoiksi, etenkin alkuvuoden 2014 Krimin tapahtumien jälkeen.80 
Todennäköisesti kyse on näköharhasta, aivan kuten kyse oli Haushoferin ja Hitle-
rin tapauksessa. On silti selvää, että Dugin on intohimoinen putinilainen. Hänen 
sanomansa huipentuu euraasialaisuuden nykyiseen päähankkeeseen eli Euraasian 
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unioniin. Tämän poliittisen hankkeen vaatimattomampi versio on ainakin nimelli-
sesti jo toteutunut Euraasian taloudellinen unioni, johon Venäjä on saanut houku-
teltua Armenian, Kazakstanin ja Valko-Venäjän. Kunnianhimoisempi poliittinen 
yhdentymishanke ei ole ollut kovin menestyksekäs, sillä muut valtiot eivät ole 
halukkaita pitkälle menevään poliittiseen liittoon Venäjän kanssa. Ne pelkäävät – 
aivan kuten monet valtiot ja puolueet Euroopan unionissa – toimintavapautensa 
menettämistä.

Mikäli näemme Duginin edustavan edes jossain määrin Venäjän johdon ajat-
telua, merkille pantavaa on se, että verrattuna neuvostoaikaiseen marxismi-leni-
nismiin, tämän opin – samaten kuin Panarinin ajattelun – tavoitteena ei kuiten-
kaan ole maailmanvalta, vaan moninapainen voimatasapaino. Alueellisella tasolla 
tehtävänä on luoda sellainen yhdentynyt euraasialainen kokonaisuus, joka pystyy 
edustamaan yhtä napaa moninapaisessa maailmassa. Tämä ”tarkoittaa entisen 
Neuvostoliiton alueen yhdistämistä yhdeksi strategiseksi kokonaisuudeksi.” Näin 
”Venäjän geopoliittinen strategia palaa sen mannermaisiin ulottuvuuksiin, kun sen 
rooli sydämaana selkiytyy, vahvistuu ja pannaan täytäntöön.”81

Rajojaan etsivä geopolitiikka

Klassisen geopolitiikan kuten myös sen uudempien versioiden suosio ja vetovoima 
perustuvat niiden luomiin suuriin kertomuksiin sekä lavein vedoin maalattuihin 
suurvaltapoliittisiin tilannekatsauksiin. Ne tekevät yksinkertaisella ja silti viehät-
tävällä tavalla muutoin niin monijäsenisestä maailmanhistoriasta ymmärrettävän. 
Uudemman geopoliittisen ajattelun alueelle voidaan silti sijoittaa myös tutkimus, 
joka on paljon vähemmän historiallis-filosofista pohdintaa ja ideologisväritteistä 
missiota. Se on ehkä kuivempaa ja vähemmän kaunokirjallista kuin klassinen geo-
politiikka. Tällainen tutkimusala ei omaa itselleen suurta geopoliittista lähetyssa-
nomaa eikä se pyri oikeuttamaan jonkin maan tiettyä politiikkaa. Se yksinkertai-
sesti pohtii minkä tahansa valtion geopoliittisten ominaisuuksien, kuten koko ja 
sijainti, merkitystä sen ulkopolitiikan muodostumiselle.

Valtion koko on jo arkiajattelussa tekijä, jota ei voi ohittaa. Realismillekin 
tunnusmerkillinen ajatus valtion koosta puhuttaessa on, että suuret valtiot tekevät 
mitä voivat ja pienet kärsivät minkä joutuvat.82 Paavo Haavikko on joskus kirjoit-
tanut talvisodan syistä, että Suomen vika oli yksinkertaisesti siinä, että se ei ollut 
kyllin suuri valtio ja että se oli hankalassa paikassa pahassa ajassa. ”Ja niin syyttä-
vät eri kirjoittajat Suomea eri asioista, kuka lyhytnäköisyydestä, kuka mistäkin, ja 
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lopulta siitä, että se on olemassa.”83 On itse asiassa olemassa kokonainen pienval-
tiotutkimuksen perinne tai koulukunta. Sen pohjalta on silti vaikea tehdä kovin 
suuria yleistyksiä pienvaltioiden ulkopolitiikan luonteesta.84 On voitu todeta, että 
suurvalloille jo pelkkä status olla suurvalta on tärkeä asia,85 kun taas pienet valtiot 
ovat joustavampina ulkopolitiikassaan.86 Professori Raimo Väyrynen on kiinnittä-
nyt huomiota – James N. Rosenaun teoriaan viitaten – erityisesti pienen valtion 
tarpeeseen sopeutua. Tuollainen sopeutuminen voi saada erilaisia muotoja. Säilyt-
tävä sopeutuminen on sellaista, jossa pienvaltio pyrkii sopeutumaan kansainväli-
siin paineisiin luopumatta poliittisista ja taloudellisista saavutuksistaan. Alistuva 
sopeutuminen saattaa olla perusteltua poliittisissa ja sotilaallisissa kysymyksissä, 
jos sillä vältetään joutumasta suurvaltojen välisten ristiriitojen kohteeksi. Aktii-
vinen ulkopoliittinen sopeutuminen on mahdollista vain silloin, kun pienvaltion 
taloudellinen perusta on riittävän vahva.87 Pienet valtiot on myös nähty etenkin 
niiden itsensä taholta suurvaltoja parempina sovittelijoina kansainvälisissä kiistois-
sa. Vaikka niillä ei ole samanlaista painostusvoimaa kuin suurvalloilla, ne eivät 
ainakaan yhtä helposti tuo omia etujaan neuvottelupöytään. Suurvallat eivät ehkä 
jakaisi tätä käsitystä, koska juuri suurvallan arvovalta ja voimavarat ovat useim-
miten ratkaisevia myös välitystehtävissä. Yhtä kaikki pienillä valtioilla on suurval-
loista poikkeava omakuva.88

Valtion sijainti on toinen tekijä, jonka merkityksen ulkopolitiikalle jokainen 
myöntäisi. Kun tällaista tekijää tarkastellaan, ei klassisen geopolitiikan historia-
tietoisen tarkastelun, vaan jonkinlaisen yleispätevämmän erottelun näkökulmas-
ta, kyse ei ole siitä, kuinka lähellä Suomea Pietari sijaitsee tai missä kulkee raja 
Venäjän ja Ukrainan välillä.  Puhe on yleisemmin siitä, miten luokittelemme valtiot 
niiden sijainnin mukaan. Ajatus siitä, että saarivaltioiden ulkopolitiikka poikkeaa 
mannermaisten valtioiden ulkopolitiikasta, on nykyaikanakin usein kuultu väi-
te. Saarivaltioiden nähdään olevan vapaakaupan puolestapuhujia. Ne ovat myös 
rakenteellisesti siinä mielessä eri asemassa, etteivät ne tavallisesti koe välitöntä 
sotilaallista uhkaa. Nykyisen rakenteellisen realismin yksi johtohahmoista, Chica-
gon yliopiston professori John Mearsheimer puhuu veden pysäyttävästä voimasta 
suurvaltojen kilpailun etenemiselle kamppailuksi alueellisesta vallasta maailman-
vallaksi.89 Strateginen kilpailu vähenee, jos valtioita erottaa valtameri. Maarajojen 
määrä on puolestaan yhdistetty, ainakin suurvaltojen osalta, taipumukseen nou-
dattaa aggressiivisempaa ulkopolitiikkaa. Saksan sijainti Euroopan keskellä eli 
Mittellage on ollut usein esille nostettu selitys, kun on pohdittu sitä, miksi Saksa 
aloitti kaksi kertaa maailmansodan 1900-luvulla. Toisaalta Saksan aseman on tul-
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kittu tarkoittavan sitä, että Saksan on kyettävä yhteistyöhön ja rakentamaan koko 
sitä Eurooppaa, jonka keskellä se sijaitsee.90 Toisin sanoen niin Saksan käymiä sotia 
ja pyrkimystä ylivaltaan kuin sen eurooppalaista yhdentymispolitiikkaa ja monen-
keskisen politiikan suosimista on selitetty sen maantieteellisellä sijainnilla.

Väestön määrä ja siihen liittyvät muutokset ovat perinteinen geopoliittisten 
selitysten osatekijä. Jo Kullervo Killinen, valtiotieteen tohtori, yleisesikuntako-
mentaja sekä Sotakorkeakoulun opettaja, totesi 1964 julkaistussa mainiossa teok-
sessaan Kansainvälinen politiikka, että maantieteellinen ympäristö on vain ”erään-
lainen näyttämö, jolla voidaan näytellä, ja on näytelty, monenlaisia näytelmiä”.91 

Näyttelijöinä ovat kansat eli geostrategisessa tarkastelussa juuri maiden väestö. 
”Ratkaisevat muutokset väestön määrässä ilmentävät useimmiten myös ratkaise-
via muutoksia kansainvälisessä politiikassa.”92 Killisen sattuva esimerkki osoittaa 
sen, miten väestömäärän voi nähdä jopa jonkinlaisena rakenteellisena kausaalisena 
selittäjänä sodalle:

Hitlerin hyökkäys Neuvostoliittoon 1941 tapahtui paljon epäedul-
lisempien voimasuhteiden merkissä kuin aikanaan Napoleonin, sillä 
80 miljoonaa saksalaista vastassa oli melkein kaksisataamiljoonai-
nen jättiläisvaltio. Saksalaiset strategit laskivat kuitenkin, että tämä 
oli viimeinen mahdollisuus demografisen ehkäisysodan käymiseen, 
koska Saksan väestönlisäys oli pysähtymässä kaikista ponnistuksista 
huolimatta, mutta Neuvostoliiton väestö lisäytyi edelleen voimak-
kaasti.93

 
 Mainitsemisen arvoiseen geopoliittiseen tutkimukseen, joka ei perustu ideo-

logisille tai nationalistisille vakaumuksille, kuuluu epäilemättä Nazli Choucrin 
ja Robert Northin tunnettu vuonna 1975 julkaistu teos pitkän aikavälin syistä 
ensimmäisen maailmansodan selittämisessä. He kohdistavat huomion kolmeen 
muuttujaan: kotimaiseen väestönkasvuun, teknologian kehittymiseen sekä luon-
nonvarojen saatavuuteen. Choucri ja North kehittävät termin lateraalinen (sivu-
suuntainen) paine viittaamaan kansojen yleiseen taipumukseen laajentaa ulkoista 
toimintaansa raaka-aineiden, markkinoiden, elintilan, sotilastukikohtien tai lähes 
minkä tahansa asian vuoksi. Teoria yksinkertaisesti väittää, että kansakunnan asu-
kastiheyden kasvu ja teknologian kehitys kasvattavat luonnonvarojen tarvetta. 
Nopea väestökasvu edellyttää ulkoista kasvua. Tällaiset valtiot pyrkivät tavalla 
tai toisella – siirtomaiden etsinnällä, kaupalla, ulkomaisilla investoinneilla, valloi-
tuksilla – laajentamaan elinpiiriään ja raaka-aineiden saantiaan. Kun kahden tai 
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useamman suurvallan edut törmäävät tällaisessa kasvutilanteessa, seuraa tietenkin 
konflikti.94 Teoriaa on tietenkin kritisoitu – esimerkiksi sillä että raaka-aineiden 
saatavuus ei ollut Choucrin ja Northin tapaustukimuksen kohteena olleessa en-
simmäisessä maailmansodassa mikään ratkaiseva tekijä.95 Uudemmassa tutkimuk-
sessa on esitetty myös niin sanottu vallansiirtymäteoria, joka on eräässä mielessä 
vastakkainen väitteelle että väestönkasvu lisää aggressiivisuutta.  Yhdysvaltalai-
nen tutkija Jennifer Dabbs Sciubba on selittänyt Venäjän 2000-luvun jälkeistä 
ulkopolitiikkaa vuoden 2014 kirjoituksessaan – lähtien ajatuksesta että se on ag-
gressiivista – juuri sillä, että sen väestö on jyrkässä laskussa.96

Geopolitiikka on yhtä kaikki osoittautunut oppialaksi, joka lakkaamatta 
etsii rajojaan sitä mukaa kun itse maailma muuttuu, etenkin teknologian kehityk-
sen myötä. Jo Mackinder tähdensi rautateiden merkitystä Euraasian geopoliittisen 
aseman muutoksessa. Myöhemmät geopoliitikot nostavat usein esille erityisesti 
mannertenväliset ohjukset tekijöinä, jotka kylmän sodan kaudella muovasivat 
geopoliittiset olosuhteet uusiksi. Ydinaseiden mahdollinen leviäminen tulee yhä 
ottaa huomioon geopolitiikan karttapöydällä. 

Ehkä uusin geopolitiikan aluevaltaus on Oxfordin yliopistossa vaikuttava 
ja usein omituisista aiheista kirjoittavan Nayef R. F. Al-Rodhanin kirja vuodelta 
2012 Meta-Geopolitics of Outer Space.97 Perusajatus on, että koska avaruudesta on 
tullut kasvava toiminta-alue yhä useammille valtioille sekä yksityisille yrityksille, 
ulkoavaruuden kasvavat turvallisuusriskit ja siellä tapahtuvan toiminnan haavoit-
tuvuus vaatii yhteisen hallintajärjestelmän luomista. Riskeihin hän lukee törmä-
ysvaaran lisääntymisen, asevarustelun ulottumisen avaruuteen sekä avaruussään 
(aurinkomyrskyjen magneettisten seurausten) mukanaan tuomat vaarat satellii-
teille ja muille laitteille. Aihepiiri on vielä uusi eikä mitään laajempaa teoreettista 
keskustelua tai koulukuntaa sen ympärille ole syntynyt. 

Uusi geopolitiikkaan vaikuttava ilmiö on myös ilmastonmuutos, joka vai-
kuttaa esimerkiksi uusien merireittien käyttöönottoon ja vedenalaisten luonnon-
varojen hyödyntämiseen.98 Kehitys on johtanut sotilaallisen toiminnan aktivoitu-
miseen arktisella alueella ja siitä saattaa hyvinkin muodostua uusi geopoliittinen 
solmukohta, jonka strategisesta hallinnasta valtiot kiistelevät. 

Venäläisen tutkimusryhmän asennettua vuonna 2007 titaanista tehdyn Ve-
näjän lipun yli neljän kilometrin syvyyteen kiistellylle merenpohjalle on vain yksi 
esimerkki kilpajuoksusta, joka on vasta alkamassa. Olemassa olevat geopoliittiset 
pohdinnat on melko helppo soveltaa tähän uuteen maantieteelliseen kiinnostus-
alueeseen. Suuntaus mitä joskus nimitetään uudeksi geopolitiikaksi99, ei näe geopo-
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litiikkaa yhtä deterministisenä voimana kuin klassinen geopolitiikka. Se laajentaa 
näköpiirin valtioiden lisäksi myös yhteiskunnallisiin ja toiselta käsin maailman-
laajuisiin toimijoihin. Se kiinnittää maantieteen ja sotilaallisten tekijöiden ohella 
huomattavaa huomiota taloudellisten voimavarojen jakautumiseen sekä teknolo-
gian hallintaan, eikä useinkaan maalaa vain yhtä geopoliittista todellisuutta vaan 
tukeutuu tulevaisuutta arvioidessaan mahdollisiin maailmoihin eli skenaarioihin. 
Geopoliittisia visioita uudessa geopolitiikassa eivät enää myöskään tuota pelkäs-
tään klassisten teoreetikoiden tapaiset yksittäiset älyköt, vaan yhä useammin on 
kyse suurilla voimavaroilla varustetuista tutkimus- ja tiedustelulaitoksista, joista 
osa toimii voittoa tuottavina yrityksinä. Eräässä mielessä kyse on juuri sellaisista 
koko maailman mitassa verkottuneista supertiedelaitoksista, joita yhdysvaltalai-
nen propaganda kuvitteli natsi-Saksan Klaus Haushoferin hallitsevan.

Yksi tunnetuimmista yksityisistä laitoksista on vuonna 1996 perustettu 
Stratfor, joka on unkarilaisperäisen amerikkalaisen politiikkatieteilijän George 
Friedmanin luomus. Stratfor julkaisee paitsi päivänkohtaista aineistoa ja aihekoh-
taisia katsauksia, myös kymmenvuotisennusteita maailman geopoliittisista kehi-
tysnäkymistä. Tuorein niistä on aikakaudelle 2015–2025. Hieman yksinkertais-
tettuna se ennustaa Yhdysvaltain ylivalta-aseman jatkumista. Se odottaa myös 
Kiinan kasvun pysähtymistä ja tiivistyvää alueellista kilpailua Japanin kanssa. 
Samaan aikaan monet uudet valtiotoimijat nousevat globaaliin suurvaltarooliin ai-
nakin taloudellisesti. Euroopan unioni taantuu ja sen epäyhtenäisyys kasvaa. Suuri 
osa Afrikkaa ja Lähi-Itää luisuu pysyvämmin monien ei-valtiollisten toimijoiden 
pelikentäksi. Venäjän osalta arvio lausuu seuraavasti:

Nykyinen vastakkainasettelu Venäjän kanssa Ukrainan johdosta 
säilyy kansainvälisen järjestelmän keskipisteenä seuraavat vuodet, 
mutta emme usko että Venäjän federaatio voi säilyä nykyisessä 
muodossaan koko vuosikymmentä. Sen ylenmääräinen riippuvuus 
energian viennistä ja hintataso-odotusten epäluotettavuus tekevät 
mahdottomaksi Moskovalle ylläpitää institutionaalisia suhteitaan 
poikki koko laajan Venäjän federaation. Odotamme Moskovan val-
lan huomattavaa heikentymistä, mikä johtaa Venäjän muodolliseen 
ja epämuodolliseen hajaantumiseen. Venäjän ydinaseiden turvalli-
suudesta tulee päällimmäinen huolenaihe, kun tämä kehitys nopeu-
tuu vuosikymmenen loppua kohti.100 

Mainittakoon Stratforin myös ennustavan, että tässä kymmenen vuoden Ve-
näjän hajoamiskehityksen tähtäimessä ”Karjalan alue pyrkii liittymään takaisin 
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Suomeen”. Vastaanvanlaisia skenaarioita esitettiin tietenkin runsaasti jo heti Neu-
vostoliiton hajottua.101

Kriittinen geopolitiikka ei ole geopolitiikkaa

Yhteiskuntatieteen näkökulmasta niin sanottu kriittinen geopolitiikka on silti ehkä 
kaikkein vahvin suoni nykyisessä geopoliittisessa keskustelussa. Osaksi se ei ole 
geopolitiikkaa ensinkään, vaan sen voi pikemminkin nähdä klassisen geopolitii-
kan antiteesinä. Perinteistä geopolitiikka on kiinnostanut löytää maantieteestä ja 
siihen liittyvistä seikoista pohjaa väitteille siitä, minkälainen maailma oikeasti on 
ja minkälaiset voimat kansojen politiikkaa ohjaavat. Sitten se on ehdottanut tältä 
pohjalta yhtä taikka toista ulkopoliittista tai turvallisuuspoliittista strategiaa jolle-
kin maalle. Kriittinen geopolitiikka kiistää tällaisten käsitysten objektiivisuuden. 
Se pyrkii näkemään ne enemmänkin kulloisenkin tilanteen tai toimijan erityisessä 
yhteydessä. Geopoliittiset käsitykset ovat kriittisen geopolitiikan mukaan aina jol-
lakin tavalla kuviteltuja. Ne voivat olla, ja useimmiten ovat, myös etulähtöisistä 
syistä tarkoituksellisesti rakennettuja mielikuvia tai poliittisia ohjelmia pikemmin-
kin kuin tosiasioita.

Uppsalan yliopiston professori Stefano Guzzini on esittänyt, että geopoliit-
tisen ajattelun renessanssi monissa maissa, kuten esimerkiksi Venäjällä, liittyy ti-
lanteeseen, jossa maa käy läpi identiteettikriisiä. Maan rajat ovat muuttuneet, sen 
entinen rooli kylmässä sodassa on tullut merkityksettömäksi, se joutuu hakemaan 
uutta paikkaa maailmanpolitiikassa. Geopoliittinen ajattelu tarjoaa tavallaan oi-
kopolun ja kouriintuntuvan tavan uuden identiteetin löytämiseen.102 

Kriittinen geopolitiikka arvostelee erityisesti klassisen geopoliittisen ajatte-
lun normatiivisuutta. Tuo piirre ei kriittisen geopolitiikan mielestä ole lainkaan 
viaton. Se ei ole edes asioiden näkemistä eri tavoilla joistakin kulttuurisista tai psy-
kologisista syistä johtuen. Useimmiten geopolitiikassa on tässä katsannossa yksin-
kertaisesti kyse vallasta, eritoten vallan ja tiedon suhteesta, jossa jokin geopoliit-
tinen näkemys tietoisesti omaksutaan. Oikein valitulla geopoliittisella näkemyk-
sellä voimme perustella mitä tahansa valtasuhdetta tai pyrkiä edistämään sellaisen 
syntymistä. Geopolitiikan hyväksikäyttö liittyykin kriittisessä geopolitiikassa juuri 
suurvaltojen valtapyrkimyksiin. Irlantilaissyntyinen ja sittemmin amerikkalaistu-
nut kansainvälisten suhteiden professori Gearóid Ó Tuathail, kriittisen geopolitii-
kan näkyvin nimi, kirjoittaa: ”Geopolitiikan perusta ei ole kova ja luonnollinen 
kallio, vaan sosiaalinen ja väistämättä poliittinen.”103 
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Nykypäivän politiikan tutkimuksen katsannossa kriittinen geopolitiikka, 
päinvastoin kuin klassinen geopolitiikka, katsotaan aidoksi yhteiskuntatieteek-
si. Kriittisen geopolitiikan myötä, joka on irtisanoutunut klassisen geopolitiikan 
kaltaisesta valtiokeskeisestä ohjeellisesta julistuksesta, geopolitiikka on palannut 
myös läntisen yliopistomaailman kansainvälisten suhteiden oppikirja-aiheeksi.104 
Kriittisen geopolitiikan juuret voidaan vetää ainakin 1970-luvulle, mutta oppialan 
synty ajoittuu 1990-luvun puolivälin paikkeille. Se on selkeä postmodernistisen ja 
osin jälkistrukturalistisen koulukunnan lapsi, joka hakee virikkeensä ja välineensä 
näiden ajatusvirtausten tyypillisiltä ranskalaisilta oppi-isiltä, sellaisilta kuin Michel 
Foucault ja Jacques Derrida. Kaikille kriittisille teorioille on ominaista hienosteleva 
kielenkäyttö, mutta itse perusajatus on yleensä kutakuinkin yksinkertainen. Ku-
ten kriittiset teoriat yleensä, myös kriittinen geopolitiikka nojautuu kaavaan, jossa 
halutaan ”dekonstruoida” eli palauttaa alkutekijöihinsä ”hegemonisia diskursseja” 
eli vallitsevia ajattelutapoja. 

Tämä on merkittävällä tavalla erilainen tutkimussuuntaus kuin se perin-
teisempi ulkopolitiikan selittäminen, jossa ”rekonstruoidaan” jokin tapahtuma, 
esimerkiksi sillä tavoin kuin Hercule Poirot aina tekee mysteerien lopuksi; kerää 
kaikki asianosaiset, mukaan luettuna murhaaja, yhteen huoneeseen kuulemaan 
miten ja mistä syistä murha oli tehty. Jos jatkamme samalla metaforalla, kriittises-
sä geopolitiikassa sitä vastoin puhutaan niistä olosuhteista ja niiden olosuhteiden 
luojista, joissa murha oli mahdollinen.  Murhaan syypää onkin, ei murhan tekijä, 
vaan diskurssin luomat olosuhteet. Kysymys on valtavirta-ajattelun ”kielellisten 
peitteiden riisumisesta” eli kielenkäytön lausumattomien ennakko-oletuksien tar-
kastelemisesta ja niiden alta paljastuvien valtarakenteiden julkituomisesta. Kriitti-
sen geopolitiikan tapauksessa puretaan kuviteltuja vallitsevia geopoliittisia ajatus-
rakennelmia, jotta voisimme kyseenalaistaa niiden kautta tuotetut ja mahdollisesti 
oikeaan maailmaan siirretyt valtasuhteet.105 Kriittisen geopolitiikan harrastajalle 
sellaiset perinteisten geopolitiikkojen lauseet kuten ”maantieteelle emme voi mi-
tään!” taikka ”maantiede ei väittele, se vain on!” ovat luonnostaan epätosia. Maan-
tieteen geopoliittinen ymmärtäminen ja nuo lauseet itse ovat yhteiskunnallisesti 
rakennettuja; useinpa ne on vielä luotu palvelemaan jotain valtapyrkimystä tai 
poliittista hanketta.

Käytännössä kriittinen geopolitiikka ei kuitenkaan ole edennyt kauaksi 
sellaisesta perinteisemmästä valtioiden tai niiden johtoryhmien ideologioiden ja 
uskomusjärjestelmien tutkimuksesta, jossa geopoliittisia väitteitä ei tavallaan ote-
ta tosiasioina, vaan nähdään että kyse on jonkin yhteiskunnallisen tai yksityisen 
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toimijan mentaalisista kartoista, jotka ovat samalla poliittisesti tarkoitusperäisiä. 
Josif Stalinin valtakaudella Neuvostoliiton virallista ulkopolitiikkaa vallitsi niin 
sanottu ”kahden leirin maailmankuva”. Stalinin luottomies Andrei Ždanov piirsi 
vuonna 1947 näiden kahden leirin rajoja: anti-imperialistiseen rintamaan kuului-
vat Neuvostoliiton johdolla Puola, Jugoslavia, Tšekkoslovakia, Bulgaria, Roma-
nia, Unkari, Albania, Indonesia, Vietnam ja ”osittain” Suomi; sympatioita tätä 
leiriä kohtaan tunsivat Intia, Egypti ja Syyria. Puolueettomuudelle ei tässä maail-
mankuvassa ollut sijaa. Mutta kun Nikita Hruštšov vuonna 1956 kommunistisen 
puolueen 20. edustajakokouksessa teki irtioton tähän maailmankuvaan, maailmaa 
yhtäkkiä luonnehtikin sosialististen maiden ja sotilasliittoihin kuulumattomien 
maiden ”rauhanvyöhyke”, johon kuului sekä sosialistisia että ei-sosialistisia Euroo-
pan ja Aasian valtioita. Yksissä tuumin tämä vyöhyke – Suomi ja muut Euroopan 
puolueettomat maat mukana samassa rintamassa – asettui pieneksi kutistunut-
ta ”imperialistista leiriä” vastaan. Maailman voimasuhteet näyttivät näin pelkällä 
maailmankuvan muutoksella heilahtaneen lähes yhdessä yössä päälaelleen.106

Tampereen yliopiston emeritusprofessori Vilho Harle ja Helsingin yliopiston 
professori Sami Moisio, joita on innoittanut juuri uudempi kriittisen geopolitiikan 
ajattelutapa, ovat tulkinneet Suomen geopoliittista asemaa tarkastelemalla suoma-
laisten ”oman paikan” määrittämistä ulkopoliittisissa puheissa. He kutsuvat sitä 
”kansalliseksi identiteettiprojektiksi”. Lähtökohta on ajatus, että Suomella ei ole 
mitään objektiivista geopoliittista tai maantieteellistä ”tosiasiaa”, vaikka sellaiseen 
on historian saatossa usein viitattu. Merkittävän identiteettipoliittisen muutoskau-
den he ajoittavat Mauno Koiviston presidenttikaudelle. Harlen ja Moision käsi-
tyksen mukaan Koiviston toiminta oli ”identiteettipoliittista kielenhuoltoa, jonka 
avulla Suomen asema siirtyi Neuvostoliiton varjosta ja kylmän sodan harmaalta 
vyöhykkeeltä kohti sitä paikkaa, jonka kansallinen identiteetti ja menestykselli-
nen puolustustaistelu Neuvostoliiton miehitysyrityksiä vastaan olivat Suomelle 
antaneet”. Koiviston kaudella Suomen geopoliittista asemaa muokattiin vähitellen 
harmaalta vyöhykkeeltä kohti sen luonnollista paikkaa ja valtioryhmää, joka tässä 
tapauksessa nähtiin Pohjoismaiden lisäksi Länsi-Eurooppana.107

Tällaisessa tarkastelussa tärkeätä on havaita mielikuvien poliittisuus sekä 
sitä myötä niiden kytkeytyminen uusien todellisuuksien tuottamiseen, jotka ovat 
osittain tai joskus jopa pelkästään kielen avulla luotuja. Kyse on geopoliittisen 
kielen käytöstä jonkin poliittisen hankkeen perustelemiseksi. 

On varsin vaivatonta löytää päivänpolitiikasta esimerkkejä geopolitiikan 
kielen tarkoituksellisesta hyväksikäytöstä uusien todellisuusmielikuvien luomises-
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sa. Elokuussa 2014 Washington Post -lehden kolumnisti ja Pulitzer-palkittu histo-
rioitsija Anne Applebaum kuvasi melko osuvasti Kremlin linjaa Euroopan geopo-
liittisen kartan uudelleen kirjoittamisessa:

Viime päivinä venäläiset joukot ovat kantaneet aiemmin tunte-
mattoman maan Novorossijan [Uusvenäjän] lippua ja marssineet 
kaakossa Ukrainan rajan yli. Venäjän Tiedeakatemia ilmoitti äsket-
täin, että se julkaisee syksyllä Novorossijan historian, oletettavasti 
palauttaen sen juuret Katariina Suureen. Erilaisia karttoja Novo-
rossijasta sanotaan kiertävän Moskovassa. Jotkut pitävät sisällään 
Harkovan ja Dnepropetrovskin, kaupungit, jotka ovat yhä satojen 
kilometrien päässä taisteluista. Jotkut sijoittavat Novorossijan pai-
kan rannikolle siten, että se yhdistää Venäjän Krimin niemimaahan 
ja lopulta Transnistrian kanssa, joka on Venäjän valloittama Moldo-
van provinssi.108

Laajemmassa tarkastelussa kriittisen geopolitiikan huomio on niissä muu-
toksissa, joita globalisaatio aiheuttaa perinteiseen valtiokeskeiseen geopoliittiseen 
järjestelmään. Erityisesti koulukunta on arvostellut sellaisia perinteestä kumpuavia 
näkemyksiä, jotka palauttavat nämä ilmiöt valtioiden ominaisuuksiksi.109  Esimer-
kiksi Ó Tuathail korostaa perinteisen valtiokeskeisyyden murentumista ja pyrkii 
osoittamaan, miten valtion ulkopoliittiset käytännöt eivät tarpeellisessa määrin 
ota tätä huomioon. Valtiokeskeisyyden hän määrittelee110 tilanteeksi, jossa valtioil-
la on yksinomainen valta omalla alueellaan, jolloin ulkoinen ja sisäinen politiikka-
alue ovat selvästi erotettavissa ja valtion rajat ovat samoja kuin yhteiskunnan rajat. 
Näin ollen ”me” ja ”he” ovat myös selvästi erotettavissa. 

Mutta näin ei ole enää asiain laita kriittisen geopoliitikon maailmassa. Sel-
laisen postmodernin aikakauden alun, jolloin nämä ehdot eivät enää täyttyneet, 
Ó Tuathail määrittelee 1960- ja 1970-luvuille. Silti vasta 1980- ja 1990-luvuilla 
kolme erillistä kehitysvaihetta kietoutuivat yhteen siten, että maailma siirtyi post-
moderniin geopoliittiseen aikakauteen. 

Ensimmäinen näistä oli ylikansallisten yritysten ja vastaavien markkinoiden 
tuleminen nykyaikaisen kapitalismin ominaispiirteeksi. Sitä myötä keskinäisriip-
puvuus kasvoi maailmassa. Toinen oli tieto- ja kommunikaatioteknologian huima 
kehitys. Se teki mahdolliseksi globaalin tiedonvälityksen ja samalla kansalaisyh-
teiskuntien poikkikansallisen tai maailmanlaajuisen yhteistyön. Kolmas oli kyl-
män sodan loppuminen, mikä avasi tien turvallisuuskäsitysten muutokselle. Perin-
teinen valtioiden välinen uhkakuva-ajattelu sai antaa sijaa monille ei-valtiollisille 

”
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ja ei-alueellisille uhkakuville. Kylmän sodan turvallisuusjakolinja korvautui maa-
ilmanlaajuisella riskiyhteiskunnalla. Ó Tuathailin moite kohdistuu siihen, miten 
tällaiset modernisaation syvälliset muutokset esimerkiksi Yhdysvaltain ulkopoliit-
tisissa käytännöissä yhä palautetaan perinteisiin valtioihin. Uhat nähdään edel-
leen ulkoa päin tulevina uhkina. Joukkotuhoaseiden leviäminen sälytetään niin 
sanottujen roistovaltioiden syyksi. Kansainvälinen terrorismi yritetään yhdistää 
joihinkin niitä tukeviin valtioihin. Toisin sanoen maailmassa vallitsevat postmo-
derniset geopolitiikan olosuhteet, mutta niihin vastataan tukeutumalla perintei-
siin valtiokeskeisiin geopoliittisiin maailmankuviin.

Geopolitiikkaan liittyy määritelmällisesti kysymys valtioiden rajoista. Kriit-
tinen geopolitiikka on lähtenyt kyseenalaistamaan rajojen objektiivisuutta ja esit-
tää, että ne ovat eräässä mielessä diskurssien ja käytäntöjen rakentamia. Tässä 
katsannossa on esitetty, että maailmassa olisi meneillään jonkinlainen rajojen liu-
keneminen. Ilmiötä käsitellään suomeksi hankalasti kääntyvillä termeillä territo-
rialisoituminen (territorialisation) ja deterritorialisoituminen (de-territorialisation), ja 
suunta olisi siis edellisestä jälkimmäiseen. Oulun yliopiston maantieteen professori 
Anssi Paasi on lähtenyt soveltamaan näitä käsitteitä Suomen ja Venäjän rajaan. 
Hän väittää 1990-luvun keskivaiheilla kirjoitetuissa teoksissaan, että kylmän so-
dan jälkeen kyseinen raja on deterritorialisoitunut, mikä olisi esimerkki siitä miten 
mainitut ilmiöt muuttavat yhdenlaisen rajan toiseksi ja ”olennaisesti muokkaavat 
yhteiskunnallisten, hallinnollisten, taloudellisten ja poliittisten käytäntöjen alueel-
lisia ilmentymiä”, vaikka raja fyysisesti pysyy samassa paikassa.111 

Ongelma tällaisessa ajattelussa on tietysti se, että de-territorialisoituminen 
on vain nimi kyseiselle ilmiölle, jossa rajaan liittyvät käytännöt muuttuvat. Sitä 
on hankala pitää tavanomaisessa mielessä sellaisena vaikutuslähteenä, joka itse 
”muokkaisi” jotain, sillä silloin ilmiöllä selitetään itseään. Jos deterritorialisoitu-
mista taas ajatellaan jonkinlaisena yleisenä aikakauden ominaisuutena tai maail-
manhenkenä, joka saa konkreettiset ilmauksensa eri paikoissa, päädytään helpolla 
sellaiseen metafyysiikkaan, joka ei kovin paljon eroa monista klassisen geopolitii-
kan ajatusrakennelmista.  
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ULKOPOLITIIKKA LAATIKOISSA

Edellisissä luvuissa kuvatut realismi ja geopolitiikka, sekä johdannossa mainittu 
idealismi, ovat juuri sellaisia perinteisiä koulukuntia, joita vastaan 1950-luvulla 
syntynyt ulkopolitiikan analyysi hyökkäsi. Tästä suuntauksesta on turha hakea 
kiihkeää aatteellista paloa. Se ei ylistä hienostunutta historiallista intuitiota, se ei 
halua palavasti parantaa maailmaa eikä se syvämielisesti arvuuttele ihmiselämän 
filosofisia perusvaikuttimia. Tulos on ehkä tylsempi kuin perinteinen kirjoittelu 
kansainvälisistä suhteista. Mutta ulkopolitiikan analyysi toi kuria ja testattavuutta 
teoreettiseen ulkopoliittiseen ajatteluun. Se oli järjestelmällistä ja luokittelevaa. Se 
mahdollisti johtopäätösten yleistämisen ulkopolitiikan tekemisen laeiksi. Oppialan 
piirissä kehitetyt teoriat ja mallit ovat huomionarvoisia, ja ne tarjoavat huomat-
tavan määrän käsitteellisiä työkaluja, joiden hyödyllisyys ulkopolitiikan selittämi-
sessä ja ymmärtämisessä tulee pintapuolisenkin katsauksen puitteissa ilmeiseksi. 
Viimeisten viidentoista tai kymmenen vuoden aikana ulkopolitiikan analyysi on 
lisäksi kokenut jonkinlaisen uuden tulemisen.1

Ulkopolitiikan tutkimus on vertailua

Ehkä paras aikalaisarvio ulkopolitiikan analyysin kulta-ajasta löytyy Suomesta. 
Tampereen ja Turun yliopistoissa vaikuttanut professori Harto Hakovirta julkaisi 
vuonna 1981 ulkopolitiikan teorioita vertailevan tiiviin katsauksen.2 Hän nostaa 
esille yhdeksän sellaista vuosina 1954–1978 esitettyä ulkopolitiikan mallia, jotka 
ovat sekä yleisiä, useiden maiden ulkopolitiikan vertailuun soveltuvia että omin-
takeisia.3 Hakovirta tarkasteli malleja neljästä näkökulmasta. Ensimmäinen kysy-
mys kuului: mikä on kussakin tapauksessa toimija, jota analysoidaan? Hän päätteli, 
että suurin osa malleista tarkasteli virallisen päätöksentekojärjestelmän kokonais-
prosessia, joka piti sisällään valtionpäämiehet, hallitukset, diplomaatit sekä muut 
sellaiset valtionhallinnon osapuolet, jotka toimivat valtion virallisen ulkopolitiikan 
nimissä. Monet malleista eivät kuitenkaan määritelleet selkeästi toimijaa, vaan pu-
huivat ulkopoliittisesta eliitistä taikka poliittisesta järjestelmästä kokonaisuudes-
saan. Toinen näkökulmista tarkasteli toimintaperiaatetta: minkälainen toimija valtio 
on, mikä logiikka ohjaa sen päätöksentekoa ja toimintaa?  Hakovirran käsityksen 
mukaan varhaisemmat mallit perustuivat enemmän tai vähemmän oletukseen ra-
tionaalisesta toimijasta, kun taas myöhemmät mallit painottivat enemmän pää-
töksenteon psykologista tai kognitiivista eli tiedon käsittelyyn liittyvää luonnetta. 



142

Jotkut korostivat ulkopoliittisen järjestelmän kyberneettistä eli silmukkamaista 
itseohjautuvaa olemusta. Kolmas näkökulma kysyi, mikä on ulkopoliittisen mallin 
selityksen kohde. Useimmat mallit olivat Hakovirran mielestä suunniteltu analysoi-
maan yksittäistä päätöstä tai päätösten sarjaa, loput olivat sen sijaan vähemmän 
selkeitä tutkimuskohteissaan taikka pyrkivät kuvaamaan ulkopoliittisen päätök-
senteon kokonaisprosessia. Viimeinen Hakovirran näkökulma kiinnitti huomiota 
selityksen rakenteeseen. Mitä kyseinen malli oikeastaan tarkoitti väittäessään selit-
tävänsä tutkimuskohdettaan? Yleinen johtopäätelmä oli, että jonkinlainen ulkoa 
päin selittämisen ja sisältä päin ymmärtämisen yhdistelmä oli läsnä jokaisessa yh-
deksässä mallissa.

Yllä oleva yleiskatsaus ei selity ilman esimerkkejä. Lyhytkin vilkaisu ulko-
politiikan analyysin varhaisiin malleihin paljastaa oppialan yhteiset pirteet, mut-
ta myös mallien monenlaiset eroavaisuudet. Niitä tarkasteltaessa on kuitenkin 
otettava huomioon, että alun pitäen kyseiset teoriat ja mallit asettuivat enemmän 
traditionalisteja kuin toisiaan vastaan. Ero traditionalistien historiallis-filosofiseen 
kirjoitteluun oli silmiinpistävä. Usein tällainen teoretisointi etenkin alkuvaiheis-
saan turvautui graafisesti kuvattuihin malleihin ja matki näin kehittyneempiä 
yhteiskunta- ja luonnontieteitä. Kyse oli kirjaimellisesti mallien rakentamisesta 
samaan tapaan kuin fyysikko tai kemisti rakensi mallia molekyyleistä ja atomeista 
kuvaamaan jonkin kokonaisuuden ainesosia. 

Eräs varhaisimpia ulkopolitiikan analyysin sovelluksia on tuolloisen Prince-
ton yliopiston professorin Richard C. Snyderin kumppaneidensa kanssa kehittämä 
malli vuodelta 19544, jonka merkitys oppialalle on ollut ilmeinen. Siksi on syytä 
esitellä malli myös sen alkuperäisessä graafisessa muodossaan. Kuviossa 4 piirretyn 
mallin viehätys oli kahdessa seikassa. Se teki selkeän eron sisäisen ja ulkoisen toimin-
taympäristön välillä. Tässä ei ehkä ole ensi näkemältä mitään ihmeellistä. Mutta 
tuolloisessa keskustelussa ulkopolitiikan teoriasta se oli uutta luovaa. Se oli selkeä 
kannanotto sellaisen väitteen hyväksi, että ulkopoliittiseen päätöksentekoon vai-
kuttivat yhtä aikaa useat erilaiset seikat, joiden kaikkien vaikutuksia ja keskinäis-
vaikutuksia tuli tutkia. Näin se asettautui sitä suuntausta vastaan, jota monet pe-
rinteisempien koulukuntien kannattajat usein edustivat, nimittäin että yksittäinen 
tekijä, olkoonpa se voima, kansallinen etu, geopoliittinen asema, totalitaristinen 
yhteiskuntajärjestys tai kansakunnan luonne, tulisi nostaa jonkin valtion ulkopoli-
tiikan päällimmäiseksi selittäjäksi.5 

Yhtäkkiä keskustelu ulkopolitiikan selittämisestä ei enää ollutkaan kiistelyä 
yhden tai toisen tekijän merkityksestä, vaan siitä, miten moninaiset seikat yhdessä 
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muokkasivat ulkopolitiikkaa, miten ja missä tilanteissa ne vaikuttivat johonkin 
päätökseen. Toinen huomionarvoinen seikka oli juuri se, että Snyderin mallin koh-
de oli selkeästi päätöksenteko pikemminkin kuin ulkopolitiikan yleinen arviointi. 
Ulkopolitiikan analyysin mahdollisesti tunnetuin puolustaja nykyään, Brigham 
Youngin yliopiston professori Valerie Hudson onkin jälkikäteisarviossaan vuodelta 
2002 nostanut Snyderin mallin ja samalla koko ulkopolitiikan analyysin koulu-
kunnan keskeiseksi saavutukseksi juuri sen, että se asetti päätöksentekijän tarkas-
telun keskiöön.6 

Kuvio 4: Snyderin ym. (1954) ulkopolitiikan analyysikehys 

Samoihin aikoihin 1950-luvun puolivälissä kehiteltiin monia muita saman-
tapaisia malleja, joista on paikallaan lyhyesti mainita pari esimerkkiä. Puolalais-
syntyinen George Modelski, joka myöhemmin vaikutti professorina Washingtonin 
yliopistossa, kehitteli ulkopolitiikan mallinsa7 perinteisille realismin käsitteille eli 
voiman (power) ja edun (interest) varaan. Mitä tulee voiman käsitteeseen, voisim-
me ehkä nimittää lähestymistapaa poliittisen realismin mallittamiseksi. Modelski 
näki valtion voiman kykynä toteuttaa sen itselleen asettamia päämääriä. Hän lis-
tasi useita voiman elementtejä. Puhe on sekä materiaalisista voimavaroista kuten 
sotavoimat tai talous sekä ei-materiaalisista voimavaroista kuten moraali. Lisäksi 
Modelski erotteli sisäiset ja ulkoiset voimavarat; jälkimmäisiin lukeutuvat esimer-
kiksi liittosuhteet. Näistä aineksista hän rakensi ulkopolitiikan analyysille tunnus-
omaisen mallin, joka keskittyy ulkopolitiikan prosessiin. Hän asetti ulkopolitiikan 
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päätöksentekijät tämän mallin keskelle. Näihin kohdistuu voiman eli erilaisten 
voimavarojen syöttö (power input), kun taas tuloksena on voiman ulossyöttö (power 
output), jonka tarkoituksena on muuttaa jotakin seikkaa muiden valtioiden toimin-
nassa. Valtion ulkopolitiikkaa ohjaavia etuja Modelski puolestaan ei samaistanut 
poliittisen realismin tavoin kansallisiin etuihin, vaan näki – pitkälti jäljempänä 
käsiteltävän byrokraattisen mallin mukaisesti – että politiikan tekijät eivät vält-
tämättä edustaneet mitään jaettua kansallista etua vaan usein paljon pienempien 
ryhmien etuja. Kyse oli siis sen tutkimisesta, mitä nämä edut kulloinkin olivat ja 
mistä ne nousivat ulkopolitiikkaa ohjaaviksi seikoiksi. Tämä oli jo huomattava 
hyppäys poliittisesta realismista. Enää ei verrattu toteutunutta ulkopolitiikkaa jo-
honkin kansallisen voiman kautta määriteltyyn kansalliseen etuun ja sitten päätel-
ty, oliko tuo politiikka oikeaa vai väärää hypoteettisen rationaalisen valtiomiehen 
näkökulmasta. Modelski yritti kuvata ja selittää oikeasti toteutunutta ulkopoli-
tiikkaa.

Feliks Gross, samoin puolalaisperäinen amerikkalaisprofessori, käsitteli vuo-
den 1954 kirjassaan periaatteessa samaa teemaa, mutta vielä laajemmalla astei-
kolla. Hän analysoi paitsi ulkopolitiikan prosesseja myös monenlaisia muita teki-
jöitä, jotka voisivat vaikuttaa valtioiden ulkopolitiikkaan. Näitä ovat esimerkiksi 
ideologia, geopolitiikka, taloudelliset tekijät, väestömäärä, yhteiskuntapoliittiset 
tekijät, kulttuuriset ja sosiaalipsykologiset tekijät, mukaan luettuna yleinen mie-
lipide, moraali, johtajuus ja diplomatia. Näiden lisäksi hän nosti yhdeksi tekijäksi 
x-faktorin, eli jonkin yllättävän tai jopa irrationaalisen tilannekohtaisen tekijän.8 

Huomattavasti väljempi kehys on esitetty Risto Hyvärisen, myöhemmän 
suomalaisen huippudiplomaatin väitöskirjassa vuodelta 1958.9 Kyse lienee ensim-
mäisestä suomalaisen tutkijan kehittelemästä mallista, jonka voi sijoittaa ulkopo-
litiikan analyysin piiriin. Muutenkin puhe on pioneeritutkimuksesta suomalaisen 
kansainvälisten suhteiden tutkimuskentässä. Hyvärinen erottaa ulkopolitiikassa 
neljä lohkoa: sen taustalla olevat voimavarat, ulkopolitiikan harjoittajat tai tekijät, 
ulkopolitiikan päämäärät sekä ulkopolitiikan työkalut ja tekniikat. Ulkopolitiikan 
tutkija voi keskittyä johonkin näistä tai vaikka niihin kaikkiin. Mikäli tutkimus 
samalla laajennetaan vertailevaksi siten, että siihen otetaan useita maita mukaan, 
se Hyvärisen mielestä muuttuu ulkopolitiikan tutkimuksesta kansainvälisen poli-
tiikan tutkimukseksi.  

Lähemmän tarkastelun arvoinen esimerkki verraten varhaisesta ulkopo-
litiikan analyysistä on kanadalaisen McGillin yliopiston professorina toimineen 
Michael Brecherin työtovereidensa kanssa kehittämä malli vuodelta 1969, joka on 
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pelkistetty Kuviossa 5.10 Brecherin mallissa toiminnallinen tai operatiivinen ympä-
ristö nähdään objektiivisena olosuhteiden ja tapahtumien kenttänä. Uutta luova 
aines tässä mallissa on, että kuva tästä todellisuudesta välittyy päätöksentekijöille 
tulkinnallisen tai psykologisen suodattimen lävitse. Riippuen tavasta, jolla tällainen 
kommunikaatio tapahtuu, sekä myös ulkopoliittisen eliitin tai päätöksentekijöi-
den ennakkokäsityksistä ja psykologisesta ympäristöstä, tuosta objektiivisesta ym-
päristöstä tulee subjektiivista. Tämä sittemmin ulkopolitiikan analyysin piirissä 
melko yleinen psykologinen oppisuunta, jossa toimijan psykologisten ja kognitii-
visten ominaisuuksien nähdään ikään kuin vääristävän tai tulkitsevan todellisuut-
ta, ansaitsee jäljempänä käsillä olevassa kirjassa oman lukunsa. 

Toinen merkittävä seikka Brecherin mallissa on, että se ei nähnyt ulkopoliit-
tista päätöksentekoa kauttaaltaan saman kaavan mukaisena; päätöksenteko vaih-
telee aihealueittain. Tässä on selkeästi ennakoitu myöhempää niin sanotun uuslibe-
ralismin tai keskinäisriippuvuuskoulukunnan teesiä, jossa valtioiden voimasuhtei-

Kuvio 5: Brecherin ym. (1969) ulkopolitiikan analyysikehys
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ta ei tulkita yksinkertaisesti maiden kokonaisvoiman tasapainona. Ulkopoliittisen 
päätöksenteon näkökulmasta voimatasapaino määräytyy aihealueittain. Esimer-
kiksi sotilaspolitiikan, ilmastopolitiikan ja kauppapolitiikan alueilla on suuri ero 
valtioiden voimasuhteiden näkökulmasta eikä pelkkä sotilasvoima tai yleinen voi-
mataapaino määrää kaikilla aihealueilla lopputulemaa.11 Osaksi mallissa esiintyy 
myös niin sanottujen byrokraattisen ja organisatorisen politiikkamallien piirteitä, 
joita esittelemme tuonnempana tässä luvussa.

Brecher soveltaa myöhemmissä tutkimuksissaan teoreettista malliaan ko-
kemusperäiseen ulkopolitiikan tutkimiseen. Paras esimerkki on hänen vuonna 
1974 ilmestynyt massiivinen analyysinsä Israelin ulkopolitiikasta runsaan kahden 
vuosikymmenen ajalta. Tutkimus pitää sisällään seitsemän ulkopoliittista päätös-
prosessia.12 Brecher piirtää ensin kuvan jokaisesta tapauksesta tarkasti mallinsa 
muuttujien pohjalta. Heijastaen skientistien tutkimusotetta hän menee kuitenkin 
vielä omaa teoreettista malliaan pidemmälle testaamalla 48 hypoteesia, jotka on 
muotoiltu yleisiksi, ei vain yhtä maata koskeviksi väittämiksi. Useat hypoteeseista 
on lainattu muilta tutkijoilta alan kirjallisuudesta. Ne ovat tyyppiä (H25) ”Krii-
sipäätökset tehtiin yleensä ad hoc päätösryhmissä” (ei saanut tukea tapauksista) 
tai (H41) ”Mitä suurempi stressi on kriisitilanteessa, sitä suurempi on taipumus 
nojautua ainutlaatuisiin tai improvisoituihin kommunikointikanaviin” (sai tukea 
tapauksista). 

Näin Brecherin tutkimus pyrki ulkopolitiikan ja erityisesti ulkopoliittisen 
kriisipäätöksenteon kokonaisvaltaisen teorian rakentamiseen etsimällä yleisiä ul-
kopoliittisen käyttäytymisen lakeja. Mallittaminen auttoi hahmottamaan proses-
sin vaiheet ja niiden erilaiset tekijät, hypoteesit puolestaan edustivat kasautuvaa 
jos-niin tietoa valtioiden ulkopoliittisesta päätöksenteosta. Brecherin tapauksessa 
70 prosenttia hypoteeseista sai tukea Israeliin liittyvistä seitsemästä tapauksesta. 
Tulkintojensa vahvistamiseksi Brecher oli vielä antanut kahden riippumattoman 
tutkijan käydä lävitse samat hypoteesit ja todistusaineiston. Nämä olivat Breche-
rin tulkinnoista 80 ja 85 prosenttisesti yhtä mieltä. Yhtä kaikki Brecherin malli 
edustaa deduktiivista mallin rakentamista, mutta varsinaisen teorian rakentami-
sessa ja testaamisessa, jossa yhdistyvät kvalitatiiviset ja kvantitatiiviset menetel-
mät, hänen metodologiansa on empiristinen.

George Washingtonin yliopiston professori James N. Rosenau, joka on 
itse kiistatta yksi tärkeimmistä ulkopolitiikan analyysin isistä ja monien malli-
en kehittäjistä,13 kuvasi vuonna 1966 yhtä vaikeutta, jota ulkopolitiikan mallit 
eivät olleet pystyneet ratkaisemaan: nimittäin selittämisen ongelmaa. Rosenaun 
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mukaan erilaisten tekijöiden tunnistaminen ei ollut sama asia kuin niiden vai-
kutuksien selvittäminen. Sellaisten prosessien ymmärtäminen, jotka vaikuttivat 
valtion ulkoiseen käyttäytymiseen, ei ollut sen selittämistä miten ja miksi ne oli-
vat merkittäviä yksissä mutta eivät toisissa olosuhteissa. Sen tunnustaminen, että 
ulkopolitiikka muotoutui sekä sisäisten että ulkoisten tekijöiden toimesta, ei ollut 
sama kuin käsittää, miten nämä kaksi tasoa olivat kytköksissä keskenään. Niiden 
listaaminen ei liioin kertonut, minkälaisissa olosuhteissa toiset olivat tärkeämpiä 
kuin toiset. Siksi Rosenau puhuikin ulkopolitiikan analyysin yhteydessä mieluiten 
esiteorioista kuin teorioista – ulkopolitiikan analyysi ei hänen mukaansa ollut vie-
lä yltänyt teorian tasolle. Rosenaulla oli huomattavan korkeat kriteerit teorialle, 
jos niitä vertaisi vaikkapa nykyiseen teoretisointiin kansainvälisten suhteiden tai 
ulkopolitiikan tutkimuksessa.  Hän vaati sellaista teoriaa, joka olisi yleinen ja ver-
taileva, ei yhden vaan usean tai peräti kaikkien valtioiden ulkopolitiikan selittämi-
seen soveltuva. Sellainen teoria olisi vieläpä sellainen, joka voitaisiin jollakin tavoin 
mittaamalla tai testaamalla todistaa oikeaksi tai vääräksi. 

Rosenau teki itse yrityksen luoda tällainen teoria, mutta nimitti sitä ehkä 
vaatimattomuuttaan juuri esiteoriaksi. Hän lähti ajatuksesta, että valtioita voi-
daan luokitella niiden koon ja fyysisten voimavarojen, talouden kehitysasteen sekä 
poliittisen järjestelmän avoimuuden (demokraattisuuden) tai sulkeutuneisuuden 
mukaan. Ulkopolitiikkaa selittävinä tekijöinä taas Rosenau luokitteli viisi tasoa: 
yksilö, rooli, hallintomalli, yhteiskunta, kansainvälinen järjestelmä. Yksilötasoon 
kuuluvat kaikki ne ominaisuudet – esimerkiksi arvot, lahjakkuus, kokemus – jot-
ka erottavat yhden päätöksentekijän muista päätöksentekijöistä. Rooli taas viittaa 
ulkopoliittisen päättäjän byrokraattiseen asemaan – päättäjä voi olla vaikkapa jon-
kin maan suurlähettiläs – mikä väistämättä vaikuttaa hänen käyttäytymiseensä ja 
valintoihinsa päätöksentekijänä, olipa tuossa asemassa kuka tahansa. Hallintomal-
lilla tarkoitetaan sitä, miten valtion rakenteet, esimerkiksi toimeenpanovallan ja 
lainsäädäntövallan suhde, rajoittavat tai mahdollistavat ulkopoliittisen päättäjän 
valintoja. Yhteiskunnallinen taso viittaa laajemmin yhteiskunnan ominaisuuksiin, 
esimerkiksi sen yleiseen arvosuuntautuneisuuteen, kansallisen yhtenäisyyden as-
teeseen tai teollistumisasteeseen, jotka vaikuttavat valtion ulkopoliittiseen käyt-
täytymiseen. Viimeisenä on kansainvälinen järjestelmätaso, eli sellaiset asiat kuin 
voimatasapaino tai geopoliittiset seikat, jotka voivat olla ulkopoliittisen käyttäy-
tymisen lähteinä. Määriteltyään näin mallinsa muuttujat, Rosenau teki oletuksia 
valtion ominaisuuksien ja ulkopolitiikkaan vaikuttavien tasojen välillä sekä rakensi 
näistä aineksista Taulukon 4 mukaisen matriisiin.   
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Taulukko 4: Rosenaun (1971) esiteoria

Rosenaun taulukosta käy ilmi monia syyn ja seurauksen suhteita tai ainakin 
väitteitä niistä. Esimerkiksi mitä pienempi valtio on, sitä enemmän kansainväli-
sellä järjestelmällä on merkitystä. Tai mitä demokraattisempi se on, sitä enemmän 
yhteiskunnalla on ulkopoliittista merkitystä.14 Kyse oli sen valtio-opillisen suun-
tauksen, jota kutsutaan vertailevaksi politiikantutkimukseksi, sovellutuksesta ul-
kopolitiikkaan. 

Mutta Rosenaun peräänkuuluttama valtioiden ulkopolitiikkaa vertaileva 
tutkimusote ei koskaan saavuttanut niin sanotun ”kuhnilaisen normaalitieteen” 
eli kaikkien hyväksymän ja jatkuvasti kumuloituvan teoreettisen koulukunnan 
asemaa, johon sen kannattajat pyrkivät.15 Ulkopolitiikan analyysin suurena unel-
mana oli kehittää teoria, joka mahdollistaisi eri maiden ulkopolitiikan vertailun ja 
sitä kautta säännönmukaisuuksien todentamisen. Se ettei ulkopolitiikan analyysi 
koskaan edennyt varsinaiseksi koulukunnaksi vaan jäi jonkinlaiseksi tutkimus-
suuntaukseksi tai oppialaksi, johtui juuri siitä, etteivät tutkijat päässeet yhteis-
ymmärrykseen perustavista teeseistä. Lähtökohtaisena vaikeutena oli tietenkin jo 
se kysymys, että mitä tarkkaan ottaen pitäisi verrata, kun verrataan yhden maan 
ulkopolitiikkaa toisen maan ulkopolitiikkaan.16 Oppisuunnasta ei koskaan tullut 
realismin tai konstruktivismin kaltaista suurteoriaa. Se jäi kokoelmaksi keskitason 
teorioita, jotka koskivat milloin yhtä, milloin toista tekijää, joilla nähtiin olevan 
vaikutusta ulkopoliittiseen päätöksentekoon. Kumulatiivisen tutkimusotteen vie-
roksuntaa voi pitää valitettavana seurauksena tästä kehityksestä, vaikka emme 
olisikaan halunneet uskoa jonkin yhtenäisen suuren teorian tavoitteluun. 
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Yhteiseksi pyrkimykseksi ulkopolitiikan analyysille tuli silti keskittyminen 
ulkopoliittiseen päätöksentekoon tai prosessiin pikemminkin kuin kansainvälisiin suh-
teisiin kokonaisuutena. Ulkopolitiikan analyysin teoriat ovat näin ollen olleet toi-
mijalähtöisiä verrattuna kansainvälisten suhteiden rakenteellisiin tai järjestelmä-
teorioihin. Varhaisen ulkopolitiikan analyysin suurin saavutus oli siinä, että se joka 
tapauksessa loi uusia käsitteitä ja jaotteluja, jotka auttoivat ylittämään perinteisen 
historiankirjoituksen tai poliittisen realismin käsitemaailman. Lisäksi vertaileva 
tutkimusote on aina hedelmällinen, vaikka vertailua ei suorittaisikaan monimut-
kaisin kvantitatiivisin menetelmin maailman jokaisen maan ulkopolitiikan jokai-
sesta vaikuttavasta tekijästä. 

Jo yllä mainittu Risto Hyvärisen esimerkki osoitti, että suomalainen kan-
sainvälisiä suhteita tai ulkopolitiikkaa harrastava tutkijayhteisö, tai osa siitä, oli 
varsin nopea omaksumaan ulkopolitiikan tutkimisen uudet tuulet ja pystyi irtau-
tumaan perinteisestä realismivoittoisesta tutkimusotteesta teoreettisempaan suun-
taan. Raimo Väyrysen vuonna 1972 julkaistu, mutta pari vuotta aikaisempaan 
lisensiaattityöhön perustuva tutkimus Conflicts in Finnish-Soviet Relations: Three 
Comparative Case Studies17 on toinen varhainen esimerkki ulkopolitiikka-analyysin 
hengessä tehdystä tutkimuksessa, joka perustuu sekä teoreettiseen selitysmalliin 
että vertailuun. Tässä tapauksessa ei vertailla kahta maata, vaan kolmea konflik-
titapausta tai aikakautta (1948–1949, 1958–1958, 1961–1962) Suomen ja Neu-
vostoliiton välillä. Mielenkiinnon kohteena ovat tietenkin kahden maan suhteet, 
mutta ehkä vielä enemmän se, miten teoreetiset väittämät pystyvät selittämään 
valittuja tapauksia. 

Ulkopolitiikan analyysin anti tutkimukselle heijastui osittain myös suo-
malaisen historiatieteen alueella. Jo vuonna 1971 Jorma Kalela, nykyisin Turun 
yliopiston poliittisen historian emeritusprofessori, keksi ottaa Suomen ja Ruotsin 
vuosien 1921–1923 ulkopolitiikkaa vertailevan väitöskirjansa18 teoreettisen käsi-
tejärjestelmän tästä uudesta ulkopolitiikan analyysin suuntauksesta. Hän tukeutui 
Snyderin sekä Brecherin malleihin muutaman muun lisäksi. Vaikka teos itsessään 
on perinteistä historiankirjoitusta, se hyödynsi sellaisia käsitteitä kuten toimin-
nallinen ja psykologinen ympäristö. Tällainen tutkimusote auttoi kiinnittämään 
huomiota sellaisiin seikkoihin, jotka muuten ehkä olisivat jääneet huomaamatta. 
Lisäksi taustalla oleva malli mahdollisti paremmin näiden kahden maan, Suomen 
ja Ruotsin, ulkopolitiikan järjestelmällisen vertailun.
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Ulkopoliittinen johtajuus

Yksi keskitason teoriasuuntaus, joka nousi ulkopolitiikan analyysin piiristä, oli sel-
vitellä ulkopoliittista johtajuutta. Tämä tutkimussuunta kiinnittyi usein psykolo-
giseen tutkimussuuntaukseen – josta on edempänä koko oma lukunsa – ja silloin 
kysymykseksi tuli, mahtaisiko ulkopoliittisen päättäjän luonne tai mielenlaatu se-
littää ulkopolitiikkaa. 

Syracusen yliopiston professori Margaret G. Hermannin vuonna 1980 jul-
kaistu tutkimus poliittisten johtajien luonteenpiirteistä on monin muodoin mal-
likelpoinen esimerkki sellaisesta ulkopolitiikan tutkimuksesta, mitä alkuperäinen 
ulkopolitiikan analyysi piti ”tieteellisenä”.19 Tutkimuksen otos on kunnioitettavan 
laaja ja tutkimusote luonnostaan vertaileva: se kattaa 45 valtionpäämiestä ja 29 
valtiota. Näitä johtajia arvioidaan heidän julkisten haastatteluidensa perusteella 
tietokoneavusteisella sisällönanalyysillä kuuden eri luonteenpiirteen perusteella. 
Nämä kuusi luonteenpiirrettä ovat: nationalismi, usko omaan kykyyn kontrolloida 
tapahtumia, vallanhalu, tarve kuulua ryhmään, kyky nähdä asiat monimutkaisina 
ja ainutlaatuisina, sekä epäluottamus muihin. Hermann perustelee ja määrittelee 
kunkin ominaisuuden tarkoin termein, mikä juuri tekee mahdolliseksi sen, että 
hän pystyy käyttämään välineenään muodollista ja koodattua tekstien sisällönan-
alyysiä. Lisäksi Hermann tarkasteli useita muuttujia suhteessa poliittisen johtajan 
luonteenpiirteisiin. Näihin kuuluivat päätöksentekijän kiinnostus ulkopolitiikkaan 
hänen ollessa presidentti tai pääministeri, aiemman uran tuoma kokemus ulko-
politiikasta, pyrkimys muutokseen kansainvälisessä politiikassa, suhtautuminen 
toisten valtioiden aloitteisiin, sekä ryhtyminen sitoumuksiin jotka rajoittaisivat 
tulevaa politiikkaa. Hermann teki kustakin seikasta hypoteeseja tai ennusteita: 
esimerkiksi riippumaton johtaja olisi vastahakoinen ryhtymään tulevaa toimintaa 
rajoittaviin sitoumuksiin. 

Kaikkien näiden seikkojen kokemusperäinen selvittäminen tai testaaminen 
edellytti melkoista määrää tapaustutkimuksia sekä useita tuhansia ulkopolitiikan 
tapahtumia luokittelevaa tietokantaa. Tuloksena oli lukuisia korrelaatioanalyy-
sejä, jotka kertoivat jotain siitä, miten tietynlaisen luonteen omaava ulkopoliit-
tinen päättäjä toimii ulkopoliittisessa päätöksenteossa. Hermannin tutkimus on 
vaikuttava ja tavallaan loistava. Se tuottaa koko joukon määrällistä aineistoa ja 
korrelaatioihin perustuvia tuloksia. Tutkimuksen ansiot myöntävä lukijakin jää 
silti kysymään sitä, mitä tietoa sillä lopulta saavutettiin. Hermann itse lopetti työ-
lään tutkimuksensa vaatimattomalla toteamalla: johtajien luonteenpiirteillä näyt-
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tää olevan vaikutusta ulkopolitiikan lopputulemiin. Sitten hän lisää, että suuntaus 
tulee mielekkääksi vasta, mikäli tällainen psykologinen analyysi yhdistetään sellai-
seen integroituun ulkopolitiikan analyysiin, jossa laskemme mukaan myös valtion 
kansalliset ominaisuudet, poliittisen järjestelmän, päätöksentekorakenteet ja pää-
tösprosessit, tilannekohtaiset seikat sekä valtion ulkoisen ympäristön vaikutuksen 
ulkopoliittiseen päätöksentekoon. 

Näin Hermannin tutkimus jäi peräänkuuluttamaan Rosenaun tavoin alku-
peräisen ulkopolitiikan analyysin vertailevaa kokonaismallia, joka taitavan mallit-
tamisen, suunnattoman aineiston ja tarkan kokemusperäisen tutkimuksen avulla 
tuottaisi jonkinlaisia testattuja yleisiä lainalaisuuksia ulkopoliittisesta päätöksente-
osta. Pian hän ryhtyikin tällaisen mallin kehittämiseen. Palaamme siihen hieman 
tuonnempana.     

Ulkopoliittisen johtajuuden tutkimusta voidaan laajemmin pitää yhtenä 
ulkopolitiikka-analyysin alalajina ja tyypillisenä keskitason teoretisointina.20 Ky-
symys on ensi tarkastelussa siitä, käsittääkö tuollainen johtajuus yhden ylimmän 
päätöksentekijän vai jonkinlaisen ryhmän; jälkimmäisessä tapauksessa ryhmän 
sisäiset suhteet ja dynamiikka tulevat tärkeiksi. Mutta vaikka keskittyisimme yh-
teen päätöksentekijään, emme voi tyystin sivuuttaa muita päätöksentekoon osal-
listuvia yksilöitä. Usein lähtökohtana tällaisessa yksilöön kohdistuvassa tarkaste-
lussa onkin ulkopoliittisen johtajan suhde ympäristönsä. Ulkopoliittinen johtaja 
ei tee päätöksiä tyhjiössä. Hän on ensinnäkin huomattavassa määrin riippuvainen 
muista valtioelimistä. Se, millä tavalla tämä riippuvuus ilmenee, johtuu paitsi val-
tiomiehestä itsestään, myös siitä, onko kyseessä presidenttivaltainen, parlamentaa-
rinen, autoritaarinen tai jonkin muunlainen poliittinen järjestelmä. Toiseksi hän on 
aina päätöksentekijänä jonkinlaisen hallinnon ympäröimä. Päätöksentekijällä on 
mahdollista toimia näissä rajoissa monessa roolissa. Jotkut tutkijat ovat luokitel-
leet tällaisen roolin rakentuvan kolmen erilaisen logiikan perustalle. 21 Muodollinen 
suuntaus perustuu pitkälti hierarkkiseen komentoketjuun. Jokainen hallintohaa-
ra tuottaa oman alansa informaatiota lopulliselle päätöksentekijälle, esimerkiksi 
presidentille. Tämä muodostaa tästä aineistosta kokonaiskuvan ja tekee vastaa-
vat päätökset. Voisimme kuvitella Vladimir Putinin ajan Venäjän ulkopoliittisen 
päätöksenteon perustuvan tällaiselle mallille, vaikka toki muutkin tulkinnat ovat 
mahdollisia. Urho Kekkonen on olosuhteista johtuen ehkä vielä parempi esimerk-
ki tällaisesta johtajuudesta. Max Jakobson on kirjoittanut, että toisen presidentti-
kautensa aikana Kekkonen yhä tiivisti otettaan ulkopolitiikan johtamisesta. 
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Hän oppi nopeasti käyttämään ulkoasiainhallintoa työkalunaan. 
[…] Maamme kansainvälinen toiminta oli vielä 1960-luvun jälki-
puoliskolle saakka määrällisesti siksi rajoitettua, että se oli yhden 
miehen hallittavissa. […] Presidentti saattoi pitää silmällä kaikkia 
poliittisia vähänkin merkittäviä kysymyksiä koskevaa tietoliiken-
nettä ulkoasiainministeriön ja edustustojen välillä ja puuttua asioi-
den käsitteyyn niin halutessaan.22 

Kilpaileva suuntaus tarkoittaa järjestelmää, jossa johtaja tietoisesti kilpailut-
taa hallinnon muita osia keskenään ja toisiaan vastaan. Hän siis käyttää yhtä aikaa 
useita vaihtoehtoisia tietokanavia saadakseen mahdollisimman täydellisen kuvan 
tapahtumista ja toimintavaihtoehdoista. Ei ole mahdotonta ajatella, että Kekko-
sen johtamistyylissä oli myös näitä piirteitä. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta johta-
mistyylistä on pidetty Etiopian hallitsijana vuosina 1930–1974 toiminutta Haile 
Selassieta; juuri tämä johtamistyyli auttoi häntä pysymään vallassa huomattavan 
pitkään. 

Kollegiaalinen suuntaus perustuu ajatukseen eri hallintolinjoja edustavien 
toimijoiden suhteellisen avoimesta keskustelusta. Hallinnon eri osat ovat ikään 
kuin ajatushautomoja. Koko järjestelmän pyrkimyksenä on saavuttaa paras mah-
dollinen ja innovatiivinen ratkaisu. Vaikka Mauno Koivisto osittain jatkoi Urho 
Kekkosen perintöä ulkopolitiikan presidenttivaltaisesta johtamisesta, toimien ohi 
pääministerin ja ulkoministerin, hän kuitenkin hiljalleen suuntasi päätöksentekoa 
parlamentaarisempaan suuntaan, mihin kuului paitsi valtioneuvoston, hallituksen 
ulkoasiainvaliokunnan ja pääministerin aseman vahvistaminen ulko- ja turvalli-
suuspolitiikassa.23 

Suomalaisen ulkopoliittisen päätöksenteon pyrkimyksenä on etenkin Koi-
viston presidenttikauden jälkeen ehkä ollut juuri kollegiaalinen malli, vaikka se 
ei aina käytännössä toteutuisikaan. Martti Ahtisaaresta on ainakin kirjoitettu seu-
raavaan tapaan:

Ahtisaaren linja on löydettävissä hänen puheistaan, jotka on raken-
nettu huolellisesti. Presidentin kabinetti oli lähin avustaja, mutta 
kymmeniä muitakin asiantuntijoita käytettiin puheiden rakentami-
sessa. Hänen vanhin ja pitkäaikaisin puheenkirjoittajansa on minis-
teri Jaakko Iloniemi, joka kertoo kuinka Ahtisaarella on tapana val-
mistella huolella puheensa, ottaa kommentteja käsiteltävään asiaan 
eri asiantuntijoilta ja keskustella sen sisällöstä luottohenkilöidensä 
kanssa.24 

”

”
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Toisaalta Ahtisaaresta on parlamentarismin kannattajien toimesta esitetty 
moitteita, että hän pyrki kiven kovaan estämään presidentin vallan valumista hal-
litukselle ja pääministerille erityisesti mitä tuli siihen kysymykseen, kuka edustaa 
Suomea Euroopan unionissa.25 

Useissa yhdysvaltalaisissa yliopistoissa professoreina toiminut parivaljakko 
eli jo mainittu Margaret G. Hermann sekä Charles F. Hermann ovat käsitelleet 
samaa asiaa hieman toisesta katsantokannasta. He tarkastelevat vuonna 1989 
julkaistussa tutkimuksessaan26 ”lopullisen ulkopoliittisen päätöksentekoyksikön” 
erilaisia muotoja ja erottavat näitä kolme: ylivertainen johtaja, yksittäinen ryhmä 
sekä monesta itsenäisestä toimijasta koostuva päätöksentekokoneisto. Ensimmäi-
nen edustaa tilannetta, jossa esimerkiksi presidentti voi halutessaan yksin päät-
tää asian, vaikka kaikki muut päätöksentekoon osallistuvat olisivat toista mieltä. 
Koska tällaisessakin mallissa presidentti voi olla vähemmän tai enemmän herkkä 
muiden mielipiteille, tulee tärkeäksi tietää monia seikkoja kyseisen päättäjän luon-
teenlaadusta ja johtajatyylistä. Joissakin maissa ja tilanteissa päätöksen tekee puo-
lestaan yksittäinen ryhmä päättäjiä, joista kenelläkään ei ole valtaa tai halua tehdä 
päätöstä yksin. Tällöin tutkijan tulee kiinnittää huomiota ryhmädynamiikkaan ja 
etenkin siihen, kykeneekö ryhmä pääsemään yksimielisyyteen. Mikäli näyttää il-
meiseltä, että ryhmä on kovin hajanainen, on tutkijan tarpeen ottaa huomioon 
kyseistä ryhmää laajemmat, ulkopuoliset voimat, jotka pystyvät vaikuttamaan sen 
päätöksentekoon. Kolmas malli syntyy tilanteesta, jossa periaatteessa itsenäiset 
päätöksentekorakenteet vaikuttavat yhdessä päätöksentekoon; mikään yksittäi-
nen toimija ei omaa niitä voimavaroja, joita kyseinen päätöksenteko edellyttää. 
Esimerkiksi koalitiohallituksessa jokin päätös saattaa vaatia kaikkien osallistuvien 
puolueiden konsensusta ja vastaavasti antaa jokaiselle puolueelle mahdollisuuden 
estää päätös. Tällöin tutkijan huomion kohteena on näiden ryhmien tai toimijoiden 
keskinäissuhde; erityisesti kysymys siitä, toimiiko tuo suhde nolla-summapelin vai 
yhteistyöpelin kaltaisena. 

Hermannit eivät tyydy pelkästään teoretisoimaan päätöksentekotyypeistä, 
vaan he soveltavat teoriaansa aineistoon, joka käsittää 5185 (!) yksittäistä ulkopo-
liittista päätöstä 25 viidestä maasta. Perinteisen ulkopolitiikan analyysin hengessä 
he luovat hypoteeseja päätöksentekoyksikön sekä ulkopolitiikan suhteesta ja etsi-
vät sitten korrelaatioita aineistostaan. Yksi tutkimustulos kyseisestä asetelmasta 
oli, että yksittäisen ryhmän tekemä päätöksenteko tukeutuu muita enemmin dip-
lomaattisiin ulkopolitiikan ongelmien ratkaisukeinoihin, kun taas monista itsenäi-
sistä toimijoista koostuva päätöksenteko tuottaa eniten ei-diplomatiaan turvautu-
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via päätöksiä. Tällainen vertaileva malli ja sen käsitekoneisto perustuvat pitkälti 
samojen tutkijoiden samanaikaiseen tutkimushankkeeseen, jota kutsutaan nimellä 
CREON II (Comparative Research on the Events of Nations). Monet pitävät hanketta 
ulkopolitiikan analyysin toistaiseksi saavuttamattomana lippukorkeutena. 

Hankkeen puitteissa mainitut Margaret ja Charles Hermann sekä Philip 
D. Steward suorittivat tapaustutkimuksen, jonka tutkimusongelma oli, miksi 
Neuvostoliitto kieltäytyi myymästä aseita Egyptille vuonna 1972, mutta sitten 
päätti seuraavana vuonna kuitenkin myydä.27 Kullakin kolmella tutkijalla on ta-
paustutkimuksessa oma erityinen roolinsa. Stewart, Ohion yliopiston professori, 
oli Neuvostoliiton politiikan asiantuntija. Hänen tehtäväksi tuli määritellä, min-
kälainen päätöksentekojärjestelmä Neuvostoliitolla oli. Hän päätteli, että kyse oli 
oligarkkisesta päätöksenteosta, jossa toiset henkilöt olivat tärkeämpiä kuin toiset. 
Vahvimmat päätöksentekijät olivat politbyroon jäsenet Leonid Brežnev, Aleksei 
Kosygin, Nikolai Podgornyi ja Mihail Suslov. Margaret Hermannin työ oli piirtää 
terävä kuva politbyroon jäsenistä, mukaan lukien sellaiset asiat kuin ammattitaus-
ta, kytkennät taustaryhmiin, kiinnostus Lähi-Idän kysymyksiin sekä kognitiivinen 
herkkyys ympäristön vaikutukselle; osa menetelmää oli tehdä sisällönanalyysejä 
henkilöiden puheista. Charles Hermann määritteli sitten jokaisen päätöksenteki-
jän aseman päätöksenteossa; oliko joku heistä vahva asianajaja, sillanrakentaja, 
perässähiihtäjä tai esimerkiksi vaa’ankieli? Seuraavaksi hän tarkasteli kyseisen pää-
töksentekotilanteen ryhmädynamiikkaa. Hän päätteli, että politiikkamuutoksen 
alkuupanija oli Kosygin. Tämän luonteeseen kuului tapa määritellä oma kanta 
reaktiona jonkun muun kantaan, ja vuonna 1973 Kosygin oli ryhtynyt tukemaan 
marsalkka Andrei Grechkon – puolustusministeri josta tuli myös politbyroon jä-
sen 1973 – asevientiä tukevaa linjaa. Suslov, jonka asema oli olla eri kantojen välit-
täjä ja vaa’ankieli, tuki tätä siirtoa. Brežnev, yleensä hänkin välittäjä ja vaa’ankieli, 
myöntyi vastahakoisesti.

Tämä tapaus on yksi niistä yleisemmän vertailukehikon perusmalleista, 
jonka samat tutkijat olivat kehitelleet jo pari vuotta aiemmin.28 Sen päätöksen-
tekoyksiköt olivat kolmea perusmallia: ylivaltainen johtaja, pienryhmä tai useita 
ryhmiä. Kullakin yksikkömallilla on erilaisia muunnelmia; esimerkiksi ylivaltainen 
johtaja voi olla joko herkkä tai vastaanottamaton ulkoiselle vaikutukselle. Näiden 
muunnelmien perusteella taas määräytyy se, mihin teoreettinen huomio kannat-
taa kiinnittää. Siten tulee periaatteessa määriteltyä se teoria tai selitysmalli, jota 
sovelletaan. Puheena oleva vertailukehikko on hieman yksinkertaistaen esitetty 
Taulukossa 5.
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Taulukko 5: Hermannin ym. (1987) malli päätöksentekoyksiköstä

CREON II-hankkeessa kehiteltiin kyseisiä perusmalleja pidemmälle sovel-
tamalla niin sanottua päätöspuuta.29 Tutkijat kytkivät työhön mukaan monia eri-
koisasiantuntijoita, jotka tunsivat hyvin jonkin tietyn päätöksentekotapauksen. 
Näiden avustuksella he muotoilivat kullekin päätöksentekoyksikölle ja niiden 
alamuunnelmille päätöspuun, joka sisälsi kyseiselle päätöksentekomallille tyypil-
lisiä valintatilanteita. Näitä nimitetään tällaisessa yhteydessä usein solmuiksi tai 
solmukohdiksi. Esitämme Kuviossa 6 havainnollistamistarkoituksessa vain pienen 
osan (solmut 25-29) alkuperäisen tutkimuksen päätöspuusta, jossa jäljitetään yh-
den tietyntyyppisen päätöksentekoyksikön päätöksenteon loogisesti mahdollista 
kulkua ja jossa on kaikkiaan 39 solmukohtaa. Kyseinen päätöksentekoyksikkö on 
pienryhmä, jota luonnehtii rajoitettu ryhmäuskollisuus, mutta jossa ei ole vaati-
musta yksimielisyydestä.

Tällainen ulkopolitiikan tutkimus on luonnollisesti varsin näyttävää ja va-
kuuttavaa nimenomaan kyseisen suuntauksen alkuperäisen tavoitteen näkökul-
masta, joka oli jonkinlaisen kokonaisvaltaisen ulkopolitiikan teorian luominen. 
Mutta tuloksena ei kuitenkaan ollut mitään yhteisesti hyväksyttyä ulkopolitiikan 
suurteoriaa. Johtuen ehkä siitä, että malli on varsin työläs, se ole saanut edes mo-
nia seuraajia alkuperäisten tekijöidensä lisäksi. 

Sitä on myös arvosteltu. Malli perustuu ajatukselle, että päätökset tehdään 
ikään kuin yhdessä istunnossa, joka voidaan sitten rekonstruoida selostetulla ta-
valla. Päätöspuu ei ota huomioon historiaa tai pelaajien muistia. On lisäksi huo-
mautettu, että ulkopoliittinen toiminta ei ole samaa kuin päätöksenteko; usein 
päätöksiä voidaan tulkita ja toteuttaa monin eri tavoin. Tällaisen mallin soveltami-
nen johonkin todelliseen tapaukseen on myös varsin hankala, mikäli käytössä ei ole 
varsinaista arkistoaineistoa ja tarkkaa tietämystä päätöksentekijöiden ajatuksista 
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ja toimista. Malli edellyttää turvautumista tiedon sijasta liian usein jonkinlaiseen 
valistuneeseen arvailuun. Jotkut ovat nähneet, että malli on liian mekaaninen eikä 
pysty ottamaan huomioon päätöksenteon erilaisia kulttuureja eri maissa.30 

Edellä oleva keskustelu osoittaa, että ulkopolitiikan analyysin kiinnostus 
ulkopoliittisten johtajien tutkimukseen eräällä tavalla väistämättä johti pois juu-
ri näiden johtajien tutkimuksesta; ulkopoliittinen päätöksenteko, vaikka olisikin 
johtajavetoista, näyttäytyy tarkemmassa tarkastelussa paljon monimutkaisem-
malta. Tavanmukaisessa poliittisen historian tutkimuksessa yksilöillä ja johtajien 
ominaispiirteillä on tietysti mitä suurin merkitys. Politiikan jatkuvuus ja muutos 
näyttävät liittyvä juuri poliittiseen johtajaan. Onhan esimerkiksi tunnettua, että 
kun Suomi jatkosodan lopulla alkoi pyrkiä erillisrauhaan Neuvostoliiton kanssa, 
jälkimmäinen asetti jo neuvotteluijen aloittamisen ehdoksi, että presidentti Risto 
Ryti ja tuolloin valtiovarainministerinä toiminut Väinö Tanner eroavat.31 Ainakin 
on varmaa, että jokainen korkeassa asemassa oleva ulkopoliittinen päättäjä uskoo 
oman roolinsa olevan mitä merkityksellisin. Jos tämä olisi totta, siitä seuraa tieten-
kin mahdollisuus, että ulkopolitiikka yhtäkkiä muuttuu, sillä etenkin demokrati-
oissa päättäjän pysyminen vallassa on kansan mielipiteiden ailahteluiden varassa. 

Harva lienee tuntenut tätä nahoissaan yhtä tuskaisena kuin Ison-Britannian 
sotavoittoon johtanut Winston Churchill heinäkuussa 1945. Hän palasi kotimaa-
hansa kuuntelemaan vaalitulosta suoraan Potsdamin huippukokouksesta, jossa 
hän, Harry S. Truman ja Josif Stalin piirsivät uusia rajoja maailmankartalle. Tar-
koitus oli palata neuvotteluihin, mutta levottoman yön nukuttuaan hän sai tie-
tää, että kiittämätön kansa olikin äänestänyt työväenpuolueen valtaan. ”Minulta 
otettaisiin pois valta muokata tulevaisuutta”, Churchill valitti. ”Kaikki se tieto 
ja kokemus, jonka olin kerännyt, se auktoriteetti ja hyväntahtoisuus, jonka olin 
saavuttanut niin monissa maissa, katoaisi.”32 Olisiko Churchillin pysyminen val-
lassa huomattavasti muuttanut tapahtumien kulkua? Epäilemättä ainakin hänen 
mainitsemansa auktoriteetti olisi voinut vaikuttaa sekä Ison-Britannian oman ul-
kopolitiikan muotoutumiseen että sen vaikutuksiin muissa maissa.

Vaikka esimerkiksi yllä mainittu Margaret Hermann tutki juuri poliittisia 
johtajia, yleisemmin tällaista suurmiehiin keskittyvää pohdintaa pidettiin pitkään 
ulkopolitiikka-analyysissä eräässä mielessä epätieteellisenä ja vanhanaikaisena, 
ikään kuin ulkopolitiikan johtajien henkilöillä ei olisi sinänsä merkitystä vaikkakin 
heidän ominaisuuksillaan oli. Viime aikoina ulkopoliittisen johtajuuden tutkimus 
on jossain määrin palannut oppialaan. Daniel L. Byman ja Kenneth M. Pollack 
ovat otsikoineet vuoden 2001 artikkelinsa  Let Us Now Praise Great Men: Bringing 
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the Statesman Back In.33 Heidän menetelmänsä on eri tavoin kumota kaikki mah-
dolliset väitteet siitä, että valtiomiehen rooli ei muka olisi keskeinen. Aivan kuten 
taidehistoriaa ei voi ymmärtää ilman Michelangeloa tai musiikin historiaa ilman 
Amadeus Mozartia, olisi virhe tarkastella maailmanhistoriaa ilman Otto von Bis-
marckia, Napoleon Bonapartea tai Adolf Hitleriä.  

Byman ja Pollack ajattelevat kontrafaktuaalisesti, eli mitä olisi tapahtunut, 
mikäli jotakin valtiomiestä tai muuta yksilöä ei olisi ollut jonakin tiettynä hetkenä 
ulkopolitiikkaa tekemässä. He esittävät sitten useita väitteitä. Itsestään selvä joh-
topäätös on, että valtioiden johtajat vaikuttavat eri tavoin ja eri määrin historian 
kulkuun. Ehkä samalla lailla voidaan vastaväitteittä ohittaa huomio, että johtajat 
ovat tärkeämpiä strategian kuin taktiikan tasolla, samoin kuin toteama, että au-
toritaarisissa valtioissa johtajien merkitys on suurempi kuin demokratioissa. Väit-
tämä, että yksittäiset henkilöt, jotka eivät ole valtion johtajia tai pääministereitä, 
vaan esimerkiksi uskonnollisia johtajia, voivat olla myös merkittäviä lopputulemi-
en kannalta, lienee myös kiistaton. Hieman mielenkiintoisempia ovat toteamat, 
että erilaiset poliittiset järjestelmät tuottavat erityyppisiä valtiomiehiä tai että joh-
tajat ovat keskeisiä kun päädytään etnisiin konflikteihin tai kansanmurhiin. 

Kysymys on tietysti laajemmin siitä jo johdannossa sivutusta kysymyksestä, 
että onko Kenneth Waltzin ”ensimmäiseksi kuvaksi”34 nimeämä taso tai David 
Singerin analyysitasokeskustelun35 alin taso, toisin sanoen yksilö, ulkopolitiikassa 

Kuvio 6: Osa Hermannin ym. (1987) päätöspuusta
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tai kansainvälisessä politiikassa kausaalinen taso; onko sillä merkitystä kuka on 
ulkopolitiikan tekijä? Columbian yliopiston professori Robert Jervis on pohtinut 
asiaa vuonna 2011 julkaistussa artikkelissa Do Leaders Matter and How Would We 
Know.36 Myös hän aloittaa lausumalla, että “kukapa epäilisi, etteikö maailma oli-
si kovin erilainen ilman Woodrow Wilsonia, Winston Churchillia, Josef Stalinia, 
Franklin Rooseveltia, Mao Zedongia, Richard Nixonia ja George W. Bushia”. Mut-
ta sittenkin on tekijöitä, jotka jarruttavat valtion ulkopolitiikan riippuvuutta siitä, 
kuka on sitä johtava valtiomies. Yleensä henkilöt, jotka voivat tulla valtaan tietty-
nä aikana tietyssä maassa ovat arvoiltaan karkeasti ottaen lähellä toisiaan. Jos eroja 
olisikin, viimeistään silloin kun he ryhtyvät harjoittamaan ulkopolitiikkaa he pian 
sosiaalistuvat virkansa ja hallinnon luomiin odotuksiin ja rutiineihin. Jos näinkään 
ei kävisi, uusi johtaja huomaa pian olevansa varsin rajoitettu sen suhteen, kuinka 
paljon hän voi toteuttaa omia näkemyksiään ja miten tilanteet ja voimavarat sane-
levat hänen toimintansa.

Toiselta puolelta Jervis myöntää, että kukin yksilö eroaa monin tavoin toi-
sistaan siten, että ulkopolitiikasta ei muodostu samanlaista. Jo odotukset eri hen-
kilöiden välillä ovat erilaisia. John McCain, presidentti Obaman republikaaninen 
vastaehdokas, olisi ehkä jättänyt joukot Irakiin, kun taas Obamalle tällainen pää-
tös olisi ollut huomattavan vaikea. Myös poliittisissa taidoissa on yksilöiden välillä 
eroa. Lisäksi poliittisten johtajien henkilökohtainen psykologia on erilainen, millä 
on vaikutusta päätöksiin. Jervis arvioi koko sarjan Yhdysvaltain ulkopoliittisia pää-
töksiä eri presidenttien aikakausilta ja tarkastelee, milloin juuri kyseisen presiden-
tin henkilö määräsi lopputuloksen. Tässä hänenkin täytyy kuvitella vaihtoehtoista 
todellisuutta ilman kyseistä päättäjää. Jervis ei kuitenkaan tule mihinkään sen 
mullistavampaan lopputulokseen kuin että yksittäisellä poliittisella johtajalla on 
sekä jatkuvuutta ylläpitäviä pidikkeitä että mahdollisuus vaikuttaa ulkopoliittisiin 
päätöksiin. Tällainen johtopäätös ei tietenkään ole läheskään tyydyttävä ainakaan 
ulkopolitiikka-analyysin näkökulmasta. Tulemme jatkamaan tätä keskustelua ja 
syventymään analyysitason ongelmiin seuraavissa alaluvuissa sekä myöhemmissä 
luvuissa.

Byrokratioiden peli

Byrokraattinen politiikkamalli, josta joskus suomen kielellä käytetään nimitystä 
hallinnollinen politiikkamalli, on eräänlainen sovellus ulkopolitiikan analyysistä 
ja tyypillinen keskitason teoria. Mallin etuna on se, että se tulee hyvin lähelle 
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varsinaista päätöksentekoa ja samalla se edellyttää historiallista ja lähdetietoista 
tutkimusotetta. Ulkopolitiikan tutkimuksessa malli tuli kuuluisaksi Harvardin 
yliopiston professorin Graham Allisonin vuonna 1971 julkaistun teoksen Essence of 
Decision37 myötä. Ajatus tällaisesta lähestymistavasta oli tosin syntynyt jo kymme-
nisen vuotta ennen Allisonin kirjaa, jolloin useat amerikkalaiset tutkijat ryhtyivät 
tarkastelemaan yksityiskohtaisesti ulkopoliittisen päätöksenteon prosessia. He tu-
livat johtopäätökseen, että juuri prosessi määritteli ulkopolitiikan sisällön.38 Vasta 
Allison kuitenkin muotoili näistä kokemusperäisistä huomioista selkeän realismille 
vaihtoehtoisen ulkopolitiikan teorian eli byrokraattisen politiikkamallin. Suuntaus 
haastoi rationalistiset tutkimussuuntaukset ja etenkin realismin kahdella tavalla. 
Ensinnäkin se hylkäsi väitteen, jonka mukaan valtion politiikka perustuisi kansal-
lisiin etuihin, vieläpä sellaisiin jotka voitaisiin määritellä voiman maksimoimisen 
kautta. Valtion politiikka perustui usein aivan erilaisiin etuihin, pyrkimyksiin ja 
toiveisiin. Toiseksi byrokraattinen politiikkamalli kyseenalaisti realismin ulotta-
malla tarkastelun valtion koneiston sisälle eli avaamalla niin sanotun ”mustan laa-
tikon”.

Allisonin kirjan luultavasti huomionarvoisin piirre on, että se esitteli vertai-
levasti rinnakkain kolme erilaista teoreettista päätöksentekomallia: rationaalisen 
valtiotoimijamallin, byrokraattisen politiikkamallin sekä organisaatiomallin. Se 
vieläpä sovelsi kutakin mallia samaan tapaustutkimukseen eli lokakuussa 1962 ta-
pahtuneeseen Kuuban ohjuskriisiin.39 Tällainen tutkimusasetelma oli tuona aikana 
uraauurtava. Milloin tutkimusote ylipäänsä ulkopolitiikan kokemusperäisessä tut-
kimuksessa oli ollut vertaileva, tavanmukaisesti oli vertailtu useaa tapausta yhdes-
tä ja samasta teoreettisesta näkökulmasta. Allisonin käänsi asetelman nurinpäin. 
Hän tarkasteli yhtä tapahtumaa kolmen teorian kautta, hän katsoi samaa tilannet-
ta ikään kuin kolmien linssien lävitse ja vertaili näin saavutettuja selityksiä. Allison 
ei siis testannut teorioita niinkään tosiasioita vasten – vaikka tämäkin ulottuvuus 
oli tarkastelussa mukana – vaan hän testasi teorioita toisiinsa nähden. 

Perusasetelma on tieteenfilosofiselta kannalta lähellä popperilaista ajatusta 
teorioiden vertailusta. Itävaltalais-brittiläinen London School of Economics -yli-
opiston professori Karl Popperin tunnetuin ajatus 1950-luvun lopulta liittyy fal-
sifikaatioon. Teorian arvioinnin tulee perustua sen vääräksi osoittamiseen eikä sen 
oikeaksi todistamiseen.40 Kriittisen keskustelun ydin on kahden tai useamman teo-
rian huonojen ja hyvien puolien keskinäisessä vertailussa. Olemassa olevat teoriat 
tarjoavat taustan keskustelulle ja uuden teoreettisen ymmärryksen kehittämiselle. 
Vaikka tällainen keskustelu usein jää ratkaisemattomaksi, toisinaan siihen osallis-
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tujat tai näiden enemmistö voivat päätyä johtopäätökseen, että jokin teorioista on 
muita parempi. Se on silloin toistaiseksi hyväksytty.41 

Myös Allison pyrki vertailemaan teorioita ja löytämään kustakin teorias-
ta virheitä eli falsifioimaan niitä. Allisonin teoreettinen vertailukehys on kuvattu 
Kuviossa 7.

Koska käsittelemme rationaalista mallia yksityiskohtaisesti seuraavassa lu-
vussa, tässä vaiheessa riittää, kun pidämme mielessä sen, mitä Allison sillä tar-
koitti. Hänelle tällaisen mallin toimija oli valtio tai sen ulkopoliittinen päätök-
sentekoelin kokonaisuudessaan. Kussakin päätöksentekotilanteessa toimija arvioi 
päämääriään, tarkastelee käsillä olevia toimintavaihtoehtoja niiden todennäköis-
ten seurausten näkökulmasta sekä valitsee sitten sen vaihtoehdon, joka johtaisi 
lähimmäksi haluttua päämäärää. Tällaista verraten perinteistä mallia hän käytti 
kahden muun mallin, byrokraattisen ja organisatorisen, vertailukohtana, tavallaan 
niiden jonkinlaisena nolla-hypoteesina. 

Byrokraattisen politiikkamallin perusväite on, että valtion ulkopolitiikkaan 
vaikuttavat pyrkimykset voidaan tunnistaa ainoastaan tarkastelemalla niitä yksit-
täisiä henkilöitä, jotka päätöksiä tekevät. Kyse on nimenomaan monikosta. Tämä 
koskee mitä tahansa poliittista järjestelmää, olipa sitten kyseessä vahvasti presi-
denttivaltainen demokratia kuten Yhdysvallat, Pohjois-Korean kaltainen tyranni-
valta tai laajaan konsensukseen perustuva demokraattinen hallinto kuten Suomi. 
Sillä vaikka päätöksentekoa ohjaisi vain yksi henkilö, esimerkiksi presidentti tai 
pääministeri, hänkään ei tee päätöksiä yksin. Hän päättää asioista osana päätök-
sentekoryhmää ja on ympäröity korkean tason virkamiehillä, avustajilla ja neuvon-
antajilla. Tästä seuraa, että esimerkiksi päätöksentekoon mahdollisesti osallistuva 
puolustusministeri tarkastelee asioita omaa toimialaansa vasten, ei presidentin nä-
kökannalta. Samoin toimii ulkoministeri, joka tekee päätöksiä mielessään oma ase-
mansa ja toimialansa. Byrokraattisen politiikkamallin mukaan päätöksentekoon 
osallistuvat henkilöt siis edustavat paitsi itseään myös omaa byrokratiaansa. 

Nyrkkisääntönä on, että byrokraattisen toimijan tavoitteet ja edut päätök-
senteossa palautuvat useaan tekijään: yleiseen kansalliseen etuun tai turvallisuu-
teen, byrokratian omiin erityisetuihin sekä toimijan henkilökohtaisiin etuihin ja 
mieltymyksiin. Vaikka kansallisesta edusta tai turvallisuudesta vallitsisikin pää-
töksentekijöiden keskuudessa melko hyväksytty näkemys, usein mielipiteet eriä-
vät siinä, miten yksi tai toinen yksityiskohta taikka päätös tai toimintamalli vai-
kuttaa siihen. Juuri päätöksentekijän byrokraattisen aseman tarkastelu on avain 
näiden erojen ymmärtämiseen. Byrokraattiset edut tunkeutuvat päätöksentekoon 
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sen myötä, että valtion byrokratioiden jäsenillä on taipumus uskoa juuri heidän 
edustaman hallinnonhaaran hyvinvoinnin olevan ratkaiseva puolustettaessa kan-
sallisia etuja. Tämä hyvinvointi vuorostaan on suurelta osin riippuvainen kyseisen 
byrokratian vaikutusvallan säilyttämisestä tai kasvattamisesta, sen tehtävien suo-
rittamisesta sekä siihen tarvittavien resurssien varmistamisesta. Tämä tarkoittaa, 
että politiikka on byrokratioiden peliä näiden pyrkiessä edesauttamaan omia etu-
jaan – jotka eivät aina ole sama kuin kansallinen etu. 

Byrokraattinen asema yhtä aikaa mahdollistaa ja rajoittaa käyttäytymistä. 
Se mahdollistaa jokaiselle byrokratialle ominaiset erityiset voimavarat, mutta luo 
myös asemasta riippuvan normatiivisen roolin. Byrokraattinen toimija pystyy ehkä 
tehokkaasti vaikuttamaan kulloisenkin kysymyksen määrittelemiseen ja asettami-
seen kontekstiinsa. Hänellä voi olla sanomista asialistan muotoiluun, sovellettaviin 
sääntöihin tai aikatauluun. Mahdollisesti juuri hänellä on käytössään se tieto ja ne 
toimintakanavat, joiden avulla päätöksiä valmistellaan tai toteutetaan. Tällainen 

Kuvio 7: Allisonin (1971) kolme selitysmallia
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byrokraattinen asema mahdollistaa huomattavan vaikutusvallan lopputulokseen, 
vaikka muodollinen päätöksentekijä olisikin esimerkiksi presidentti tai hallitus.42 
Byrokraattinen asema voi tietenkin myös rajoittaa toimintaa. Joskus asema ei anna 
toimivaltaa osallistua jonkin tietyn asian käsittelyyn taikka ei anna pääsyä tarvit-
tavaan tietoon. 

Byrokraattinen politiikkamalli kyseenalaistaa tavanomaisen rationaalisuu-
den käsitteen valtion politiikassa ja päätöksenteossa. Kyse ei ole vain siitä, että 
useita ihmisiä osallistuu päätöksentekoon; se on jokseenkin itsestään selvä tosiasia. 
Kyse ei ole edes siitä, että nämä ihmiset edustavat jonkinlaista byrokratiaa tai edis-
tävät omia etujaan. Voimme hyvin olettaa, että hallituksen sisällä vallitsisi useita 
politiikkalinjoja, mutta ulkopoliittisten haukkojen linja, taikka presidentin linja, 
voittaa. Tällöin voimme edelleen pitää valtion politiikkaa rationaalisena valintana 
ja tarkastella sitä rationaalisen politiikkamallin pohjalta, koska tehty päätös vastaa 
jonkin koherentin toimijan, ryhmän taikka yksilön, rationaalisen valintaproses-
sin tulosta. Byrokraattinen politiikkamalli näkee harvoin päätöksenteon tällaise-
na. Päätös ei synny yksilön tai ryhmän yksittäisenä parhaana valintana tarjolla 
olevista vaihtoehdoista. Sen sijaan toteutunut päätös on lähes aina jonkinlainen 
hämmentävä sekoitus useiden eri linjoja edustavien toimijoiden valinnoista. Toteu-
tunut päätös ei ole näin ollen rationaalinen missään sovinnaisessa mielessä, vaikka 
päätöksentekijöiden joukossa olisikin järkiperäisesti päätöksiä tekeviä yksilöitä tai 
ryhmiä. Se on pikemminkin ”tarkoittamaton lopputulos tärkeimpien osallistuji-
en keskinäisestä kaupankäynnistä”.43 Päätöksentekoon osallistuvien toimijoiden 
mieltymykset haastavat toinen toisensa. Toteutunut päätös on lopputulema kes-
kenään kilpailevien hallinnonhaarojen edustajien erilaisista eduista ja vaikutus-
vallan asteesta, kompromisseista, kaupankäynnistä, konflikteista, keskinäisistä 
väärinymmärryksistä ja hämmennyksestä. Niinpä tutkijan tehtävänä on arvioida 
valtion päätöksentekoa sekä siihen liittyviä kilpailevia näkemyksiä ja etuja jonkin 
yksittäisen kysymyksen suhteen verrattomasti yksityiskohtaisemmin kuin jos ra-
joittuisimme oletukseen rationaalisesta toimijasta. Hänen pitäisi kysyä, mistä eri 
toimijoiden valinnat ovat lähtöisin; tekevätkö he valintansa asemansa perusteella 
vai jonkin muun asian perusteella? Tutkijan pitäisi myös tarkastella lopputulosta 
aina päätöksentekoryhmän sisäisen vaikutusvaltataistelun näkökulmasta. 

Kuinka paljon pystymme selittämään ulkopoliittista päätöksentekoa puh-
taasti byrokraattisen politiikkamallin perusteella? Kirjallisuudessa on usein huo-
mautettu, ettei byrokratioiden etuja tule nähdä liian pysyvinä. Ei tule liioin ajatella 
naiivisti, että esimerkiksi oikeusministeri tarkastelisi asioita ikään kuin lakipykäli-
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en pohjalta, yhtä vähän kuin että ulkoministeri haluaisi aina pitää hyvät välit mui-
den valtioiden kanssa. Olisi myös suuri yksinkertaistus olettaa, että esimerkiksi 
armeija on halukas sotimaan; eli kenraali tai puolustusministeri edustaisi säännön-
mukaisesti sotapuoluetta ja ehdottaisi sotilaallista ratkaisua jokaiseen ongelmaan. 
Jäljitellen poliittista realismia on mahdollista väittää, että jonkin hallinnonosan tai 
byrokratian etu on pelkästään sen vaikutusvallan kasvamisessa. Ainoastaan vaiku-
tusvallan avulla se voi edesauttaa tavoitteitaan, mitä tahansa ne ovatkin. Niinpä 
byrokratiassa toimivan yksilön toimintaa todennäköisesti ohjaa halu maksimoida 
oman hallinnonhaaransa arvovalta ja toimintakyky. Byrokraattisen roolin muka-
na seuraa lisäksi tietty odotus arvoista ja eduista, joita sen haltijan odotetaan to-
teuttavan. Vaikka itse henkilö omaisikin muita mielipiteitä, hänen byrokraattinen 
asemansa määrittelee suurelta osin hänen julkisia näkemyksiään ja toimintaansa. 
Käytännössä tällainen roolista riippuva käyttäytyminen on helppo tunnistaa esi-
merkiksi tilanteissa, jossa ay-johtajasta tulee työministeri, pääministeristä opposi-
tiojohtaja tai parlamentaarikosta presidentti.

Ei ole vaikeata löytää esimerkkejä tällaisen väitteen pohjaksi. Yhdysvaltain 
presidentin Ronald Reaganin toisen kauden hallinnon aikana, jolloin Neuvosto-
liiton perestroika ja uusi ulkopoliittinen tyyli näytti mahdollistavan tiiviimmän 
ja laajemman yhteydenpidon kahden supervallan välillä, syntyi ajatus, että oli-
si hyvä, mikäli maiden sotilasjohtajat tapaisivat toisiaan. Vaikka mitään edistys-
tä suhteissa ei sinänsä tapahtuisi, ainakin he oppisivat ymmärtämään toistensa 
ajattelua. Ehkä amerikkalaiset pystyisivät, kuten eräs presidentin neuvonantajista 
totesi, ”lievittämään Neuvostoliiton [sotilaiden] paranoiaa”. Reagan kannatti aja-
tusta. Puolustusministeri Caspar Weinberger oli vastaan. Hän oli ylipäänsä jänni-
tyksen lieventämistä vastaan. Muuan läheltä seurannut totesi: ”Hän pelkäsi, että 
mikä tahansa suhteiden lämpiäminen vähentäisi hänen puolustusbudjettinsa tukea 
kongressissa.”44

Allisonin byrokraattinen politiikkamalli on antanut teoreettisen pohjan täl-
laisten asioiden vakavalle tarkastelulle. Brittiläisen Aberyswythin yliopiston pro-
fessori Steve Smith on tutkinut Iranin panttivankidraamaan liittyvää Yhdysvaltain 
päätöksentekoa tästä näkökulmasta.45 Iranin vallankumouksen jälkeen islamilaiset 
opiskelijat valtasivat marraskuussa 1979 Yhdysvaltain suurlähetystön Teheranissa 
ja ottivat 54 panttivankia. Yksi vaihtoehto alusta pitäen oli, että mikäli neuvot-
telut eivät onnistu, Yhdysvallat pyrkisi vapauttamaan panttivangit riskialttiilla 
sotilaallisella erikoisjoukkojen pelastusoperaatiolla. Tällainen operaatio aloitettiin 
huhtikuussa 1980. Se jouduttiin keskeyttämään alkuunsa, kun yksi helikopteri 
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katosi aavikkomyrskyssä ja kaksi kärsi teknisistä vioista, eivätkä viisi jäljellä ollutta 
helikopteria olisi riittänyt suunnitelman toteuttamiseen.

Smithin kysymys on: miksi päätöksentekoryhmä ei ensin saanut päätöstä 
aikaan ja miksi se sitten kuitenkin päätyi sotilaalliseen operaatioon? Hän pys-
tyy jakamaan asianomaiset kolmeen ryhmään: kyyhkyt, haukat sekä presidentti 
kannattajineen. Kyyhkyjä loppuun saakka olivat ulkoministeri Cyrus Vance sekä 
hänen varaulkoministerinsä. Smith toteaa, että vaikka todistusaineiston mukaan 
nämä kaksi eivät koordinoineet ennen kokouksia näkemyksiään, heidän kantansa 
olivat aina yhtenäiset eli sotilasoperaatiota vastustavia. Jopa silloin kun varaulko-
ministeri Warren Christopher oli saanut erheellisen tiedon Vancen kannasta, Chris-
topher vastusti sotilasoperaatiota. Eräs suurimmista syistä oli, että Yhdysvaltain 
ulkoministeriön asialistalla oli muiden länsimaiden saaminen mukaan Iranin vas-
taisiin pakotteisiin, mihin sotilasoperaatio olisi vaikuttanut kielteisesti. 

Ryhmässä oli neljä vakaumuksellista haukkaa jo alun alkaen. Heidän kär-
kinimenä oli presidentin turvallisuuspoliittinen neuvonantaja ja realistis-geopo-
liittisen tutkimussuuntauksen näkyvä edustaja Zbigniew Brzesinski; muut olivat 
puolustusministeri, ilmavoimien kenraalin arvoinen puolustushaarakomentajien 
neuvoston puheenjohtaja sekä keskustiedustelupalvelun CIA:n johtaja. Tilanne oli 
4-2 haukkojen hyväksi, mikä oli ennakoitavissa byrokraattisten asemien perusteel-
la. Varsinainen päätös syntyi, kun presidentti Jimmy Carter Iranin kanssa käyty-
jen neuvotteluiden epäonnistuttua ja kotimaisen painostuksen vahvistuessa päätyi 
muutaman muun epäröivän kanssa sotilasoperaation kannalle. 

Tämä esimerkki tukisi byrokraattista politiikkamallia. Tapauksen analysoija 
Smith ei silti suoralta kädeltä vahvista byrokraattisen mallin pätevyyttä. Hän huo-
mauttaa, että se tosin osoittaa, miten pelkkä valtiokeskeinen rationaalisen toimin-
nan malli ei auta selittämään käsillä olevaa päätöksentekoa. On silti vaikea osoittaa 
jonkinlaista kaiken ylittävää yhteyttä byrokraattisen roolin ja kannanmuodostuk-
sen välillä. Nuo kannat olivat ehkä osittain byrokraattisen roolin sanelemia. Mutta 
ne saattoivat yhtä hyvin olla henkilökohtaisia kantoja, jotka liittyvät kyseisten 
henkilöiden uskomuksiin, tiedonkäsittelykyyn ja luonteeseen. Esimerkiksi Brze-
zinski, kuten Smith aiheellisesti huomauttaa, olisi epäilemättä ollut haukka missä 
byrokraattisessa roolissa tahansa.

Allisonin alkuperäinen teoria sai osakseen ylistyksiä, mutta ei jäänyt vasta-
väitteittä; jotkut tyrmäsivät sen täysin ja toiset pyrkivät kehittämään sitä edel-
leen.46 Ne, jotka tulkitsivat byrokraattista politiikkamallia suopeasti, olivat tyypil-
lisesti valmiita sen rajojen leventämiseen. He huomauttivat Smithin tavoin, että 
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byrokraattista politiikkamallia ei pidä ylitulkita. Pelkkä toimijan asema ei määrää 
tämän tekoja ja niiden perusteita. ”Where you stand, depends on where you sit” (se mis-
sä istut, määrää kantasi) oli tullut Allisonin teorian kansanomaiseksi iskulauseeksi 
myös arkikielessä. Jokainen rooli on kuitenkin omanlaisensa koostumus ja vaihte-
lee tapauksesta toiseen. Lisäksi jokaisella yksilöllä on aina useita rooleja. Yksittäi-
nen toimija edustaa aina useaa ryhmää: tiettyä byrokratiaa, taloudellista tai muuta 
eturyhmää, puoluetta ja niin edelleen. Jokainen byrokratia tai ryhmä voi vieläpä 
koostua useista pienemmistä ryhmistä, joilla on erityisetuja puolustettavinaan. 
Niinpä byrokratioiden edustajat eivät mekaanisesti seuraa asemiensa mukaisia 
roolejaan. Sen sijaan he tulkitsevat päätöksentekotilanteen myös omien arvojensa, 
taipumustensa, tietotaitonsa, kykyjensä ja muiden ominaisuuksiensa mukaan. 

Tuonnempana käsittelemme myös teorioita, jotka väittävät uskottavasti, 
että synnynnäiset ja tilannekohtaiset psykologiset tekijät, kuten henkilön luon-
ne, uskomusjärjestelmä ja mielentila, vaikuttavat päätöksentekoon, samoin kuin 
ryhmädynamiikka ja kukin yksittäinen tilanne. Ne voivat olla tärkeämpiä kuin 
byrokraattiset tai sopimuksenvaraiset roolit ja rajoitteet, aiheuttaen ad hoc ryhmit-
tymisiä ja ennakoimatonta liittoutumista yli byrokratiarajojen. Vielä on huomau-
tettu, että asemaan linkittyneet roolit ovat myös avoimia kritiikille, rangaistuksil-
le ja muutoksille. Roolit ovat lisäksi harvoin niin tiukkoja ja tarkasti määrättyjä, 
etteivätkö ne jättäisi sijaa henkilökohtaisille tulkinnoille ja vaihteluille. Tällainen 
joustava tulkinta byrokraattisesta politiikkamallista, joka omaksuu aineksia psy-
kologisista selitysmalleista, tekee kuitenkin byrokraattisen edun käsitteestä han-
kalan. Se johtaa tilanteeseen, jossa erilaisten etujen rajankäynti on niin hämärä, 
että byrokraattisen aseman perusteella on mahdotonta tehdä johtopäätöksiä toi-
mijan päätöksenteon tarkoitusperistä. 

Byrokraattisen ulkopolitiikan mallin tunnetuimmat sovellukset ovat Yhdys-
valloista. Allisonin alkuperäinen tapaus eli Kuuban ohjuskriisi, johon palaamme 
vielä tuonnempana, on tietenkin kuuluisin sovellus. Muista mainittakoon vielä 
esimerkiksi Morton Halperinin ja Priscilla Clappin tutkielma, joka sovelsi tätä nä-
kökulmaa presidentti Lyndon B. Johnsonin päätökseen rakentaa Kiinan vastainen 
ohjustentorjuntajärjestelmä vuonna 1967.47 Voimme tietysti väittää, että päätös oli 
Yhdysvaltojen tuolloin kuviteltu kansallinen etu. Mutta kiinnostavampaa tässäkin 
tapauksessa on se, miten eri perustein asiasta väiteltiin Yhdysvaltojen hallinnon 
sisällä ja miten näkökannat poikkesivat hallinnonalasta riippuen. Minkään yksit-
täisen hallinnonalan mielipide ei voittanut. Presidentti joutui lopulta tekemään 
ratkaisunsa antamalla jokaiselle jotakin. Oma mielenkiintonsa on myös Halperi-
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nin ja Clappin toteaumuksella, että vaikka hallinnon sisällä jostakin kannasta olisi 
epävarmuutta, se esitetään ulospäin varmana ja perusteltuna kantana. Näin näkö-
kulma, jonka kannatus olisikin vain 51 prosenttia, esitetään joissakin poliittisissa 
kulttuureissa tai tilanteissa ikään kuin sillä olisi kaikkien tuki takanaan.

Suomen ukopolitiikan tutkimisessa byrokraattisen politiikan lähestymistapa 
on jäänyt suhteellisen vähälle huomiolle. Se johtunee osittain siitä, että ulkopoliit-
tinen päätöksenteko on pitkään ollut presidenttivetoista. Toisaalta Suomessakin eri 
hallinnonaloilla voi olla byrokraattisesta politiikasta kumpuavia näkemyksiä. Näin 
on laita varmasti aivan arkipäivän ulkopoliittisessa päätöksenteossa, ei pelkästään 
päätöksenteon tutkimuksen tavanomaisissa tapauksissa eli suurten ulkopoliit-
tisten kriisien tai käännekohtien yhteydessä. Esimerkiksi pohdittaessa Suomen 
osallistumista Keski-Afrikan operaatioon 2014 ulko- ja puolustusministeriöiden 
kannat erosivat toisistaan. Ulkoministeriö korosti operaation poliittisuutta ja sen 
merkitystä Euroopan unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikalle, jota ulkoministeriö 
halusi tukea ja kehittää. Puolustusministeriö taas katsoi asiaa enemmän Suomen 
puolustuksen näkökulmasta. Suomen puolustuskyvyn parantamiselle operaatio ei 
näyttäytynyt mitenkään erityisen merkittävältä.48 Mikäli samaa asiaa tarkastelisi 
rationaalisen valtiotoimijan näkäkulmasta, avaamatta ”mustaa laatikkoa”, tällaiset 
seikat jäisivät luonnollisesti tarkastelun ulkopuolelle. 

Suomen puolustushallinnon sisäisistä hallinnollisista kiistoista siviilien ja 
sotilaiden välillä on tehty yksi väitöskirjakin. Ilkka Puukka analysoi sitä, miten 
puolustusministeriö yhtäällä ja puolustusvoimien johto toisaalla ovat usein olleet 
eri linjoilla maanpuolustusta kehitettäessä. Ministeriö on painottanut poliittisia ja 
hallinnollisia näkemyksiä, kun taas sotilaat ovat panneet painon sotilaallisen val-
miuden ja taistelukentän vaatimuksille. Kysymys ei ole ollut yksistään erilaisista 
konkreettisista eduista, vaan myös hallintokulttuurien yhteentörmäämisestä.49

Hallinnon rutiinit

Allisonin seuraajat ovat olleet ylivertaisesti enemmän kiinnostuneita juuri byro-
kraattisesta politiikkamallista kuin siitä toisesta mallista, jonka Allison kirjassaan 
esittää rationaalisen valtiotoimijan mallin vaihtoehdoksi. Tämä niin sanottu or-
ganisaatioprosessin malli50, joka edellä on havainnollistettu mainittujen kahden 
muun mallin suhteen Kuviossa 7, on joko kokonaan sivuutettu tai ainakin se on 
jäänyt byrokraattisen politiikkamallin varjoon. Allisonin tapaustutkimuksessa or-
ganisaatioprosessin malli ei kohdistu varsinaisen päätöksentekotilanteen analysoi-
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miseen, vaan sitä edeltävään hallinnolliseen tiedon käsittelyyn. Organisaatiopro-
sessin mallin voikin nähdä enemmän byrokraattista politiikkamallia täydentävänä 
kuin sille vaihtoehtoisena teoriana. Toisinaan edellinen on nähty jopa jälkimmäisen 
osana.

Organisaatioprosessin malli ei kuvaa politiikkaa niinkään tietoisina valintoi-
na kuin suurien yksittäisten ja hierarkkisten hallinnonhaarojen tuottamana toimin-
tana.  Allisonin malli on itse asiassa sama kuin John D. Steinbrunerin kybernetiik-
kamalli, joka yleisenä teoriana tosin on Allisonin mallia dynaamisempi sekä ottaa 
prosessien muutoksen ja organisaation oppimisen Allisonia enemmän huomioon.51 
Kun rationaalisen politiikan malli ja byrokraattinen politiikkamalli ovat keskitty-
neet päätöksentekijöiden muodostamaan ryhmään, eritoten ulkopolitiikan johta-
jien valintoihin, organisaatioprosessin malli kiinnittää huomionsa muodollisiin ja 
epämuodollisiin hallinnollisiin rutiineihin ja ”sopivaan” käyttäytymiseen, standar-
disoituihin toimintamalleihin sekä ohjelmiin, jotka eri päätöksentekotasoilla mää-
rittelevät hallinnollista käyttäytymistä ja rajoittavat valintamahdollisuuksia. 

Tällainen toiminnan rutinoituminen ei ole tunnusomaista tietenkään yksin 
valtionhallinnolle. Tyypillinen standardisoitu toimintamalli on esimerkiksi hampu-
rilaisten valmistaminen pikaruokaravintolassa tai aseiden käsittely ampumapaikal-
la. Toimintaa koskevia päätöksiä ei pohdita valintoina vaan noudatetaan sovittua 
tai määrättyä mallia. Myös ulkopoliittisesta päätöksenteosta ja käyttäytymisestä 
voimme löytää vastaavia standardisoituja toimintamalleja. Mikä tahansa poliitti-
sen päätöksentekijän aloite tai päätöksen valmistelu tarvitsee tietyn toimintakana-
van tai järjestelmän, joka luo pohjan sille; se tuottaa vähintään tarvittavan tiedon 
ja toiminnan perusteet, olkoonpa ne oikeita tai vääriä.52 Allisonin alun perin muo-
toilemana tämä malli keskittyi etupäässä päätöksiä edeltäviin rajoitteisiin, jotka 
johtuvat valtiokoneiston monimutkaisesta rakenteesta. Toisin kuin rationaalisessa 
mallissa, jonka toimijoita ovat Yhdysvallat, Hruštšov tai Kuuba, ja toisin kuin 
byrokraattisessa politiikkamallissa, jonka toimijoita ovat byrokratioita edustavat 
yksilöt omine taipumuksineen, organisaatiomallissa toimija on itse organisaatio. 
Myöhemmin jotkut näyttävät laajentaneen mallin käsittämään myös päätöksente-
on jälkeisen toteuttamisvaiheen.53 

On esitetty, että Allisonin organisaatioteoria olisi tavallaan toisaalla tässä 
kirjassa käsitellyn niin sanotun rajoitetun rationaalisuuden koulukunnan väärin-
tulkinta. Siinä missä rajoitettu rationaalisuus näki instituutioiden tai organisaati-
oiden ikään kuin kompensoivan yksilön koginitiivisten rajoitteiden aikaansaamaa 
rationaalisuusvajetta, Allison, joka vetosi teoriansa perusteissa tähän koulukun-
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taan, tulkitsi ajatuksen täysin päinvastoin; hän näki valtiokoneiston rajoittavan 
rationaalisuutta.54 Todennäköisesti Allison kuitenkin päätyi omaan tulkintaansa 
tarkoituksella. Hän oli hyvin tietoinen väitteestä, että organisaatiot lisäävät te-
hokkuutta ja rationaalisuuta, mutta korosti myös sellaisia suuntauksia, jotka kiin-
nittivät huomion organisaatioiden ei-rationaalisuuteen. Jotkin organisaatiot eivät 
ottaneet tehokkuutta tavoitteeksi, vaan niiden toimintaa ohjasi esimerkiksi niiden 
oma identiteetti ja hallintokulttuuri taikka pelkkä pyrkimys oman olemassaolonsa 
oikeuttamiseen ja arvovallan kohottamiseen.55 

Allisonin ratkaisu johtunee siitä, että hän keskittyi nimenomaan kriisipää-
töksentekoon. Päinvastoin kuin niin sanotuissa normaalitilanteissa, joissa stan-
dardisoidut toimintaperiaatteet ovat usein hyödyllisiä, kriisitilanteissa edeltä kä-
sin sovitut toimintamallit estävät joustavien ratkaisujen tai luovien vaihtoehtojen 
hahmottamista. Allison esitti, että melkeinpä mikä tahansa ulkopoliittinen päätös, 
olkoonpa se tehty enemmän tai vähemmän rationaalisesti, tuli valmistella (ja toi-
meenpanna) valtiollisen koneiston toimesta, jonka eri osat seuraavat rutiinejaan.  
Allisonin kaavassa juuri nämä rutiinit voivat aiheuttaa tarkoittamattomia ei-rati-
onaalisia seurauksia. Mutta on myös huomautettu, että eivät yksin rutiinit, vaan 
myös niiden murtuminen, erityisesti kriisitilanteissa, voivat olla menestyksellisen 
hallinnon pahimpia pullonkauloja; itse asiassa mikään hallinto ja päätöksenteko ei 
olisi mahdollista ilman rutiineja.56 Joka tapauksessa valtionhallinnon koneisto pe-
rustuu sääntöihin, normeihin, institutionalisoituihin käytäntöihin ja suunnitelmiin 
sekä käytettävissä oleviin voimavaroihin. Kaikki tämä paitsi mahdollistaa, myös 
ehdollistaa ja rajoittaa poliittisten päätöksentekijöiden toimintaa. Lisäksi ulko-
poliittisessa päätöksenteossa päätöksentekijät eivät ole ainoastaan hallinnollisten 
käytäntöjen kahlitsemia. Heidät on usein valittu kyseiseen toimeensa näiden sään-
töjen, normien ja käytäntöjen puitteissa ja seurauksena. Juuri tässä byrokraattinen 
politiikkamalli ja organisaatioprosessin malli kohtaavat. Päätöksentekijät eivät 
ilmesty tyhjästä. Kulloisenkin päätöksentekoryhmän koostumus seuraa jotakin 
aiemmin sovittua käytäntöä tai sen muunnelmaa. Byrokratiat tai organisaatiot 
ennalta määrittelevät ne asemat ja valtuudet, jotka määrittelevät sen päätöksente-
koryhmän, joka aktivoituu kulloiseenkin rutiininomaiseen taikka yllättävämpään 
päätöksentekotilanteeseen. 

Allison kirjoitti alun perin vuonna 1971 ilmestyneen kirjansa uusiksi vuon-
na 1999. Hän julkaisi uuden uuden version yhdessä Philipp Zelikowin kanssa.57 
Kuten Allison, joka oli jo 1960-luvulta saakka toiminut erityisesti puolustusminis-
teriön erilaisissa neuvonantajatehtävissä, myös Zelikow oli kirjan uusintapainosta 
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kirjoitettaessa hankkinut huomattavaa kokemusta käytännön ulkopolitiikasta. 
Zelikow toimi keskeisissä rooleissa Yhdysvaltain presidentinhallinnossa George 
H. W. Bushin päätöksenteossa, mukaan lukien Saksan yhdentymisneuvottelut 
sekä ensimmäinen Irakin (Persianlahden) sota. Myöhemmin Zelikow tuli näyt-
telemään tärkeää osaa myös nuoremman George W. Bushin presidenttikaudella 
nimenomaan ulkopoliittisten kriisien hallinnassa. Teoreettinen tietämys sekä ensi-
käden tieto ja kokemus erityisesti Yhdysvaltain kriisipäätöksenteosta yhdistyivät 
näin ihanteellisella tavalla. Uudelleen toimitettu kirja noudattaa samaa rakennetta 
kuin aiempi versio, mutta siinä on otettu huomioon paitsi kirjaan suunnattu ar-
vostelu ja sen jälkeinen teoreettinen kehitys, myös kaikki uusi tieto itse tutkitusta 
tapauksesta. 

Kylmän sodan loppuminen oli avannut arkistot, jotka koskivat Kuuban oh-
juskriisiä. Lisäksi monet kriisin keskeiset asianosaiset kummaltakin puolen osallis-
tuivat nyt seminaareihin ja työryhmiin, joissa palattiin kysymykseen, mitä oikein 
tapahtui ja miksi. Huomionarvoista on, että vaikka uusi todistusaineisto auttoi 
muokkaamaan useita alkuperäisen kirjan selityksiä, uusi tieto ei pystynyt kumoa-
maan yhtäkään alkuperäisistä kolmesta teoreettisesta mallista – rationaalista, or-
ganisatorista ja byrokraattista politiikkamallia. Paremminkin uusi todistusaineisto 
vahvisti kutakin teoriaa julistamatta mitään niistä voittajaksi. Jos hyväksymme 
tällaisen teoreettisen lopputuleman, mallit voisi asettaa, ei kuten aiemmassa Kuvi-
ossa 7 eli rinnakkaisiksi tai vaihtoehtoisiksi malleiksi, vaan kolmioksi, jossa kukin 
sivu kuvaa yhtä tarvittavaa lähestymistapaa. Tutkimusongelma sijaitsisi tässä kaa-
vassa kolmion keskellä. 

Hieman samaan tapaan ajattelee amerikkalaisprofessori Steve Yetiv, käyt-
täen juuri Allisonia inspiraationaan, kun hän tutkii Persianlahden ja Irakin sotia. 
Hän näkee yleisenä ongelmana sen, että sisäisiin tekijöihin kiinnitetään liian vähän 
huomiota. Yetiv katsoo rationaalisen mallin toimivan silti hyvänä pohjaratkaisu-
na, jossa panoksina tai selityksinä ovat keskeiset kansalliset edut. Mutta hän ei 
näe tästä syntyvää selitystä tyhjentävänä, vaan esittää useita täydentäviä teorioita. 
Mitä tulee erityisesti byrokraattiseen politiikkamalliin, se vaikutti hänen mukaan-
sa esimerkiksi Persianlahden sodassa enemmän siihen, miten jo päätetty politiik-
kalinja eli sota toteutettiin kuin siihen alkuperäiseen päätöksentekoon, jossa oli 
päädytty sotaan.58 Yetivin tapa on yhtä kaikki yhdistellä eri teorioista aineksia ja 
näin päätyä jonkin päätöksenteon parempaan selitykseen kuin mihin yhdellä yk-
sittäisellä teorialla yllettäisiin. Tässä suhteessa Allison ja Zelikow kuitenkin eroa-
vat merkittävästi Yetivistä. Kyse on tärkeästä tietoteoreettisesta erosta. Myös edel-
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liset tulevat toki johtopäätökseen, että sekä rationaalisella, byrokraattisella että 
organisatorisella mallilla on puolensa eikä yhtäkään niistä voida sinänsä kumota. 
Heidänkin ratkaisunsa oli, että – tässä tapauksessa kyseisen Kuuban ohjuskriisin 
ymmärtämisessä ja selittämisessä – tarvitaan kaikkia kolmea mallia, mikäli haluaa 
tunnistaa ne tekijät, joita ilman koko tapahtuma olisi saanut toisen käänteen. 

Mutta tällainen ratkaisu on varsin harmittava, kirjoittajat itse myöntävät 
sen suoraan. Allison ja Zelikow eivät näe mahdolliseksi, toisin kuin Yetiv, yhdistää 
teorioita yhdeksi paremmaksi selitykseksi. Kyseiset kolme lähtökohtaa eivät näet 
tarjoa ainoastaan erilaisia selitysmalleja; ne myös johtavat johtopäätöksiin, joita on 
hankala tai mahdotonta yhdistää. 

Kuuban ohjuskriisin keskeinen piirre oli, että presidentti John F. Kenne-
dy omaksui jonkinlaisen kompromissin haukkojen vaatiman kovan sotilaallisen 
vastakkainasettelun ja kyyhkyjen ehdottamien neuvottelujen välillä. Yhdysvaltain 
laivasto saartoi Kuuban ja ilmoitti, ettei päästäisi Neuvostoliiton aluksia tuon saar-
tolinjan sisälle. Rationaalinen malli ikään kuin asetti reunaehdot tälle tilanteelle. 
Se selittää varsin tyydyttävästi, miksi ydinsotaa ei syttynyt. Rationaalisen mallin 
mukaan oli pääteltävissä, että ydinsota, joka johtaisi molempien tuhoon, ei voinut 
olla vakavasti otettava vaihtoehto, mikäli molemmat ottivat todesta toistensa val-
miuden tarpeen vaatiessa käyttää sotilaallista voimaa. Myös se, että Yhdysvallat 
valitsi alemman tason sotilaallisen toiminnan eli pelkän sotilaallisen saarron eikä 
suoraa hyökkäystä Kuubaan, voidaan selittää rationaalisesti siten, että Yhdysval-
loilla oli huomattava strateginen etu Neuvostoliittoon nähden tuossa tilantees-
sa. Lopputulos kokonaisuudessaan tukee rationaalisen mallin johtopäätöstä, että 
ydinaseisiin liittyvät konfliktit ovat rationaalisesti ratkaistavissa.59

Nyt organisaatiomalli korostaa tässä tilanteessa sitä, miten itse asiassa val-
miiksi tehdyt suunnitelmat ja hallinnolliset käytännöt olivat laajentamassa ja va-
kavoittamassa kriisiä. Ne kavensivat päätöksentekijöiden vaihtoehtoja. Allison ja 
Zelikow kuvaavat tilannetta – perustuen ääninauhoihin jotka on julkaistu Val-
koisen talon Kuuban kriisiä koskevasta kriisipäätöksenteosta – jolloin Kennedy 
saa kuulla, että Yhdysvaltain Turkkiin sijoittamat ydinkärjillä varustettujen Ju-
piter-ohjusten käyttöä ohjasivat kaksi pysyväisohjetta standardisoiduista toimin-
tamalleista, nimittäin EDP ja QRA.60 Kennedy ei ollut koskaan kuullut kyseisistä 
akronyymeistä, mutta hänelle kerrottiin, että ne tarkoittivat ydinaseiden käyttöä, 
mikäli Turkkia vastaan hyökättäisiin. Hän laati välittömästi ohjeen, että Yhdys-
valtain puolustushaarakomentajien neuvosto määräisi Turkissa olevia joukkoja 
olemaan toteuttamatta näitä toimintamalleja, ellei Valkoinen talo varta vasten 
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näin ohjeista. Kennedy pelkäsi, että Yhdysvaltain toimet Kuuban suhteen voisivat 
provosoida Neuvostoliiton tekemään jonkinlaisen sotilaallisen operaation Turkin 
suunnassa. Jos siihen vastattaisiin ydinohjuksilla, Neuvostoliitto vastaisi ydinaseil-
la Yhdysvaltoja kohti. Kennedyn huoli oli paitsi mahdollinen vahingossa alkava 
ydinsota, myös se että tuo Jupiter-ohjuksiin liittyvä kriisin sivujuoni rajoitti hänen 
vapauttaan valita toimintamalli Kuuban suhteen. Mutta puolustushaarakomen-
tajien neuvosto kieltäytyi noudattamasta Kennedyn määräystä; se näet soti pysy-
väisohjetta vastaan. Vain Kennedyn itsepäisyys mursi lopulta vastarinnan.61

Kun Yhdysvaltain vaihtoehdoksi oli valittu laivastosaarto, yksityiskohtai-
sempi kysymys oli sen tilanteen ajoitus, jolloin ydinaseita kuljettava Neuvostoliiton 
alus pysäytettäisiin. Viime hetkellä eräs presidentti Kennedyn neuvonantajista tuli 
huomauttaneeksi, että neuvostoliittolaisen laivan kapteeni toimisi rutiininomaisen 
ohjesäännön perusteella, joka sillä oli joutuessaan uhkaavaan joko-tai tilanteeseen; 
se asettautuisi sotilaallisesti vastustamaan kulkuväylän tukkivia amerikkalaisa-
luksia.  Tällainen reaktio olisi voinut aloittaa ydinsodan. Ratkaisuksi tuli asettaa 
saarto aiempaa suunniteltua lähemmäksi Kuubaa; se mahdollisti, että neuvosto-
liittolaisella aluksella oli aikaa saada Kremlin perääntymiskäsky. 

Mikäli organisaatiomalli hyväksytään tarkastelun pohjaksi, sen yleinen lop-
putulema on siis täysin vastakkainen rationaaliselle mallille. Siitä voitiin päätellä, 
että ”ydinasekriisit suurten koneistojen, kuten Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton hal-
lintojen välillä vuonna 1962, ovat luonnostaan arvaamattomia”. Pelkkä hyvä onni 
esti sen, etteivät rutiinit ajaneet kriisiä merelliseen yhteenottoon tai ylireagointiin 
Turkissa.62

Byrokraattisen politiikkamallin johtopäätös tähdentää lopputuloksen satun-
naisuutta vielä enemmän kuin organisatorinen malli. Yhdysvaltojen päätöksente-
koon osallistuneet toimijat esittivät mitä erilaisimpia vaihtoehtoja: ei-reagointi; 
diplomatia Nikita Hruštšovin kanssa huippukokouksessa; ilmaiskut; Kuuban mie-
hitys. Byrokraattisen mallin mukaisesti lopputulos oli pitkälti riippuvainen tilan-
nekohtaisista seikoista. Onkin pohdiskeltu, että jos kyseessä olisi ollut presidentti 
Kennedyn ensimmäinen kriisi, jo päätöksentekoryhmä ja ehkä sen myötä myös 
päätös olisi ollut toinen. Oli aivan lähellä, ettei ilmaiskua toteutettu ensimmäisenä 
tai toisena kriisipäivänä. Mikäli Kennedyllä ei olisi ollut rasitteena aiempaa epä-
onnistumista Sikojenlahden kriisissä, jolloin aikomus oli vallata Kuuba kuubalais-
pakolaisten ja keskustiedustelupalvelu CIA:n maihinnousuoperaatiolla, hän olisi 
voinut valita toisen linjan. Mallin eräs opetus tässä tapauksessa oli, että ainakin 
Yhdysvaltain johdolle on mahdollista valita melko sattumanvaraisen päättelyn jäl-
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keen vaihtoehto, joka ehkä laajentaisi tällaisen kriisin ydinsodaksi. Sisäinen käden-
vääntö olisi voinut päättyä mihin lopputulokseen hyvänsä. Kriisipäätöksenteko oli 
kaiken kaikkiaan epäselvää ja hämärää, eikä mitenkään erityisen ohjattua. Samalla 
byrokraattinen malli kuvasi ja ehkä jopa selitti sen, millä tavoin onnistuneeksi 
osoittautunut kompromissi eli laivastosaarto – vaikkakin alun perin monen toimi-
jan näkökulmasta epävarma ja epätyydyttävä – löytyi Yhdysvaltain presidentin ja 
hänen erimielisten neuvonantajiensa kesken. 

Lopullista ratkaisua eri mallien paremmuudesta ei siis ole löydetty. Allisonin 
kolme mallia, etupäässä sen uutta luovat osat eli byrokraattinen ja organisatori-
nen malli, tuovat kuitenkin huomattavaa lisävalaistusta tapahtumien kulkuun. Ne 
eivät pelkästään kuvaa tapahtunutta. Ne tarjoavat käsitteellisen työkalulaatikon 
paitsi ulkopolitiikan tutkijoille myös ulkopolitiikan päätöksentekijöille, kun he 
kohtaavat vastaavanlaisen päätöksentekotilanteen.

Jatkuvuus ja muutos

Ulkopolitiikkaa leimaa tavallisesti enemmän jatkuvuus kuin muutos. Kun monis-
sa organisaatioissa uudet johtajat pyrkivät saamaan aikaan muutoksia jopa itsetar-
koituksellisesti, ulkopolitiikassa päinvastoin jatkuvuutta pidetään itseisarvona. Se 
tuottaa ennustettavuutta, minkä ajatellaan olevan ulkopolitiikassa hyve. Poliitikot 
oikeuttavat päätöksiään toteamalla, että ”näin on aina ennen tehty” tai ”näin ovat 
muutkin tehneet”. 

Erityisesti Suomessa ulkopolitiikan jatkuvuus ja sen ylistäminen presidentis-
tä riippumatta on tuttua. Viimeisin suurin murros Suomen ulkopolitiikassa tapah-
tui Mauno Koiviston presidenttikauden aikana eikä Koiviston ja Martti Ahtisaaren 
presidenttikausien vaihtuessa. Myös presidentti Sauli Niinistön ulkopolitiikassa on 
paljon samaa, mitä oli hänen edeltäjänsä Tarja Halosen ulkopolitiikassa, huoli-
matta erilaisista puoluetaustoista ja uskomusjärjestelmistä. Samoin voimme pitää 
vaikkapa Saksan ulkopolitiikkaa esimerkkinä jatkuvuudesta: vaikka sosiaalide-
mokraatit tultuaan 1960-luvun lopussa valtaan muuttivatkin radikaalisti Saksan 
idänpolitiikkaa, konservatiivit jatkoivat samoilla linjoilla, kun valta taas vaihtui.

Useat ulkopolitiikan teoriat ilmaisevat jatkuvuutta tavalla tai toisella. Aiem-
min käsitelty realismi väittää ulkopolitiikan, mikäli se on yhtään pätevää, aina pe-
rustuvan ennakoitavaan käyttäytymiskaavaan eli kansallisten etujen edistämiseen. 
Vain olosuhteet muuttuvat. Organisatorinen politiikkamalli, jota jo käsittelimme, 
painottaa ulkopoliittisen päätöksenteon suhteellisen pysyviä rutiineja. Jatkuvuus 
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on keskeistä missä tahansa byrokratiassa: kun ulkoasiainhallinnon virkamies saa 
eteensä uuden pulman, hän katsoo aina ensin arkistosta, miten on ennen mene-
telty. Jäljempänä esiteltävät strategisen kulttuurin tai identiteetin käsitteet, jotka 
yhtä lailla muuttuvat hitaasti, korostavat ulkopolitiikan suhteellista muuttumat-
tomuutta. 

Silti tiedämme, että valtion ulkopoliittinen päätöksentekokoneisto ei tuo-
ta yksin rutiininomaista sarjaa ulkopolitiikan päätöksiä vanhalta pohjalta. Se voi 
joissakin tapauksissa tuottaa myös sellaisia päätöksiä tai laajempia hankkeita, jot-
ka muuttavat yhdenlaisen poliittisen linjan toisenlaiseksi. Suuremmassa mitassa 
tällainen päätös voi koskea asemoitumista ei vain yksittäiseen ulkopoliittiseen ta-
pahtumaan taikka tilanteeseen, vaan koko kansainväliseen järjestelmään. Valtioil-
la on periaatteessa aina käsillä useita suuria linjavalintoja. Valtion ulkopolitiikan 
päälinjoiksi on yleisellä tasolla kuvattu muun muassa seuraavanlaiset vaihtoehdot: 
hegemonia- ja johtajuuspolitiikka, liittopolitiikka, konserttipolitiikka, kollektii-
visen turvallisuuden politiikka, puolueettomuuspolitiikka, sitoutumattomuus ja 
isolationalismi.63 

Mahdollisuus ulkopolitiikan muutoksen tutkimiseen sisältyi tavallaan jo ul-
kopolitiikan analyysin varhaisiinkin malleihin, esimerkiksi Steinbrunerin kyber-
neettiseen ulkopolitiikkamalliin64 taikka Rosenaun vaikutusvaltaiseen käsittee-
seen ulkopolitiikan sopeutumisesta.65 Mainittakoon tässä yhteydessä, että Tans-
kan kansainvälisten suhteiden instituutissa toimiva Hans Mouritzenin kehitteli 
teoriaa sopeutumisesta pidemmälle ja sovelsi sitä vuoden 1988 tutkimuksessaan 
suomettumiseen,66 vähän samalla tavalla kuin Raimo Väyrynen oli tehnyt jo paljon 
aiemmin.67 On huomattava, että Mouritzen ei puhunut Suomesta sinänsä, vaan 
juuri sopeutumisesta, jossa pienivaltio mukautuu suuremman vaikutusvaltaan säi-
lyttäen kuitenkin autonomiansa. Tällaisissa tutkimuksissa joudutaan aina pohti-
maan jatkuvuuden ja muutoksen suhdetta. Mouritzen luonnehti suomettumisen 
kaltaista sopeutumista sellaiseksi, joka oli tuolloin 1980-luvun puolivälin jälkeen 
uhka muutamille Länsi-Euroopan maille, mutta mahdollisuus Itä-Euroopan mail-
le. Hänen tarkempi huomionsa, teorian kehittelyn ohella, oli kuitenkin kauempa-
na historiassa: Tanskan toista maailmansotaa edeltävä ja sitten sen aikainen sopeu-
tuminen, sekä Ruotsin sopeutuminen sodan aikana. Kummankin maan kohdalla 
kyse oli Saksan ylivaltaan sopeutumisesta. Ruotsi selvisi tietenkin tänä ajankohta-
na paremmin, mutta sekin oli pakotettu tai sopeutui osin luopumaan arvoistaan 
(”value-loser”). Varsinaisesti ulkopolitiikan muutos selkeästi muotoiltuna tutkimus-
kohteena tuli ulkopolitiikan analyysiin vasta 1980-luvun alussa. Toinen kiinnos-
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tuksen kausi alkoi 1980-luvun lopulla ja se jatkui kylmän sodan loputtua, jolloin 
tavoite oli etsiä tämän yllättävän kansainvälisen järjestelmän ja vastaavasti moni-
en maiden ulkopolitiikan muutoksen syitä. Keskeinen kysymys tässä tutkimus-
suuntauksessa koskee niitä mekanismeja, joiden myötä ulkopolitiikka muuttuu. 
Kaiken kaikkiaan kyseinen suuntaus on kuitenkin monisyinen ja pitää sisällään 
lukemattomia vaihtoehtoisia malleja.68 

Kanadalaisen British Columbian yliopiston professorin Kalevi J. Holstin 
johdolla vuonna 1982 toteutettu tutkimus on yksi varhaisimmista nimenomaan 
ulkopoliittiseen muutokseen kohdistuneista malleista.69 Se otti kohteekseen ulko-
politiikan täydellisen muuttumisen, eritoten kysymyksen liittolaissuhteiden uudelleen 
arvioinnista. Vaikka Holstin kehittelemä malli on yleinen ja vertaileva, ja periaat-
teessa sovelias kehys minkä tahansa maan ulkopolitiikan muutoksen tarkasteluun, 
sen tutkimuskohteena olivat sellaiset ulkopolitiikan muutoshankkeet, joita ilmeni 
niin sanotuissa kolmannen maailman maissa. Ulkopolitiikan muutoksen tarkas-
telu juuri tämän maaryhmän suhteen oli tuona aikana luontevaa. Yhdysvaltain 
johtaman länsiblokin ja Neuvostoliiton johtaman itäblokin maiden sekä niiden 
välille sijoittuneiden puolueettomien puskurivyöhykemaiden ulko-poliittinen linja 
oli tuolloin paljon vakaampi. Myöhemmin on huomautettu, että ”Holstin inklusii-
vinen suuntaus ulkopolitiikan muutokseen ennakoi monia niitä näkemyksiä, jotka 
muodostavat uusklassisen realismin perustan.”70 Holstin malli, joka on typistetys-
ti esitetty Taulukossa 6, hyödyntää ulkopolitiikan analyysin perinteen tärkeimpiä 
luokitteluja. Se muotoilee ne positivistisen tieteenperinteen mukaan kolmeen ryh-
mään: riippumattomat, väliintulevat ja riippuvat muuttujat. 

Holstin riippumattomat muuttujat pitävät sisällään perustavat ulkoiset ja po-
liittisen järjestelmän lähinnä rakenteelliset muuttujat sekä lisäksi historialliset ja 
kulttuuriset taustamuuttujat. Väliintulevat muuttujat on jaettu neljään ryhmään: 
politiikan tekijöiden näkemykset ja laskelmat; politiikan tekemisen prosessi; hen-
kilöiden luonteeseen liittyvät tekijät; sekä eliitin käsitykset ulkoisista toimijoista. 
Riippuvat muuttujat, eli ne seikat, joita halutaan selittää kahdella edellisellä, ovat 
ulkopolitiikan muutoksen erilaiset muodot. Tehtävä on sommitella tapaustutki-
muksia, jotka kuvailevat riippumattomia muuttujia konkreettisessa historiallisessa 
ja kulttuurisessa ympäristössä, ynnätä niihin väliintulevat muuttujat, jotka ovat 
sattumanvaraisempia tai enemmän vaihteluille alttiita, ja näin pyrkiä selittämään 
havaittuja ulkopolitiikan muutoksia eli riippuvia muuttujia. Ajatus on vastata ky-
symykseen, miksi juuri toteutunut vaihtoehto kaikista mahdollisista vaihtoehdois-
ta suodattui lopputulokseksi. 
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Taulukko 6: Holstin (1982) malli ulkopolitiikan suunnanmuutoksesta

Holstin malli tarjoaa kätevän työkalupakin ulkopolitiikan muutoksen tar-
kasteluun, ja se on helposti sovellettavissa alkuperäisten tapaustutkimustensa 
ulkopuolellakin. Jos haluamme ottaa esimerkin Suomen ulkopolitiikasta, voisi 
ajatella, että Suomen liukuminen verraten lyhyessä ajassa ”YYA-Suomesta EU-
Suomeksi” tulisi selitetyksi tämän kaavan mukaisesti. Suomi oli 1970-luvun alussa 
saanut tasapainoteltua itsensä vapaakauppasopimukseen Euroopan talousyhteisön 
kanssa, mutta oli jäänyt yhä osaksi Neuvostoliiton sotilaallista etupiiriä maiden 
välisen sopimuksen ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta 
mukaisesti. Koko 1980-luvun loppukauden ajan Suomessa oli seurattu Neuvosto-
liiton kehitystä, miettien miten se vaikuttaisi Suomen kansainväliseen asemaan. 

Riippumattomat muuttujat ovat tavallaan tapahtumien välttämättömiä 
edellytyksiä. Ne olisivat tässä tapauksessa kulttuurisesti, taloudellisesti ja poliit-
tisesti perusteltu Suomen pyrky tai kuuluminen paremminkin länteen kuin itään, 
eli halu irtiottoon suuren naapurin varjosta, johon toinen maailmansota oli Suo-
men pakosta asettanut. Riippumattomiin muuttujiin kuuluisi myös Neuvostolii-
ton muutos ja lopulta hajoaminen 1991. Ei tule myöskään unohtaa itse Euroopan 
yhdentymisprosessia, joka oli jälleen saanut vauhtia 1970-luvun seisahdusvaiheen 
jälkeen. Nämä muuttujat voisi pukea sitten jonkinlaiseksi taustakertomukseksi 
niistä suuren linjan rakenteellisista muuttujista, jotka tapauksessa on otettava 
huomioon. 

Väliintulevat muuttujat ovat enemmän tilannekohtaisia seikkoja. Sellaisena 
voisimme nähdä presidentti Mauno Koiviston reagoinnin elokuun 1991 epäon-
nistuneeseen vallankaappaukseen Moskovassa. Sen ansiosta Koivisto, kertomatta 



178

asiasta pääministeriä lukuun ottamatta edes hallitukselle saatikka ulkoministeri-
ölle, näki hetken mahdollistavan käynnistää neuvottelut ystävyys-, yhteistyö- ja 
keskinäsen avunantosopimuksen purkamisesta. Hän otti salaisesti yhteyttä Neu-
vostoliiton johtoon.71 

Koiviston ulkopoliittista aktiivisuutta, toisin kuin Kekkosen lähes poik-
keuksetta näkyvä aktiivisuus, onkin kuvattu jäävuoreksi ”josta vain huippu on 
ollut julkisuudessa nähtävissä”.72 Samaan aikaan Koivisto näki järkeväksi luopua 
siihen asti ajetusta suppeammasta mutta varmemmasta yhdentymispäämäärästä 
eli Euroopan talousalueesta. Hän oli nyt valmis asettamaan täysjäsenyyden Euroo-
pan yhteisössä tavoitteeksi. Tässä puolestaan olennaista oli, että Ruotsi oli jo aiem-
min lähtenyt samalle linjalle. Näin myös Ruotsin politiikka, tai vähintään Suomen 
valppaus ja herkkyys Ruotsin valinnoille, toimisi tällaisessa kertomuksessa Suo-
melle väliintulevana muuttujana siinä hankkeessa, jossa Suomen linja muuttui. 

Erityisen tärkeä sisäpoliittinen tekijä tässä tilanteessa – myös väliintuleva 
muuttuja – oli nuoren pääministerin Esko Ahon mukautuminen Koiviston ta-
voitteisiin; jopa jonkinlainen etunoja sen tavoitteen suhteen, että Suomen oli aika 
siirtyä vankasti länteen. Tähän liittyi Ahon vakaumus, halu ja kyky viedä oma kes-
kustapuolueensa, silloinen hallituksen pääpuolue, kohti sen karsastamaa unionin 
jäsenyyttä. Ulkopoliittisen instituutin silloinen tutkija Raimo Lintonen kirjoittaa 
alkuperäisaineistoon ja haastatteluihin perustuvassa tapaustutkimuksessa vuodelta 
2003: ”On ilmeistä, että ilman pääministerin aktiivista panosta EU-jäsenyyden 
hakeminen ei olisi keväällä 1992 voinut toteutua.”73

Moni asia olisi voinut mennä toisinkin. On melko varmaa, että jos Gennadi 
Janajevin ja Valentin Pavlovin masinoima vallankaappaus Neuvostoliiton silloista 
presidenttiä Mihail Gorbatšovia vastaan elokuussa 1991 olisi onnistunut, Suomen 
ulkopolitiikka ja kansainvälinen asemoituminen ei olisi yhtä äkkijyrkästi muuttu-
nut. Kyseinen vallankaappaus olisi puolestaan voinut onnistua, mikäli juuri silloin 
Boris Jeltsinin kaltaista vahvaa poliitikkoa ei olisi ollut paikalla nostamassa kan-
salaisyhteiskuntaa ja armeijaa kaappausta vastaan. Kun Jeltsin piti palopuhetta 
kansanjoukon pysäyttämän tankin päällä, amerikkalaisen tv-kanavan CNN:n vä-
littäessä tämän episodin kaikkialle maailmaan, Suomen ulkopoliittinen johto va-
kuuttui siitä, että historian aika oli kääntämässä pyöräänsä. Suomen Moskovan 
suurlähetystöstä oli diplomaattikanavien kautta kerrottu samaa. Tämä kehitys-
kulku oli silti monisyinen, sen lopputulema epävarma ja avoin, kuten useimmat 
historialliset tapahtumat. Historioitsijat keskustelevat yhä siitä, miksi suunnitel-
maa Jeltsinin vangitsemiseksi ei Janajevin väliaikaishallituksen toimesta viety lop-
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puun, päinvastoin kuin Gorbatšovin kohdalla. Jos näin olisi tehty, ei yksinomaan 
Suomen vaan koko Euroopan historia olisi todennäköisesti kulkenut jotakin toista 
polkua.74

Tällaiset yksittäisten henkilöiden toimet ja historian yllättävätkin kulut 
löytävät paikkansa Holstin teoreettisessa mallissa juuri väliintulevien muuttuji-
en muodossa. Näin se sopii teoreettiseksi taustaksi sellaisille tutkimuksille, jotka 
pyrkivät selvittämään yllä kuvatun kaltaisen ulkopoliittisen täyskäännöksen histo-
riallisia taustoja. Malli auttaa erottamaan taustalla olevat välttämättömät edelly-
tykset tilannekohtaisista tekijöistä. Eri kysymys on, tuoko tällainen ulkopolitiikan 
analyysi mitään erinomaista uutta tai merkittävää tietoa verrattuna perinteiseen 
historiankerrontaan. Hyvässä historiankirjoituksessa yllä mainitun kaltaiset tekijät 
ja muuttujat ovat läsnä luonnostaan. 

Jo mainittu Charles F. Hermann tarttui myös ulkopolitiikan muutokseen 
vuonna 1990 julkaisemassaan ulkopolitiikan analyysin kehikossa.75 Hänen lähes-
tymistapansa on Holstia hienojakoisempi. Hermann tahtoi vastata kolmiosaiseen 
kysymykseen: miten ulkopolitiikan muutos määritellään, mitkä ovat sen vaikut-
timet ja mitkä ovat sen päätöksentekovaiheet? Hermannin kaava, joka eräässä 
mielessä hakee vastausta kaikkiin kysymyksiin vastaamalla jälkimmäiseen, on tii-
vistetty Taulukossa 7.

Taulukko 7: Hermannin (1990) ulkopolitiikan muutokset vaiheet
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Hermann aloittaa määrittelemällä ulkopolitiikan päämäärähakuiseksi tai 
ongelmanratkaisuun pyrkiväksi toiminnaksi, jossa toimija on toimeensa valtuutet-
tu politiikan tekijä. Ulkopoliittinen toiminta on sellaista, joka on suunnattu hänen 
poliittisen määräysvaltansa ulkopuolisiin politiikan toimijoihin, lähinnä ulkomai-
den poliittisiin johtajiin tai vastaaviin ulkopolitiikan toimijoihin. Ulkopolitiikan 
muutoksen Hermann määrittelee erottamalla muutoksen eri asteita, joita on neljä. 
Ulkopolitiikan korjausliike (revisio) merkitsee pelkästään sen toimeenpanemisen 
tehostamista tai vastaavasti heikentämistä. Se, mitä tehdään, miten tehdään ja 
miksi tehdään, pysyy muuttumattomina. Ulkopolitiikan muutos on määrällinen, 
ei laadullinen. Voimme esimerkiksi ajatella, että Suomen suostuminen Venäjän 
vastaisiin pakotteisiin Ukrainan kriisin vuoksi alkuvuonna 2014 oli verraten raju 
muutos Suomen perinteiseen linjaan. Sen sijaan myöhempi pakotteiden lisäämi-
nen, eli muutaman ihmisen lisääminen pakotelistaan, ei muuttanut tätä politiik-
kaa olennaisesti, vaan se ainoastaan pyrki tehostamaan sitä. Jälkimmäinen olisi 
näin ollen tässä tarkoitettu ulkopolitiikan revisio. Väljemmillä tuntomerkeillä täl-
lainen toiminta ei itse asiassa edes tarkoita politiikan muutosta, vaan sen jatkamis-
ta tai tehostamista. 

Ohjelmallinen tai taktinen muutos muuttaa jo keinoja ja tapoja, joilla jokin 
tavoite pyritään saavuttamaan. Tällainen muutos on laadullinen. Se voi esimer-
kiksi tarkoittaa turvautumista neuvotteluihin sotilaallisen ratkaisun sijasta taikka 
päinvastoin. Päämäärät kuitenkin pysyvät samoina. Tällainen olisi esimerkiksi se, 
kun Yhdysvallat vuoden 2013 syksyllä uhkaili ja valmisteli Syyrian rankaisemista 
niin sanotulla rajoitetulla iskulla – johtuen Syyrian väitetystä kemiallisten aseiden 
käytöstä siviiliväestöä vastaan – ja sitten kumminkin hyväksyi ehdotuksen, jonka 
mukaan Syyria sen omalla suostumuksella riisuttaisiin kemiallisista aseista. 

Kolmas muutoksen aste on ongelman uudelleen määrittely. Tämä tarkoittaa 
sekä keinojen että päämäärän muuttumista. Tyypillinen esimerkki on jo käsittele-
mämme tapahtumaketju vuodelta 1991. Suomelle tai sen ulkopoliittiselle johdolle 
ei enää riittänyt yhteinen talousalue Euroopan kanssa, vaan tavoitteeksi valittiin 
täysmittainen Euroopan yhteisön (sittemmin Euroopan unionin) jäsenyys. Pää-
töksenteon kehykset määriteltiin nyt uudelleen. Neuvostoliiton alkavien hajoa-
mistapahtumien valossa sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä 
avunannosta kävi entistä selvemmin merkityksettömäksi; se ei enää ollut Suomen 
länsilähenemisen lukko. Tämä muutos mahdollisti Suomen oman linjan muutok-
sen ilman uhkaa idästä. Lisäksi myös Ruotsin jo aiempi ilmoitus pyrkimyksestä 
täysjäsenyyteen ajoi länsinaapurinsa linjaan pitkälti kiinnittyneen Suomen hake-
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maan täysjäsenyyttä. Koko aiempi kysymys Neuvostoliiton reaktiosta Suomen 
länsiyhdentymiseen, samaan aikaan kun tätä yhdentymistä kaivattiin, korvaantui 
lähes puolessa vuodessa uudella haasteella. Se oli nimittäin se, miten Suomi ehtisi 
mukaan ja välttäisi jäämästä asemalle väärän maajoukon kanssa, kun Euroopan 
yhdentymisen juna oli lähdössä liikkeelle.76 

Vielä rankempi muutos on ulkopolitiikan täydellinen suunnanmuutos, joka on 
sellainen muutos josta Holsti edellä puhui. Aiempien Varsovan liiton maiden siir-
tyminen muutamassa vuodessa Nato-maiksi edustaisi tällaista muutosta. Tällaiset 
suunnanmuutokset tulevat usein yllätyksinä. Tuskin kukaan ajatteli näin laajaa 
ulkopolitiikan muutosta mahdolliseksi tai edes tarpeelliseksi kylmän sodan loppu-
essa. Toisaalta Suomen Nato-jäsenyys olisi ehkä tällainen muutos.

Pidemmän ajan kuluessa yhdenkin valtion ulkopolitiikka voi sisältää nämä 
kaikki muutoksen asteet. Hermann jakaa myös muutoksen syyt neljään katego-
riaan. Tässä katsannossa toimija pikemminkin kuin rakenne on ratkaiseva muu-
toksen liikkeellepanija. Muutos on Hermannille johtajavetoista, kun se on seurausta 
määräävän politiikantekijän päättäväisistä toimista. Tällaisella valtiomiehellä on 
riittävän selkeä visio ja tarpeeksi vahva asema ulkopolitiikan suunnanmuutokseen. 
Lähihistorian esimerkeistä luonnollisesti esille nousee Mihail Gorbatšov, joka vas-
toin kaikkia odotuksia johdatti maansa luopumaan Itä-Euroopasta, purkamaan 
kylmän sodan ideologisen vastakkainasettelun ja käynnistämään omassa maassaan 
poliittisen järjestelmän täyskäännöksen. 

Mikäli sen sijaan jokin ryhmä valtionhallinnossa tai hallituksessa ajaa ulko-
politiikan muutosta, ja voittaa vastustajansa tässä suhteessa, kyseessä on Herman-
nin termein byrokraattinen asianajo. Tunnusomainen esimerkki on tietenkin tilanne, 
jossa niin sanotut haukat tai sotapuolue saa ylivallan jonkin hallituksen sisällä, 
taikka häviää kamppailun rauhanomaisimmille kyyhkyille; tämä voi tietenkin 
muuttaa ulkopolitiikkaa nopeastikin. Tällaista ajattelua kuvasimme jo puhues-
samme byrokraattisesta politiikkamallista.

Se mitä Hermann nimittää kotimaiseksi uudelleen ryhmittymiseksi sen sijaan 
viittaa laajahkoon osaan yhteiskuntaa, jonka tukea valtiovalta tarvitsee. Mikäli 
tämä yhteiskunnan osa suuntautuu vallitsevaa ulkopolitiikkaa vastaan, siitä tulee 
ulkopoliittisen muutoksen kollektiivinen toimija. Voisimme ajatella tilannetta, jos-
sa perussuomalaisten hallitusvastuu ja kasvava voima johtaisi Suomen EU-politii-
kan huomattavaan muutokseen tai jopa pyrkimykseen kääntää yhdentymiskehitys 
takaisin Suomen osalta. Vastaavasti mikäli suomalainen kansalaismielipide Nato-
jäsenyydestä muuttuisi myönteiseksi, sillä olisi selkeä vaikutus maan johtavien 
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puolueiden ulkopoliittiseen linjaan sekä toimintaan, ja se saattaisi johtaa melko 
vaivattomasti Suomen Nato-jäsenyyteen. 

Ulkoinen shokki, jonka Hermann ymmärtää lähinnä vieraiden valtojen halli-
tusten dramaattisena toimintana, on viimeinen ulkopoliittisen muutoksen lähde. 
Venäjän toiminta Ukrainan tilanteessa on osuva esimerkki tällaisesta. Se on vai-
kuttanut jyrkästi Suomen ja monien muiden Euroopan maiden ulkopoliittiseen 
linjaan suhteessa Venäjään. Myös itse Ukrainan ulkopolitiikan kääntyminen ää-
rimmäisen länsimieliseksi vuoden 2014 keväällä on tällainen ulkoisen shokin ai-
heuttama muutos. Luonnollisesti tällainen muutos voi pitää sisällään myös muita, 
edellä mainittuja muutoksen lähteitä.

Hermannin mallin loppuosa syventyy päätöksentekoprosessiin, jonka ku-
luessa politiikan muutoksesta päätetään. Tämä yksityiskohtainen tutkimuskehys 
sisältää seitsemän vaihetta, joista mainittakoon vain, että muutos alkaa alustavista 
muutosodotuksista ja päättyy uuden politiikan toimeenpanemiseen. Kutakin vai-
hetta varten Hermann on kehittänyt useita olettamuksia, joita on määrä testata. 
Nämä olettamukset ohjaavat tutkijan työtä, paljolti samoin kuin alkuperäiset ul-
kopolitiikan analyysin mallit. 

Kanadalaisen Waterloo yliopiston professori David Welch lähtee omassa tar-
kastelussaan siitä, että ulkopolitiikan muutos on todennäköisintä tilanteissa, missä 
vanha politiikka on joko toistuvasti tai katastrofaalisesti epäonnistunut. Tavallises-
ti näet ulkopolitiikassa pyritään jatkamaan vanhoilla linjoilla, jos se vain suinkin 
on mahdollista. Muutoksesta seuraa ”psykologista kipua”, koska yksinkertaisinta 
olisi tehdä kuten aiemminkin. Muutokset vaativat ponnistuksia ja ne täytyy aina 
erikseen perustella. Muutokset ovat Welchin mukaan myös helpompi toteuttaa 
autoritaarisesti hallituissa yhteiskunnissa kuin demokraattisissa ja byrokratisoitu-
neissa järjestelmissä. Welch niin ikään väittää – prospektiteorian mukaisesti josta 
puhumme tuonmpana psykologisia teorioita käsittelevässä luvussa – että ulko-
poliittinen muutos eli riskinotto on todennäköisintä silloin, kun päätöksentekijät 
uskovat olevan häviämässä (esimerkiksi vaaleissa) verrattuna siihen että he olisivat 
voittamassa.77

Ulkopolitiikan muutosta pohtivasta kirjallisuudesta on vielä syytä mainita 
pari skandinaavista, kansainvälisesti merkittävää tuotosta. Kjell Goldmann, aiem-
pi Tukholman yliopiston professori ja Ruotsin ulkopoliittisen instituutin tutkija, 
tarkasteli vuonna 1988 ilmestyneessä kirjassaan paitsi ulkopolitiikan muutosta, 
vielä enemmän sen vakautta.78 Hän tarkasteli muutoksen syitä ja vastasyitä. Ehkä 
ajankohta, jolloin suuret muutokset kylmän sodan lopun myötä olivat vasta tu-
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lossa, selittää Goldmannin kysymyksenasettelun. Muutamia vuosia myöhemmin 
luettuna kirja tuntui kiinnittävän liikaa huomiota juuri vakauteen. Jos kirjaa taas 
tarkastelee tänään, neljännesvuosisata kylmän sodan lopun jälkeen, juuri muutok-
sen ja vakauden asettaminen samaan käsittelykehykseen näyttää hedelmälliseltä 
lähtökohdalta. Goldmann kysyy – ehkä heijastellen ruotsalaista taustaansa – miksi 
sekä sisäisten että ulkoisten muutospaineiden alaisenakaan valtioiden ulkopolitiik-
ka ei muutu kovin usein; miksi sama ulkopoliittinen linja voi jatkua vuosikymme-
niä? 

Goldmannin malli on esitetty Kuviossa 8. Rakenteellisesti se on ulkopoli-
tiikan analyysissä tavanmukainen syöttö-prosessi-ulossyöttö-malli. Tieteenfiloso-
fisessa mielessä Goldmannin suhteellisen positivistinen malli koostuu politiikan 
tekemisen järjestelmästä ja sen ympäristöstä. Tässä ympäristössä on kolme mah-
dollista muutoksen lähdettä. Ulkoiset puitteet voivat aiheuttaa politiikantekijöille 
painetta ulkopolitiikan muutokseen. Toiseksi ulkopolitiikan muutos voi olla vä-
litön reaktio taikka politiikan hitaampi muutos oppimisen kautta. Kolmanneksi 
Goldman esittelee verraten vaikeaselkoisen kategorian eli satunnaiset tekijät, jotka 
eivät ole kumpiakaan edellisistä. Vakauden lähteinä ovat vuorostaan niin sanotut 
vakauttajat, joita esiintyy prosessin eri vaiheissa. Vakauttaja voi olla esimerkiksi 
historiallisesti muotoutunut strateginen kulttuuri, sellainen kuin puolustukselli-
nen sotaoppi, pienen valtion pyrkimys pysyä suurvaltojen ristiriitojen ulkopuolella 
tai pasifistinen politiikka. Jo mainittu Hans Mouritzen on suomettumista käsit-
televässä teoriakirjassaan, samoin vuodelta 1988, puhunut Goldmanniin viitaten 
ja samaa tarkoittaen inertiasta. Kyse on siitä, miksi tällainen suomettuminen, jota 
hän nimittää useimmiten tosin sopeutumiseksi, ikään tulee muutoksille vastus-
tuskykyiseksi. Hän löytää tällaisia muutosvastustusta tuottavia syitä eri analyy-
sitasoilta, mukaan lukien ukoinen ympäristä, sisäpolitiikka ja yhteiskunta sekä 
byrokratia tai hallinto.79 

Goldmannin malli on viehättävä, kuten lähes kaikki ulkopolitiikan koko-
naisprosessiin keskittyvät mallit. Tässä tapauksessa se yhdistää byrokraattisen po-
litiikkamallin ja yksilötason päätöksentekotason käyttökelpoiseksi yhdistelmäksi. 
Samalla se jättää tilaa myös kognitiivis-psykologisille tekijöille. Näin tehdessään 
Goldmann raottaa niin sanottua mustaa laatikkoa eli hänen sanastossaan politii-
kan tekemisen järjestelmää. Politiikan muutos voi aiheutua kolmen sisäisen teki-
jän yksittäisestä taikka yhdistetystä vaikutuksesta: päätöksentekijöiden kokoonpano 
vaihtuu, päätöksentekijöiden keskinäinen voimatasapaino muuttuu tai päätöksen-
tekojärjestelmässä olevat yksilöt oppivat. Tähän politiikan tekemisen oppimispro-
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sessiin Goldmann sisällyttää erityisen luokan, joita hän nimittää ideoiksi. Gold-
mannin päätöksentekojärjestelmän kokoonpano voidaan määritellä kulloisenkin 
päätöksentekotilanteen mukaan; sillä on joustavat rajat kyseisen valtion poliittisen 
järjestelmän puitteissa. Yksittäisten toimijoiden keskinäissuhteita voimme arvioi-
da heidän keskinäisen voimatasapainonsa perusteella. Tutkijan tehtävä on siten 
räätälöidä tämä järjestelmä kulloisenkin tutkimuskysymyksen kohdalla, mikä 
edellyttää päätöksentekojärjestelmän kokoonpanon ja voimatasapainon historial-
lista tutkimista.

Monet edellä käsittelemistämme malleista pitävät oppimista ulkopolitiikan 
muutoksen mahdollisena lähteenä. Tätä aihetta on syytä tarkastella myös erikseen. 
Kun oppiminen liitetään valtion ulkopolitiikkaan, ensimmäinen kysymys kuuluu: 
millä tasolla se tapahtuu? Organisaatioita ei tavallisesti ajatella kykenevinä itses-
sään ajattelemaan tai oppimaan; tämä tapahtuu yksilöiden tasolla. Organisaati-
oiden oppimista on siksi monien mielestä tarkasteltava moniasteisena prosessina, 
jossa ympäristön reaktio voi johtaa yksilön oppimiseen, mikä vuorollaan saa tä-
män yksilön yrittämään muuttaa organisaationsa toimintaa. Tämä saattaa johtaa 
organisaation toiminnan muutokseen, aiheuttaen jälleen uuden reaktioketjun.80 
Yksilön oppiminen on tässä kaavassa siis välttämätön mutta ei riittävä ehto ulko-
politiikan muutokselle oppimisen kautta. Kirjallisuudessa on eroteltu erityyppistä 
oppimista. On puhuttu nopeasta tai yksinkertaisesta oppimisesta ja päinvastoin 
hitaasta tai monimutkaisesta oppimisesta. Jaottelu on samankaltainen kuin Her-
mannin jaotelmassa ulkopolitiikan muutoksen asteista; edellinen on pelkkää reak-
tiota politiikan tuloksiin tai olosuhteiden muutoksiin, kun taas jälkimmäinen on 
syvällisempää ulkopolitiikan linjan muuttumista. Jälkimmäisessä voivat sekä ul-
kopolitiikan päämäärät että sen taustalla olevat uskomukset ja arvot muuttua.81

Ulkopolitiikan analyysi on monimuotoista ja ajan kuluessa se on sulautu-
nut yhä enemmän kansainvälisten suhteiden yleisiin keskusteluihin. Samalla se 
on hajonnut itse yhä selkeämmin heijastamaan erityisesti johdantoluvussa käsi-
tellyn neljännen väittelyn ”rationalismi vastaan reflektivismi” rintamalinjoja. Jos 
edellä esitetyt mallit ovat enemmän tai vähemmän rationalistis-positivistisia, jäl-
kimmäistä linjaa edustaa ruotsalaisen Uppsalan yliopiston professorina ja Norjan 
ulkopoliittisessa instituutissa toimineen Walter Carlsnaesin vuonna 1992 esittämä 
malli ulkopoliittisesta päätöksenteosta. Se nojautuu konstruktivistiseen suuntauk-
seen ja mallia voidaan pitää yhtenä koko koulukunnan varhaisista innoittajista.82 
Carlsnaes arvostelee Hermannin ja Goldmannin malleja siitä, että ne nojautuvat 
liikaa toimijuuteen; niiden muotoilijat eivät ole täysin määrin ymmärtäneet, että 
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yksilötoimijat ja yhteiskunnalliset rakenteet ovat perustavanlaatuisesti toisistaan 
riippuvia tekijöitä. Carlsnaes edustaa näin ollen jo käsillä olevan kirjan johdanto-
luvussa sivuttua katsomustapaa, joka on kiinnostunut niin sanotusta toimijan ja 
rakenteen ongelmasta. Kyse ei siis ole analyysitason valinnasta; siitä onko huo-
miomme kohteena yksilö vai ryhmä, ryhmä vai valtio, valtio vai kansainvälinen 
järjestelmä. Meidän ei tulisi etsiä syylähdettä joltakin yhdeltä perustasolta. Kyse 
on rakenteen ja toimijan jatkuvasta vuorovaikutuksesta. Toimija ja rakenne ovat 
jatkuvasti keskinäisriippuvaisia ja ne määrittelevät taikka uudelleenmäärittelevät 
toisiaan. Tarkemmassa katsannossa kyse on siitä, miten ja minkälaisten mekanis-
mien kautta tämä keskinäisvaikutus toimii. 

Puheena oleva oppi, jonka alkujuuret ovat muissa yhteiskuntatieteissä sekä 
tieteen filosofiassa83, levisi kansainvälisten suhteiden tutkimukseen 1980-luvun 
lopulla. Toimijuus ymmärretään tässä katsannossa jonkin toimijan teoiksi, ja ra-
kenne puolestaan aineellisiksi ja etenkin ei-aineellisiksi voimavaroiksi, instituuti-
oiksi, käytännöiksi, normeiksi tai säännöiksi. Arkikielessä toimijaa voisi kutsua 
tekijäksi ja rakennetta olosuhteiksi. Eräässä mielessä analyysitasoproblematiikka 
on kuitenkin sisäänrakennettu myös konstruktivismiin, sillä toisten konstruktivis-
tien mielestä toimija on nimenomaan yksilö kun taas toisten mielestä se on, aina-
kin menetelmällisesti, parempi ymmärtää valtiona. Rakenne, vaikka se ehdollistaa 

Kuvio 8: Goldmannin (1988) ulkopolitiikan muutos ja vakaus
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toimintaa monin tavoin, nähdään puolestaan sellaisena toiminnan kehyksenä, joka 
voi muuttua, vaikkakaan ei välttämättä muutu, toimijan tekojen seurauksena. 
Mikä tahansa teko näet joko tuottaa uudelleen saman yhteiskunnallisen rakenteen 
taikka vaihtoehtoisesti muuttaa sitä. Muutos voi tapahtua joko pienin askelin tai 
suuremmin hyppäyksin. Rakenne ja toimija jossakin mielessä lävistävät toisensa, 
vaikka jälkimmäinen onkin tavallaan edellisen sisällä. 

Carlsnaesin malli on kuvattu Kuviossa 9. Rakenteellinen ulottuvuus tässä 
kaavassa sisältää kaikki aineelliset ja ei-aineelliset yhteiskunnalliset olosuhteet, 
jotka rajoittavat, mahdollistavat taikka jollain tavalla ehdollistavat toimintaa ole-
matta itse toimijan ominaisuus. Toinen ulottuvuus on laadullinen (dispositional), 
joka pitää sisällään sellaisia tekijöitä kuten käsitykset ja arvot. Aikomuksellinen 
(intentional) ulottuvuus on varsinainen valintatilanne niiden vaihtoehtojen ja pa-
remmuusjärjestyksen puitteissa, jotka nousevat rakenteellisesta ja dispositionaali-
sesta ulottuvuudesta. Tämä kolmiulotteinen kehys lopulta tuottaa ulkopoliittisen 
toiminnan. Tämä toiminta puolestaan voi uudelleen tuottaa vanhan rakenteellisen 
ja aikomuksellisen ulottuvuuden muuttamatta niitä, tai se voi muuttaa vanhaa 
rakennetta tai aikomuksia. Menetelmällisesti tutkijan pitää tarkastella mahdollista 
ulkopolitiikan muutosta siten, että arvioidaan mainittujen ulottuvuuksien selittä-
vää vaikutusta toinen toisiinsa esitetyssä järjestyksessä. 

Kuvio 9: Carlsnaesin (1992) toimija ja rakenne



187

Esimerkkinä rakenteen ja toimijan vuorovaikutuksesta voimme ajatella 
Yhdysvaltain johtaman Naton hyökkäystä Jugoslaviaan Kosovon tueksi vuonna 
1999. Koska Venäjä tuki Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvostossa 
Jugoslaviaa, oli mahdotonta saada turvallisuusneuvoston yhtenäinen tuki soti-
laallisen voiman käyttöön. Siitä huolimatta Nato hyökkäsi ilma-asein Jugoslaviaa 
vastaan perustellen sitä humanitäärisillä syillä. Näin toimija (Nato tai Yhdysval-
lat) muutti aiempaa rakennetta eli sääntöä, että ilman turvallisuusneuvoston val-
tuutusta ei tule hyökätä itsenäisen valtion kimppuun. Pommitusten perustelut 
synnyttivät kiivaan väittelyn interventiota puoltaneiden niin sanottujen liberaalin 
internationalismin kannattajien ja Naton toimintaa arvostelleiden realistien, esi-
merkiksi Henry Kissingerin, välillä.84 Tämä toiminta loi näin uuden rakenteen tai 
ainakin mursi vanhaa. Uuden rakenteen puitteissa tällainen toiminta ei enää ole 
yhtä selkeä poikkeus. 

Myöhemmin Kosovo julistettiin itsenäiseksi valtioksi ja läntinen kansainvä-
linen yhteisö hyväksyi laajalti näin syntyneen uuden valtion. Venäjä on vuorostaan 
käyttänyt juuri tätä esimerkkiä perusteluna toimissaan, jossa se ensin hyväksyi 
Krimin itsenäiseksi kansainvälispoliittiseksi yksiköksi ja sitten, ikään kuin Krimin 
suvereenina tahtona, tämän liittämiseen itseensä. Vaikka tapaukset eivät ole ident-
tisiä, ensimmäinen normalisoi aiemmin epänormaalin toiminnan. Sen tuloksena 
rakenne muuttui, mikä puolestaan ehdollisti tulevaa toimintaa uudella tavalla.  

Yllä olemme käyneet läpi koko joukon erilaisia ulkopolitiikan analyysille 
tyypillisä malleja. Kuten sanottu vertaileva ja testattu ulkopolitiikan kokonaismal-
li jäi saavuttamatta. Yhtäältä tämä johtui siitä vaikeudesta, joka syntyy, kun mo-
nia eri selitystasoja pyritään yhdistämään yhdeksi teoriaksi. Osaksi jo pelkkä aja-
tus ulkopoliittisen päätöksenteon yleispätevästä teoriasta – sellaisesta joka ottaisi 
huomioon kaikki mahdolliset vaikuttavat tekijät, tutkisi sen lisäksi suurta joukkoa 
maita yhdellä kertaa ja olisi vieläpä sovellettavissa mitä erilaisimpiin tilanteisiin – 
johtaa lukemattomiin tietoteoreettisiin ja menetelmällisiin ongelmiin. 

Yksi ulkopolitiikka-analyysin varhaisista johtohahmoista eli James N. Ro-
senau tiivistää koko elämänaikaiset johtopäätöksensä vuonna 2012 esipuheessaan 
uuden sukupolven kirjoittamaan ulkopolitiikan analyysin oppikirjaan: ulkopoliit-
tiset prosessit ovat liian monimutkaisia, jotta niiden koko dynamiikka voitaisiin 
selittää. Kaikkia erisisältöisten tilanteiden sisältämiä vaihteluita ei pystytä, mutta 
ei liioin tarvitse huomioida. On paras tyytyä yleisten piirteiden selvittämiseen ja 
turvautua juuri vertailevaan tutkimusotteeseen.85
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Ei-valtiollista ulkopolitiikkaa

Kaikissa edellisissä malleissa tarkastelimme valtion ulkopoliittista käyttäytymistä 
tai päätöksentekoa. On olemassa tutkijaryhmä, joka päättäväisesti irtisanoutuu 
perinteisestä ulkopolitiikan tutkimuksesta väittämällä, että sen valtiokeskeisyys 
ei enää vastaan todellisuutta. Tämä ryhmä ei muodosta mitään yhtä selkeää teo-
reettista koulukuntaa tai oppia. Mutta laajemmassa katsannossa se nojaa pääosin 
konstruktivistisiin tai erilaisten kriittisten teorioiden esille nostamiin ajatuksiin. 
Usein tällainen ei-valtiollisiin toimijoihin huomionsa kiinnittävä tutkimussuunta 
on joko kuvailevaa kerrontaa tai poliittista käsitefilosofiaa pikemminkin kuin teo-
rian ja mallittamisen ohjaamaa kokemusperäistä tutkimusta, ainakaan sellaisessa 
mielessä mitä tapasimme edellä esitellyssä ulkopolitiikan analyysissä. 

Suuntauksen juuria voidaan silti hakea kansainvälisten suhteiden tutkimuk-
sen melko perinteisistä tutkimusotteista, sillä osa niistä on aina tahtonut kurkottaa 
niin sanoaksemme valtion ohi. Marxilaisuudessa esimerkiksi yhteiskuntaluokat ja 
erityisesti omia imperialistisia etujaan ajavat kapitalistiset teollisuusryhmittymät 
on aina nähty kansainvälisen politiikan toimijoina.86 Niin sanotun uusliberalismin 
(jolla kansainvälisten suhteiden oppialalla tarkoitetaan täysin muuta kuin talous-
politiikassa) uranuurtajat vuorostaan aloittivat realismia arvostellessaan jo 1970-
luvun alussa keskustelun, että valtiot eivät ole ainoita merkittäviä toimijoita maa-
ilmanpolitiikassa. Viittauksen kohteina olivat sellaiset toimijat kuten ylikansalliset 
yhtiöt tai kansainväliset järjestöt, pienemmässä määrin kansalaisyhteiskunnan 
toimijat.87 Valtioiden sisältä nousi kansainvälisiä toimijoita, jotka rakensivat poik-
kikansallisia yhteenliittymiä, minkä myötä ”valtion yhtenäisyys ulkopoliittisena 
toimijana murtuu”.88  

Keskustelu ei-valtiollisista toimijoista maailmanpolitiikassa kuitenkin jos-
sain määrin haipui 1980-luvun mittaan, kunnes se kylmän sodan rajojen mur-
ruttua ja globalisaatiosta alkaneen keskustelun myötä 1990-luvun alkupuolella 
nousi uudelleen tutkijoiden horisonttiin. Thomas Risse-Kappenin vuonna 1995 
toimittaman kirjan nimi tästä ilmiöstä on kuvaava: Bringing Transnational Relations 
Back In.89 Kirja keskittyy pohtimaan kansainvälisten ei-valtiollisten järjestöjen 
sekä monikansallisten yritysten merkitystä kansainvälisessä politiikassa tarkastele-
malla näiden linkittymistä yhtäältä valtion ja yhteiskunnan sisäisiin rakenteisiin ja 
toiselta puolen hallitusten muodostamiin kansainvälisiin järjestöihin. 

Uudemmassa keskustelussa on korostettu sitä, että globalisaation ja taval-
laan myös demokratisoitumisen aikakaudella aiempi melko yksiviivainen hallitus 
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(government) on korvaantunut verrattomasti monimutkaisemmalla hallintajärjes-
telmällä (governance). Tässä myös ei-valtiollisilla toimijoilla on oma roolinsa. Jos 
uusliberalismissa uumoiltiin valtion joutuvan antamaan ainakin joskus sijaa ei-
valtiollisille toimijoille, pidemmälle kurkottavassa tutkimuksessa on korostettu, 
että valtiot jopa haastetaan ulkopolitiikan kentällä ei-valtiollisten toimijoiden toi-
mesta. Näin tapahtuu erityisesti niin sanotun pienpolitiikan (low politics) piirissä, 
esimerkiksi kaupan, rahoitusmarkkinoiden ja ympäristön alueilla.90 

Mutta myös turvallisuuden alueella valtiot joutuvat jakamaan valtaansa ei-
valtiollisten toimijoiden ja erityisesti kansalaisjärjestöjen kanssa. Tässä on joiden-
kin tutkijoiden mielestä kyse siitä, että perinteistä kansallista turvallisuutta ei enää 
nähdä takeena kansalaisten turvallisuudelle. Siitä johtuu käsite inhimillinen turval-
lisuus, joka kilpailee kansallisen turvallisuuden käsitteen kanssa.91 London School of 
Economics -yliopiston professori Mary Kaldor määrittelee inhimillisen turvallisuu-
den vuoden 1975 Etykin kolmen ”korin” kautta. Se on ihmisten ja heidän asuin-
yhteisöjen turvallisuutta, sellaista kuin kolmannessa korissa tarkoitettiin puhu-
malla inhimillisestä ulottuvuudesta. Toiseksi inhimillinen turvallisuus on vapautta 
pelosta, fyysisestä ja aineellisesta turvattomuudesta. Tämä on Etykin toinen kori, 
joka käsittelee taloudellista, tieteellistä ja kulttuurista yhteistyötä. Turvallisuuteen 
eivät siis kuulu pelkät poliittiset ja kansalaisoikeudet vaan myös taloudelliset, sosi-
aaliset ja kulttuuriset oikeudet. Kolmanneksi inhimillinen turvallisuus viittaa Ety-
kin ensimmäisen korin ajatukseen väkivallattomasta ja kansainväliseen oikeuteen 
perustuvasta kansainvälisestä turvallisuudesta. Inhimillisen turvallisuuden tavoite 
on suojella ihmisisä vieraalta sotilaalliselta hyökkäykseltä, kansanmurhilta, etni-
siltä puhdistuksilta, ideologisilta ja uskonnollisilta sodilta, terrorismilta, väkival-
tarikoksilta, ihmisoikeusrikkomuksilta sekä äärimmäiseltä köyhyydeltä ja saira-
uksilta.92 On selvää, että inhimillinen turvallisuus näin määriteltynä saa osakseen 
arvostelun ryöpyn; se määrittelee lähes kaiken turvallisuudeksi ja niin sanotusti 
turvallistaa monia elämänalueita, kuten terveys ja ympäristö, joita ei ole aiem-
min käsitelty turvallisuuden näkökulmasta. Inhimillinen turvallisuus on kuiten-
kin hyväksytty monien valtioiden sekä esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien 
ja Euroopan unionin turvallisuuskäsitykseen.93 Termi kuuluu myös suomalaiseen 
ulkopoliittiseen perussanastoon.

Vahvin suoni tässä ei-valtiollisessa tutkimussuuntauksessa – lukuun otta-
matta institutionalismin perinteisempää kiinnostusta kansainvälisiin järjestöihin 
– on kuitenkin globaalin kansalaisyhteiskunnan tutkimus. Tällainen tarkastelu al-
kaa yleensä kansalaisyhteiskunnan moninaisten aatteellisten juurien penkomisella. 
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Sen myötä päädytään erittelemään jyrkästi toisistaan poikkeavia määritelmiä kan-
salaisyhteiskunnan olemuksesta; siitä minkälainen se on tai minkälainen sen pitäisi 
olla. Kun etuliitteeksi nostetaan rajat ylittävä, poikkikansallinen tai maailman-
laajuinen, kansalaisyhteiskunnan määrittely vielä huomattavasti monimutkaistuu. 
Määritelmästä riippuu mihin näkökulmaan päädytään; puhutaanko taloudesta, 
demokratiasta, uudesta kosmopoliittisesta järjestyksestä, poikkikansallisista ver-
kostoista, maailmanlaajuisesta julkisesta tilasta ja niin edelleen.94 

Tässä ei ole tarpeen syventyä näihin määreisiin ja näkökulmiin, mutta on 
tärkeätä todeta, että tällaisen tutkimuksen perusvire on rikkoa valtiokeskeisyyden 
jako ”ulkoiseen” ja ”sisäiseen”. Eräässä mielessä ero sisäpolitiikkaan ja ulkopolitiik-
kaan siis häviää maailmanlaajuistumisen ja yhteiskuntien lisääntyvän keskinäis-
riippuvuuden myötä.95 Vaikka valtioiden itsemääräämisoikeus ja keskeinen rooli ei 
tässä kehityksessä häviäisi, kansalliset rajat avautuvat ja antavat tilaa poikkikan-
sallisille ja maailmanlaajuisille kansalaisyhteiskuntien toiminnoille. Tallainen liike 
paikallisista kansalaisyhteiskunnista kohti rajat ylittävää kansalaisyhteiskuntaa on 
tullut mahdolliseksi erityisesti internetin ansiosta, mikä mahdollistaa fyysisesti ja 
taloudellisesti kansalaisyhteiskuntien toimijoiden yhteydenpidon yli rajojen.96

Tämä oppiala on perusteiltaan hyvin normatiivista. Valtiorajojen rikkomisen 
nähdään olevan yhtä lailla todellisuutta kuin toivottavaa. Tutkimussuuntauksessa 
esiintyy vahvana virtana ajatus, että maailmanlaajuinen kansalaisyhteiskunta, ei 
tosin aivan ilman valtioiden ja kansainvälisten järjestöjen apua, pystyisi ratkomaan 
sellaiset ongelmat, mihin valtiot eivät ole pystyneet. Mary Kaldorin kirja vuodelta 
2003 on otsikoitu tässä hengessä: Global Civil Society. An Answer to War.97 Tavallaan 
kyse on jälleen kerran yhdestä idealismin muodosta, jossa tällä kertaa ratkaisun 
avaimet eivät ole kansainvälisessä oikeudessa vaan kansojen ruohonjuuritason yh-
teistoiminnassa. 

Monet niistä, jotka osallistuvat tähän keskusteluun, osoittavat kuitenkin 
vakuuttavasti, ettei ole mitään yhtä ja yhtenäistä maailmanlaajuista kansalaisyh-
teiskuntaa. Eräässä mielessä gramscilaisen marxilaisuuden kanssa yhdenmukaises-
ti Alejandro Colas korostaa, että maailmanlaajuinen kansalaisyhteiskunta on itse 
”poliittisen taistelun ja yhteiskunnallisen vastakkainasettelun kenttä, jossa monen-
laiset ideologiat ja normatiiviset hankkeet taistelevat (joskus aivan liian kirjaimelli-
sesti) kilpailevien yhteiskuntanäkemystensä puolesta.” Colas näkee, että kapitalis-
tisen maailmanjärjestyksen yhteiskunnalliset vastakohtaisuudet heijastuvat juuri 
maailmanlaajuisen kansalaisyhteiskunnan tasolla. Mutta hän katsoo nimenomaan 
tämän konflikteja korostavan katsantokannan ansiosta, että kansainvälinen kan-
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salaisyhteiskunta ei mitenkään itsestään selvästi murra perinteisiä valtiorajoja; se 
voi jopa vahvistaa niitä.98 

Jos yksi teema tässä keskustelussa on perinteisen valtiokeskeisyyden rik-
kominen, toiset näkevät uusmarxilaisessa hengessä kansalaisyhteiskunnan maa-
ilmanlaajuistumisen ikään kuin vastaiskuna yritysten kapitalistiselle ylikansallis-
tumiselle.99 Jotkut tutkijat puhuvat globalisaatiosta ”ylhäältä käsin” ja ”alhaalta 
käsin”. Edellinen viittaa johtaviin valtioihin ja globaalin kapitalismin toimijoihin, 
jälkimmäinen ”nojaa ajan myötä voimistuviin maailmanlaajuisen kansalaisyhteis-
kunnan institutionalisoituihin muotoihin ja toimintoihin”, mitkä voivat johtaa 
eräänlaiseen maailmanlaajuiseen kansalaisuuteen.100 Kolmannet lähestyvät kysy-
mystä siten, että kansalaisyhteiskunnan järjestöjä ei tule itse asiassa enää nähdä 
pelkkinä uusina kansainvälisen politiikan toimijoina, vaan osana kansainvälisen 
järjestelmään rakennetta.101 

Yhtä kaikki maailmanlaajuisen kansalaisyhteiskunnan kehitystä käsittelevä 
kirjallisuus kiistelee siitä, minkälaista muutosta tästä kehityksestä seuraa ja mis-
sä mielessä myönteisiä ne ovat.102 Tällä tutkimussuuntauksella, tai ehkä pikem-
minkin liikkeellä, on silti yhdistävänä nimittäjänä yhteinen vihollinen, nimittäin 
talouspoliittinen uusliberalismi. Sen lisäksi sellaiset ainakin aluksi menestyksiksi 
koetut ilmiöt kuten vuoden 2011 niin sanottu arabikevät ovat luoneet uskoa maa-
ilmanlaajuisen kansalaisyhteiskunnan kasvavaan voimaan.103 Vallankumouksia 
ja kansalaisyhteiskunnan itsejärjestäytymistä on tietenkin tapahtunut maailman 
sivu. Uutena piirteenä juuri arabikevään tapahtumasarjassa on korostettu inter-
netin merkitystä; kyseessä oli erään arvioin mukaan Tweeted Revolution. Etenkin 
sen alkuvaiheessa ”näytti ikään kuin vallankumouksen aalto huuhteli koko alueen 
tämän uuden teknologian ansiosta”.104 

Suomalaisista tutkijoista tämän vahvasti normatiivisen keskustelun kansain-
väliseen kärkeen nousevat Helsingin yliopiston molemmat maailmanpolitiikan 
professorit, nimittäin Heikki Patomäki ja Teivo Teivainen.105 Vertailemalla heidän 
kirjoituksiaan globaalista kansalaisyhteiskunnasta voi samalla virittäytyä puheena 
olevan suuntauksen sisäisille aallonpituuksille.

Sukua kansalaisyhteiskuntien kansainvälistymiselle ovat tässä katsannossa 
valtion sisäisten mutta silti virallisten toimijoiden harjoittama ”ulkopolitiikka”. 
Sellaisia toimijoita ovat esimerkiksi kaupungit ja alueet. Tämän tyyppisen tut-
kimuksen juuret ovat todennäköisesti kaukana historiassa, mutta kylmän sodan 
loppuminen herätti kiinnostuksen siihen, miten aiemmin erotetut yhteiskunnat 
yhtäkkiä pystyivät rakentamaan suhteita ohi valtiotoimijoiden. Jopa nykyisin au-
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toritaarisena pidettyyn Venäjään suuntautuvassa aluetutkimuksessa oli vielä 2000-
luvun alussa mielekästä pohtia kyseisen maan sisäisten alueiden mahdollista mer-
kitystä kansainvälisissä suhteissa. Riippuen valitusta teoreettisesta näkökulmasta 
tällaiset alueet voitiin nähdä monessa roolissa: valtion ulkopoliittisina työkaluina, 
omina byrokratioinaan valtion sisällä, alueellisina eturyhminä, itsenäisinä ulko-
poliittisina toimijoina joilla on omat byrokratiansa ja päättäjänsä, kollektiivisina 
identiteetteinä tai osina jonkinlaista uutta poikkikansallista alueellistumista.106

Erityisesti poikkikansallisen alueellistumisen ympärille on kylmän sodan lo-
puttua muodostunut tutkijajoukko tai jopa löyhä koulukunta. Teoreettisesti pe-
rusajatus on väite, että kyseessä oleva yhteistyö on luonut viralliselle ulkopolitii-
kalle rinnakkaisen poikkikansallisen politiikan alueen, joka toimii eri toimijoiden 
voimin ja erilaisella logiikalla kuin perinteinen ulkopolitiikka. Useimmiten oletus 
on, että tällainen ei-valtiollinen alajärjestelmien ulkopolitiikka on rauhanhakui-
sempaa kuin valtioiden suhteet. Tämä johtuisi pääasiassa siitä, että se keskittyy, 
ei niin sanottuun suurpolitiikkaan, vaan esimerkiksi sellaisiin asioihin kuin kaup-
pa, kulttuuri ja ympäristö.107 Koulukunnassa ilmenee suurta innostusta tarkastella 
erityisesti raja-alueita maiden välillä. Se ammentaa kriittisen geopolitiikan ylei-
sestä hengestä, jonka yksi perusväitteistä on, että maailmassa on monin paikoin 
käynnissä kehitys kohti valtiorajojen haihtumista paikallisten toimijoiden tehdessä 
omaehtoista poikkikansallista yhteistyötä. Tällaisessa kehityksessä rajaan liittyvät 
kysymykset nousevat yhdeksi uudeksi politiikka-alueeksi, joka ei kuitenkaan ole 
enää yksin valtioiden hallittavissa.108 

Kiinnostus on erityisen vahvasti kohdistunut Pohjois-Eurooppaan, jonka on 
nähty olleen rajat ylittävän alueellistumisen jonkinlainen laboratorio. Usein Eu-
roopan unioni on erilaisilla ohjelmillaan tukemassa puheena olevaa alueellistumis-
ta.109 Entinen ministeri, europarlamentaarikko ja Kööpenhaminan rauhantutki-
muslaitoksen aiempi johtaja, tätä nykyä kansainvälisessä Tukholmassa sijaitsevassa 
rauhantutkimuslaitoksessa SIPRI:ssä työskentelevä Tarja Cronberg on esimerkiksi 
kirjoittanut, että Euroopan rajoille on noussut uusia alueellisia toimijoita, jotka 
ylittävät valtiorajat. Puhe on niin sanotuista Euregioista. Yksi niistä on Euregio 
Karelia joka perustettiin vuonna 2000 suomalaisten maakuntien ja Venäjän Kar-
jalan tasavallan välille. Cronbergin mukaan tällaiset alueet yhtenäistävät alueita ja 
murtavat jakolinjoja, mutta samalla ne luovat uusia toiminnan tiloja, jotka haas-
tavat perinteiset kansallisvaltiot.110 Koko joukko on kirjoitettu myös Pohjoisesta 
ulottuvuudesta, jonka nähdään tässä tulkinnassa muokanneen Suomen ja Venäjän 
välisen rajan luonnetta111, Barentsin alueen yhteistyöstä112, Pepsi-järvestä Viron ja 
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Venäjän välillä113, Ruotsin ja Tanskan välisestä Öresundin alueesta114 ja monista 
muista vastaavista poikkikansallisista alueista ja hankkeista. Yleisesti ottaen tätä 
keskustelua sävyttää melkoinen optimismi, joskin toiset nostavat esille myös alu-
eellistumisesta nousevia uusia ongelmia ja haasteita.115

Suurimman osan tutkijanurastaan Tanskassa tehnyt Pertti Joenniemi on ol-
lut pitkään tämän koulukunnan näkyvin suomalainen edustaja eurooppalaisissa 
yhteyksissä. Viimeisimmissä kirjoituksissaan hän väittää, että esimerkiksi kaksois-
kaupungit – sellaiset kuten Tornio-Haparanda Suomen ja Ruotsin rajalla – haas-
tavat ”diskursiivisella interventiolla” perinteisen käsityksen valtion turvallisuutta 
etsivästä olemuksesta, pyrkimyksestä itsemääräämiseen sekä kyvyttömyydestä 
luottaa toisiinsa. Aivan kuten ystävyys tai rakkaus ihmissuhteissa, tällainen kau-
punkisuhde ylittää tiukan rajan oman ja muiden identiteettien välillä. Näin teh-
dessään se murtaa perinteisen ulkopoliittisen tarkastelun perustelun ulkoisen ja 
sisäisen erottamiselle toisistaan.116 

Tällaiseen arvioon voi kohdistaa vastaväitteitä – se voidaan nähdä romantti-
sena kuvauksena valikoiduista yksittäistapauksista tai vanhanaikaisena väärintul-
kintana nykyaikaisesta ulkopolitiikka-analyysista jonkinlaisena realismin jatkeena. 
Mutta esimerkki kuvastaa tyypillisesti koulukunnan henkeä.

Joka tapauksessa ei-valtiolliset toimijat ovat maailmanpolitiikan arkipäivää, 
eikä niiden merkitystä voi ohittaa. Myös valtiollisesta ulkopolitiikan teosta on sa-
maan aikaan tullut hybridistä; valtiollinen ja ei-valtiollinen taso eivät pysy aivan 
erillisinä. Ei-valtiolliset toimijat osallistuvat yhä useammin ulkopolitiikan ongel-
mien ja tehtävien asetteluihin ja myös toimeenpanoon, joskin useimmiten sellai-
silla ”pehmeillä” tai pienpolitiikan aihealueilla kuten ympäristö, kehitysyhteistyö 
tai ihmisoikeudet.  

Vuonna 2014 Helsingin yliopistossa väitelleen ja Aleksanteri-instituutissa 
toimivan Daria Gritsenkon hieno väitöskirja on hyvä esimerkki tällaisesta tutki-
muksesta. Kyse ei ole perinteisestä ulkopolitiikan tutkimisesta vaan pikemminkin 
hallintotieteestä, minkä tutkimusala ei kuitenkaan rajoitu valtion sisälle. Väitös-
kirjan aihe on kansainvälisen merenkulun hallinta Itämerellä. Tutkimus osoittaa, 
miten tällainen hallintajärjestelmä pitää sisällään usean tason julkisia ja yksityisiä 
päätöksentekijöitä. Päätöksentekoon osallistuvat eri tahot ovat kuitenkin keske-
nään päällekkäisiä ja kilpailevia sekä toimivat usein ristiriidassa keskenään. Tutki-
muksen käytännöllinen päämäärä on etsiä keinoja, joilla paikallisesti voidaan pa-
rantaa tätä monitasoista hallintajärjestelmää ja löytää tilannekohtaisiin ongelmiin 
ratkaisuja.117 
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Terrorismin nousu kansainvälisen politiikan keskiöön syyskuun 2001 jälkeen 
ulotti tämän ei-valtiollisen ulottuvuuden valtion perinteisen ulkopolitiikan keski-
öön – eli kansalliseen turvallisuuteen. Emme saa ohittaa tällaista ilmiötä olanko-
hautuksella, sillä se on arkipäivän tosiasia, jota jokainen voi seurata päivittäin ai-
nakin tiedotusvälineistä. Todennäköisesti tällainen ilmiö sekoittaa ajan mittaan ul-
kopoliittisen korttipelin pakan perin pohjin toisenlaiseksi lisäten joukkoon monta 
uutta jokeria. Tämä uusi haaste tapahtuu ei-valtiollisten toimijoiden taholta, jotka 
ovat valtion vihollisia. Aseistettuja ei-valtiollisia joukkoja, ovatpa ne sissiliikkeitä, 
terroristeja, järjestäytyneen rikollisuuden ilmentymiä tai aseistautuneita jengejä, 
on tietysti ollut valtioiden sisällä luultavasti aina. Myös sisällissodilla ja etnisillä 
kansanmurhilla on pitkä historia. Nykyisinkin tällainen toiminta on uhkaamassa 
monen valtion sisäistä turvallisuutta, ja suunta on kasvava.118 Mutta sellaiset ilmi-
öt kuten terroristijärjestöt al-Qaeda, Boko Haram tai islamilainen valtio IS ovat 
kaikki esimerkkejä suhteellisen uudenlaisesta haasteesta valtioiden hallitsemalle 
kansainväliselle järjestelmälle. 

Turvallisuustutkimuksessa tällaisesta uhasta käytetään nimitystä asymmet-
rinen uhka ja vastaavasta sodankäynnistä nimeä asymmetrinen sodankäynti tai 
konflikti. Tällaisen uhan olemus on, että ei-valtiolliset vihamieliset toimijat muut-
tavat alun perin heikomman asemansa valtioon nähden omaksi edukseen. Tämä 
tapahtuu etupäässä kieltäytymällä pelaamasta samoilla säännöillä, joilla valtio on 
tottunut toimimaan. Sotia ei julisteta. Siviiliuhreja ei pyritä välttämään vaan usein 
päinvastoin. Sodankäynnin paikka valitaan siten, ettei valtio voi käyttää sen perin-
teisiä aseita, tykkejä, tankkeja ja pommikoneita. Mitään kansainvälisiä sopimuksia 
ei kunnioiteta, kaikki keinot ovat sallittuja. Nihilistisesti suuntautunutta nuorisoa 
rekrytoidaan yli rajojen kuin aikoinaan kommunisteja Espanjan sisällissotaan tai 
ritareita ristiretkille. Valtion ylivalta kokonaisuudessaan haastetaan paitsi ulkoa 
myös sisältä käsin. Vastustaja toimii maailmanlaajuisesti ja mistä maasta käsin hy-
vänsä. 

Koska valtio ei ole tottunut tällaiseen varjomaailmassa toimivaan viholli-
seen, asymmetrinen uhka muodostaa valtiolle uudenlaisen puolustusongelman. 
Sitä ei pysty torjumaan pelotteen avulla. Perinteisin asein vastaaminen jotakin ter-
roristien asemaa vastaan aiheuttaa usein juuri terroristien toivoman vastavaikutuk-
sen.119 Aivan uusi aselaji, pienoislennokkien avustuksella ja tuhansien kilometrien 
päästä käytävä absurdi sodankäynti on muodostunut yhdeksi vastaukseksi tällai-
seen asymmetriseen uhkaan. Nämä uudet kansainvälisen politiikan toimijat voivat 
myös kilpailla keskenään ja muodostua kansainvälisen politiikan kentällä merkit-
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täviksi toimijoiksi myös muuten kuin valtion vastustamisen kautta; al-Qaedan ja 
Islamilaisen valtion valtakamppailu on tästä yksi esimerkki. Usein kuitenkin myös 
tähän keskinäiseen kamppailuun vaikuttaa ratkaisevasti niitä vastustavan valtion, 
esimerkiksi Yhdysvaltain, toimet.120 Toiselta puolen myös valtioiden perinteinen 
ulko- ja turvallisuuspolitiikka on muodostunut yhdistelmäksi valtiollisia toimia 
ja ei-valtiollisten toimijoiden vaikutusta, kuten Ukrainan sota erilaisine ”vihreine 
miehineen”, vapaaehtoisjoukkoineen ja trolliarmeijoineen on osoittanut. Venäjän 
toimintaa kriisissä onkin kuvattu asymmetriseksi sodankäynniksi.121 

Mikä olisi valtion paras vastaus tällaiseen ilmiöön? Asymmetrisestä sodan-
käynnistä kirjoittanut Ohio Wesleyan yliopiston professori Sean Kay on tarkastel-
lut pitkässä linjassa eri valtioiden taktiikoita vastata asymmetrisiin uhkiin. Hän 
korostaa, että valtio voi myös itse turvautua asymmetriseen puolustustaisteluun. 
Hän esittää useita epäonnistuneita esimerkkejä – nostaen esille vaikkapa Israelin 
toiminnan palestiinalaiskysymyksessä – mutta toteaa että Yhdysvaltain Marshall-
suunnitelma, josta oli puhe edellisessä luvussa patoamispolitiikan yhteydessä, on 
”yksi menestyksekkäimmistä ja myönteisemmistä asymmetrisistä taktiikoista toi-
sen maailmansodan jälkeisessä historiassa”.122 Kyse oli Länsi-Euroopan taloudel-
lisesta apuohjelmasta, jolla estettiin näiden yhteiskuntien ajautuminen sisäiseen 
luokkataisteluun, kommunistien ylivaltaan ja lopulta sitä kautta Neuvostoliiton 
valtapiiriin. Samassa hengessä on esitetty, että Ukrainan paras ase Venäjää vastaan 
vuonna 2014 alkaneessa kriisissä on tulla vauraaksi demokratiaksi lännen avus-
tuksella.123

Ei ole ihme, että perinteiset ulkopoliittiset toimijat ovat joutuneet muutta-
maan toimintatapojaan ei-valtiollisen toimijatason merkittävyyden kasvun myötä. 
Rauhanomaiset ei-valtiolliset toimijat, kuten kansalaisyhteiskunnan järjestöt, ovat 
yleensä yhteistyössä maiden ulkopoliittisen johdon kanssa kaikissa demokratiois-
sa. Niiden näkökantoja huomioidaan päätöksenteossa. Usein kansalaisjärjestöjen 
omaehtoista ”ulkopolitiikkaa” tuetaan valtion varoin.  

Mutta väkivaltaisten ei-valtiollisten toimijoiden ilmaantuminen maailman-
politiikan areenalle on nostanut esille haasteen, miten perinteinen diplomatia voi 
toimia tällaisen haasteen edessä. Ehkä jonkinlaisena ennakkotapauksena Yhdys-
valtain ulkoasiainhallinto omaksui 2010 silloisen ulkoministeri Hillary Rodham 
Clintonin johdolla tavoitteen ”laajentaa ministeriön tehtävää valtioiden välisestä 
diplomatiasta sisältämään myös diplomatian ei-valtiollisten toimijoiden kanssa”, 
mukaan lukien aseistetut ryhmät.124 Juuri tämän yhteyden tarkastelu – eli ei-val-
tiollisten ulkopolitiikan toimijoiden olemassaolo ja valtion ulkopolitiikan reagointi 
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siihen – vaikuttaakin olevan kaikkein hedelmällisin lähtökohta ulkopolitiikan ana-
lyysin katsantokulmasta.  Kun otamme huomioon ei-valtiollisten toimijoiden yhä 
suuremman merkityksen ulkopolitiikassa – sekä hyvässä että pahassa – on helppo 
yhtyä arvosteluun, että ulkopolitiikan analyysi ei ole pysynyt ajan hermolla. On 
pidetty ihmeellisenä, että juuri tämä oppiala, joka niin kärkkäästi alun perin ar-
vosteli ulkopolitiikan tutkimuksen keskittymistä liiaksi valtiotasoon, ja suuntasi 
katseensa byrokratioihin tai yksilötason päättäjiin, on ollut hyvin hidas ottamaan 
huomioon ei-valtiolliset toimijat ulkopolitiikan tekijöinä.125 

Voimme löytää joitakin harvoja tutkimuksia ei-valtiollisista toimijoista, jotka 
on kirjoitettu perinteisen ulkopolitiikan analyysin hengessä. Yksi esimerkki riittää 
tarkoitukseemme. David Andersen tekee väitöskirjassaan vuodelta 2004126 selkoa 
siitä, miten valtion reagointi ei-valtiollisten väkivaltaisten ryhmittymien uhkaan 
eroaa reagoimisesta samankaltaiseen valtiolliseen uhkaan. Kyse on juuri mainitus-
ta asymmetrisestä uhasta. Andersen perustaa tutkimuksensa laajaan tietopankkiin 
kansallisen turvallisuuden kriiseistä, joissa uhan lähde on joko valtio tai ei-valtiol-
linen toimija. Tutkimus päätyy toteamukseen, että valtio reagoi ei-valtiolliseen 
uhkaan väkivaltaisemmin kuin valtiolliseen uhkaan. Väkivallan määrä on vieläpä 
kääntäen verrannollinen siihen, kuinka järjestäytynyt ei-valtiollinen ryhmä on. 
Niiden ei-valtiollisten väkivaltaisten ryhmien toimiin, joilta puuttuu poliittinen ja 
sotilaallinen rakenne, sekä vastaavat toimijat kuten ulkoministeri tai tunnistettava 
päätöksentekoelin, vastataan valtion taholta suuremmalla väkivallalla. Tämä joh-
tuisi siitä, että valtion näkökulmasta tällaisten ryhmien kanssa ei ole mahdollista 
neuvotella, ja jos olisikin, niiden ei voi olettaa noudattavan sopimuksia. Se minkä-
laisesta kriisistä tai uhasta on kyse, ei näytä vaikuttavan tulokseen. 

Tutkimus tekee tästä laajemman johtopäätöksen, että valtiot ovat kyenneet 
rakentamaan kansainvälisiä normeja ja rakenteita, jotka ehkäisevät väkivaltaa. Ne 
ei-valtiolliset toimijat, jotka ovat tarpeeksi järjestäytyneitä, pystyvät hyödyntä-
mään näitä normeja, kun taas huonommin järjestäytyneet eivät. Mikäli voimme 
nojautua tällaiseen johtopäätökseen, saatamme ehkä johdattaa siitä ajatuksen, että 
jotkin sotilaalliset ei-valtiolliset ryhmät ehkä muuttuvat ajan mittaan enemmän 
valtioiden kaltaisiksi. Ryhtyessään hyödyntämään kansainvälisiä normeja omaksi 
hyödykseen, ne samalla purkavat niiden ja valtioiden välistä sodankäynnin asym-
metriaa.

On näkyvissä merkkejä, että ei-valtiollisten toimijoiden ulkopoliittisen roolin 
vakava tutkimus, eli pyrkimys teoreettisen ja kokemusperäisen perustan kasvat-
tamiselle tästä nouseville kysymyksenasetteluille, on myötätuulessa. Tästä kertoo 
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muun muassa se, että kansainvälisten suhteiden tutkimuksen suurin vuosittainen 
kansainvälinen konferenssi (International Studies Association Annual Convention) 
on vuonna 2015 sisällyttänyt ohjelmaansa paneelin, jonka tarkoituksena on luoda 
työryhmä kehittämään juuri sellaista ulkopolitiikan analyysin teoriaa, joka keskit-
tyisi ei-valtiollisten toimijoiden diplomatiaan. On turha tässä yhteydessä lähteä 
ennakoimaan tätä uutta teoreettista polkua. Riittää kun panemme merkille, että 
vaikka ei-valtiolliset toimijat ovat ulkopolitiikan todellisuutta, toistaiseksi teoreet-
tinen tutkimus tai mallien kehittely ei ole vielä yltänyt ilmiön merkityksen ansait-
semalle tasolle. 



198

JÄRKIPERÄINEN VALINTA

Platonin kirjaamassa Sokrateksen ja Adeimantoksen dialogissa kummatkin yhty-
vät siihen, että järkevyys ”on eräänlaista järjestystä, nautintojen ja halujen kurissa 
pitämistä”.1 Eräissä teoriayhteyksissä rationaalisuudella on puolestaan selkeä sa-
noma siitä, mitä pitäisi haluta. Pohdimme edempänä hieman tätä ulottuvuutta, 
mutta emme tarkoita rationaalisen valinnan teorialla myöskään sitä. Sen sijaan 
lähdemme liikkeelle siitä yksinkertaisesta ajatuksesta, että järkevä ihminen va-
litsee tietyssä tilanteessa käytössä olevista vaihtoehdoista sen, joka suurimmalla 
todennäköisyydellä tuottaa parhaan mahdollisen hyödyn siltä kannalta, mihin hän 
pyrkii. Rationaalisuus ymmärretään siis välineellisesti. Otaksuma rationaalisuu-
desta ei itsessään kerro, mitä toimijoiden pitäisi haluta. Välineellisen rationaalisuu-
den kieli ja ajattelutapa, joka ilmenee parhaiten peliteorian kaltaisissa muodollisis-
sa tutkimusotteissa, on varsin poikkeava. Merkittävin ero muihin käsillä olevassa 
kirjassa esiteltyihin teorioihin kuitenkin on, että peliteoreettinen lähestymistapa ei 
tarkastele ulkopoliittista päätöksentekoa vain yhden vaan vähintään kahden val-
tion näkökulmasta yhtäaikaa. Kyseessä on niin sanottu strateginen valintatilanne.  
Jokaisen ulkopolitiikkaa harrastavan on syytä omata perusymmärrys tästä oppia-
lasta.  

Ohje vai väline?

Realistinen teoria väittää nojaavansa rationaalisen valinnan teoriaan. Kyseessä ei 
ole kuitenkaan välineellinen vaan normatiivinen rationaalinen teoria. Se on jär-
kiperäinen siinä mielessä, että sen edustajat uskovat valtioiden toteuttavan kan-
sallista etuaan ja punnitsevan päätöksentekotilanteessa sitten eri vaihtoehtoja sen 
pohjalta. Kansallinen etu määritellään voiman kautta, sillä mitä hyvänsä valtio 
tavoitteleekin, sen toteuttaminen edellyttää aina voimaa suhteessa muihin valti-
oihin. Valtiota tai valtiomiestä neuvotaan valitsemaan se vaihtoehto, mikä eniten 
tällaista kansallista etua edistää. Vaikka tuskin mikään valtio toimii aina tämän 
kaavan mukaan, sen jatkuva laiminlyöminen johtaisi realistien mukaan lopulta 
kyseisen valtion tuhoutumiseen. 

Realismin sovellus rationaalisesta valintateoriasta perustuu täten jonkin-
laiseen sosiaalidarvinistiseen tai markkinateoreettiseen analogiaan. Kuten omaa 
etuaan laiminlyövä eliö tai yritys on tuomittu häviämään kilpailussa, kilpailevan 
kansainvälisen järjestelmän olosuhteissa tuollainen valtio on elinkelvoton. Se jou-
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tuu lopulta muiden alistamaksi ja häviää maailmankartalta.  Siksi tätä ohjetta, jos 
uskomme realismin sanomaan, voi pitää rationaalisena.

Liberalistiset teoriat, joita sivutaan osin tässä ja muutamissa seuraavissa lu-
vuissa, ovat niin ikään rationaaliseen valintaan perustuvia. Ne vain poikkeavat 
realismista siinä, että ne määrittelevät kansallisen edun eri tavoin. Kansallinen etu 
ei ole pelkkää vallan tai voiman maksimointia. Liberalistiset teoreetikot uskovat 
valtion kansallisen edun perustuvan enemmän hyvinvointiin tai yhteiskunnalli-
siin arvoihin kuin sotilaalliseen ja poliittiseen voimaan. Lisäksi jotkut liberaaleista 
teoreetikoista olettavat kansallisten etujen koostuvan paremminkin sisäpoliittisten 
eturyhmien määrittelemistä eduista kuin jostakin valtion yhteisestä edusta. Mutta 
tässäkin ajattelussa taustaotaksuma on, että vaikka eturyhmät tavoittelevat omaa 
itsekästä etuaan tai ryhmähyötyä, ne tekevät sen rationaalisesti. Ne punnitsevat 
eri toimintavaihtoehtoja, ja päätyivät lopulta siihen valintaan, joka todennäköises-
ti tuottaa valittujen etujen kannalta eniten hyötyä.

Realismin ja liberalismin kaltaisia teorioita tai koulukuntia, jotka ainakin 
suuntaa antavasti ehdottavat, mitä valtioiden tulisi kansainvälisessä politiikassa 
haluta, nimitetään substantiaalisiksi tai normatiivisiksi. Sen sijaan puhdas ratio-
naalisen valinnan teoria antaa ainoastaan välineitä valita kaikkein paras vaihtoehto 
haluttujen seuraamusten kannalta, olkootpa nuo halutut seuraukset mitä hyvänsä. 
Se ei kerro, mitä pitäisi haluta. Käsillä oleva luku tarkastelee eritoten tätä väli-
neellistä rationaalisuutta. Monien näkemyksen mukaan välineellisen rationaalisen 
valinnan oletus on riittävä tai jopa tyhjentävä päätöksenteon ymmärtämiseksi. Sen 
kiihkeiden puolustajien mukaan rationaalinen valinta on läpäissyt uskottavuus-
testit jo vuosisatojen ajan. On esitetty, että yli 90 prosenttia kaikista päätöksistä 
voidaan paitsi selittää myös ennustaa rationaalisen valinnan teorian pohjalta.2 Ra-
tionaalisen valintateorian kiihkeät vastustajat eivät usko tähän ja sanovat, että on 
päinvastoin aivan selvää, ettei ihminen ole kaikissa tai edes useimmissa toimissaan 
rationaalinen. Mikäli välineellisen rationalismin arvostelu jää tällaiseen vastaväit-
teeseen, se on selvästi riittämätön. Voimme palauttaa mieliin tieteenfilosofi Karl 
Popperin, joka puolusti rationaalisen valinnan käyttämistä kaikkien yhteiskunta-
tieteiden mittapuuna:

Rationaalisuusperiaateella [...] ei ole mitään tekemistä sen oletuk-
sen kanssa, että ihmiset ovat rationaalisia [...] että he omaksuisivat 
aina rationaaliseen asenteen. Se on paremminkin minimiperiaate 
[...] joka kuvaa lähes jokaista tilanteellisen selittämisen malliamme. 
Vaikka tiedämme, ettei se ole totta, voimme pitää sitä hyvänä to-”
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tuuden likiarvona. Sen omaksuminen vähentää huomattavasti mal-
liemme sattumanvaraisuutta, sellaista sattumanvaraisuutta, joka 
todellakin tulee oikulliseksi, jos yritämme tulla toimeen ilman tätä 
periaatetta.3

Edellisessä luvussa laajalti käsitely Graham Allisonin byrokraattinen poli-
tiikkamalli haastoi rationaalisen valintateorian silloin kun kyse oli valtion päätök-
senteosta. Valtion päätös on useimmiten jonkin pienryhmän keskinäistä kaupan-
käyntiä ja tulos on aina jonkinlainen epätyydyttävä kompromissi. Mutta hänenkin 
mielestä rationaalisuus on paras mittapuu yksilöiden toimintaa arvioitaessa:

Selitettäessä ja ennustettaessa yksilöiden käyttäytymistä yleisoletus 
tarkoitushakuisesta ja rationaalisesta valinnasta on yleensä tyydyt-
tävä. Rationaalisuutta rajoittaa tietenkin toimijan kyky käsitellä 
tietoa, arvioida kustannuksia ja hyötyjä sekä laskelmoida [valinto-
jen lopputuloksia...]. Perusoletuksena, mikäli ymmärretään yksilön 
olosuhteet ja tavat, joilla hän on määritellyt ongelmansa, yksilön 
pyrkimykset ovat kuitenkin pääasiallisia suuntaviittoja hänen käyt-
täytymistään arvioitaessa.4

Voimme siis nähdä rationaalisuuden ihmisten toimintaa määrittelevänä mi-
nimiperiaatteena. Siihen perustuva tutkimus on ahdasrajaista, mutta tarjoaa mah-
dollisuuden eräänlaisen täsmällisyyden ja täydellisyyden harrastamiseen. Vaikka 
rationaalisuus ei oikeassa elämässä luultavasti koskaan täydellisesti toteudu, se voi 
silti toimia teoreettis-metodologisena apuvälineenä. Se on tarpeeksi hyvä sabluuna 
yksilön käyttäytymisen selittämiseksi jollakin tapaa yleispätevästi. 

Viehättävää tässä ajattelussa on juuri periaate, että se toimii riippumatta 
siitä, kuka tuo yksilö on. Monet ovat taipuvaisia laajentamaan teorian koskemaan, 
ei pelkästään yksilöitä vaan ylipäänsä toimijoita – olkoonpa tuo toimija ihminen, 
eturyhmä, valtio tai mikä tahansa järjellä varustettu yksikkö, jota voimme ajatella 
yhtenä kokonaisuutena. Tällöin ei tietenkään tarkoiteta, että valtio olisi oikeasti 
yhtenäinen toimija, sellainen mitä edellisessä luvussa kutsuimme mustaksi laati-
koksi. Kyse on menetelmällisestä ratkaisusta. Valtio vain kuvitellaan yhtenäiseksi, 
mikäli haluamme soveltaa rationaalista valintateoriaa juuri valtiotasolla. Juuri täs-
sä mielessä rationaalista valintateoriaa useimmiten käytetään valtion ulkopolitii-
kan selittämisessä.

”
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Vanki vai jänishousu?

Rationaalinen valinta edellyttää valintatilannetta. Voimme puhua parametrisistä 
ja strategisista valintatilanteista. Edellisessä tapauksessa toimija on joidenkin en-
nalta määrättyjen rajoitusten alainen, jotka ovat pitkälti toimijasta riippumatto-
mia. Toimijan tehtävä on arvioida rajoitteita parhaan kykynsä mukaan ja päättää 
sitten, mitä tehdä. Strategiselle valintatilanteelle taas ominaista on eri toimijoi-
den valintojen keskinäisriippuvuus. Ennen päätöksentekoa toimijan on arvioitava 
paitsi valinnan suoria seuraamuksia, myös muiden toimijoiden mahdollisia toimia. 
Se voi puolestaan edellyttää sen arvioimista, miten nämä muut toimijat arvioivat 
kyseessä olevan toimijan toimia. 

Juuri tällainen on tilanne useimmissa ulkopolitiikan kysymyksissä. Useim-
mat ulkopolitiikan analyysin mallit eivät kuitenkaan ota usean valtion päätöksen-
teon keskinäisriippuvuutta mitenkään järjestelmällisesti huomioon; muut valtiot 
ovat ikään kuin pelkkää ”ulkoista ympäristöä”. Siksi strategisen valintatilanteen 
kirjaimellinen huomioon ottaminen tuo suurenmoisen lisän ulkopolitiikan analyy-
siin. Se lisää siihen merkittävän dynaamisen tekijän. Toimijasta, olkoonpa se valtio 
tai valtiomies, tulee näin pelaaja. Hän ei ole yksin pelikentällä hahmottelemassa 
suorinta mahdollista linjaa maalintekoon. Hänellä on yksi tai useampi vastapelaa-
ja, joiden toimet ja liikkeet tulee ottaa huomioon. 

Peliteoriassa kullakin pelaajalla on useita mahdollisia strategioita. Tietty 
strategiavalinta johtaa johonkin tulokseen ja kunkin pelaajan on annettava jokai-
selle strategialle odotettu hyötyarvo (expected utility value). Se tarkoittaa sitä, että 
pelaajan on asetettava pelin kaikki mahdolliset tulokset paremmuusjärjestykseen 
niiden odotetun hyötyarvon perusteella. Huomionarvoista on, että strategisessa 
valintatilanteessa hyöty on riippuvainen toisten pelaajien valinnoista. Peliteoria pe-
rehtyy tällaisiin valintatilanteisiin yhteistyöpelien, ei-yhteistyöpelien sekä niiden 
yhdistelmien kautta. Jotta peliteoreettiset mallit eivät tulisi liian monimutkaisek-
si, niitä kuvataan etenkin oppikirjanomaisissa yhteyksissä usein vain kahden pelaa-
jan peleinä. Lisäksi odotetut hyötyarvot kuvataan yksinkertaistetuissa esityksissä 
järjestysluvuilla eikä niitä oikeasti lasketa samoin kuin tarkemmissa tapaustutki-
muksissa. 

Kaikkein tunnetuin ja yksinkertaisin peliteoreettinen malli, joka pelkistää 
kahden toimijan valintatilanteen tiettyjen ennalta määrättyjen olosuhteiden val-
litessa, on Vangin dilemma. Tämä peli on kuvattu Kuviossa 10. Pelin nimityksen 
taustalla on kaikille amerikkalaisia rikossarjoja seuranneille tuttu tilanne. Kahta 
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rikollista odottaa vankeustuomio. He ovat jo etukäteen sopineet olla paljastamatta 
kuulustelijoille mitään, mikäli jäävät kiinni. Kuulustelujen alettua vangit eivät saa 
puhua keskenään ja kumpikin pelkää toisen vasikoivan. Koska poliisien todistus-
aineisto ei riitä pitkälle ilman tunnustuksia, kuulustelijat tarjoavat kummallekin 
vangille erikseen lievempää vankeustuomiota, mikäli nämä vasikoivat, ja kovaa 
tuomiota, mikäli he eivät vasikoi.  Pelin panokset on asetettu siten, että jos mo-
lemmat pysyvät hiljaa eli pitävät kiinni sopimuksestaan (tekevät keskenään yhteis-
työtä), kumpikin saa vuoden tuomion. Jos taas kummatkin vasikoivat (eivät tee 
yhteistyötä keskenään), kumpikin saa kolmen vuoden tuomion. Jos vain toinen 
vasikoi, hän pääsee vapaaksi, kun taas vaiti pysynyt saa kymmenen vuoden tuomi-
on. Dilemma tulee siitä, että juuri poliisit ovat asettaneet panokset siten, että he 
saisivat toisen vangeista tunnustamaan.

Mikäli pelaajien eri vaihtoehtojen paremmuusjärjestys on vangin dilemman 
kaltainen, teoria ennustaa että tulos on matriisin oikea alakulma eli (2,2) – kum-
mankin toiseksi huonoin vaihtoehto. Tämä johtuu siitä, että näillä paremmuusjär-
jestyksillä ei-yhteistyö on molempien niin sanottu dominoiva strategia. Pelaajalle x 
yhteistyön tarjoamat vaihtoehdot ovat näet joko 3 (vasen yläkulma) tai 1 (oikea 
yläkulma). Mikäli y valitsee yhteistyön, olisi järkevää, että x valitsee ei-yhteistyön, 
koska sen 4 (vasen alakulma) on parempi kuin 3. Mikäli hän pelkää, että y valitsee-
kin ei-yhteistyön, 2 eli ei-yhteistyö (oikea alakulma) on silti parempi kuin 1 (oikea 
yläkulma). Pelaaja y:n kannalta tilanne on identtinen: ei-yhteistyö kannattaa epä-
varmuuden olosuhteissa, vaikka toinen pelaaja valitsisi minkä tahansa strategian. 

Kuvio 10: Vangin dilemma
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Niinpä kummatkin valitsevat dominoivan strategiansa eli ei-yhteistyön, 
vaikka kompromissi (3,3) olisi kummallekin parempi. Miksi  pelaajat sitten ei-
vät vaihda strategioitaan huomattuaan lopputuloksen ja tee kompromissia? Siksi 
koska päädyttyään tilanteeseen (2,2) kummallekaan ei ole edullista yksipuolises-
ti muuttaa strategiaansa. Tässä tilanteessa yksipuolinen strategian vaihto johtaisi 
kaikkein kehnoimpaan lopputulemaan eli arvoon (1). Tällaista tilannetta, jossa 
kummallakaan ei ole syytä muuttaa strategiaansa, nimitetään Nashin tasapainok-
si; nimitys juontaa sen keksijästä, joka oli vuonna 1994 taloustieteen Nobelin pal-
kinnon jakanut amerikkalainen Princetonin yliopiston matemaatikko John Forbes 
Nash Jr. 

Vangin dilemmaa voi soveltaa moniin kansainvälisen politiikan tilanteisiin. 
Erityisen hyvin se kuvaa realismin turvallisuusdilemmaa5, mikä parhaiten ilmenee 
asevarustelussa. Kun valtio x nostaa puolustuskykyään epävarmuuden vallitessa, 
valtio y kokee tämän uhkana ja nostaa puolustuskykyään. Tämä puolestaan antaa 
x:lle aiheen panostaa yhä enemmän asevarusteluun. Kylmän sodan ydinasevarus-
telu oli tyypillinen turvallisuusdilemma. Kumpikaan osapuolista, Yhdysvallat ja 
Neuvostoliitto, ei halunnut asevarustelukierrettä, joka kuitenkin oli lopputulos 
kummankin rationaalisesta valinnasta (2,2). Asevarustelu kasvatti kuluja eikä silti 
kohentanut turvallisuutta, sillä symmetrinen varustelukierre ei lopulta muuttaisi 
voimasuhteita. Parempi olisi ollut luonnollisesti status quo, eli esimerkiksi kum-
mankin osapuolen symmetrinen aseriisunta (3,3), joka takaisi tasapainon alem-
malla varustelutasolla. Epävarmana toistensa todellisista aikomuksista kumpikin 
päätyi ei-yhteistyöhön (2,2) eli tilanteeseen, josta olisi ollut järjetöntä yksipuolises-
ti vaihtaa yhteistyöstrategiaan. 

Pitkälti vangin dilemmasta on lähtöisin se kansainvälisen politiikan suunta-
us, joka sijoittuu laajemman liberalistisen koulukunnan puitteisiin ja jota nimite-
tään uusliberaaliseksi institutionalismiksi, uusinstitutionalismiksi tai regiimiteo-
riaksi (joskin koulukunnan juuria voi etsiä myös kansainvälisen oikeuden ja yh-
teistoiminnallisuuden niin sanotusta grotiuslaisesta perinteestä). Perusajatus tässä 
katsannossa on, että jos vangin dilemma kuvaakin osuvasti realismin kansainvälis-
tä järjestelmää – sellaista järjestelmää, joka on turvallisuusdilemman läpitunkema 
– pelin säännöt muuttuvat olennaisesti, mikäli pelaajille tarjoutuu tilaisuus kom-
munikoida keskenään. Neuvottelemalla voidaan päästä sopimukseen kompromis-
sista. Näin tulee mahdolliseksi välttää tulos, jota kumpikaan ei halua.

Koulukunnan edustajien mukaan kansainväliset instituutiot eli yhteistyötä 
säätelevät normit ja säännöt, taikka kansainväliset järjestöt, joissa tätä yhteistyötä 
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säännöllisesti tehdään – esimerkiksi Yhdistyneet kansakunnat, G20 tai Itämeren 
valtioiden neuvosto – toimivat tällaisina vuoropuhelun mahdollistajina. Instituu-
tiot tarjoavat rakenteen valtioiden välisille neuvotteluille ja toistensa toimien tar-
kemmalle tarkkailulle. Vangin dilemman kaltaisissa tilanteissa kansainväliset ins-
tituutiot voivat helpottaa yhteistyön saavuttamista ”tarjoamalla mahdollisuuksia 
neuvotteluihin, vähentämällä epävarmuutta vastapuolten politiikasta ja vaikutta-
malla johtajien tulevaisuusodotuksiin”.6 

Niinpä voimme johtaa institutionalismista väitteen, että sellaisessa kansain-
välisessä järjestelmässä tai sen osassa, esimerkiksi läntisessä Euroopassa, jota lei-
maa kansainvälisten instituutioiden monilukuisuus ja joka on pitkälle institutiona-
lisoitu, valtiot käyttäytyvät yhä rationaalisesti, mutta niiden rationaaliset valinnat 
eivät ole enää samoja kuin realismin kuvaamassa anarkkisessa järjestelmässä. Ky-
seisessä vangin dilemmassa tämä tarkottaisi sitä, että poliisien asettamat säännöt 
rikottaisiin. Pelaajia ei pidettäisi erillisissä selleissä ja kuulusteltaisi erikseen, vaan 
heille tarjoutuisi mahdollisuus keskinäiseen kommunikaatioon ja luottamuksen 
rakentamiseen. Kansainvälisessä politiikassa instituutiot edistävät myös pysyväm-
pää yhteistyötä sen vuoksi, että institutionalisoitu yhteistyö on jo määritelmäl-
lisesti toistuvaa. Tämä puolestaan mahdollistaa oppimisen ja vastavuoroisuuden 
strategiat. Valtiot voivat jopa tehdä lyhytaikaisia myönnytyksiä omista eduistaan, 
mikäli ne luottavat siihen, että muut valtiot tekevät toisissa tilanteissa samoin. 
Tällöin kokonaishyöty on suurempi kuin kaikkien pitäessä joka tilanteessa tiukasti 
kiinni omista eduistaan.

Michiganin yliopistossa vaikuttaneen professori Robert Axelrodin kuuluisan 
sanonnan mukaan instituutioiden ansiosta ulkopolitiikan päättäjät näkevät ”tu-
levaisuuden varjon”. Tulevaisuuden odotukset, jotka perustuvat menneeseen ko-
kemukseen, heittävät tuon varjon käsillä olevaan strategiseen tilanteeseen.7 Mitä 
pidempi tuo varjo on, sitä enemmän löytyy mahdollisuuksia yhteistyöhön. Se kui-
tenkin edellyttää pitkän aikavälin toimintahorisonttia, vaakakupissa olevien pa-
nosten säännönmukaisuutta ja suhteellista muuttumattomuutta sekä luotettavaa 
ja nopeaa tietoa vastapelaajan toiminnasta.8 

Vangin dilemmaa muistuttava peliteorian yksinkertainen perussovellus kan-
sainvälisessä politiikassa on Chicken – ehkä suomeksi Jänishousu – joka on esitetty 
Kuviossa 11. Pelin nimi viittaa amerikkalaisen teininuorison 1950-luvulla harrasta-
maan kilpaan, jossa kaksi autoa kiihdyttää kohti toisiaan; se joka väistää ensin on 
jänishousu eli pelkuri. Mikäli kumpikaan ei väistä, tulos on tuhoisa nokkakolari, 
mitä kilpailijat eivät tietenkään tavoittele.
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Kuvio 11: Jänishousu

Peliä luonnehtii se, ettei kummallakaan pelaajista ole rationaalista syytä teh-
dä päätöksiä toisen mahdollisesta toiminnasta, sillä pelissä ei ole dominoivaa stra-
tegiaa eikä yhteistä tasapainotulosta. Pelin logiikka on, että molemmilla pelaajilla 
on rationaalinen peruste muuttaa strategiaansa yhteistyöstä (3,3) ei-yhteistyöhön 
(koska 4>3). Jos kummatkin tekevät näin, tulos on molemmille kaikkein kehnoin 
eli (1,1).  Peli selittää sen, miten kaikkein pahin mahdollinen voi tapahtua, vaikka 
molemmat osapuolet tekevät omalta osaltaan rationaalisen valinnan. Jänishousu-
peli kuvaa näin ollen erityisen hyvin tilannetta, jossa rationaalisesti toimivat osa-
puolet päätyvät haluamattaan törmäyskurssille, esimerkiksi sotaan. 

Kuuban ohjuskriisiä vuonna 1962 pidetään usein tällaisena strategisena 
valintatilanteena. Sitä pidetään kriisinä, joka oli vahingossa vähällä aloittaa kol-
mannen maailmansodan. Mainittakoon, että kun presidentti Urho Kekkonen he-
rätettiin keskellä yötä kuulemaan kriisistä, hänen sanotaan lausuneen: ”Olenhan 
aina tiennyt, että jostakin sen täytyy alkaa”.9 Kuten edellisessä luvussa selostettiin, 
kyseinen pattitilanne syntyi, kun yhdysvaltalainen vakoilukone havaitsi Kuubassa 
rakenteilla olevan neuvostoliittolaisen ohjustukikohdan. Mikäli ohjukset olisi saa-
tu toimintavalmiiksi ja sitä olisi yllättäen käytetty, Yhdysvalloilla olisi ollut vain 
noin 20 minuuttia aikaa ohjuksen torjuntaan tai vastaiskuun. Yhdysvallat asetti 
Kuuban merisaartoon estäen Neuvostoliiton kuljetusalusten lähestymisen. Neu-
vostoliitto käänsi ydinaseita kuljettaneen laivansa viime tipassa pois törmäyskurs-
silta. Lopputilanne muistutti näin puheena olevan pelin lopputulosta (4,2), mikäli 
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Yhdysvallat olisi x ja Neuvostoliitto y. Sen voi myös tulkita kompromissiksi (3,3). 
Neuvostoliitto näet tarjoutui poistamaan ohjukset Kuubasta, mikäli Yhdysvallat 
ei puolestaan yrittäisi maihinnousua Kuubaan, jonkalaista se oli yrittänyt aiemmin 
niin sanotun Sikojenlahden maihinnousuyrityksessä 1961. Lisäksi Yhdysvaltain 
pitäisi vastineeksi vetää omat Jupiter-ohjuksensa Turkista. Tilanne laukesi Yhdys-
valtain suostuttua ensimmäiseen ja osittain toiseenkin ehtoon. Jänishousu-peli on 
hyvä kuvaamaan alkuperäistä pattitilannetta. Se on huonompi selittämään sitä, 
miten osapuolet onnistuivat lopulta välttämään (1,1) lopputuleman.

Joustava peliteoria

Peliteorian yksinkertaisetkin sovellutukset ovat melko joustavia, ne mukautuvat 
vaivatta mitä erilaisimpiin strategisiin olosuhteisiin. Tarkastellaan seuraavaa ti-
lannetta. Venäjän presidentti Vladimir Putinilta kysyttiin hänen kuuluisan Mün-
chenin puheensa yhteydessä helmikuussa 2007, miksi Venäjä on ryhtynyt jälleen 
kehittämään pitkän kantaman strategisia ohjuksia. Viittauksen kohteena oli niin 
sanottu Topol-M ohjus, joiden uusia versioita alettiin testata juuri myöhemmin sa-
mana vuonna. Putin vastasi, että se oli vastatoimi sille, että Yhdysvallat oli jatka-
nut niin sanotun SDI -hankkeen kehittämistä. Puheena oli Strategic Defense Initiati-
ve eli paremmin ”tähtien sotana” tunnettu alun perin presidentti Ronald Reaganin 
lempihanke; myöhemmin sen nimeksi oli tosin muotoiltu NMD eli National Mis-
sile Defense. Mikäli tämä hanke jonain päivänä toteutuisi, se antaisi Putinin mieles-
tä Yhdysvalloille tehokkaan suojan Venäjän nykyisiä strategisia ohjuksia vastaan. 
Se taas rikkoisi ydintasapainon, mikä mahdollistaisi Yhdysvaltojen röyhkeämmän 
käytöksen eri puolilla maailmaa. 

Putin vastasi mainitun konferenssin kyselijöille, että Venäjällä oli ainoastaan 
kaksi vaihtoehtoa: rakentaa oma SDI/NDM-järjestelmä tai kehittää ohjuksiaan 
siten, että amerikkalainen järjestelmä ei takaisi ensi-iskun mahdollisuutta ilman 
sitä seuraavaa Venäjän vasta-iskua. Edellinen olisi symmetrinen vastaus, mutta 
moninkertaisesti kalliimpi. Jälkimmäinen ratkaisu, Topol-M ohjuksen kehittämi-
en, oli asymmetrinen vastaus ja vaatisi Yhdysvaltain ohjustorjuntajärjestelmältä 
enemmän. Putin lausui:

En halua, että kukaan epäilisi minkäänlaisia aggressiivisia aikomuk-
sia puoleltamme. Mutta kansainvälisten suhteiden järjestelmä on ai-
van kuin matematiikkaa. Ei siinä ole henkilökohtaista ulottuvuutta.  
[…] Se on pelkkää laskelmointia.10”
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Putin siis väittää Venäjän ydinasepolitiikan perustuvan järkiperäiseen las-
kelmointiin. Voisimme laajentaa tätä pohdintaa ja ajatella, että Venäjällä ei tosi-
asiallisesti ollut taloudellisia voimavaroja rakentaa omaa ohjuspuolustusjärjestel-
mää, joten se oli poissuljettu vaihtoehto. Venäjä olisi silti voinut jättää kokonaan 
reagoimatta Yhdysvaltojen ohjuspuolustusjärjestelmän uhkaan, joka yhtä kaikki 
oli vielä teoreettinen. Perinteinen turvallisuusdilemma ohjasi kuitenkin Venäjän 
käyttäytymistä. Mikäli Putinin sanoihin on uskomista, Kuvio 12 saattaa olla oikea 
kuva tilanteesta. 

Kuvio 12: Topol M vs. NMD

Venäjän paremmuusjärjestyksen määrää Putinin väite, etteivät he olisi tar-
vinneet uusia ohjusmalleja lainkaan, mikäli Yhdysvaltain hanketta ei olisi. Vallin-
neessa tilanteessa niiden kehittäminen oli toiseksi paras vaihtoehto. Yhdysvaltain 
paremmuusjärjestyksen tässä kuviossa puolestaan määrää ajatus, että presidentti 
George W. Bushin kaudella ohjuspuolustusjärjestelmää ei ajateltu mahdollisena 
suojana juuri Venäjän ydinaseuhkaa varten. Se oli pikemminkin varautumista sel-
laisten valtioiden kuten Iranin tai Pohjois-Korean mahdollista uhkaa vastaan. Siksi 
voi päätellä, että Yhdysvallat suosisi hankkeen jatkamista Venäjän toimista riip-
pumatta.   

Otetaan tarkastelun alaiseksi toinen tilanne. Olettakaamme, että x on Yh-
dysvallat ja y on Saddam Hussein vuonna 2003. Tuolloinen kehitys johti Yhdysval-
tain johtaman liittoutuman sotilaalliseen interventioon, jonka tavoite oli Hussei-
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nin hallinnon syrjäyttäminen ja Yhdysvalloille mieluisemman hallinnon pystyttä-
minen.  (Vaihtoehtoisia tositilanteita, pelejä joita ei ole vielä pelattu loppuun, olisi 
ajatella Irakin sijalle Iran tai Syyria, taikka Yhdysvaltain tilalle Venäjä ja Irakin 
tilalle Ukraina vuonna 2014/2015.) Kuvitellaan lisäksi, että strateginen valinta-
tilanne oli juuri sellainen kuin Kuviossa 13, jonka lopputulemien paremmuusjär-
jestykset on asetettu siten, että peli on Vangin dilemma Yhdysvaltain kannalta ja 
Jänishousu Husseinin kannalta. 

Kuvio 13: Irakin sota, tulkinta 1

Yhdysvaltain dominoiva strategia on tässä tilanteessa ei-yhteistyö riippu-
matta Husseinin strategiasta. Tuo strategia perustuisi Yhdysvaltain sotilaalliseen 
ylivoimaan Husseinin Irakiin nähden. Mikäli Hussein valitsisi yhteistyön ja eh-
dottaisi jonkinlaista kompromissia – esimerkiksi kansainvälisten tarkkailijoiden 
vapaata pääsyä Irakiin suorittamaan tarkastuksia väitetyistä ydin- tai kemiallisista 
aseista tai terroristijärjestön al-Qaedan kanssa vehkeilemisestä – Yhdysvalloille 
olisi silti edullisempaa valita ei-yhteistyö (koska 4>3). Jos Hussein valitsee ei-
yhteistyön, Yhdysvalloille olisi nytkin rationaalisempaa valita ei-yhteistyö (koska 
2>1). 

Mikäli puolestaan Hussein tietäisi Yhdysvaltain paremmuusjärjestyksen, 
hän voisi odottaa Yhdysvalloilta ei-yhteistyötä. Silloin hän valitsisi lopputuloksen 
(4,2), sillä se on tämän pelin ainoa mahdollinen tasapainotulos; se lupaa Hussei-
nille hyötyarvon (2), joka olisi voinut olla esimerkiksi vapaaehtoinen maanpako, 
mikä olisi kumminkin parempi kuin (1) eli Yhdysvaltain Irakin miehitys, sillä se 
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tarkoittaisi esimerkiksi Husseinin kuolemaa tai vankeutta. Tätä strategista va-
lintatilannetta voisi kuitenkin monimutkaistaa, vaikka pysyttäisiin oletuksessa 
molempien pelaajien rationaalisesta valinnasta. Mikäli näet Hussein valitessaan 
yhteistyön pystyisi uskottavasti ilmaisemaan tai uhkaamaan, että hän olisi valmis 
vaihtamaan jälleen ei-yhteistyöhön, Yhdysvallat voisi päätyä lopputulokseen (3,3), 
koska se on parempi sille kuin (2,1).

 Nyt tiedämme, että kummatkin valitsivat lopulta ei-yhteistyön. Alkoi 
sota, jota Hussein ei voinut voittaa, mutta joka aiheutti kummallekin osapuolelle 
suunnattomasti ihmishenkien menetyksiä ja muita kustannuksia, vaikka parempi 
vaihtoehto molemmille osapuolille oli käsillä. Miksi yllä olevan pelin ennakoitu 
lopputulos (4,2) ei siis toteutunut? Se voi johtua monista seikoista, mutta rationaa-
lisen valinnan lähtökohdasta siihen on kaksi mahdollista syytä. Joko jompikumpi 
pelaajista ei ollut tai ei pystynyt olemaan rationaalinen, koska tiedon määrä toisen 
pelaajan paremmuusjärjestyksestä oli väärä. Taikka sitten hahmottelemamme pe-
lin paremmuusjärjestykset ovat olleet yhden taikka molempien pelaajien suhteen 
oikeasti väärät.

 Jälkimmäinen vaihtoehto esimerkiksi olettaisi, että tuhoisa sota, jossa Hus-
sein itse kuolee, ei olisikaan ollut hänelle kaikkein huonoin vaihtoehto. Kaikkein 
kelvottomin vaihtoehto hänen omasta mielestään olisi ehkä ollut nöyryyttävä an-
tautuminen tai maanpako. Presidentti George Bush oli vaatinut juuri tätä. Pu-
heessaan Yhdysvaltain kansalle, mutta osoittaen sanansa Husseinille, Bush lausui: 
”Saddam Husseinin on poikineen lähdettävä Irakista kahden vuorokauden kulu-
essa. Heidän kieltäytymisensä johtaa sotilaalliseen konfliktiin, jonka ajankohdan 
me valitsemme.”11 

Tällainen rationaalisuusnäkemys korostaa käytetyn teorian välineellis-
tä luonnetta. Sen sijaan, että Hussein olisi asettanut pelipanoksensa esimerkiksi 
jonkin abstraktin kansallisen turvallisuuden taikka kansallisen edun mukaisesti, 
hänen etunsa voivat olla mitä tahansa – vaikkapa kulttuurista, tunnemaailmasta 
tai kasvatuksesta peräisin oleva kunnian käsite. On usein huomautettu, vastakoh-
tana vulgaareille tulkinnoille peliteorioista, että ”mieltymykset, jotka ovat tunne-
peräisiä, ovat täysin hyväksyttäviä peliteorian kannalta”.12 Jokaisella ihmisellä on 
siten oma rationaliteettinsa. Se vaihtelee henkilön ja tilanteiden mukaan, mutta 
voimme löytää sen, ja sitten edetä rationaalisen valinnan kaavan mukaan. Täl-
lainen rationaalisuuden tulkinta yhdistää peliteoreettisen tutkimuksen vahvaan 
historialliseen ja jopa psykologiseen tutkimukseen suhteessa tutkimuskohteensa 
valintatilanteeseen. 
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Edellisiä tilanteita ja niiden vastaavia peliteoreettisia sovellutuksia leimasi 
kuitenkin se, että ne edellyttivät kahden pelaajan samanaikaisia valintoja. Todel-
lisessa tilanteessa ensimmäinen pelaaja usein tekee siirtonsa ensin ja toinen vastaa 
siihen. Steven Bramsin teoria tuo tätä dynamiikkaa peliteoriaan.13 Hänen mukaan-
sa jokaisella tilanteella, jota peliteoria yrittää mallittaa, on historia. Peli alkaa jos-
takin alkutilanteesta ja yksipuolisten strategian vaihtojen jälkeen se päätyy uuteen 
tilanteeseen kunnes kumpikin pelaajista lakkaa vaihtamasta strategiaansa ja peli 
loppuu Nash-tasapainoon. Ei näet ole rationaalista vaihtaa strategiaa tilanteessa, 
mikäli kumpikin pelaaja huomaa pelin vain kiertävän takaisin samaan lopputulok-
seen. Jos näin tapahtuukin, pelaajat oppivat pian toistamasta tätä kiertoa.

Kuvitellaan tilanne lähtökohdiltaan samassa Yhdysvaltain ja Husseinin väli-
sessä pelissä, joka kuitenkin on nyt Kuvion 14 mukainen. 

Mikäli vaihtoehdot ja kummankin pelaajan niille antama paremmuusjär-
jestys ovat yllä kuvatun mukaisia, alkutilanne pelissä on (2,3), joka peliteoriassa 
kulkee nimellä totaalinen konflikti. On selvää, että Yhdysvalloille on tässä tilan-
teessa järkevää siirtyä toiseksi huonoimmasta strategiastaan (2) dominoivaan ei-
yhteistyöstrategiaansa, joka lupaa kummassakin vaihtoehdossa – suostuipa Hus-
sein yhteistyöhön tai ei – sitä paremman lopputuloksen. Husseinin on puolestaan 
järkevää siirtyä kaikkein huonoimmasta lopputulemasta (4,1) samoin ei-yhteis-
työhön eli tilanteeseen (3,2). Peli loppuu tähän, sillä kummallakin on järkevä syy 
olla liikahtamatta tästä asemasta (Nash-tasapaino), koska on syytä olettaa pelin 
kiertävän takaisin molemmille huonompaan vaihtoehtoon.

Kuvio 14: Irakin sota, tulkinta 2
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Mutta nyt voimmekin kuvitella, että sama tilanne on pelaajien näkökul-
masta toisenlainen. Oletetaan, että alkutilanne on umpikuja Kuviossa 15 eli (2,4). 
Näillä vaihtoehdoilla ja paremmuusjärjestyksillä Hussein valitsisi ei-yhteistyön 
vaikka Yhdysvallat olisi valmis neuvotteluihin ja kompromissiin. Niinpä mikään 
kompromissi ei olisi tässä tilanteessa mahdollinen. Yhdysvallat olisi voinut tässä 
tilanteessa myös ajatella – arvioiden Husseinin paremmuusjärjestystä – että jos se 
vaihtaisi strategiansa ei-yhteistyöhön, Hussein valitsisi yhteistyön. Näin siksi, kos-
ka (3,2) on Husseinille parempi kuin (1,1). Yhdysvallat olisi tällöin suosinut neu-
voteltua ratkaisua esimerkiksi kansainvälisen tai kotimaisen painostuksen vuoksi 
– eli sekin olisi vaihtanut yhteistyöstrategiaan, koska (4,3) on sille parempi kuin 
(1,1). Näin tulos olisi ollut kompromissi (4,3). Hussein puolestaan ei olisi siirtynyt 
tästä lopputuloksesta Bramsin teorian mukaan parhaimpaan vaihtoehtoonsa eli 
(2,4), koska hän olisi ennakoinut, että pelin lopputulos kiertäisi siinä tapauksessa 
takaisin lopputulokseen (4,3). 

Pelaajat siis eivät ainoastaan valitse strategisessa valintatilanteessa oman pa-
remmuusjärjestyksensä mukaisesti välittömän tilannearvion johdattamana, vaan 
ennakoivat vastustajan tulevia siirtoja kuten shakin pelaajat. Sen mukaan he suun-
nittelevat taktiikkansa ja strategiansa. Sikäli kuin Kuvion 15 kaltainen tilanne oli-
si totta, Yhdysvallat olisi siirtynyt umpikujasta ei-yhteistyöhön eli sotilaalliseen 
interventioon tai sen uskottavaan uhkaamiseen esimerkiksi siirtämällä joukkoja 
rajalle; mutta tämän toiminnan tarkoitus olisi ollut saada Hussein antautumaan 
(yhteistyöhön) eli tässä tapauksessa esimerkiksi luopumaan vallasta ja ehkä läh-

Kuvio 15: Irakin sota, tulkinta 3
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temään maanpakoon. Yllä olevia matriiseja paremmin dynaaminen peliteoria tu-
lee ilmi asetettaessa sama tilanne päätöspuun muotoon. Kuvitellaan Kuvion 16 
mukainen tilanne, jossa x esittää ensin ehdottoman uhkauksen ja siirtyy sitten 
voimannäyttöön, esimerkiksi piiritykseen, mutta y ei ota uhkausta tosissaan, mikä 
johtaa pelaajan x hyökkäykseen. Kuvion mukaan pelaajan y pitäisi päätösvaiheessa 
2 antaa periksi, mikäli olisi varmaa, että x muutoin hyökkää; tällöin se välttäisi 
tilanteen (3,2) ja päätyisi sille(kin) edullisempaan tilanteeseen (4,3). Pelaajan x 
uhkauksen pitää siis olla uskottava, sillä muutoin y ei antaisi periksi, koska uskoi-
si kehityksen vievän tilanteeseen (1,4) eli sille parhaaseen tilanteeseen. Voisimme 
arvioida – vaikka emme voi olla siitä varmoja – että tilanne ja pelaajien eri vaihto-
ehtojen paremmuusarvot olivat tällaiset syyskuussa 2013, jossa x olisi Yhdysval-
lat ja y Syyria. Yhdysvaltain uskottavan uhkauksen jälkeen Syyria taipui Venäjän 
kompromissiehdotukseen. Näin Yhdysvallat päätyi parhaimpaan tulokseensa eli 
(4) ja Syyriakin toiseksi parhaaseen eli (3).

Kuvio 16: Yhdysvallat ja Syyria syyskuussa 2013 

On viitteitä siitä, että ainakin Yhdysvallat näki tilanteen tällaisena: 

Avustajien mukaan puhetta on jouduttu kirjoittamaan osin uusiksi 
Venäjän tehtyä eilen esityksen Syyrian kemiallisten aseiden ottami-
sesta kansainväliseen valvontaan. Obaman ennakoidaan muistutta-
van, että kriisin ratkaisussa on edistytty diplomaattisella rintamalla 
Yhdysvaltain uskottavan uhan takia.14 ”
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Voisimme muokata pelejä huomattavasti monimutkaisemmiksi, mikäli 
nominaalilukuisten arvojärjestysten (1, 2, 3, 4) sijaan oikeasti laskisimme pelaajien 
eri tavoitteille asettamia hyötyarvoja ja asettaisimme vaihtoehdot näin saatuun jär-
jestykseen. Tämä tarkoittaisi, että emme tyytyisi arvioimaan pelaajien eri strategi-
oille asettamaa järjestystä, vaan laskisimme ensi näkemältä hankalia, mutta viime 
kädessä yksinkertaisia algoritmeja strategioista, joiden arvon oletamme riippuvan 
monista tekijöistä. Jokaiselle strategialle tulee laskea oma arvonsa kummankin 
pelaajan näkökulmasta. 

Yllä kuvatuissa tilanteissa yksi kaikissa strategioissa oleva muuttujistamme 
voisi olla (pelaajan x hyötyarvon suhteen, jos vastapuoli on y) todennäköisyys P

x
 

sodan voittamiseen. Tämä voitaisiin laskea P
x
 = P

x
/P

x
+

 
P

y 
jossa luvut saataisiin 

esimerkiksi sotilaallisesta voimasta suhteutettuna toisen sotilaalliseen voimaan. 
Omassa tapauksessamme kaava kertoisi että Yhdysvallat voittaisi sodan Irakia tai 
Syyriaa vastan, johtuen ylivoimasta, ja siksi se olisi halukkaampi sotaan. Voisimme 
lisätä algoritmiin mitä tahansa aineksia, kuten poliittiset tai arvovaltakustannuk-
set kotimaassa tai ulkomailla syntyvästä arvostelusta, arvioidut tappiot ihmishen-
gissä, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kustannukset. Tutkijan tehtävänä on käyt-
tää mitä tahansa lähdettä, jolla nämä yksittäiset tekijät pystytään arvioimaan. Sen 
jälkeen niille annetaan jokin matemaattinen symboli, kun ne asetetaan aiemmasta 
kirjallisuudesta valitun tai itse kehitetyn algoritmin kaavaan. Tämän algorytmin 
tulee sisältää määrälliset kertoimet kunkin tekijän painoarvosta. Jos toinen pelaa-
ja on Yhdysvallat, joka hyökkää Irakin kimppuun ilman Yhdistyneiden kansa-
kunnan turvallisuusneuvoston valtuutusta, voimme esimerkiksi olettaa, että tästä 
kertyy arvovaltakustannuksia. Annamme sille jonkin asiantuntijuuteen perustu-
van arvon, tässä tapauksessa miinusmerkkisen, suhteessa muihin tekijöihin. Lop-
putuloksena koko laskelmasta on jokin arvo, esimerkiksi 0.8 tai 1.1, joka sitten 
määrittelee kyseisen pelaajan kyseisen strategian odotetun hyötyarvon suhtees-
sa muihin strategiavaihtoehtoihin ja täten strategioiden paremmuusjärjestyksen. 
Tässä yhteydessä ei ole tarpeen esitellä näitä algoritmeja yksityiskohtaisesti, mutta 
kirjallisuudesta löytyy runsaasti esimerkkejä, jotka auttavat soveltamaan tällaista 
menetelmää käytännön tilanteisiin.15 

Rationaalisen valintateorian sovellutuksia voitaisiin huomattavassa määrin 
monimutkaistaa lisäämällä kussakin valintatilanteessa vaihtoehtoja, tilanteen ke-
hitysasteita eli dynamiikkaa, erilaisia tilanteen tasoja sekä pelaajien määrää. New 
Yorkin yliopiston professori Bruce Bueno de Mesquita, joka kansainvälisten suhtei-
den tutkimuksessa on kehittänyt tämän tyyppistä peliteoriaa pisimmälle, on luo-
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nut tutkimusalalle tietokoneistetun menetelmän ja välineistön, jonka lähtökohta 
on kerätä kustakin tarkastelun kohteena olevasta kysymyksestä mahdollisimman 
paljon asiantuntija-arvioita ja muuta tietoa. Muuttamalla tämän tiedon numeeri-
seksi ja muokaamalla se jonkinlaiseksi algoritmiksi, tietokone laskee todennäköi-
sen lopputuloksen.16 Oletus on, että perusoletukset tilanteesta sekä kerätty tieto 
ovat päteviä. Omien väitteidensä mukaan Bueno de Mesquita yltää lähestulkoon 
sataprosenttisesti oikeaan ennusteeseen, mikäli saatavilla oleva tieto on sellaista, 
jota puheenalainen menetelmä vaatii.17 

Eritoten inhimillisen käyttäytymisen ja yhteiskunnallisen muutoksen olles-
sa kyseessä tällaiset simulaatioon tähtäävät mallit ovat kuitenkin erittäin alttiita 
suurillekin virhepäätelmille. Mikäli niitä pidetään ennustamiseen tähtäävinä mal-
leina, se edellyttäisi, että alkuperäinen kysymyksemme on oikein asetettu. Vielä 
suurempi vaikeus on, että kyseiset menetelmät eivät pysty itse kehittämään omia 
tutkimuskysymyksiään. Ne on suunniteltu vastaamaan valmiiksi asetettuihin ky-
symyksiin. 

Bueno de Mesquita tavallaan itse myönsi tämän todetessaan, että hänen 
menetelmänsä olisi pystynyt ennakoimaan Neuvostoliiton romahduksen – 
nimittäin jos joku olisi sitä häneltä kysynyt.18 Myöhemmin vuonna 2001 julkaistussa 
kirjassaan Predicting Politics hän sitten osoittaa, että hän olisi pystynyt ennustamaan 
kylmän sodan lopun Yhdysvaltain hyväksi ja Neuvostoliiton tappioksi. Lyhyesti 
kuvattuna Bueno de Mesquita otti lähtökohdaksi vuoden 1948 vertailukelpoiset 
tiedot maailman 36 kaikkein vahvimman valtion kansallisista voimavaroista 
sekä turvallisuusasennoitumisesta suhteessa Neuvostoliittoon ja Yhdysvaltoihin; 
jälkimmäinen tieto rakentui maiden erilaisten liittolaisuussuhteiden eli 
”turvallisuusportfolion” mukaisesti. Vuonna 1948 useimmat valtioista olivat Bueno 
de Mesquitan lukujen mukaan käytännössä lähellä puolueettomuutta, koska 
kylmä sota ei ollut vielä oikeastaan alkanut tai oli vasta alkamassa. Algometrejaan 
luodessaan Bueno de Mesquita hyödyntää erilaisia äänestyskäyttäytymismalleja, 
joihin on lisätty aineksia malleista, jotka perustuvat pakottamiseen voimasuhteen 
mukaan sekä erilaisiin kaupankäyntimalleihin. 

Hän syöttää vuoden 1948 tiedot algorytmiinsä, ottamatta huomioon sen 
jälkeistä tietoa. Tältä pohjalta hän johtaa 100 sattumanvaraista simulaatiota 
tapahtumien kulusta vuodesta 1948 eteenpäin. Lopputulos oli, että suurimmassa 
osassa simulaatioita suurin osa kyseisistä valtioista joko nopeammin tai hitaammin 
kääntyy Yhdysvaltain edustaman suuntauksen puolelle; lopulta niin tekee myös 
Neuvostoliitto. Kylmä sota kääntyi tässä analyysissä lähtökohta-asetelmistaan 
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käsin jo varhain Yhdysvaltain voittoon ja Neuvostoliiton voitonmahdollisuudet 
kavenivat vuosi vuodelta, aivan kuin ruletissa pelaajan mahdollisuudet pöydän 
haltijan suhteen. Itse asiassa kylmän sodan loppu samaan lopputulokseen olisi 
aikaistunut, mikäli Yhdysvallat olisi kiinnittänyt enemmän huomiota taloudelliseen 
eikä sotilaalliseen kilpailuun.19 

Tällaista metodologiaa ja sen taustaoletuksia voi luonnollisesti arvostella 
monesta näkökulmasta. Kyse on silti kunnioitettavasta yrityksestä mallintaa 
politiikan ennustamista – vaikkakin jälkikäteen. Bueno de Mesquita kylläkin viittaa 
moniin tapauksiin, joissa Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelu CIA on hänen 
menetelmällään onnistuneesti ennustanut kansainvälispoliittisia tapahtumia.456 
Tästä nykyaikaisesta peliteoriasta voikin aistia jonkinlaisen palavan intohimon sen 
etsiessä tietä tulevaisuuden tietämiseen; hieman samalla tavoin kuin jotkin nykyisen 
fysiikan edistysuskoiset, sen kaltaiset kuin Stephen W. Hawking – mainittakoon 
hänen kirjansa The Theory of Everything. The Origin and Fate of the Universe – jotka 
väittävät ottaneensa filosofian paikan tieteiden joukossa koska ”filosofia on 
kuollut”.21 Samoin on peliteorian laita, joka uskoo omaavansa avaimet jonkinlaisen 
superteorian luomiseen. Tällä tietämällä voimme todeta, että harva kansainvälisten 
suhteiden teoria on luvannut niin paljon ja lunastanut lupauksiaan niin vähän kuin 
peliteoria. Silti yllä kuvattu osoittaa, että rationaalisuus on tiukastikin käsitettynä 
verraten joustava analyysin ja historiallisen tilanteen tulkinnan väline. Vähintään 
se mahdollistaa monenlaiset arvuuttelut ulkopoliittisen toiminnan perusteista sekä 
jonkinlaisen ennustamisen.

Tyydyttävä tulos riittää

Ei ole helppo uskoa, että varsinaiset ulkopoliittiset päättäjät perustaisivat 
päätöksensä yllä kuvatun kaltaisiin rationaalisiin laskelmiin, vaikka apuna olisi 
liuta peliteoreetikoita ja määrällisten menetelmien tuntijoita. Useimmiten kyse on 
paremminkin teoreetikoiden eikä päätöksentekijöiden halusta selittää ulkopoliittisia 
päätöksiä tällaisella mallittamisella. Historiallinen aineisto puristetaan rationaalisiin 
muotoihin, jotta vältyttäisiin kaikkien tapausten näkemiseltä ainoalaatuisena. 
Näin voidaan teoretisoida ja selittää tilannetta ikään kuin objektiivisesti.

Todellisuus ei ole rationaalinen. On silti syytä olettaa, että ihmiset myös 
ulkopolitiikassa usein aivan tietoisesti pyrkivät ainakin jonkinlaiseen vaihtoehtojen 
laskelmointiin. Tarkastellaan tilannetta, jossa pääministeri Tony Blair teki 
huhtikuussa 2002 tapaamisessaan Yhdysvaltain presidentin George W. Bushin 
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kanssa päätöksen, että Yhdistynyt kuningaskunta osallistuu Irakin vastaiseen 
sotaan. Blair ei alun perin ollut lähimainkaan varma päätöksestään. Sillä oli 
paljon vastustajia hänen omassa hallinnossaan, puhumattakaan oppositiosta tai 
yhteiskunnasta laajemmin. Päätöstä pidettiin ja yhä pidetään monissa piireissä 
Blairin uran pohjakosketuksena. Iltapäivälehdet julkaisivat pilakuvia Blairista 
koirana, joka oli Bushin talutushihnassa. Voimme uskoa, että Blair ei pitänyt 
rationaalisena haluta tällaista mainetta. Tilanne ei tietenkään parantunut, kun 
paljastui, että mitään joukkotuhoaseita ei Irakissa ollutkaan. Vielä vaikeammin 
puolustettavaksi hanke muuttui, kun brittiläisiä sotilaita alkoi saapua lyijyarkuissa 
kotiin.

Voimme silti ajatella, että Blair teki rationaalisen päätöksen tuolloin 
käytettävissä olleen tietonsa ja oman arvojärjestelmänsä perusteella. Vaihtoehto 
olisi ollut antaa Yhdysvaltain sotia yksinään. Blairin kieltäytyminen olisi johtanut 
todennäköisesti myös Italian, Espanjan ja muiden liittolaisten kieltäytymiseen. 
Tämä puolestaan olisi ollut merkittävä takaisku Yhdysvalloille, mikä olisi saattanut 
koko hankkeen yksipuoliseksi voimannäytöksi. Se vuorostaan olisi pilannut 
vuosikymmenten ajan vaalitun erityissuhteen Yhdistyneen kuningaskunnan ja 
Yhdysvaltain välillä. Yhteistyöstä vetäytyminen olisi luultavasti vaurioittanut 
vakavasti myös laajemmin Yhdysvaltain ja Länsi-Euroopan perinteistä 
transatlanttista yhteistyötä, joka on Yhdistyneen kuningaskunnan ulkopolitiikan 
peruskiviä. Joten voimme olettaa, että Blair oli juuri tässä mielessä rationaalinen 
päätöksentekijä: hän laski hankalan päätöksen plussia ja miinuksia, ja päätyi 
osallistumaan sotaan Yhdysvaltain rinnalla.22

Sen sijaan ulkopolitiikan toimijat oletettavasti harvoin ennakoivat pitkän 
sarjan vastapelaajien siirtoja, keräävät mahdollisimman paljon tietoa olosuhteis-
ta sekä eri valintojen seurauksista, ja laskevat sitten hyötysuhteita ja vastustajan 
tulevia siirtoja kuten parhaimmatkin shakinpelaajat. Rationaalisen valintateorian 
kannattajat itsekin myöntävät, että näin ei todellisessa elämässä ole asian laita. 
Usein päätöksentekijät turvautuvat monien päätöksentekostrategioiden sekoituk-
seen matkallaan kohti päätöstä. Sitä paitsi he usein vaihtavat strategiaansa matkan 
varrella.23 Paitsi kokemusperäiset havainnot, myös testiolosuhteissa suoritetut ko-
keilut todistavat, että ihmiset eivät toimi tiukan rationaalisuusperiaatteen mukai-
sesti. ”Ihmisten valinnat pyrkivät rationaalisuuteen, he haluavat tehdä rationaali-
sia valintoja, mutta eivät aina kykene siihen.”24 

Miten todellisuus, jossa ihmiset eivät toimikaan tiukan rationaalisesti, tu-
lisi sitten ottaa huomioon päätöksentekoa tutkittaessa? Tällaista päätöksentekoa 
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pohtiva koulukunta löytyy rationaalisen valintateorian omasta piirissä – jos ym-
märrämme rationaalisen valintateorian laveasti. Koulukunnan nimi on rajoitettu 
rationaalisuus (bounded rationality). Se on yrittänyt kehittää rationaalista valintateo-
riaa kohti päätöksenteon todellisia olosuhteita luopumatta silti siitä perusperiaat-
teesta, että toimijan oletetaan valitsevan kahdesta tai useammasta vaihtoehdosta 
parhaimman vaihtoehdon. Rajoitettu rationaalisuus on juuri sen tunnustamista, 
että päätöksentekijät eivät monista eri syistä pysty täydelliseen rationaalisuuteen. 
Näitä syitä voivat olla esimerkiksi ihmisen kognitiiviset eli tiedon käsittelyyn liit-
tyvät rajoitteet, jotka vaihtelevat yksilöstä ja tilanteesta toiseen. Sellaisia ovat myös 
tarvittavan tiedon keräämisen monimutkaisuus tai kalleus sekä päätöstilanteeseen 
liittyvät riskit ja epävarmuudet. Lisäksi on otettava lukuun lähestyvät aikarajat 
eli ajan puute; aina ei ole yksinkertaisesti aikaa ottaa harkinnan alaiseksi kaikkia 
vaihtoehtoja ja arvioida niiden hyötyarvoja perusteellisesti. 

Niinpä ihmiset tavallisesti soveltavat rationaalisuuden tavoittelua ainoas-
taan perin yksinkertaistetusti. Päätöksentekijät eivät rajoitetun rationaalisuuden 
koulukunnan mukaan olekaan päätöksen optimoijia, vaan he tavoittelevat vain tar-
peeksi tyydyttävää järkiperäistä päätöstä. Tämän opin kannattajat huomauttavat 
vielä, että päätöksenteko ei useimmiten ala tyhjästä. Mitkään päätökset eivät ole 
erillisiä aiemmista päätöksistä, vaan ne rakentuvat edellisten päätösten varaan. 
Päätöksenteko on pääosin asteittaisten ja pienten muutosten tekemistä suhteessa 
aiempiin päätöksiin. Tämä päätöshistoria toimii uuden päätöksen rajoitteena, sillä 
päätöksentekijät eivät tällaisen historian puitteissa enää aseta kaikkia mahdollisia 
kuviteltavissa olevia päätösvaihtoehtoja pöydälle. Tätä päätöksenteolle ominaista 
taipumusta on kuvattu paremminkin eteenpäin rämpimiseksi (muddling through) 
kuin järkiperäiseksi valinnaksi.25

Termin rajoitettu rationaalisuus toi ensin hallintotieteisiin ja sitten moniin 
muihin yhteiskuntatieteisiin Herbert A. Simon 1940- ja 1950-luvuilla.26 Vuonna 
1979 Simon sai Nobelin taloustieteen palkinnon uraauurtavasta työstään päätök-
sentekoprosesseista taloudellisissa organisaatioissa. Vähitellen käsite tunkeutui 
myös kansainvälisten suhteiden ja ulkopolitiikan tutkimukseen. 

Myöhemmässä keskustelussa on sanottu, että yhdet koulukunnan edusta-
jista ovat pessimistejä. He tuijottavat puolityhjään lasiin ja pyrkivät raportoimaan 
huomioista, jotka todistivat tiukkaa rationaalisuutta vastaan. Toiset ovat optimis-
teja. He näkevät lasin puolitäytenä ja korostavat päätöksenteon optimointistrate-
gioita, mutta ottavat silti huomioon ihmisten taipumuksen päätyä, ei täydellisiin 
vaan ainoastaan tyydyttäviin valintoihin.
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Rajoitetun rationaalisuuden koulukunnan pessimistit ovat löytäneet paljon 
huomauttamisen aihetta rationaalisuusperiaatteen soveltamisesta päätöksenteon 
tutkimisessa. Vaihtoehtojen etsintä näyttää monesti olevan epätäydellistä ja va-
likoivaa. Sen lisäksi päätöksentekijät harvoin valitsevat valmiiden vaihtoehtojen 
välillä; he myös itse luovat vaihtoehtoja, mikä sotkee koko rationaalisen valinta-
teorian kehyksen. Käsillä olevat ongelmat eivät ole päätöksenteon tarkemmassa 
tarkastelussa yksiselitteisiä. Päätöksentekijöiden tulee ensin määritellä niiden täs-
mällinen sisältö. Ratkaisutkaan eivät seuraa automaattisesti ongelmista. Joskus 
päätöksentekijöillä on jo ennen ongelman ilmestymistä valmiina sarja valintavaih-
toehtoja. Itse valinta perustuu sitä paitsi monta kertaa yhteensopimattomiin pää-
määriin, joita ei useinkaan järkiperäisyyden näkökulmasta tyydyttävästi vertailla 
ja yhdistellä.27 

Rajoitettu rationaalisuus keskittyy prosessiin, toisin kuin rationaalinen va-
linta, joka keskittyy lopputulokseen. Jo tämä rajoittaa päätöksentekijän kannalta 
valintavaihtoehtoja. Oletetaan, että kyseessä on yhden toimijan tilanne jonkin ul-
kopoliittisen päätöksen tekemisessä. Määritellään lisäksi, että toimijalla on käsillä 
neljä vaihtoehtoa seuraavassa paremmuusjärjestyksessä: w > x > y > z. Näistä 
vaihtoehto w on varmuudella huono, vaihtoehto x voi johtaa sekä huonoon että 
tyydyttävään tulokseen, vaihtoehto y on joko tyydyttävä tai hyvä, ja lopulta vaih-
toehto z johtaa varmuudella hyvään tulokseen. Olettakaamme lisäksi, että toimija 
ei tiedä tilanteeseen liittyvän epävarmuuden oloissa yllä mainittua paremmuusjär-
jestystä. Asetetaan vielä yksi ehto: pelkkä tyydyttävä lopputulos on kaiken käytet-
tävissä olevan tiedon mukaan toimijalle hyväksyttävä. Näin on, koska epävarman 
tiedon vallitessa toimiessaan toimija ei tyydyttävän tuloksen saavuttaessaan halua 
joutua mahdollisesti vielä huonompaan tulokseen. Jos toimija nyt valitsee var-
muudella huonon vaihtoehdon w, niin lopputuloksen nähtyään hän todennäköi-
sesti ryhtyy etsimään tyydyttävämpää vaihtoehtoa. Kaksi seuraavaa vaihtoehtoa, 
mikäli toimija valitsisikin jommankumman niistä ensiksi, eivät sen sijaan välttä-
mättä johtaisi paremman vaihtoehdon etsimiseen. Vaihtoehdot x ja y nimittäin jo 
johtaisivat tyydyttävään tulokseen. Toimija näin ollen luultavasti pysähtyisi näihin 
asemiin lähtemättä hakemaan vielä parempaa tulosta, koska pelkäisi joutuvansa 
huonompaan lopputulemaan. Varmasti hän lopettaisi vaihtoehtojen etsimisen vii-
meistään tilanteessa y, mikäli tämän vaihtoehdon valinta sattuisi kohdalle ennen 
vaihtoehtoa z, jonka varmaa paremmuutta hän ei ennakolta näkisi. 

Rajoitetun rationalismin koulukunnan optimistit ovat kiinnostavampia kuin 
pelkät rationaalisuuden arvostelijat. He ajattelevat, että rationaalisuus on ikään 



221

kuin muuttuja. Sen aste vaihtelee tehtävän ja päätöksentekoympäristön monimut-
kaisuuden mukaan. Päätöksentekijän tehtävä on tässä ajattelussa löytää se tyydyt-
tävyysraja, joka on kyseiselle päätöksentekijälle hyväksyttävä. Tässä suuntaukses-
sa, joka on lähempänä alkuperäistä Simonin ajatusta, lähestytään usein peliteorian 
kaltaisia sovellutuksia ja puhutaan sellaisista pelaajista, jotka optimoinnin sijasta 
tyydyttävät halujaan, mutta omien kognitiivisten ja muiden tekijöiden rajoitta-
mana. 

Valintatilanne on usein monimutkainen. Tiukka rationaalisuus vaatisi otta-
maan lukuun vastapelaajien määrän ja heidän erilaiset strategiat, sen lisäksi oman 
puolen pelaajien määrän ja vastaavasti kaikki oman leirin pelistrategiat, ja vie-
lä mahdollisten strategiavaihtoehtojen määrän, sekä varmistumaan siitä, että ne 
kerta kaikkiaan ovat ainoat vaihtoehdot. Kaikkein vaikein tehtävä, vaihtoehtojen 
seurauksien arviointi, on tällaisessa monimutkaisessa pelissä ehkä jopa mahdoton-
ta. Kuinka hyvin pelaaja siinä onnistuu, riippuu kuitenkin usein pelaajan kyvystä 
tai pätevyydestä. Juuri siksi rationaalisuus on eräällä tapaa tapaus- ja toimijakoh-
taista.28 

Simon ja hänen oppilaansa ovat silti yhtä kaikki rationalisteja.  He eivät 
usko rationaalisuuden toteutuvan täydessä muodossaan oikeassa elämässä, mut-
ta uskovat sen olevan rajoitetussa mielessä hyvä menetelmällinen mittatikku. He 
myös asettavat tehtäväkseen parantaa päätöksenteon rationaalisuutta ja ovat tässä 
mielessä normatiivisia. Iso osa tästä optimistisuudesta perustuu sille, että se ratio-
naalisuusvaje, jota jokainen yksilö kokee kognitiivisten rajoitteidensa vuoksi, voi-
daan jotenkin kompensoida. Kirjallisuudessa on esitetty ainakin kaksi vaihtoehtoa, 
miten tämä tapahtuu. 

Yhtäältä on mahdollista laajentaa päätöksentekoelintä. Yksi päätöksentekijä 
toimii väistämättä suppean tilannekuvansa ja kokemuksensa vankina; hän on tai-
puvainen vain asteittaisiin muutoksiin eikä siis näe kaikkia vaihtoehtoja. Tällainen 
tilanne kehottaa laajentamaan päättäjien määrää, jopa siihen mittaan saakka, ettei 
mikään mahdollinen tilanteen tulkinta tai vaihtoehtostrategia jäisi huomiotta.29 
Tärkeätä on silti huomata, että henkilöillä saattaa olla, ja todennäköisesti onkin, 
paitsi eroja kyvykkyydessä, myös erilaiset päämäärät. Tällöin ei ole riidattoman 
selvää, kykeneekö päätökseen osallistuvien määrän lisääminen parantamaan pää-
töksenteon rationaalisuutta. Samalla kasvavat myös päätöksenteon aineelliset ja 
ei-aineelliset kustannukset ja kollektiivisten vääristymien riskit.

Toinen tapa pyrkiä kohentamaan yksittäisen henkilön päätöksentekoa ta-
pahtuu hallinnon hyväksikäytöllä.  Simonin ajatus oli, että ”organisaatio sallii yksi-
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lön päästä tarvittavan lähelle objektiivista rationaalisuutta”.30 Tällaisia hallinnon 
mukanaan tuomia etuja ovat esimerkiksi työnjako, mikä mahdollistaa useiden mo-
nimutkaisten prosessien samanaikaisen käsittelyn. Myös hallintojen rutiinit ovat 
hyödyllisiä, sillä ne mahdollistavat organisaation oppimistulosten säilymisen ja 
myöhemmän hyödyntämisen. Hallinnossa vältetään myös yhden henkilön mah-
dollisesti rajoittunut tunnelivisio päätöksenteossa. Ylipäänsä hallinnossa on mah-
dollisuus turvautua useisiin asiantuntijoihin päätöksenteon valmistelussa, mikä 
teorian mukaan nostaa rationaalisuusastetta.31 

Jos Graham Allisonin byrokraattinen politiikkamalli, jota selostimme edel-
lisessä luvussa, korosti hallinnollisten rutiinien mahdollisia rationaalista päätök-
sentekoa kaventavia asianhaaroja, Simonin teoria rajoitetusta rationaalisuudesta 
näkee ne rationaalisuutta lisäävinä seikkoina. Tiukat rationaalisen valinnan kan-
nattajat eivät todennäköisesti hyväksyisi rajoitettua rationaalisuutta menetelmäl-
lisesti omaan koulukuntaansa, vaikka esimerkiksi Bueno de Mesquita sanookin 
hyödyntävänsä rajoitetun rationalisuuden ajatuksia.32 Heidän mielestään sen mu-
kaan toimiva päätöksentekijä ikään kuin oikaisee liian paljon rationaalisuudessaan. 
Rajoitetun rationalismin koulukunta onkin kallellaan psykologisten ja kognitiivis-
ten teorioiden suuntaan. Se tuhoaa rationaalisen valintateorian selkeän logiikan. 
Rajoitettu rationaalisuus ei kuitenkaan ulotu kovin pitkälle myöskään psykologian 
suuntaan. Siksi se onkin melko helppo arvostelun kohde sekä puhtaille rationalis-
teille että niille, jotka turvautuvat varsinaisiin psykologisiin teorioihin, joita käsit-
telemme edempänä.
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ULKOPOLITIIKAN PSYKOLOGIAA

Psykologisia teorioita pidetään usein ulkopolitiikan analyysin omimpana yksit-
täisenä alueena, joka nousi realismin ja rationalismin arvostelusta, vaatimuksesta 
päätöksenteon niin sanotun mustan laatikon avaamisesta. Juuri psykologia olisi 
avain ulkopoliittisten päätösten ymmärtämiseen. Vaikka tutkimusperinteessä ei 
ole saavutettu mitään lopullista läpimurtoa – emme puhu edellisessä luvussa esi-
tellyn Bruce Bueno de Mesquitan superpeliteorian tai tieteiskirjailija Isaac Asimo-
vin kuuluisan Foundations-sarjan sankarin Hari Seldonin psykohistorian tapaisista 
menetelmistä ennustaa tulevaisuutta1 – psykologisten teorioiden soveltamisesta 
on kansainvälisen politiikan tutkimuksessa tullut jälleen suosittua. Osasyy uuteen 
suosioon on, että varsinaisessa psykologian ja etenkin neurologian tutkimukses-
sa on viime aikoina saatu uusia merkittäviä tutkimustuloksia, jotka madaltavat 
oppialaa leimannutta raja-aitaa rationaalisen valinnan ja psykologisten tutkimus-
suuntien välillä.

Riskinottajat

Rationalismin kritiikki on syvällä humanistisessa maaperässä. Kirjailija Fjodor 
Dostojevski on Kellariloukossaan ottanut asiakseen arvostella joidenkin edistyk-
sellisten henkilöiden kuvitelmaa ihmisen rationaalisuudesta. Mikäli jonkinlainen 
oikean ajattelun kaava keksittäisiinkin, juuri silloin ihminen lakkaisi saman tien 
mitään tahtomasta. Silloinhan ihminen ”muuttuu heti urkupilliksi tai joksikin 
muuksi sen kaltaiseksi”. Dostojevskin henkilöhahmon mukaan ihminen vastustaa 
vaistomaisesti ajatusta siitä, että hänen pitäisi taipua jonkin järjen määrittelemän 
neliöjuuren muottiin; jopa siinä määrin, että hän välillä haluaa tehdä vastoin tah-
toaan. Hän haluaa näyttää kaikille, ”että hän on ihminen eikä pianonkosketin”.2 

Egon Friedell, juuri ennen toista maailmansotaa menehtynyt itävaltalainen filosofi 
ja suurten linjojen historioitsija, kirjoittaa suuresti suosiota saavuttaneessa Uuden 
ajan kulttuurihistoriassa, että rationalismi on vain ”nykyaikaiseurooppalaisen väli-
aikainen ennakkoluulo”, pelkästään ”eräs niistä monista ennakkoluuloista, joiden 
kautta ihmiskunnan historiassaan on käyminen”.3

Rationaalisuutta voi arvostella myös käytännölliseltä kannalta. Urho Kek-
konen pakinoi nimimerkillä Veljenpoika vuonna 1949 siitä, miten helppoa on 
”kaukaa, vuosien tai vuosisatojen takaa tai penikulman päästä” sattuvasti arvos-
tella, miten toisen olisi ollut meneteltävä tietyssä tilanteessa, mutta ”itse samaan 



224

asemaan jouduttuaan ei kykene löytämään terveen järjen mukaista ratkaisua tai ei 
pysty toteuttamaan terveen järjen käskyä”. Tämä johtuu siitä, ettei asiaan osatto-
mana ”mitkään ulkonaiset olosuhteet sen enempää kuin sisäiset vaikuttimetkaan 
ole meitä painamassa arviointimme hetkellä”. Sama ilmiö näkyy Kekkosen mie-
lestä jalkapallossa. Yllättävästi vastustajan ahdistamaksi joutunut pelaaja hätään-
tyy ja potkaisee pallon vastustajalle, vaikka omalle miehelle olisi ollut helpommin 
syöttää. ”Asiantuntijakatsoja sadattelee tietenkin ja ihmettelee, miksi tuo hölmö-
läinen ei käytä tervettä järkeä.”4

Rationalismin kannattajat korostavat, että kyse on vain tutkimusmenetel-
mästä; ilman sitä ei olisi mitään yhteistä mittatikkua vaan kaikki tapaukset oli-
sivat omanlaatuisiaan. Mutta rationalismin arvostelijat huomauttavat heti, että 
jopa menetelmällinen otaksuma hyödyn maksimoinnista päätöksenteon perustana 
on perin harhaanjohtava. Miksi valita menetelmän pohjaksi oletus, että ihmiset 
ovat rationaalisia, vaikka he eivät sitä selvästi ole?  Päätöksentekijät eivät järjes-
telmällisesti arvioi päätöstensä kustannuksia ja hyötyjä keskenään. Vaikka he näin 
pyrkisivätkin tekemään, tuo arviointi ja harkinta olisi tavalla tai toisella vajavaista. 
Rationaalisen valinnan oletus ihmisen kyvystä johdonmukaisesti maksimoida eri 
vaihtoehdoille laskemiaan hyötyarvoja ei ole psykologisesti realistinen. 

Tällaisesta rationaalisuuden arvostelusta oli laajalti puhe edellisessä luvussa.  
Vakavampi ongelma rationaalisen valinnan teoriassa on – jos hyväksymme sen 
pelkkänä menetelmällisenä välineenä – että rationaalisuudesta tulee käsitteenä 
luvattoman laaja ja avoin jälkikäteisille muotoiluille. Jos edut ovat omakohtai-
sia, kuten tunteeseen tai mielialaan perustuvia, eivätkä välineellisen rationaalisen 
valinnan teorian pohjalta mitenkään sen paremmin määriteltyjä, voimme selittää 
mitä tahansa valintaa rationalismin perusteella; onhan rationaalista että ihminen 
tekee mitä haluaa!  Tästä seuraa, että mitä subjektiivisempina etuja pidetään, sitä 
vähemmän hyödyllinen itse rationaalisen valinnan teoria on selittämään tai en-
nakoimaan päätöksiä. Jos vaihtoehtojen paremmuusjärjestys päätellään pelaajan 
valinnasta, se on selityksenä tautologinen: valinta selittää itseään.

Voimme moittia rationaalista valintateoriaa myös siitä, että sen soveltajat 
ja puolustajat eivät tavallisesti ole edes halukkaita harkitsemaan vaihtoehtoisia 
teorioita. He eivät antaudu teorioiden väliseen metateoreettiseen keskusteluun, 
vaan askartelevat autistisesti peliteorioidensa parissa. Kalifornian yliopiston pro-
fessori Donald Green ja Yalen yliopiston professori Ian Shapiro väittävät vuonna 
1994 ilmestyneessä kirjassaan5, että suurinta osaa rationaalisen valinnan pohjalta 
esitetyistä väitteistä ei ole edes testattu kokemusperäisesti. Heidän käsityksensä 
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mukaan rationaalisessa valinnassa teoria ohjaa kokemusperäistä tutkimusta eikä 
tutkimuskohteena oleva aineisto teorian valintaa. 

Rationaalisen valinnan hypoteesit on Greenin ja Sahipiron mielestä näin 
usein muotoiltu tavoilla, jotka ovat luonnostaan   immuuneja millekään aidolle ko-
kemusperäiselle testaamiselle. Jos niitä on testattu, niitä ei ole silloinkaan verrat-
tu muihin mahdollisiin selityksiin. Rationaalisen valintateorian kannattajat eivät 
ole siis itse noudattaneet oppejaan. He eivät ole tutkineet ja punninneet kaikkia 
vaihtoehtoja, vaan he päinvastoin pitäytyvät itsepäisesti kannassaan. Politiikan 
tutkimuksessa rationalistien pyrkimyksenä on ollut ennemminkin laajentaa ratio-
naalisen valinnan teoriaa uusille yhteiskuntaelämän aloille kuin pohtia sitä, olisiko 
jostakin muusta teoriasta enemmän hyötyä. 

Rationaalisen valinnan teorian harrastus päätöksenteon tutkimuksessa saat-
taa siis psykologisen koulukunnan piiristä kumpuavan arvostelun mukaan riippua 
syistä, jotka eivät itse ole rationaalisia. Rationaalisen valinnan malli on silti, sen 
myöntävät useimmat arvostelijatkin, seesteän yksinkertainen ohje siitä, miten jär-
kiperäisen päätöksentekijän tulisi toimia. Vaikka rationaalisen valinnan perusole-
tukset ovat yksinkertaisia, se voi tarjota perustan monimutkaisille ja hienostuneille 
malleille kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa siitä, miten esittää jokin pää-
töksentekotilanne. Rationaalinen valintateoria ei kuitenkaan anna mitään erityistä 
selitystä niille tapauksille, jotka näyttävät kaikkea muuta kuin järkeviltä. 

Välineellisellä rationaalisuudella, tai niin sanotulla toiminnan ja päätöksen-
teon seuraamusten logiikalla, on tietenkin keskeistä merkitystä ulkopoliittisessa 
päätöksenteossa. Todennäköisesti päätöksentekijät useimmiten pyrkivät ainakin 
jossakin määrin arvioimaan käsillä olevia vaihtoehtoja ja laskelmoivat niiden poliit-
tisia, taloudellisia tai muita seurauksia. Todennäköisesti Barack Obaman hallinto 
arvioi ainakin kahta vaihtoehtoa suhteessa Syyriaan elo-syyskuussa 2013. Olihan 
ensin esillä rangaistuksenomainen rajoitettu hyökkäysvaihtoehto ja sitten kuiten-
kin päädyttiin neuvotteluratkaisun suosimiseen.  Usko rationaalisuuteen näkyy 
esimerkiksi suomalaisen päätöksentekoeliitin keskustelussa tarpeesta Nato-selvi-
tyksestä, joka löisi lukkoon liittoutumisen plussat ja miinukset. Sellainen selvitys 
ennakoisi sen, mitä ei-jäsenyydestä ja jäsenyydestä seuraisi, ja sitten voisimme vali-
ta rationaalisesti näiden vaihtoehtojen välillä riippuen siitä, kumpaa seuraamusten 
kokonaisuutta haluaisimme enemmän. 

Rationaalinen valintateoria ei psykologisen suuntauksen edustajien mukaan 
kuitenkaan kerro mitään siitä, miten eri asioita lopulta arvostetaan. Usein ratio-
naalisen valinnan teoriat ainoastaan näyttävät korvaamattomilta, koska vaihtoeh-
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toisia teorioita ei tunneta riittävän hyvin. Mitä psykologiset teoriat sitten voivat 
tarjota ulkopoliittisen päätöksenteon tutkimukselle? Yhteiskuntatieteellisessä tut-
kimuksessa on pitkään noudatettu Max Weberin ohjetta siitä, että välineellisellä 
rationaalisuudella tulisi selittää kaikki se, mitä sillä voidaan selittää, ja muita mal-
leja tulisi käyttää vain poikkeuksien selittämiseen.6 Psykologinen ulkopolitiikan 
tutkimus on tavallaan ollut juuri tällaisten poikkeuksien tutkimista. Samalla se 
kuitenkin kyseenalaistaa koko rationaalisen valintateorian paradigman, sillä se ei 
halua luovuttaa rationaaliselle valinnalle mitään ennalta määrättyä ensisijaisuutta 
selitysmallina.

Psykologiset teoriat haastavat oletuksen vaihtoehtojen välillä valitsemisesta 
niiden arvioitujen lopputulemien mukaan. Ihmiset eivät päätöksentekijöinä useim-
miten pysähdy tekemään mitään erityisiä laskelmia vaihtoehtoisia lopputulemia 
vertaillakseen. Jos he tekevätkin laskelmia, he eivät useinkaan pysty hahmotta-
maan erilaisten monimutkaisten ja kauaskantoisten vaihtoehtojen merkitystä 
omille eduilleen tai edes laskemaan omia etujaan. Erilaisten toimintavaihtoehtojen 
tuottamien hyötyjen ja todennäköisyyksien laskeminen ei suhteellisen yksinkertai-
sissakaan valintatilanteissa välty erilaisilta psykologisilta vääristymiltä. 

Niin sanottu prospektiteoria, jonka voi suomeksi kääntää vaikka teoriak-
si näkymistä tai odotuksista, on yksi vaikutusvaltaisimmista psykologisista pää-
töksentekoteorioista. Se nousi haastamaan suoraviivaista rationaalisen valinnan 
teoriaa ikään kuin jälkimmäisen omalla kielellä. Se kehitti matemaattisia malleja 
osoittamaan, että ihmiset eivät tee valintoja vaihtoehtojen oletettujen hyötyarvo-
jen perusteella. Prospektiteorian esittelivät israelilais-yhdysvaltalainen psykologi 
Daniel Kahneman ja israelilainen psykologi Amos Tversky 1970-luvulla pohti-
essaan sitä, miksi päätöksenteko niin usein näyttää poikkeavan siitä, mikä olisi 
loogisesti järkiperäisintä.7 Kahneman sai työstään taloustieteen Nobelin palkinnon 
vuonna 2003; Tversky oli kuollut kuusi vuotta aiemmin, eikä palkintoa myönnetä 
kuolleille henkilöille. 

Tverskyn ja Kahnemanin perusväittämä oli, että ihmiset ovat taipuvaisia pe-
laamaan varovaisesti, mikäli tilanne on kehystetty voiton tavoitteluksi; mikäli kyse 
on tappion välttämisestä, he ottavat enemmän riskejä. Kysymys ei ole siis suoraan 
eri vaihtoehtojen matemaattisesta todennäköisyydestä taikka tappioiden ja voit-
tojen objektiivisesta arvosta. Kysymys voitoista ja tappioista ei ole yksiselitteinen. 
Se riippuu siitä, mistä lähtökohdasta tai vertailupisteestä käsin voitot ja tappiot 
määritellään tai niin sanotusti kehystetään. Hyöty siis suhteutetaan vallitsevaan 
asiantilaan eikä lopputuloksen hyötyarvoon. Prospektiteoria tavallaan selittää ma-
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temaattisen (bayesilaisen) todennäköisyyden ylittämisen käytännön päätöksente-
ossa. Kahneman ja Tversky itse perustelivat väitteitään kokeilla, joita he tekivät 
niin sanotuissa psykologisissa laboratorioissaan. Koehenkilöt pantiin matemaat-
tisesti eli hyötyarvojen kannalta samaan valintatilanteeseen. Tilanteet kuitenkin 
kehystettiin eri tavoin joko voitontavoitteluksi tai tappion välttämiseksi. Valinnat 
poikkesivat kehystyksen mukaisesti hyötyarvojen pysyessä samoina.

Prospektiteorian mukaisesta yleisestä käyttäytymistaipumuksesta on myös 
myöhemmin saatu suhteellisen vahva kokeellinen näyttö ja siitä on useita sovellu-
tuksia. Tutkimuksessa, joka perustuu vuoden 2010 aineistoon, ajatusta testattiin 
online-urheiluvedonlyönnissä.8 Otos oli suuri: 565 915 vetoa ja 776 pelaajaa sekä 
Euroopassa että Yhdysvalloissa. Kun kaikki olosuhteet pysyivät samoina, sekä 
voittaminen että häviäminen oli 48 prosenttisesti yhtä todennäköistä, tasapelien 
muodostaessa loput neljä prosenttia. Yhden voiton jälkeen todennäköisyys voittaa 
kohosi keskimäärin 49 prosenttiin, kahden voiton jälkeen 57 prosenttiin, kolmen 
voiton jälkeen 67 prosenttiin, neljän voiton jälkeen 72 prosenttiin, viiden voiton 
jälkeen 75 prosenttiin ja kuudennen jälkeen 76 prosenttiin. Vastaavasti tappiot 
kasvattivat mahdollisuutta tappioihin. Hävittyään kahdesti mahdollisuus voittaa 
laski 40 prosenttiin, neljän tappion jälkeen 27 prosenttiin ja kuuden tappion jäl-
keen 23 prosenttiin. 

Selitys löytyy prospektiteorian perusväittämistä. Pelaajat eivät ajatelleet 
vedonlyöntejä irrallisina vetoina, vaan suhteuttivat ne aikaisempaan tilanteeseen. 
Niinpä voittaja valitsi turvallisempia kertoimia vedoilleen peläten häviävänsä jo 
voittamiaan varoja. Häviäjä – uskoen ehkä kansanomaisesti väärin että häviön 
jälkeen voitto on todennäköisempää – otti yhä suurempia riskejä korvatakseen 
tappionsa. Yhtä kaikki jo voittanut henkilö on taipuvainen pelaamaan varman 
päälle, kun taas hävinnyt janoaa korvaavia voittoja ja ottaa riskejä. Näin hän siis 
saa keskimäärin epätodennäköisemmin voittoja. Sanalla sanoen niin sanottu voit-
toputki tai hyvä onni on täten tilastollisesti todennettu tosiasia.

Vaikka prospektiteoria onkin kehitetty länsimaissa, on huomattu, että se 
pätee laajasti monissa eri maissa, joskin eri kulttuureiden välillä on myös joitakin 
selviä eroja. Teorian ongelma on, ettei se sisällä mitään omaa teoriaa siitä, miten 
kehystäminen tarkkaan ottaen tapahtuu; mihin voittojen ja tappioiden välinen 
raja – eli vertailupiste – asettuu? Teorialla on tässä mielessä samankaltaisia ongel-
mia kuin rationaalisen valinnan teorialla. Jälkikäteen voimme päätellä vertailupis-
teen valinnoista, mutta toiminnasta riippumatonta tapaa määritellä tuon pisteen 
asema ei ole keksitty.
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Ulkopolitiikan tutkimuksessa prospektiteoriaa on käytetty esimerkiksi selit-
tämään sitä, miksi monien valtioiden päätöksentekijät ovat taipuvaisia ottamaan 
ylenmääräisiä riskejä.9 Miksi epäonnistunutta ja tappioita tuottavaa politiikkaa 
jatketaan pitempään kuin johdonmukaisesti ja järkiperäisesti olisi syytä? Halulla 
voittaa takaisin jo menetettyjä panoksia on selitetty se, miksi Yhdysvallat jatkoi 
ja kiihdytti sodankäyntiä Vietnamissa huolimatta kasvavista tappioista ja sodan 
voittamisen kasvavasta epätodennäköisyydestä. Prospektiteorian avulla on myös 
pyritty selittämään sitä, miksi Yhdysvallat halusi rakentaa monenkeskisen turval-
lisuusjärjestelyn eli Naton Eurooppaan, mutta pitäytyi kahdenvälisissä turvalli-
suussopimuksissa Aasiassa. Monenkeskisen turvallisuusjärjestön perustaminen oli 
riski, jonka Yhdysvallat oli valmis ottamaan, koska sotilaallista uhkaa Neuvos-
toliiton taholta pidettiin Euroopassa niin suurena. Toteutuessaan nuo uhkakuvat 
olisivat merkinneet Yhdysvaltain pakoa jo saavutetuista asemistaan. Aasiassa taas 
Neuvostoliiton uhkaa pidettiin pienempänä, joten siellä pelattiin varman päälle ja 
solmittiin vain kahdenvälisiä liittosopimuksia.10 

Ainakin populääritieteellisissä pohdinnoissa on nostettu prospektiteoria 
esille myös Vladimir Putinin Ukraina-politiikkaa selitettäessä. Putinin johtama 
Venäjä tulkitsi tilanteen vuoden 2014 alussa menetykseksi ja oli valmis suuriin 
riskeihin palauttaakseen status quon eli välttääkseen geopoliittisen tappion.11 Olisi 
myös helppo jatkaa pohdintaa ja ehdottaa, että prospektiteorian mukaisesti Pu-
tin koki saaneensa sekä sisäpoliittisen että geopoliittisen voiton Venäjän liitettyä 
Krimin itseensä; siksi hän valitsi mieluiten varman päälle pelaamisen taktiikan 
pelin seuraavassa vaiheessa eli Itä-Ukrainan kysymyksessä. Venäjä vältti – ainakin 
tämän kirjan kirjoittamisen ajankohtana – Krimin tilanteen tapaista avointa val-
loituspolitiikkaa ja toimi enemmän kulissien takana Venäjä-mielisten separatistien 
tukena. 

Joseph Nye, johtava institutionalisti kansainvälisisten suhteiden tutkimuk-
sessa, on samalla tavoin mutta laajemmassa yhteydessä varoittanut, että laskevat 
suurvallat – ja Venäjän hän näkee juuri tässä valossa – ovat usein riskialttiimpia 
ja vaarallisempia kuin menestyvät valtiot. Riskialttius selittyy juuri prospektiteo-
rialla siinä mielessä, että laskeva suurvalta ryhtyy uhkarohkeaksi pyrkiessään pa-
lauttamaan tai säilyttämään asemiaan.12 Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin voi 
taas nähdä kokeneen hävinneensä tässä geopoliittisessa pelissä. Ne olisivat siksi 
Krimin Venäjään liittämisen jälkeen riskivalmiimpia esimerkiksi ottamalla aiem-
paa suuremman vastuun Ukrainan taloudesta ja turvallisuudesta sekä uhraamalla 
Ukraina-politiikalleen niille paljon tärkeämmät Venäjä-suhteet. 
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Harhaa, harhaa!

Yhtenä psykologisten teorioiden peruslähtökohtana on, että päätöksentekijät rea-
goivat maailmassa oleviin tosiasioihin havaintojensa perusteella eivätkä suoraan 
johonkin objektiiviseen todellisuuteen. Jos tällainen todellisuus olisikin olemassa, 
havainnot eivät heijasta todellisuutta suoraan, vaan voivat poiketa siitä monin ta-
voin. On olemassa siis ero psykologisen ja operationaalisen toimintaympäristön 
välillä. Jälkimmäinen on jossain mielessä erilainen kuin miten yksikään toimija sen 
näkee, koska jokainen toimija tulkitsee sen erilaisena. Jo varhaiset ulkopolitiikan 
analyysin mallit esittivät, että päätökset tehdään psykologisen toimintaympäris-
tön perusteella, kun taas päätösten vaikutus eräässä mielessä riippuu operatio-
naalisesta toimintaympäristöstä, mikä taas kuitenkin heijastuu kullekin toimijalle 
erilaisena päätöstä seuraavassa psykologisessa toimintaympäristössä.13 

Tämän yksinkertaisen erottelun on katsottu olleen ratkaiseva ulkopolitiikan 
analyysin kehittymisen kannalta. Tästä peruslähtökohdasta on silti vielä melkoi-
nen matka mihinkään järjestelmällisempään käsitykseen siitä, miten havaintojen 
maailma ja todellinen maailma eroavat toisistaan. Näitä eroja on mahdollista kä-
sitellä järjestelmällisesti psykologisten tutkimusten avulla. Klassisessa kirjassaan 
Perception and Misperception in International Politics vuodelta 1976 silloinen Kalifor-
nian yliopiston professori Robert Jervis kävi läpi useita historiallisia tapauksia, jois-
sa päätöksentekijät eivät olleet joko huomanneet selkeitäkään ympäristöstä tulevia 
merkkejä, olivat tulkinneet niitä väärin tai yksinkertaistaneet niitä tavalla, mikä 
oli johtanut erilaisiin harhapäätelmiin ulkopoliittisia ja strategisia valintoja tehtä-
essä. Usein kyse on ollut vääristä historiallisista analogioista, jotka ovat johtaneet 
sitten väärään tilannekuvaan. Palaamme tähän seikkaan tuonnempana.14 

Virhepäätelmissä voi olla kyse yleisistä psykologisista piirteistä, kuten toi-
veajattelusta, liiallisesta itsevarmuudesta tai ”taipumuksesta sulkea omat heik-
koudet pois mielestä kunnes vihollinen hyökkää niihin.”15 Amerikkalaisen Old 
Dominion yliopiston professorin Steve Yetivin mukaan esimerkiksi Yhdysvaltojen 
ulkopolitiikka on kärsinyt liiallisesta itseluottamuksesta, tavasta tulkita asioita 
olemassa olevien uskomusten pohjalta sekä keskittymisestä liiaksi yhteen tekijään 
muiden kustannuksella.16 

Melkein poikkeuksetta ihmiset – ja todennäköisesti myös valtiolliset pää-
töksentekijät – näkevät oman itsensä tai oman toimintansa merkittävämmäksi 
toisten ihmisten näkökulmasta kuin todellisuudessa on asian laita. Valtioiden joh-
tajat voivat myös kuvitella, että valtion tulee näyttää olevansa vahva, jotta sen 
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heikkoutta ei käytettäisi hyväksi. Yhdysvaltain presidentti George W. Bush pe-
rusteli tällä tavoin sekä Afganistanin että Irakin sotaa. Yhdysvaltojen tuli todistaa 
päinvastaisiksi väitteet, että se oli tosi paikan tullen pelkkä paperitiikeri; mikäli 
se ei olisi valmis sotaan, sen diplomatia olisi hampaatonta.17 Samoin presidentti 
Barack Obaman hallinnon ulkoministeri John Kerry perusteli tarvetta suorittaa 
sotilaallinen isku Syyrian seuraavalla tavalla elokuussa 2013:

Me olemme Yhdysvallat. [...] On merkitystä keitä me olemme. Sillä 
on merkitystä johtajuudelle ja meidän uskottavuudellemme maail-
massa. Ystävät, sillä on merkitystä, jos emme tee mitään tässä asi-
assa. Sillä on merkitystä, mikäli maailma tuomitsee [Syyrian] mutta 
mitään ei tapahdu.18 

Sekä Bushin että Kerryn lausumissa saattaa olla perää, jolloin kyse ei olisi 
harhasta vaan oikeasta asiantilan arvioinnista. Jotkut tutkijat ovat kuitenkin väit-
täneet, etteivät valtiot tai muutkaan toimijat välttämättä tarkkaile kilpailijoitaan 
sellaisesta näkökulmasta, että ne pitäisivät esimerkiksi päätöstä olla aloittamatta 
sotaa osoituksena valtion heikkoudesta.19 Tällainen oletus on joskus vain päätök-
sentekijän mielessä.

Tiedon käsittelyä koskevat kokeet ovat osoittaneet, että rationaalisuudel-
le keskeisessä todennäköisyyksien arvioinnissa on useita psykologisia vääristymiä. 
Sitä mitä ei haluta nähdä, ei nähdä. Suomi oli suhteellisen tyytyväinen omaan ase-
maansa kylmän sodan loppuaikana eikä ollut ensimmäisenä ennakoimassa Saksan 
yhdistymistä tai Neuvostoliiton hajoamista. Max Jakobson on huomauttanut tästä 
vaiheesta: ”Emme uskoneet muutoksiin, koska emme halunneet niitä.”20 Jotakin 
asiaa pidetään sitä todennäköisempänä, mitä enemmän yksityiskohtia siitä tiede-
tään. Kun jollekin ilmiölle esitetään selkeä mahdollinen syyn ja seurauksen suhde, 
sitä pidetään samoin todennäköisempänä kuin jos ilmiön todennäköisyyttä arvi-
oidaan yleisesti. Sitä mitä taas ei kunnolla tiedetä, ei lasketa todennäköisyyksiin 
mukaan. Todennäköisempänä pidetään myös äskettäin tapahtuneita ilmiöitä kuin 
joskus aikaisemmin tapahtuneita. Tätä piirrettä kutsutaan saatavilla olemisen 
heuristiikaksi.21 Ulkopolitiikan tutkimuksessa todennäköisyyksien laskemiseen 
liittyvillä vääristymillä on merkitystä esimerkiksi uhka-analyysissä. 

Yhtä kaikki maailma ei näyttäydy kaikille ihmisille tai kaikissa tilanteissa 
samalta. Psykologiset testit, joita on tehty päätöksenteon tutkimisessa, osoittavat 
että henkilö auttamattomasti unohtaa joitakin päätösvaihtoehtoja tai kieltäytyy 
hahmottamasta tai hyväksymästä saatavillakin olevaa tietoa.22 Ydinongelma on 

”
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henkilön näkemysympäristö, joka vaihtelee henkilöstä tai tilanteesta toiseen. Se 
voi johtua monista syistä; vaikkapa uskomuksista, arvoista, iästä, fyysisestä ter-
veydestä, asenteesta, tunteista, mielentilasta, kokemuksesta tai tiedoista, yleisestä 
tilannekuvasta. Selkeät ”tosiasiatkaan” eivät, kuten olemme nähneet Ukrainan ti-
lanteen yhteydessä, näyttäydy kaikille samalla tavalla. Sama tilanne tulkitaan eri 
tavoin riippuen henkilöstä tai tulkintaympäristöstä. Todennäköisesti nämä erot 
eivät kaikki ole taktisia ja tarkoitushakuisia, vaan osa niistä on aivan todellisia 
tulkintaeroja samasta asiasta.  

Niin sanotut kiistämättömät tosiasiat eivät siis itsessään sano tai kerro mi-
tään. Henkilön on ensin valittava ne, laitettava ne järjestykseen, luokiteltava ne, 
annettava niille merkitys ja lopulta toimittava näin kertyneen ja ymmärretyn tie-
don pohjalta. Tietojenkäsittely on sanalla sanoen valikoivaa. Sinänsä järkeenkäy-
pä pyrkimys johdonmukaisuuteen omien asenteiden tai uskomusten suhteen voi 
johtaa tilanteisiin, joissa henkilö sulkee mielensä niitä vastaan sotivalta tiedolta. 
Kohdatessaan tärkeää tietoa, joka kyseenalaistaa ennakkouskomukset, henkilö on 
altis ymmärtämään sen väärin, torjumaan sen tai jättämään sen kokonaan huo-
miotta. Sikäli kuin luottamus etukäteisoletuksiin on vahva, on myös mahdollista, 
että henkilö taipuu tekemään päätöksen ennen kuin hänellä on käytössään tar-
peellinen tietomäärä vaihtoehdoista ja niiden seurauksista. Tieto tulkitaan jos vain 
mahdollista siten, että se tukee olemassa olevia uskomuksia, vaikka sama tieto 
voisi yhtä hyvin tukea jotakin muunlaista tulkintaa. 

Kyseinen taipumus tunnetaan nimellä kognitiivinen dissonanssi eli tiedolli-
nen ristiriita.23 Aivan terveillä ja järkevillä ihmisillä – olkoonpa tuo yksilö omassa 
tapauksessamme ulkopoliittinen päätöksentekijä – voi syntyä omien uskomustensa 
välinen taikka omien uskomusten ja oman toiminnan välinen ristiriita. Pyrkiessään 
välttämään sisäistä ristiriitaa ihminen muokkaa joko ajatteluansa tai toimintaansa 
yhteensopiviksi. Jos tarve muuttaa uskomuksia on pakon edessä tunnustettava, 
henkilö valitsee useimmiten helpoimman vaihtoehdon, joka tarjoaa ulospääsyn 
tilanteesta.24 Sen sijaan että muuttaisi radikaalisti perustavaa laatua olevia näke-
myksiään tosiasioiden edessä, henkilö vain lisää joitakin poikkeuksia ja pinnallisia 
muutoksia jo olemassa olevaan uskomukseen. 

Usein ihminen myös jälkikäteisesti rationalisoi toimintaansa. Päätöksen teh-
tyään ihminen unohtaa alkuperäiset epävarmuudet kyseistä päätöstä tehdessään. 
Hän muokkaa samalla käsityksensä hylätyistä toimintamalleista kielteisemmiksi 
kuin mitä ne olivat päätöksentekohetkellä.25
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Päätöksenteon oikopolut

Sikäli kuin taloustieteilijöille kaikki valinnat on yksilöllistä etujen ja haittojen rati-
onaalista laskelmointia, sosiologeille mitään valintaa ei ole olemassakaan. Käyttäy-
tyminen perustuu normien seuraamiseen. Seuraamusten logiikan vastapainona on 
sopivuuden logiikka. Päätöksentekoa ohjaa se, mitä aikaisemmin on tehty tai miten 
muutkin tekevät. Sopivuuden logiikassa ei välttämättä ole mitään epärationaa-
lista. Onhan usein sangen järkevää toimia, ei suinkaan tekojen välittömien seu-
rausten tai hyödyn takia, vaan niiden ympäristöön sopivuuden mukaan. Ihmiset 
esimerkiksi antavat toisilleen syntymäpäivänä lahjoja, koska niin kuuluu tehdä. 

Minkälaisia normeja ulkopoliittiset päätöksentekijät seuraavat? Monet ul-
kopoliittiset päätökset ja toimintatavat perustuvat tapaan tehdä asioita jollakin 
tietyllä tavalla. Ei ole mahdollista, että kaikkien ulkopoliittisten päätösten seu-
rauksia pohditaan laskemalla niiden moninaiset plussat ja miinukset. Sen sijaan 
toimitaan kuten muutkin toimivat tai kuten ennen on tehty. Toisaalta yksilölle 
voi olla järkevää muuttaa toimintatapoja tai jopa uskomusjärjestelmää esimerkiksi 
kokemuksesta oppimisen seurauksena.26 

Ulkopolitiikassa esiintyy usein historiallisia analogiota, joista jo oli ohimen-
nen puhe. Ne ovat vertauksia, joissa jokin nykyajan tapahtuma selitetään yhden-
mukaisena jostakin aiemmasta tapahtumasta olevan mielikuvan kanssa. ”Histo-
ria toistaa itseään” on tunnettu lausuma tästä ajatuksesta.27 Päättäjät käyttävät 
menneisyyden tapahtumia joko poliittisesti tai kognitiivisesti.28 Edellinen voidaan 
nähdä osana rationaalista toimintaa. Se tarkoittaa, että päätöksentekijä tarkoi-
tuksellisesti valitsee menneisyydestä jonkin tapahtuman kuvaamaan nykyistä ta-
pahtumaa. Tällainen menneisyyden käyttö voi olla hyödyllistä selitettäessä mo-
nimutkaista tilannetta esimerkiksi suurelle yleisölle; useimmiten tämä kuitenkin 
tapahtuu pyrittäessä oikeuttamaan tai tuomitsemaan jokin tietty poliittinen linja 
tai hanke. Menneisyyden poliittinen käyttö on luonteeltaan manipuloivaa. Riip-
puen siitä, mikä historiallinen analogia valitaan, päätöksentekijä voi edistää erilai-
sia lähestymistapoja samaan ulkopoliittiseen ongelmaan. Analogian valinnalla voi 
olla ratkaiseva osa jonkin hankkeen riskien arvioinnissa, hankkeeseen käytettyjen 
voimavarojen määrässä ja suuntaamisessa tai vaikkapa pohdittaessa väkivallan 
suotavuutta toimintamuotona. Manipuloinnin mahdollisuutta lisää myös se, että 
alkuperäisestä analogiasta vedetyt opetukset eivät ole läheskään aina kiistattomia 
vaan tulkinnoille avoimia.29 Historiallisten analogioiden kognitiivinen käyttö on 
kiintoisampaa ja vähemmän tarkoitushakuista. Se liittyy läheisesti henkilön tie-
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dostamattomiin toimintoihin, joiden avulla hän yrittää käsitellä yllättäen kohtaa-
mansa tietoa tai tilannetta. Analogiat tarjoavat niin sanotun heuristisen oikopolun 
päätöksenteon tueksi. Siten ne auttavat hahmottamaan muuten monimutkaista 
päätöksentekotilannetta. 

Historialliset analogiat ovat tavallisesti kielteisiä kokemuksia historiasta. 
Ongelma on, että menneet ja nykyhetken tilanteet eivät ole samankaltaisia. On 
esimerkiksi esitetty, että vuoden 2001 syyskuun terrori-iskujen jälkeen Yhdysval-
tain johto perusti päätöksentekonsa osittain vääriin historiallisiin analogioihin, ku-
ten Japanin hyökkäykseen Pearl Harbouriin vuonna 1941. Tästä seurasi tilanteen 
väärinarviointi ja ryhtyminen etsimään valtiota, jota pitäisi rangaista.30 Näin men-
neisyyden tiedostamaton käyttö voi kaventaa tai vääristää käsillä olevan tilanteen 
hahmottamista. Ihanteellisen rationaalisuuden katsantokannasta se huonontaa 
päätöksentekoa.

Mikäli analogiat muodostuvat päätöksenteon kehykseksi, niillä voi olla huo-
mattavia vaikutuksia. Puhuminen Krimin liittämisestä Venäjään vuonna 2014 
käyttäen saksalaista termiä Anschluss31 – viitaten Itävallan liittämiseen natsi-Sak-
saan – voi olla oikea tai väärä hahmotelma siitä mitä tapahtui. Sen sisältämä vies-
ti yhtä kaikki on, että kyseessä on vain Venäjän laajentumispolitiikan esisoitto. 
Ehkä useimmin käytetty kansainvälinen analogia koskee Münchenin sopimusta. 
Tuo Adolf Hitlerin ja Neville Chamberlainin välinen sopimus vuodelta 1938 on 
toiminut perusteluna monelle myöhemmälle tapahtumalle. Analogian käytöllä on 
haluttu viestittää, että nyt tulee pyrkiä toimimaan toisin kuin Chamberlain: dik-
taattoreille ja aggressiivisille valloille ei saa antaa periksi, sillä muuten nämä vain 
lisäävät valtapyrkimyksiään. 

Helsingin yliopistossa väitellyt ja Aleksanteri-instituutissa työskentelevä 
Brendan Humpreys on vuoden 2013 väitöskirjassaan pohtinut poliittisten myyt-
tien käyttöä politiikassa. Yksi hänen tapaustutkimuksistaan on juuri Münchenin 
sopimus. Sillä on etenkin Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa perusteltu lukuisia 
sotia, mukaan luettuna Korean sota 1950–1953, Suezin kriisi 1956, Vietnamin 
sota 1960-luvulla, Falklandin sota 1982, Persianlahden sota 1991 sekä Irakin sota 
vuonna 2003. Tällaisen analogian avulla poliitikko voi paitsi perustella sotatoimia, 
myös viestiä monia muita asioita. Humpreys huomauttaa, että kun Margaret That-
cher halusi Argentiinan vastaisen Falklandin sodan yhteydessä tiukalla sotilaalli-
sella linjallaan osoittaa, että hän ei ollut Chamberlain, hän tietenkin tahtoi viestiä 
olevansa Winston Churchill. Tällöin kyse oli ehkä juuri analogian manipuloivasta 
poliittisesta käytöstä. Humpreys tarkastelee myös länsimaista keskustelua Iranista 
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ja kysyy: onko tämä seuraava kohde, johon ”Münchenin opetusta” sovelletaan?32 
Erilaisia päätöksenteon malleja voidaan myös yhdistellä. Esimerkiksi niin 

sanottu poliheuristinen päätöksentekoteoria, jonka on kehittänyt israelilainen ulkopo-
liittisen päätöksenteon tutkija Alex Mintz, väittää, että henkilö ei koskaan tarkas-
tele kaikkia mahdollisia vaihtoehtoja ja niiden lopputulemia. Sen sijaan päätök-
sentekijät suuntaavat kognitiivisten eli tiedonkäsittelyyn liittyvien puutteidensa 
vuoksi huomion ainoastaan rajoitettuun strategiavaihtoehtojen määrään.  Mintz 
väittääkin, että päätöksenteko tapahtuu kahdessa vaiheessa. Ensin päätöksenteki-
jät sulkevat tietoisesti tai tiedostamatta normatiivisten ja kognitiivisten reunaeh-
tojensa pohjalta pois vaihtoehdot, jotka eivät tule kysymykseen. Vasta näin rajatun 
vaihtoehtojoukon välillä sovelletaan rationaalisen valinnan mukaista kustannusten 
ja hyötyjen laskelmointia.33 

Tämä oppi perustuu ajatukselle yhdistää kognitiivinen koulukunta rationa-
listisen koulukunnan kanssa, pitkälti samoin kuin rajoitetun rationaalisuuden kou-
lukunta tekee. Sen mukaan päätöksenteon ensivaiheessa rationaalisuus ei useim-
miten ole yksinkertaisesti mahdollista. Päätöksentekijät eivät liioin ota huomioon 
päätöksen kaikkia mahdollisia ulottuvuuksia, esimerkiksi niiden poliittisia, talou-
dellisia tai sotilaallisia seuraamuksia, jollakin tavalla matemaattisesti. Päinvastoin 
kuin rationaalinen politiikkamalli, joka kehottaisi laskemaan eri vaihtoehtojen 
hyöty-kustannuksien nettoarvot, ottaen lukuun kaikki mahdolliset politiikkaulot-
tuvuudet, poliheuristinen politiikkamalli opettaa, että todellisuudessa päätöksen-
tekijät eivät ajattelussaan korvaa yhden aihealueen häviöitä toisen voitolla. Heillä 
on sen sijaan jonkinlainen rima jokaiselle ulottuvuudelle. Tämän riman yli tai ali 
he eivät mene, vaikka nettohyöty päätöksestä muodostuisikin näin plussan puo-
lelle. Sanalla sanoen poliheuristinen oppi olettaa ihmisten toimivan rationaalisesti, 
mutta soveltavan heuristisia oikopolkuja eli jonkinlaisia nyrkkisääntöjä ja aiem-
paan kokemukseen perustuvia yksinkertaistuksia päätöksenteossa.

Kriiseissä päätöksenteko punnitaan

Tiedonkäsittely on erityisen haastavaa tilanteissa, jotka aiheuttavat stressiä. Täl-
laisia ovat esimerkiksi kriisi, liiallinen työmäärä, ahdistus tai väsymys. Näitä tilan-
teita on tutkittu kriisipäätöksenteon alueella, mitä voidaan pitää päätöksenteko-
tutkimuksen yhtenä alahaarana. Poliittisen päätöksentekijän kannalta kriisi mää-
ritellään tavanmukaisesti tilanteeksi, jota hahmottaa kolme yleistä ominaisuutta: 
päätöksentekijälle tärkeitä arvoja on uhattuna, päätöksentekoa rajoittavat aikaraja 
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tai päättämättä jättämisen lisääntyvät kustannukset ja lisäksi vallitsee tavallista 
suurempi epäselvyys eri vaihtoehtojen seurauksista.34 Kriisit ovat usein ratkaisevia 
päättäjien poliittiselle uralle; ne voivat tuhota uran tai nostaa sen uuteen kukois-
tukseen. Etenkin viime vuosikymmeninä päättäjien herkkyys kriiseille ja tietoisuus 
tästä seikasta näyttää kasvaneen. Siksi kriisien hallinta – olkoonpa kyse minkälai-
sesta kriisistä tahansa – on useimmiten korkealla valtion korkeimpien päättäjien 
asialistalla. Kriisejä varten on etukäteen suunniteltu ja harjoiteltu toimintamalleja 
ja niitä varten on luotu erityisiä kriisihallinnan päätöksentekoelimiä.35 

Tapaustutkimukset osoittavat, että aiemmin sovitut käytännöt eivät vält-
tämättä toteudu kriisien yhteydessä. Todellisuus lienee koko lailla riippuvainen 
siitä maasta, jota tarkastelemme, sen kulloisestakin ylimmästä päätöksentekijä-
ryhmästä, sekä tilanteesta. Mutta esimerkiksi Suomen kriisipäätöksentekoa36 on 
lähes poikkeuksetta ohjannut tapauskohtainen reagointi paremminkin kuin jokin 
rutiini. Suomelle ominainen piirre on myös, että ennen perustuslain muutosta kai-
kissa merkittävissä ulkopoliittisissa kriiseissä päätöksenteko on ollut vahvasti tai 
jopa lähes yksin presidentin käsissä. Viralliset päätöksentekoelimet, kuten hallitus, 
on lähes syrjäytetty presidenttien turvautuessa omiin neuvonantajiinsa. 

Toki myös presidentit poikkesivat toisistaan. Esimerkiksi J. K. Paasikiven ja 
Urho Kekkosen kriisipäätöksenteossa oli eroja. Kevään 1948 kriisitilanteen yhte-
ydessä Paasikivi käytti runsaasti asiantuntijoita, mutta hän vältti suoria kontakte-
ja neuvostojohtoon ja piti itsensä Helsingissä ”viimeisenä lukkona”. Syksyn 1961 
noottikriisissä Kekkonen ei puolestaan koonnut valtuuskuntia tai edes hallituksen 
ulkoasiainvaliokuntaa koolle pohtimaan tilannetta, vaan hoiti yhteyksiä kahdenvä-
lisissä ja epävirallisissa pienryhmien keskusteluissa. Alkuvaiheen pidättyneisyyden 
jälkeen hän esiintyi julkisuudessa ja lähti lopulta henkilökohtaisesti ratkaisemaan 
kriisiä Neuvostoliiton johtajan, pääministeri Nikita Hruštšovin kanssa.37 Eräässä 
mielessä Mauno Koivisto ohjeisti seuraajiaan omaksumaan Paasikiven linjan, tosin 
tällä kertaa suhteessa Euroopan unioniin. Hän nimittäin neuvoi, ettei tasavallan 
presidentin olisi syytä osallistua monenkeskisiin unionin kokouksiin, joissa päätet-
tävinä on Suomelle äärimmäisen tärkeitä ja vaikeita kysymyksiä; hänen tulisi pitää 
päätösvalta itsellään kotimaassa.38 On kuitenkin eri asia, sallisiko uusi perustuslaki 
enää tällaista paasikivimäistä presidentinvaltaa.

Mitä tulee kriiseihin, jotka ovat pikemminkin katastrofeja tai suuronnet-
tomuuksia – mainittakoon esimerkkeinä Tšernobylin ydinturma, MV Estonian 
onnettomuus tai Intian valtameren tsunami – eivät ainoastaan normaaliajan pää-
töksentekoelimet, vaan myös aiemmin sovitut kriisipäätöksentekoelimet ja sovi-
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tut käytännöt on suomalaisessa päätöksenteossa usein korvattu improvisoiduilla 
ratkaisuilla. Tämä ei silti ole välttämättä epäjohdonmukaista toimintaa. Kriisiti-
lanteessa luoduilla päätöksentekoelimillä on haluttu yhtäältä lisätä päätöksenteon 
asiantuntevuutta yllättävän tilanteen yhteydessä. Toisaalta niillä on haluttu var-
mistaa yhteydenpito tärkeisiin toimijoihin, joita ei suunnitteluvaiheessa ole osattu 
ottaa huomioon tietämättä kriisin luonnetta.39

Hyvän kriisipäätöksenteon ominaisuudet tulevat lähelle rationaalisen va-
lintatilanteen perusoletuksia. Kriisitilanteen rationaalisuus poikkeaa kuitenkin 
siinä mielessä normaalitilanteesta, että aikapulan vallitessa on tarkkaan harkit-
tava, miten paljon eri vaihtoehtojen hahmottamiseen sekä niiden mahdollisten 
lopputulemien analysointiin tulee käyttää aikaa. Päätökset on kriiseissä jo mää-
ritelmällisesti väistämättä tehtävä vaillinaisen tiedon varassa eli tietyssä mielessä 
epärationaalisesti. Lisäongelma päättäjän näkökulmasta on siinä, että tällaisessa 
tilanteessa saatavilla oleva tieto on harvoin yksiselitteistä. Teoriassa hyväkin krii-
sinhallintajärjestelmä voi osoittautua käytännössä pulmalliseksi. Usein syy juuri 
kriisipäätöksenteossa epäonnistumisiin on yksilö- ja pienryhmäpsykologiassa. On 
vakuuttavasti osoitettu, että stressitilanteissa useimpien henkilöiden virhepäätel-
mien ja virhearviointien määrä nopeasti lisääntyy. Perusteeton riskinottotaipumus 
yleistyy, huomiokyky muuttuu valitsevaksi ilman asianmukaista syytä, olennaisen 
ja epäolennaisen ero katoaa, kyky abstraktiseen ajatteluun heikkenee ja kyky sie-
tää monimutkaisuutta huononee.40 

Kaiken kaikkiaan stressitilanteissa kyky luoda niin sanottu tilannekuva 
heikentyy. Laajalti hyväksytty määritelmä onnistuneesta tilannekuvasta sisältää 
kolme tasoa: tulee saada tietoja ympäristöstä, pitää ymmärtää mitä tämä tieto 
tarkoittaa sekä lopulta tehdä ennusteita siitä mitä tapahtuu.41 Enin osa tilanneku-
vakirjallisuutta oikeastaan kuvaa kuitenkin niitä inhimillisiä virheitä, joita ihmiset 
stressitilanteessa tekevät tilannekuvaa muodostaessaan. Näistä virheistä puoles-
taan seuraa vääriä päätöksiä ja henkilön oikeisiin tavoitteisiin nähden harmillista 
käyttäytymistä.42 Joskus seurauksena stressaavasta tilanteesta voi olla niin sanottu 
tunneli-ilmiö: ylenmääräinen huomio kiinnittyy johonkin yhteen tekijään muiden 
yhtä tärkeiden tekijöiden jäädessä huomiotta.43 Sanalla sanoen stressi aiheuttaa 
muutoksia ihmisen tiedonkäsittelykyvyssä.

Osa psykologisesta ulkopolitiikan tutkimuksesta, erityisesti ulkopoliittisiin 
kriiseihin liittyen, kohdistuu pienryhmäkäyttäytymiseen. Tässä tutkimuksessa on 
havaittu ilmiö, jota kutsutaan ryhmäajatteluksi (groupthink). Ryhmäajattelun val-
litessa päättäjiä ei aja niinkään tarve löytää kaikkein järkiperäisin ratkaisu; hei-
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dän mielentilansa johtaa heidät etsimään pikemminkin yhtä yhteistä näkemystä. 
Tällainen ryhmä ei harkitse kunnolla kaikkia olemassa olevia vaihtoehtoja eikä 
etsi uusia ja kilpailevia ratkaisuja. Mikäli jonkinlainen konsensus on löydettävissä, 
konsensuksen murtaminen koetaan suuremmaksi riskiksi kuin tehdä väärä päätös. 
Pienryhmä on yksilöä taipuvaisempi jonkin linjan onnistumismahdollisuuksien 
optimistiseen arvioon. Pienryhmä, jossa vallitsee ryhmäajattelu, on näin valmis 
ottamaan yhdessä suurempia riskejä kuin henkilöt olisivat erikseen valmiita otta-
maan. Epäilyt on ryhmän paineessa helppo tukahduttaa ja lisäksi ryhmäpäätös vie 
osan vastuuta yksilöiltä.44 

Yalen yliopiston professori Irving L. Janis esitteli ryhmäajattelun kansainvä-
lisen politiikan teoriaksi vuonna 1972 ilmestyneessä teoksessaan Victims of Group-
think: A Psychological Study on Foreign-Policy Decisions and Fiascoes.45 Yksi tapaustut-
kimuksista on Yhdysvaltojen päätös Korean sodan laajentamisesta syksyllä 1950 
tavoitteena koko Pohjois-Korean valloitus. Janis kuvaa päätöksentekoryhmän lä-
hestulkoon naiivia sopusointuisuutta, mihin liittyi keskinäinen ihailu ja imartelu. 
Tässä ilmapiirissä selkeätkin viestit riskeistä jätettiin huomiomatta. Näihin kuului 
muun muassa sen ajatuksen kieltäminen, että Kiina sekaantuisi sotaan sotilaalli-
sesti, mikäli Yhdysvallat omaksuisi kyseisen tavoitteen – vaikka Kiina oli jo näin 
peittelemättä uhannut. Ryhmällä oli muutoinkin virheellinen stereotypia Kiinasta. 
Se nähtiin heikkona valtiona, joka ei ollut mitään ilman Neuvostoliittoa. Päätök-
sentekoryhmän jäsenet eivät haastaneet toistensa aliarviointeja riskeistä, vaan pi-
kemminkin rohkaisivat niitä. 

Vastakkaisia mielipiteitä olisi ollut vaivatta saatavilla ryhmän ulkopuolelta. 
Patoamispolitiikan isä George Kennan omasi huomattavasti terävänäköisemmän 
kuvan tosiasiallisesta tilanteesta Kiinan suhteen. Kennan oli yhä ulkoministeriön 
korkea virkamies, mutta hänet oli jo ajettu syrjään itse ydinryhmästä president-
ti Harry S. Trumanin ulkopoliittisessa päätöksenteossa. Kennan oli jyrkästi sitä 
vastaan, että Yhdysvallat ylittäisi Koreassa 38. leveyspiirin. Viimeinen tippa Ken-
nanille oli juuri, kun hänen neuvojaan ei kuunneltu tässä asiassa; tästä syystä hän 
erosi virastaan. Yhdysvallat päätti sen sijaan noudattaa kenraali Douglas MacArt-
hurin toiveajatteluun perustuvaa hyökkäyssuunnitelmaa. Sen mukaan kiinalaiset 
pelkästään hämäsivät vastauhkailuillaan. Suurhyökkäys aloitettiin rummut soiden 
24. marraskuuta 1950 tavoitteena Pohjois-Korean Kiinan vastainen raja. MacArt-
hur lupasi joukot kotiin jouluksi (aivan kuten Stalin oli luvannut talvisodan alussa 
marssivansa Helsinkiin parissa viikossa). Ilo joukkojen etenemisestä jäi lyhytaikai-
seksi. 
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Aamulla 28. marraskuuta kello 6:15 presidentti Truman sai puhelun, että 
Kiina oli suorittanut vastahyökkäyksen runsaan 260 000 miehen voimin.46

Kaikkein useimmin käytetty esimerkki ryhmäajattelusta koskee Yhdysval-
tojen katastrofaalisesti epäonnistunutta Sikojenlahden maihinnousua 1961. Tämä-
kin esimerkki sisältyy Janisin alkuperäiseen kirjaan. Kyseisessä tapauksessa Yhdys-
valtain tukemat emigranttikuubalaiset joukot pyrkivät keskustiedustelupalvelun 
CIA:n avustamana valloittamaan Kuuban. Yritys torjuttiin, ja se oli suunnaton 
arvovaltatappio Yhdysvalloille ja sen uudelle presidentille. John F. Kennedy oli 
perinyt hankkeen edeltäjältään Dwight D. Eisenhowerilta, joka oli antanut alku-
peräisen valtuutuksen CIA:lle. Vaikka hanketta suunniteltiin pitkään ja mukaan 
kytkettiin ilma-asetuki, suunnitelma oli alusta lähtien heikko.  

Kennedy pyrki epäonnistumisen jälkeen torjumaan arvostelun lausumalla, 
että voitolla on paljon isiä mutta tappio on aina orpo.47 Yhdysvaltain päätöksel-
lä ryhtyä uhkarohkeaan yritykseen oli kuitenkin jatkoseuraamuksia. Tapahtuma 
sai Kuuban, joka ei ollut alun perin mitenkään erityisen neuvostomielinen, suun-
tautumaan kohti Neuvostoliittoa ja muokkaamaan yhteiskuntajärjestelmänsä sen 
mukaiseksi. Ajatus neuvosto-ohjusten sijoittamisesta Kuubaan, jota on jo edellä 
käsitelty, oli todennäköisesti myös suora seuraus tästä kokemuksesta. 

Janis kertoo saaneensa perusajatuksensa juuri tästä kriisistä: ”Kirjan pää-
teema tuli mieleeni lukiessani Arthur M. Schlesingerin lukua ’Sikojenlahti’ kir-
jassa Tuhat päivää. Olin ensin ihmeissäni: Miten sellaiset terävät miehet kuten 
John F. Kennedy ja hänen neuvonantajansa menivät mukaan CIA:n typerään 
tilkkutäkkisuunnitelmaan.”48 Janis keksi ryhmäajattelun syyksi virhearviointiin. 

Toiset ovat tosin esittäneet, että syy saattoi yksinkertaisesti liittyä Kennedyn 
hallinnon kokemattomuuteen.49 Poliittinen realisti Hans J. Morgenthau vuoros-
taan näkee syynä sen, ettei Kennedyn hallinto kyennyt poliittisen realismin pe-
räänkuuluttamaan rationaaliseen päätöksentekoon. Yhdysvaltain kansalliset edut 
vaativat selkeästi Kuuban hallinnon kumoamista, koska tästä oli hänen nähdäk-
seen jo tuolloin tullut Neuvostoliiton välikappale, joka uhkasi Yhdysvaltain stra-
tegista turvallisuutta. Mutta suora hyökkäys Yhdysvaltain armeijan ja laivaston 
voimin – sen sijaan että turvauduttiin jonkinlaiseen peiteoperaatioon – olisi johta-
nut arvovaltatappioon monissa sellaisissa maissa, joissa uskottiin, ettei suurvallan 
tule sekaantua toisten valtioiden asioihin. Juuri taipumisessa tällaisen seurauksen 
huomioon ottamiseen ja ikään kuin ennakoivaan itserajoittamiseen Kennedy teki 
Morgenthaun mielestä suurimman virheensä. Asettaessaan lyhytaikaisen arvoval-
tatappion perustavalaatuisen kansallisen edun edelle, tulos oli paitsi epäonnistunut 
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hyökkäys, myös siitä johtuva paljon suurempi arvovaltatappio.50 
On mahdollista kysyä, olisiko Morgenthau suositellut Venäjälle sen nykyistä 

tai vielä aggressiivisempaa politiikkaa suhteessa Ukrainaan samoilla perusteilla. 
Yhtä kaikki Morgenthaun arviosta voimme olla monta mieltä, mutta se samalla 
on eräässä mielessä yhteensopiva Janisin kaavan kanssa. Realismin näkökulmasta 
kaikkein järkeenkäyvimmän vaihtoehdon sijaan päätös rakentui jonkinlaisen epä-
tyydyttävän konsensuksen ympärille.

Steve Yetiv on tuoreemmassa tutkimuksessa vuoden 1991 tammikuun 
Persianlahden sodan päätöksentekoa tarkastellessaan havainnut ryhmäajattelulla 
olleen merkitystä. Presidentti George H. W. Bushia ei juuri vastustettu, vaikka 
ydinryhmään ei kuulunutkaan pelkkiä myötäilijöitä. Puolustushaarakomentajien 
neuvoston puhemies Colin Powell ja ulkoministeri James Baker olivat alun perin 
talouspakotteiden kannalla. Mutta pienemmässä ryhmässä he eivät asettuneetkaan 
vastahankaan. Lisäksi ryhmän päätöksenteko ei perustunut mihinkään erityiseen 
hyötyjen ja kustannusten arvioon. Yetiv kehittää ryhmäajattelun teoriaa kuitenkin 
myös siihen suuntaan, että ryhmäajattelu ei välttämättä johda fiaskoon – mikä 
oli Janiksen lähtökohta – jos johtaja on kokenut, eikä myöskään silloin, jos uhka 
ryhmäajattelun vuoksi yliarvioidaan ennemmin kuin aliarvioidaan.51

Väitettä ryhmäajattelusta on kuitenkin arvosteltu riittämättömäksi. On 
huomautettu, että ryhmäajattelu tuskin on yleispätevä sääntö. Vähintään se kai-
paisi muiden tekijöiden, kuten laajempien institutionaalisten ja poliittisten tekijöi-
den huomioon ottamista. Viimeaikaisessa keskustelussa on esitetty, että otaksuma 
ryhmäajattelusta ei itse asiassa sovellu muihin kuin Yhdysvaltain kaltaisten pre-
sidenttijohtoisten ulkopoliittisten päätöksentekotilanteiden tutkimukseen, johon 
sitä onkin enimmäkseen sovellettu.52 

Janis oli jo itsekin pohtinut samaa seikkaa. Hän ehdotti tapaustutkimuksia 
Euroopan osalta, jotta selvitettäisiin teorian kulttuuriset sidonnaisuudet. Erityisen 
huomionarvoiseksi tutkimuskohteeksi hän esitti Ison-Britannian pääministerin 
Neville Chamberlainin myönnytyspolitiikan suhteessa Adolf Hitleriin ennen maa-
ilmansodan alkua.53 Chamberlain uskoi niin sanotun myöntyväisyyspolitiikan (ap-
peasement) olevan avain sodan välttämiseen. Hän solmi Hitlerin kanssa Münchenin 
sopimuksen vuonna 1938, mikä antoi Saksalle oikeuden liittää Tšekkoslovakian 
saksankieliset sudeettialueet itseensä. Palattuaan Lontooseen Chamberlain lausui 
saavuttaneensa ”rauhan meidän elinajaksemme”. Tosiasiassa sopimus avasi tien 
Saksalle vallata koko Tšekkoslovakia. Sitä on, kuten Janis huomauttaa, pidetty 
Ison-Britannian suurimpana ulkopoliittisena epäonnistumisena. 
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Janis huomauttaa, että kuva Chamberlainista yksinäisenä miehenä sateen-
varjoineen, joka ajoi läpi oman näkemyksensä koko hallituksen näkemykseksi, ei 
ole oikea. Hän vetoaa historiallisiin tutkimuksiin, joissa myöntyväisyyspolitiikan 
synty selittyy paremminkin ryhmäajattelun kuin tällaisen yksittäisen johtajan 
virheajattelun tuloksena. Chamberlain oli kerännyt ympärilleen sisäpiirin, joka 
koostui parista ministeristä, maan Saksan-lähettiläästä ja muutamasta muusta. 
Kyseisen joukon piirissä muodostui ajatus Hitlerin vaatimuksille periksi antami-
sesta parhaana sodan välttämisen strategiana. Ryhmän jäsenet vahvistivat toinen 
toistensa kantoja ja rakensivat muurin ympärilleen, johon kaikki vastakkaiset nä-
kemykset törmäsivät; tulivatpa ne hallituksen kriitikoilta kuten Winston Chur-
chilliltä tai maan ulkoasiainhallinnon omilta asiantuntijoilta. Vasta Churchillin 
nousu hallitukseen laivastoministeriksi syyskuussa 1939, Saksan jo miehitettyä 
puoli Puolaa mikä johti Ison-Britannian sodanjulistukseen, lopetti tämän ryhmä-
ajattelun. Seuraavan vuoden puolella Chamberlain joutui luopumaan pääministe-
riydestään realistisemman Churchillin tieltä. Tosin tämäkin historiantulkinta on 
joskus kiistetty sillä perusteella, että Chamberlain oli itse asiassa realisti kun taas 
Churchill selkeästi ideologinen. Münchenin sopimus voidaan näet nähdä hyvinkin 
inhorealistisena tapana voittaa aikaa, samoin kuin useimmiten käsitetään olevan 
asian laita Stalin-Hitler paktin kohdalla elokuussa 1939.54

Yhtä kaikki ryhmäajattelu voi joissakin tilanteissa olla tärkeä tekijä, kun 
yritetään selittää pienryhmän ulkopoliittista käyttäytymistä. Ryhmäajattelun 
vastakohdaksi on esitetty ilmiötä, jonka voisi kääntää moniajatteluksi (polythink). 
Moniajattelua esiintyy, kun päätöksiä tekevä ryhmä on epäyhtenäinen. Silloin 
sen jäsenten näkemykset, ennakko-odotukset, huomiot ja arviot käsillä olevista 
päätösvaihtoehdoista sekä päätöksenteon kriteereistä poikkeavat huomattavasti 
toisistaan. Israelilainen työryhmä on professori Alex Mintzin johdolla soveltanut 
puheena olevaa näkökulmaa Camp Davidin huippukokoukseen, joka järjestettiin 
Israelin, Palestiinan ja Yhdysvaltain edustajien välillä vuonna 2000. Mintzin tutki-
muksessa Israelin neuvottelijoita haastateltiin tarkoitukseen kehitetyllä kysymys-
sarjalla ja vastaukset asetettiin 18 päätösmatriisiin. Kun tutkijat vertasivat Israelin 
neuvotteluryhmän matriiseja, he havaitsivat, että ryhmää luonnehti selkeä moni-
ajattelu kyseisessä päätöksentekotilanteessa.55  

Moniajattelusta voi aiheutua teorian mukaan useita seurauksia. Epäyhtenäi-
nen päätöksentekoryhmä toki välttää ryhmäajattelun tunnelivision ja vaihtoeh-
dottomuuden. Sen sijaan moniajattelu lisää todennäköisyyttä, että ryhmän pää-
töksentekoa leimaavat ristiriidat ja erilinjaisuudet, asioiden erilainen määrittely 
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sekä tietovuodot ryhmän ulkopuolisille. Tilanne voi johtaa siihen, että päätöksen-
tekoryhmä ei puhu ulkomaisille vastapuolilleen, kotimaiselle parlamentilleen sen 
paremmin kuin tiedotusvälineille niin sanoaksemme yhteen ääneen. Päätöksenteko 
perustuu moniajattelun vallitessa pienimpään yhteiseen nimittäjään. Kansainväli-
siin neuvotteluihin liittyessä tällainen päätöksenteko ei salli virheitä, sillä mikäli 
esimerkiksi vastapuolen sopimusehdotus torjutaan, sen uudelleen avaaminen on 
hankalaa ja torjumisesta seuraa todennäköisesti kiistatilanne ryhmän sisällä, joka 
on vielä kauempana konsensuksesta. 

Kaiken kaikkiaan yllä puheena olevat ilmiöt todistavat rationaalista pää-
töksentekoa vääristävistä psykologisista tai kognitiivisista rajoitteista. Tavallaan 
samaan sarjaan kuuluu etenkin journalismin alueella spekuloitu aihe: ulkopoliit-
tisten päättäjien lääkkeiden, päihdyttävien aineiden ja huumeiden käyttö, tai yk-
sinkertaisesti vanhuus ja sairaudet. Tällaisten asioiden vaikutusta päätöksentekoon 
on luonnollisesti lähes mahdotonta ainakaan tutkijankammiosta todentaa. Silti 
tiedetään, että ne ovat todellisuutta. Tunnettuihin tapauksiin kuuluu useita Yh-
dysvaltain presidenttejä. Woodrow Wilson kärsi presidenttikautensa loppupuolella 
aivoverenkiertohäiriöstä, joka saattoi aiheuttaa pysyviä kognitiivisten toimintojen 
häiriöitä. John F. Kennedy käytti kriisien keskellä steroideja ja runsain määrin 
kipulääkkeitä selkävaivaansa, millä on väitetty olleen vaikutusta hänen päätöksen-
tekoonsa Kuuban ohjuskriisin yhteydessä. Richard M. Nixon nautti runsaasti alko-
holia sekä mielialalääkkeitä. Nixonin masennukseen ottama epilepsialääke Dilan-
tin aiheuttaa käyttäjässään muistihäiriöitä ja hämmennystä. Tällä olisi väitteiden 
mukaan ollut seurauksia siinä määrin, että puolustusministeri James Schlesinger 
kielsi Vietnamin sodan eräässä vaiheessa sotilaskomentajia toteuttamasta presi-
dentin käskyjä, mikäli Schlesinger itse tai ulkoministeri ei niitä ollut vahvistanut. 
George H. W. Bush käytti Persianlahden sodan aikoihin runsaasti Halcion-nimistä 
ja nyttemmin jo useissa maissa kiellettyä unilääkettä. Sen mahdollisiksi sivuvai-
kutuksiksi listataan muun muassa sekavuus, puheen puuroutuminen, epätaval-
liset ajatukset ja käyttäytyminen, hallusinaatiot ja vainoharhaisuus, levottomuus 
sekä vihamielisyys.56 Mainittu ilmiö ei ole tietenkään yksinomaan amerikkalainen 
eriskummallisuus. Lähihistoriasta muistamme Venäjän presidentin Boris Jeltsinin, 
jonka runsasta alkoholinkäyttöä eivät julkisetkaan virkatehtävät näyttäneet estä-
vän; usein hän myös vetäytyi julkisuudesta ja jäi päiväkausiksi ”työskentelemään 
asiakirjojen kanssa”. Aihe ei luonnollisesti ole vieras suomalaisellekaan päätök-
senteolle, etenkään presidentti Urho Kekkosen ja ulkoministeri Ahti Karjalaisen 
ajoilta. Turun yliopiston poliittisen historian professori Timo Soikkanen toteaa 
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ulkoministeriön 1970-luvun historiasta kertovassa teoksessa Presidentin ministeriö, 
että joitakin lähteitä lukiessa saa lähes käsityksen, että ulkoministeriötä johdettiin 
alkoholin voimin.525 

Mielen syvyydet

Olemme yllä sivunneet lähinnä tiedonkäsittelyyn liittyviä eli kognitiivisia rajoittei-
ta, jotka estävät ihmistä olemasta rationaalinen. Tämä ei tietenkään ole psykolo-
gian koko kuva. Ihmiset ovat psykologian näkökulmasta syvästi erilaisia, kullakin 
on oma psykologiansa ja alitajuntansa. Tällainen lähtökohta hyväksytäänkin mon-
ta kertaa ulkopoliittisen päätöksenteon analyysin lähtökohdaksi tai ainakin osate-
kijäksi. Ulkopoliittisten johtajien arviointi heidän luonteenpiirteidensä perusteella, 
niin sanottu psykologinen profilointi58, on arkipäiväistä diplomaattiraporteissa, eri 
maiden tiedustelupalveluissa sekä arkipäivän journalismissa59. Ja vaikka ajatus sii-
tä, että ulkopolitiikan päättäjien luonne olisi ratkaisevaa, on puhtaan teoreettisesti 
etäällä realismin rationalistisesta maailmankuvasta, käytännössä myös pesunkes-
tävät reaalipoliitikot arvioivat valtiomiehiä ja heidän politiikkaansa juuri heidän 
luonteidensa tai ominaispiirteidensä pohjalta. 

Yhdysvaltain entinen ulkoministeri ja vannoutunut poliittinen realisti Hen-
ry Kissinger kirjoitti vuonna 2001 julkaistussa kirjassaan osuvan tuntuisen arvion 
Venäjän silloin uudesta presidentistä Vladimir Putinista. Sen mukaan Putin olisi 
ikään kuin taipunut aiemman pääuransa muokkaamana tiettyyn psykologiseen 
muottiin. Tästä psykologisesta taustasta voi Kissingerin mielestä vetää linjan hä-
nen tulevaan ulkopoliittiseen käyttäytymiseen:

Toisin kuin edeltäjänsä [Boris Jeltsin], joka teroitti hampaansa kom-
munistisen puolueen sisäisissä valtataisteluissa, Putin nousi salaisen 
poliisin maailmasta. Eteneminen tässä varjomaailmassa edellyttää 
vahvaa nationalistista sitoutumista sekä kylmää, analyyttistä luon-
teenpiirrettä. Se johtaa ulkopolitiikkaan, joka on verrattavissa tsaa-
rin aikojen vuosisatoihin, perustaen kansansuosionsa Venäjän missi-
oon ja pyrkimykseen vallita naapureitaan milloin se ei voi niitä alis-
taa. Suhteessa muihin suurvaltoihin se pitää sisällään yhdistelmän 
painostusta ja houkuttimia, joiden suhde saavutetaan huolellisella, 
kärsivällisellä ja varovaisella voimatasapainon manipuloinnilla.60

Tasapuolisuuden nimissä on huomautettava, että Kissinger tulkitsee venä-
läisen ”varjomaailman” huomattavasti rankemmalla kädellä kuin oman maansa 
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turvallisuuspalvelun. Kissingerin asiantuntijuutta toki lisää se, että hänellä itsel-
lään on toisen maailmansodan lopun ajoilta, ollessaan vielä hyvin nuori, suhteelli-
sen menestyksekäs tiedustelu-ura Saksassa – aivan kuten Putinillakin. Tästä syystä 
Putinin ja Kissingerin välille onkin muodostunut tietty henkilökohtainen suhde.61 
Mutta samalla logiikalla mitä Kissinger soveltaa Putiniin voisimme päätellä vas-
taavia asioita myös Yhdysvaltain presidentistä George H. W. Bushista, joka presi-
dentti Jimmy Carterin aikana toimi Yhdysvaltain keskustiedustelupalvelun CIA:n 
johtajana. Presidenttinä vanhempi Bush tuli kuitenkin kuuluisaksi juuri siitä, että 
hän saattoi Yhdysvaltain osalta loppuun presidentti Ronald Reaganin ja Neuvos-
toliiton johtajan Mihail Gorbatšovin aloittaman hankkeen – eli kylmän sodan lo-
pettamisen. 

Kissinger on silti vakuuttunut siitä, että juuri persoonallisuudella on merki-
tystä ulkopoliittisessa johtajuudessa. Ken Adelman, joka oli presidentti Reaganin 
ajan asevalvonnasta vastannut henkilö, on kirjoittanut lounastapaamisestaan Kis-
singerin kanssa:

[...] Kissinger siirtyi mieliaiheeseensa: johtajuuteen. Hän esitteli 
kiehtovia tosiasioita ja anekdootteja Metternichtistä ja Bismarckis-
ta, Talleyrandista ja Clemenceau’sta – kohdellen minua kuin yhden 
miehen Harvard-seminaarilaista. Keskeytin hänen puhetulvansa ja 
kysyin: ”Entä Ronald Reagan? Hänellä ei selvästikään ole mainittu-
ja ominaisuuksia, mutta hänellä on saavutuksia, jotka ovat vastaavia 
kuin mainituilla henkilöillä.” Tämä hämmennytti Kissingeriä niin 
paljon, että hän istui hiljaisena ehkä jopa viisitoista sekuntia. ”Rea-
gan on erilainen”, hän sanoi melko surumielisesti, ”hän ei ole kuten 
muut. Hän on sui generis. Ei, en voi selittää häntä.”62

  
Yhtä kaikki persoonallisuus on siis tärkeää myös (poliittiselle) realistille, jon-

ka metodologinen ohjenuora on kuitenkin rationaalisen valinnan teoria. Psykolo-
gisesta perustutkimuksesta voimme silti johtaa useita väittämiä, jotka eivät taivu 
minkään lajin rationaalisuuteen. Sikäli kuin hyväksymme väittämän psykologian 
merkityksestä, ongelma on siinä, miten voimme ulkopolitiikan tutkimuksessa lä-
hestyä näitä sielun syvyyksiä. 

Valtiotieteellinen tutkimus ulkopoliittisten johtajien psykologisista taipu-
muksista on suhteellisen vähäistä.63 Lähestymistapa on sen sijaan paljon yleisem-
pää historian alueella. Syy on selvä. Erotuksena lähihistorian tai käsillä olevan ajan 
ulkopolitiikan tutkijoista, historiantutkijoiden apuna on johtajien henkilökohtai-
nen tai heidän lähipiirinsä jälkeen jättämä lähdeaineisto, jonka kautta psykologisia 
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tekijöitä voidaan jossain määrin lähestyä. Lähdeaineistosta voimme tavata eläviä 
viitteitä päähenkilön luonteesta ja erilaisista toimintapiirteistä erilaisissa tilanteis-
sa. Juuri tämä psykologinen ulottuvuus tekee elämäkerroista ja muistelmista kiin-
toisia. 

Historiantutkijoilla ei kuitenkaan tavallisesti ole selkeää teoriaa siitä, miten 
psykologiset tekijät vaikuttavat ulkopoliittiseen päätöksentekoon.64 Poliittisen his-
torian alueella ehkä pisimmälle ulkopoliittisten johtajien psykologisten tekijöiden 
tutkimisessa ovat päässeet ne elämäkerturit, joiden lähestymistapaa kutsutaan psy-
kohistoriaksi. Tunnetuin psykohistoriallisen tutkimuksen kohde lienee Yhdysval-
tojen presidentti Woodrow Wilson; tämä johtuu siitä että hänestä vuonna 1956 
julkaistu Alexander L. Georgen ja Juliette L. Georgen elämäkerta jäi alan uraauur-
tavaksi klassikoksi.65 

Wilsonilla oli kunnianhimoinen isä ja ankaraan kuriin perustuva lapsuus. 
Lukihäiriöisen pojan oli kaikessa oltava paras ja ylitettävä itsensä. Nöyryyttämi-
nen oli yksi keinoista, joita isä käytti saadakseen poikansa menestymään. Tästä 
lapsuuden kokemuksesta psykohistorioitsijat ovat johtaneet väitteen, että juuri se 
oli taustalla Wilsonin ristiriitaisessa luonteessa. Tämä puolestaan johti moniin po-
liittisiin epäonnistumisiin. Wilson oli hyvä nousemaan tärkeisiin virkoihin. Mutta 
jo ollessaan vallan kahvassa – milloin Princetonin yliopiston rehtorina, milloin ku-
vernöörinä ja sitten presidenttinä – Wilson osoittautui taipumattomaksi, autori-
taariseksi ja jopa aggressiiviseksi johtajaksi. Psykohistoriallisen selityksen mukaan 
Wilson valtaan päästyään kompensoi lapsuuden nöyryytyksiä, hän etsi aina koh-
detta tukahdetulle vihalleen. Niinpä hän suututti väistämättä kaikki lähipiirinsä 
ihmiset ja menetti lopulta kaikkien luottamuksen ja ystävyyden. 

Suurin epäonnistuminen kansainvälisen politiikan alueella liittyi Kansain-
liittoon. Wilsonia pidetään ensimmäisen maailmansodan jälkeen Versaillesin rau-
hanneuvotteluissa perustetun Kansainliiton poliittisena isänä. Wilson itsekin vietti 
kuukausia näissä neuvotteluissa Euroopan mantereella – vaikka oli samaan aikaan 
presidentin virassa – ja sai ponnistuksistaan Nobelin rauhanpalkinnon lokakuussa 
1919. Tästä huolimatta Wilson ei onnistunut saamaan oman maansa kongressia 
ratifioimaan sopimusta! Se juuri johtui hänen kyvyttömyydestään tehdä komp-
romisseja ja tulla toimeen vastustajien kanssa. Wilsonin oma maa jäi täten hänen 
oman luomuksensa Kansainliiton ulkopuolelle. Tällä seikalla saattoi olla laajem-
paa merkitystä sodanjälkeiselle aikakaudelle kansainvälisessä politiikassa.  

Kaikki psykohistoriat palautuvat lapsuuteen. Adolf Hitleristä on lähes kai-
kissa hänestä kirjoitetuissa psykohistorioissa vallalla tulkinta, jonka mukaan tä-
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män koko aikuista toimintaa ohjasi ristiriitainen muisto tyrannimaisesta isästä 
sekä pojalleen ehdoitta omistautuvasta rakastavasta äidistä. On väitetty, että tämä 
kokemus kärjistyi joko todelliseen taikka unessa nähtyyn isän suorittamaan äidin 
raiskaukseen. Jotta koko myöhempi hitleriläisen politiikan kauheus tulisi selitet-
tyä, on nostettu esille myös juutalaisen lääkärin virheestä johtunut äidin kuolema. 
Yhtä kaikki psykohistoria piirtää kuvan katkerasta nuoresta miehestä, joka epä-
onnistui varhaisessa elämässään lähestulkoon kaikissa unelmissaan. Myöhemmin 
Hitler psykohistoriallisen selityksen mukaan kompensoi lapsuuden traumoja ja 
varhaisia epäonnistumisia poliittisena johtajana.66 

Luonnollisesti myös Josif Stalin on ollut antoisa kohde psykohistorialle. Jo 
George F. Kennan, Yhdysvaltain kylmän sodan patoamispolitiikan kehittäjä ja 
realisti, korosti Stalinin erikoista persoonallisuutta, erityisesti varhaisista koke-
muksista kumpuavaa alemmuuden tunnetta. Sen ansiosta ”Stalin oli kykenevä 
näkemään maailman ainoastaan omien henkilökohtaisten pyrkimystensä ja pelko-
jensa näkökulmasta”.67 Psykohistoriallisesta katsantokannasta Stalinin poliittinen 
toiminta ja tyyli esitetäänkin aina suorana seurauksena niistä luonteenpiirteistä, 
jotka muotoutuivat lapsuuden väkivaltaisessa perhehistoriassa – pitkälti samal-
la tavoin kuin Hitlerin tapauksessa. Robert C. Tucker, tunnettu amerikkalainen 
sovjetologihistorioitsija, piirsi sittemmin jo kaanoniksi muodostuneen psykohisto-
riallisen muotokuvan Stalinista. Narsistinen henkilökultti ja terroriin turvautumi-
nen vastustajien suhteen juontuivat lapsuuden traumoihin juurtuvasta itsevihasta 
ja sisäisistä ristiriidoista. Vieläpä latentin homoseksuaalisuuden tukahduttaminen 
on yhdistetty Stalinin poliittiseen toimintaan.68

Vladimir Putinista ei ole kirjoitettu täyttä psykohistoriaa, mutta arvatenkin 
tullaan kirjoittamaan. Jotkut ovat jo aloittaneet. Eturivissä on Helsingin ja Ou-
lun yliopistoissa sekä Aalto-yliopistossa vaikuttava kulttuuripsykologian ja monen 
muunkin oppialan dosentti Juhani Ihanus. Hän on jo useamman vuoden harrasta-
nut Putinin psykohistoriaa ja kirjoittanut artikkeleita aiheesta psykohistorian alan 
kansainväliseen julkaisuun. Ihanus kuvaa69 Putinin köyhää lapsuutta yksihuonei-
sessa kommunalkassa pietarilaisessa talossa, jossa rotat juoksevat käytävillä. Tämä oli 
silti, sen Ihanus itsekin myöntää, aivan tyypillinen asuinympäristö neuvostovaltion 
kasvateille Putinin sukupolvessa. Yhtä kaikki elämä oli pienestä pitäen taistelua 
isompien keskellä, ja omienkin keskuudessa etenkin isä osoitti ankaruutta ja rak-
kauden puutetta; pikku Vova ei koskaan saanut osakseen hellyyttä ja vanhempien-
sa suudelmia. Lapsen ruumiillinen stressi ja turhautuminen johtivat pidätettyihin 
raivon tunteisiin, joille ei helpolla löytynyt ilmaisutietä. Lapsi-Putinille syntyi tästä 
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itselleen pelko tunteiden ja hellyyden osoittamista kohtaan, eräänlainen luonteen 
kapseloituminen, joka heijastui omakohtaisen identiteetin rakentumisessa ja sit-
temmin tulevan aikuis-Putinin toiminnassa yhteiskunnan tasolla. 

Putinin mieskohtainen identiteetti muotoutui tämän yksityisen ja melko ta-
vanomaisen tragedian sekä totalitaristisen yhteiskuntajärjestelmän paineessa ensin 
kylmäksi tiedustelubyrokraatin luonteeksi. Yllättävän menestyksen, ensimmäisen 
presidenttikilvan ja tuoreen presidenttiyden kamppailuissa, Putinista kuitenkin 
tuli – Ihanuksen sanoin – ”rationaalinen terminaattori”, joka vihasi valtion vihol-
lisia. Ensi töikseen hän saattoi nämä, etenkin tšetšeenit, vastuuseen valtion hajot-
tamisyrityksistä, palautti Neuvostoliiton turvallisuuspalvelun KGB:n kunniaan, 
ripusti nuoruuden idolinsa Juri Andropovin, entisen KGB:n johtajan ja sittemmin 
puoluejohtajan kuvan seinälleen, ja ryhtyi luomaan vahvaa valtiota. Seuraten mo-
nia edeltäjiään Venäjän historiassa sekä omaa tunnemaailmaansa Putin tajusi Iha-
nuksen mielestä vaistomaisesti, että vain kova ylhäältä päin johdettu kuri saattoi 
tuoda pelastuksen venäläisen ihmisen sisäiselle ristiriidalle, sellaiselle totalitarismin 
runtelemalle psyykelle, joka kohdatessaan vapauden taipui itsesyytöksiin ja hä-
peään. Tuon ristiriidan ratkaisu oli itsevihan kohdistaminen ulkoisiin osapuoliin, 
sokea luottamus valtion johtoon joka osoitti viholliset; sellaiset joihin kukin saattoi 
purkaa sisäisen levottomuutensa. Venäjän kansan enemmistö seurasi kollektiivisen 
massapsykoosin lailla tätä huutoa. 

Henkilökohtaisesti Putin peitti Ihanuksen kaukopsykoanalyysissä sisäisen 
häpeän tunteensa turvautumalla kiukkuun ja raivoon, peittäen kaikki heikkouden 
merkit, vedoten voimaan ainoana keinona välttää tulemasta enää koskaan louka-
tuksi ja nöyryytetyksi. Fyysisesti hän jäädytti kasvonsa, mikä oli tahdoton merkki 
pidätetyistä haavoittuvista tunteista, joiden ilmaisemiseen hän oli kykenemätön. 
Mediatietoiset neuvonantajat saivat Putinin vain vaivoin oppimaan korkeintaan 
jonkinlaisen teennäisen, sisäistä tunnetta vääristelevän jälkihymyn. Viime kädes-
sä Putin tukahdutti sisäisen ristiriitansa narsismilla, mikä on ominaista kaikki-
valtiaille tyranneille. Se johti rajattomasta valta-asemasta käsin väistämättä pu-
tinismin syntymiseen, oman itsensä kloonaamiseen ympäristössään ja laajemmin 
yhteiskunnassa. Mutta tyrannin onnettomuudeksi tätä kaikkivaltiaisuutta seurasi 
ennemmin tai myöhemmin tietous omasta vanhenemisesta ja lopulta kuolemises-
ta; tämä heikkouden ja kuolevaisuuden väistämättömyys, Ihanus ennakoi vuonna 
2008, tulisi purkamaan lopulta Putinin itsevaltaisuuden suojaverhon ristiriitaiselta 
sisäiseltä maailmalta, ja johtaisi todennäköisesti aggressiiviseen ja sadistiseen käyt-
täytymiseen.    
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Ihanus ei ole tietenkään ainoa Putinin psykoanalysoija. Sveitsiläinen psyko-
analyytikko Philipp Jaffé on laajassa haastattelussa ilmaissut vaikutelmansa Pu-
tinista. Hänen mielestä lapsuuden trauma heikkoudesta leimaa tämän toimintaa 
presidenttinä: 

Vladimir Putin kokee minkä tahansa hyökkäyksen tai kritiikin Ve-
näjää kohtaan jonakin henkilökohtaisena, ja luulen, että hän tuntee 
että hänen, machon, täytyy vastata voimalla itsensä suojelemiseksi. 
Kaikki tämä juontuu lapsuudesta. Hänen on osoitettava, että on 
parempi olla ryhtymättä riitaan hänen kanssaan. Kun lapset tönivät 
häntä, hän osoitti hyvin vakuuttavalla tavalla fyysisen voimansa. 
Kukaan ei voi koskaan hallita häntä. Nämä henkilökohtaiset omi-
naisuudet Putin on siirtänyt poliittiseen toimintaansa. Juuri siksi 
hän on saavuttanut lähes absoluuttisen vallan Venäjällä.70

Kyseinen psykoanalyytikko näkee Putinin hyvin älykkäänä henkilönä, joka 
kuitenkin kärsii useista lapsuudesta periytyvistä komplekseista suhteessa etenkin 
naisiin, mutta myös yleensä ympäröiviin ihmisiin. Saavuttaessaan valta-aseman, 
jota ei rajoiteta määrällisesti tai ajallisesti, tällainen ihminen saattaa sairastua usei-
hin muihin oireyhtymiin. 

Putinin hyvä fyysinen kunto on ollut paljon esillä, mutta psykohistorian 
kanssa samansävyisesti on vaivatta löydettävissä paljon tekstejä, joissa juuri hänen 
henkinen terveydentilansa asetetaan kyseenalaiseksi. Vuoden 2015 alussa lehdis-
töön levisi jopa väite Pentagonissa vuonna 2008 tehdystä salaisesta tutkimuksesta, 
joka olisi väittänyt, että Putin saattoi kärsiä Aspergerin oireyhtymästä. Kyseessä 
on autismin eräs muoto, joka aiheuttaa muun muassa poikkeavaa sosiaalista käyt-
täytymistä. Syynä oireyhtymään pidetään perinnöllisistä tai ympäristöperäisistä 
geneettisistä sikiöaikaista kehityshäiriötä. Asia jäi keskeneräiseksi, sillä jotta asia 
olisi voitu kiistattomasti todeta – kuten lehdistö asiasta spekuloi – Putinin oli-
si pitänyt suostua aivojen magneettikuvaukseen. Putinin puhemies luonnollisesti 
tyrmäsi väitteet tyystin.71

Tällaiset usein suosituiksi muodostuvat tarinat, tietynlainen demonisointi, 
tulevat juuri psykohistoriallisesta tulkintaperinteestä.72 Oppisuunta on kuitenkin 
itsessään niin monipolvinen, että yksin sen sisäisistä tulkintaerimielisyyksistä on 
kirjoitettu joukko kirjoja. Niinpä psykohistoriallisissa tutkimuksissa ei olekaan mi-
tään yhtä yhtenäistä taustateoriaa. Yhdet kirjoittajat soveltavat psykoanalyysiä, 
toiset lääketieteellistä analyysiä, kolmannet taas perustavat väitteensä arkipäivän 
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psykologialle. Monet psykohistoriallisesti kirjoitetut kuvaukset valtionpäämiesten 
ulkopoliittisesta toiminnasta ovat lisäksi paitsi teoreettisesti heikosti perusteltuja, 
myös todistusaineistonsa puolesta kestämättömiä; eihän ole mitään helppoa tai 
ainakaan kliinistä tapaa tunkeutua kuolleiden tai elävien valtiojohtajien mieliin. 

Lukuunottamatta tietenkin Vladimir Leniniä, jonka aivoja varten perustet-
tiin Neuvostoliitossa erityinen Moskovan aivoinstituutti. Aivot leikattiin 31000 
siivuksi, olihan tarkoitus paljastaa Leninin nerouden lähde. Pääasiantuntijaksi kut-
suttu saksalainen neurologi Oskar Vogt löysikin Leninin aivokuoresta poikkeuk-
sellisen suuria niin sanottuja pyramidisoluja.73

Koodattua päätöksentekoa

Psykohistorian lisäksi politiikantekijöiden mielen saloja on tutkittu valtio-opilli-
sessa kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa. Tutkimusote on kuitenkin eräällä 
tavoin vastakkainen psykohistorialliselle suuntaukselle, ainakin mitä tulee todis-
tusaineistoon. Oletuksena tällaisessa tutkimuksessa on, että julkisista puheista ja 
muusta saatavilla olevasta aineistosta voimme sisällönanalyysin avulla päätellä ai-
nakin jotakin johtajien luonteesta, johtamistyylistä, maailmankuvasta ja muista 
psykologisista tekijöistä. Tätä on kutsuttu uskomusjärjestelmien tutkimukseksi. Täl-
lainen tutkimus tekee vakavan yrityksen kartoittaa päätöksentekijöiden keskeisiä 
uskomuksia, joiden varassa he päätöksiään tekevät. Henkilökohtaisten uskomus-
ten ja laajojen yleisempien ideologioiden välinen raja ei tietenkään voi olla täysin 
selvä.74 Lähestymistapa paljastaa kaikesta huolimatta kiinnostavia asianhaaroja 
paitsi ulkopoliittisten päätöksentekijöiden maailmankuvasta, myös tarkemmasta 
käyttäytymismallista.  

On esimerkiksi yleisesti tunnettua, että yllä mainittu Henry Kissinger – 
joka toimi Valkoisen talon turvallisuuspoliittisena neuvonantajana sekä sittemmin 
ulkoministerinä presidenttien Richard Nixonin ja Gerald Fordin hallintokausilla – 
omasi maailmankuvan, joka perustui klassiselle tai poliittiselle realismille; siitä to-
disti jo hänen aiemman akateemisen uransa aikana selkeästi ilmi tuotu poliittinen 
filosofia. Tarkempi tutkimus Kissingerin neuvottelustrategiasta Pohjois-Vietnamin 
kanssa väitti lisäksi, että Kissinger kirjaimellisesti hahmotti tilanteen aiemmin 
käsitellyn peliteoreettisen kaltaisena. Ymmärtäen turvallisuusdilemman logii-
kan, jossa osapuolten pyrkiessä omaan voittoon ja toisen häviöön saatetaan päätyä 
järkiperäistenkin valintojen kautta kummankin kannalta ei-haluttuun lopputu-
lokseen, hän valistuneena realistina etsi tietä kompromissiin. Niinpä hän pyrki 
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osoittamaan tämän harmillisen lopputuleman mahdollisuuden vastapuolelle, jotta 
osapuolet päätyisivät kaikkein rationaalisimpaan ratkaisuun.75 Tällaisessa tarkas-
telussa kenen tahansa valtiomiehen realismi saa uuden sävyn. Se ei enää ole objek-
tiivinen totuus maailmasta, vaan ainoastaan heijastuma päätöksentekijän omasta 
subjektiivisesta logiikasta, uskomusjärjestelmästä ja maailmankuvasta.

Niin sanottu operationaalinen koodi on ollut yksi eniten käytetyistä teoreetti-
sista käsitteistä ja metodologisista lähestymistavoista hahmotettaessa päätöksen-
tekijöiden uskomuksia.76 Operationaalisen koodin käsitteen loi venäläisperäinen 
yhdysvaltalainen sosiologi ja politiikkatieteilijä Nathan Leites tutkiessaan 1950-
luvulla Neuvostoliiton ulkopolitiikkaa. Tutkimussuuntausta kypsytteli käytännöl-
lisemmäksi Leitesin oppilas, jo mainittu Stanfordin yliopiston professori Alexander 
George 1970-luvulla.77 

Teorian, tai ehkä pikemmin tutkimusmenetelmän, ydinajatuksena on, että 
päätöksentekijöillä on vahvoja käsityksiä maailman luonteesta ja siinä toimivista 
strategioista. Voimme jäljittää niitä tutkimalla päätöksentekijöiden taustaa, kirjoi-
tuksia, haastatteluita, julkisia puheita, toimia, muistelmia ja muita vastaavia läh-
teitä.78 George, joka sanoi operationaalisen koodin avulla tutkivansa rationaalisen 
päätöksenteon kognitiivisia rajoja, lajitteli operationaalisen koodin viiteen todellisuu-
den luonnetta kajoavaan filosofiseen kysymykseen sekä viiteen välineelliseen tai 
enemmän toimintaan liittyvään kysymykseen. Filosofiset kysymykset koskettivat 
todellisuuden luonnetta; sellaisia perusasioita kuten onko politiikka perusluonteel-
taan sopusointuista vai vastakkainasettelua, voidaanko tulevaisuutta ennustaa tai 
mikä on sattuman osuus elämässä. Välineelliset kysymykset taas olivat sen kaltai-
sia kuten miten poliittisia tavoitteita edistetään parhaiten tai miten riskejä voidaan 
hallita.79  Nämä kysymykset olemme koonneet Taulukkoon 8. 

Päätöksentekijät erosivat Georgen mielestä huomattavasti toisistaan näihin 
kysymyksiin löydettyjen vastausten perusteella. Tutkijan tehtävänä on rakentaa 
vastauksista päätöksentekijän operationaalinen koodi. Tästä koodista voimme 
vuorostaan johdattaa tai jopa ennustaa sen, miten päätöksentekijä reagoisi erilai-
siin ärsykkeisiin ja ulkopoliittisiin tilanteisiin. 

On huomautettava, että Georgen käsityksen mukaan operationaalinen koo-
di ei ole ainoa päätöksentekoon vaikuttava tekijä, vaan yksi monista. Tietyissä ti-
lanteissa juuri päätöksentekijän mieleen koodattu uskomusjärjestelmä saattaa silti 
olla ratkaiseva tekijä toimintamallin valinnassa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkik-
si yllätykselliset tilanteet sekä sellaiset, joihin sisältyy suuri määrä epävarmuutta. 
Tällöin rutiininomaiset rationaaliset toimintamallit eivät toimi. Päätöksentekijä 
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joutuu kiireesti hahmottamaan tilanteen olemuksen sekä tekemään päätöksiä sen 
vaatimista toimista.80 

Operationaalisen koodin käsitettä on sovellettu useisiin ulkopoliittisiin joh-
tajiin ja voidaan puhua selkeästä koulukunnasta. Leitesin pioneeritutkimus, jonka 
hän kirjoitti tunnetussa kalifornialaisessa tutkimuslaitoksessa RAND Corpora-
tion – kyse oli tilaustyöstä Yhdysvaltain ilmavoimille – kohdistui bolševikkien 
operationaaliseen koodiin: eritoten Vladimir Leninin ja Josif Stalinin ajatteluun 
ja toimintaan. Leites luki tarkasti mainittujen poliittisten johtajien puheet ja kir-
joitukset, mutta sen lisäksi turvautui myös venäläiseen kaunokirjallisuuteen. Hän 
havaitsi, että bolševikkien luonne poliittisina päätöksentekijöinä oli jäykkä, epä-
luuloinen ja varovainen, jatkuvasti aggressiivinen ja sitoutunut konkreettisiin toi-
miin. Leites väitti, että tämä toimintamalli edusti tiedostamatonta reaktiota niihin 
metafyysisiin ja irrationaalisiin virtauksiin, jotka olivat yleisiä 1800-luvun lopun 
venäläisen uudistusmielisen älymystön keskuudessa. Se mitä Leitesilla oli mielessä, 
tulee selväksi jos ajattelemme vaikkapa Dostojevskin kaksijakoisia hahmoja, sel-
laisia joissa sana ja teko, vilppi ja totuus, kaikkein alhaisin pahuus ja mitä korkein 
hyve, ovat yhtä aikaa läsnä. Leninin osalta kyse oli – Leites väittää – osaltaan pyr-
kimyksestä muuttaa juuri tällaista venäläiselle älymystölle tyypillistä ristiriitaista 
luonteenpiirrettä rationaalisemmaksi. 

Leites muotoili huomionsa bolševikkien yleiseksi operationaaliseksi koodik-
si. Se käsitti toimintamalleja, jotka hän määritteli näille ominaisiksi: pyrkiminen 
aina äärimmäisille rajoille; vastustajan perääntymisen ja horjumisen mahdollisim-
man suuri hyväksikäyttö lisätavoitteita esittämällä, tietäen kuitenkin milloin oli 
syytä pysähtyä; kieltäytyminen tulemasta provosoiduksi; myöntyminen tilapäisiin 
myönnytyksiin ja rauhanomaiseen rinnakkaineloon, mutta pitäen mielessä koko 
ajan perusristiriita sekä lopullisen voiton tavoite.81

John Lewis Gaddis, Yalen yliopiston professori ja tunnettu kylmän sodan 
historioitsija, käytti operationaalista koodia apuvälineenään, kun hän tulkitsi Yh-
dysvaltain presidenttien erilaisia strategianvalintoja; alkaen aina Franklin Delano 
Rooseveltista ja päätyen Ronald Reaganiin. Gaddis esittää juuri tässä yhteydessä 
näkemyksen, että vaikka kaikki kylmän sodan kauden Yhdysvaltojen hallinnot 
noudattivat patoamispolitiikkaa, kullakin oli oma käsityksensä siitä, mitä se käy-
tännössä tarkoitti. Operationaalinen koodi oli yksilöllinen, mutta tietty jakolinja 
kulki demokraattien ja republikaanien välillä. Demokraattiset presidentit olivat 
taipuvaisia symmetriseen patoamiseen, joka nojautui sotilaalliseen vastakkain-
asetteluun. Se oli taistelua ennemminkin Neuvostoliiton johtamaa kansainvälistä 
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kommunismia kuin itse Neuvostoliittoa vastaan. Tästä näkökulmasta kansalliset 
vallankumoukset tulkittiin automaattisesti Neuvostoliiton aikaansaannoksiksi. 
Epäsymmetrinen patoaminen, jota republikaaniset presidentit pääosin harjoitti-
vat, suuntautui selkeämmin juuri Neuvostoliittoon, kyseisen maan selkeää realis-
tista uhkaa vastaan. Tämä linja käytti runsaammin psykologisia, diplomaattisia 
sekä muita ulkopolitiikan keinoja ja valikoi kohteensa tarkemmin.82

Vladimir Putinin operationaalista koodia on analysoitu hänen juuri astues-
sa virkaan vuonna 2000. Kyseessä on Stephen Dysonin artikkeli, joka noudattaa 
tunnollisesti Alexander Georgen alkuperäistä kaavaa.83 Lähdeaineistona on käy-
tetty Putinin henkilöhistoriaa, hänen ammatillisen taustaorganisaationsa Neu-
vostoliiton turvallisuuspalvelun KGB:n ”virallista käsikirjaa”, jonka perusvireen 
Putinin oletetaan omaksuneen, hänen omaelämäkerrallista ja yllättävän paljasta-
vaa ja narsistista haastattelukirjaansa, Putinin presidenttiyden ensivaiheen puheita 
ja kirjoituksia sekä tietenkin Putinin varsinaista sisä- ja ulkopoliittista toimintaa. 
Tällä perusteella Dyson tuli johtopäätökseen, että Putinin ajattelunjuoksua leimaa 
usko normien ja sääntöjen noudattamiseen vastavuoroisuuden pohjalta. Hänen 
luonteensa johdattaa hänet periaatteessa pyrkimään sopusointuiseen poliittiseen 
elämään. Mutta mikäli hän kokeekin, että muut eivät noudata hänen yhteisiksi 
kuvittelemiaan sääntöjä, hän iskee säälimättä takaisin. Hänen pitää osoittaa, mikä 
on seuraus sääntöjen rikkomisesta. Isku iskusta on Putinin toimintamalli. 

Kyseisessä varhaisessa analyysissä esimerkkinä ja todistusaineistona oli Pu-
tinin taipumaton linja Tšetšenian separatismiin. Selitys sopisi ehkä myös siihen 
uudempaan monissa tulkinnoissa esitettyyn käsitykseen, että Ukrainan kriisi ja 
erityisesti Krimin valloitus oli rangaistus siitä, että Yhdysvallat ei kansainvälisis-
sä suhteissa Putinin mielestä noudattanut kansainvälistä oikeutta eikä yhteisesti 
sovittuja sääntöjä. Toisaalta kyseisen analyysin mukaan Putin ei ole itse halukas 
sopeutumaan liian rajoittaviin normeihin ja sääntöihin, sellaisiin joista ei ole ulos-
pääsyä. Lisäksi hänelle on ominaista valita ainoastaan sellaisia politiikan päämää-
riä, jotka ovat sekä saavutettavissa että mitattavissa. Hänen politiikkaansa leimaisi 
yhden askeleen ottaminen ennen seuraavaa. Kokonaisuudessaan Putinin opera-
tionaalisessa koodissa ilmenee jonkinlainen kaksinaisuus: jo mainittu vahva nor-
miuskollisuus – olihan hän valinnut aikoinaan juuri oikeustieteellisen tiedekunnan 
opinahjokseen – mutta mikäli muut eivät toimineet tämän mukaan, hän on valmis 
anarkiaan ja vaarallisiin seikkailuihin. ”Politiikantekijää voi varoittaa, että Putin 
vastaa yhtä hyvin ’huonoon’ kuin ’hyvään’ käytökseen, ja että yhteistyön murtu-
minen on todennäköisesti katkera ja pitkäikäinen.”84
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Aivan viime aikoina operationaalisen koodin tutkimus on kokenut uuden 
kukoistuskauden. Menetelmällisesti tämä koulukunta on tavallaan palannut 
skientismin alkujuurille, joka painotti määrällisiä menetelmiä ja uskoi tietokonei-
den ratkaisevan poliittisen tutkimuksen ongelmat.85 Jos jokin psykologinen tutki-
musote pyrkii tavoittelemaan tätä aiempaa ulkopolitiikan analyysin tieteellisyyttä 
tai toisaalta nykyaikaisten rationalistien tietokoneoptimismia, se on juuri nyky-
aikainen operationaalisen koodin tutkimus. Tässä tutkimuksessa hyödynnetään 
usein suuria tekstimassoja, joita käsittelemään tarvitaan tällaista tehtävää varten 
suunniteltuja tietokoneohjelmia. Ohjelmat pystyvät mittaamaan Georgen alkupe-
räisten kysymyssarjojen osalta suhteellisia lukuja, jotka kuvaavat esimerkiksi po-
liittisen päättäjän käsitystä kansainvälisen järjestelmän luonteesta tai halukkuutta 
riskinottoon. Tämä on tuonut mitattavuutta operationaalisen koodin tutkimuk-
seen ja mahdollistaa samalla jonkinlaisen vertailevan ulkopoliittisen päätöksente-
on tutkimuksen. 

Myös teoreettisesti nykyinen tutkimus on avannut uusia ovia. Aiemmassa 
tutkimuksessa oletuksena oli, että päätöksentekijöiden operationaalinen koodi ei 
juuri muutu, vaan se on kehittynyt jo varhaisina kasvuvuosina. Tosin jo George kä-
sitteli alkuperäisessä artikkelissa operationaalisen koodin muutosta, mutta hänel-
lä oli mielessä Leitesin bolševikkien operationaalinen koodi; hän näki muutoksen 
Josif Stalinin aikaisen bolševismin ja Nikita Hruštšovin kauden bolševismin välil-
lä. George korosti että kaikken merkittävin muutoksen osoittaja, josta tavallaan 
muut operationaalisen koodin ominaisuudet riippuivat, oli se, miten päätöksen-

Taulukko 8: Georgen (1969) operationaalinen koodi
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tekijä vastaisi yllä esitettyyn ensimmäiseen filosofiseen kysymykseen. Juuri tämä 
vastaus oli hänen nähdäkseen muuttunut bolševikkien operationaalisessa koodissa 
puoluejohtajan vaihduttua.86 

Mutta nyt uuden sukupolven tutkijoiden pohdinnan kohteeksi on noussut 
alkujaan tutkimussuuntaukseen kuulumaton kysymys: miten operationaalinen 
koodi muuttuu yksittäisellä poliittisella johtajalla tämän uran aikana? Tätä on 
voitu tutkia ottamalla käsittelyn alle saman henkilön puheita, haastatteluita ja 
kirjoituksia eri ajankohtina. On osoitettu, että esimerkiksi Lyndon B. Johnsonin 
käsitys siitä, kuinka paljon hän pystyi kontrolloimaan ulkopolitiikan tapahtumia 
ja kuinka paljon oli sattumasta kiinni, muuttui keskellä Vietnamin sotaa. Samaan 
aikaan hänen riskinottohalukkuutensa laski.87 Jimmy Carterin operationaalisen 
koodin on todettu muuttuneen Neuvostoliiton tunkeuduttua Afganistaniin; se 
muuttui yhteistyöhön pyrkivästä lähestymistavasta ja yleisestä optimismista kohti 
konfliktuaalista ja pessimististä maailmankuvaa.88 George W. Bushin operationaa-
lisen koodin muutosta on tutkittu vertailemalla neljää aikakautta: kuvernöörikau-
si; vasta valittu presidenttikausi ennen 11. syyskuuta tapahtumia; kausi tämän ta-
pahtuman jälkeen; sekä aivan toisen presidenttikauden loppu. Syyskuun 11. päivä 
2001 muodostaa selkeän piikin Bushin asenteissa koskien erityisesti kansainvälisen 
järjestelmän luonnetta sekä hänen uskoaan kykyihinsä toteuttaa (tai oikeammin 
olla toteuttamatta) omia arvojaan tässä järjestelmässä.89 Mao Zedongin operatio-
naalisen koodin muutosta on tutkittu samalla menetelmällä; on havaittu hänen 
vahvistaneen Korean sodan vuoksi jo valmiiksi konfliktuaalista maailmankuvaan-
sa.90 Myös Bill Clintonin91, Fidel Castron ja Kim Il Sungin92 operationaalisessa 
koodissa on havaittu tapahtuneen selviä muutoksia.

Huomionarvoista on, että Georgen kahdesta kysymyssarjasta, joista ensim-
mäinen kuvasi perusluonteisia filosofisia käsityksiä ja toinen välineellisiä kysymyk-
siä eli ikään kuin toimintatapoja, juuri ensimmäisten on havaittu muuttuneen. 
Niissäkin tapauksissa joissa myös jälkimmäisissä kysymyksissä havaittiin tilastolli-
sesti merkittävää muutosta, muutos oli lievää verrattuna filosofiseen kysymyssar-
jaan. Vaikka huomio tavallaan on yhdenmukainen Georgen alkuperäisen mallin 
kanssa, se on täysin vastoin perinteistä käsitystä ulkopoliittisesta oppimisesta. Ai-
emman tutkimuksen mukaan perustavat uskomukset ovat kaikkein pysyvimpiä, 
kun taas toimintatavat muuttuvat helpommin.93 Tätä uusien tutkimustulosten 
ja perinteisten näkemysten ristiriitaa ei ole toistaiseksi tyydyttävästi selitetty. Voi 
olla, että se selittyy käytetyillä menetelmillä. Yhtä kaikki uusimman tutkimuksen 
mukaan näyttäisi siltä, että vaikka poliittisten päättäjien peruskäsitykset muuttui-
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sivat – esimerkiksi jonkin vakavan kriisin seurauksena – heidän toimintatapansa 
säilyisivät pitkälti ennallaan. Ongelmallista tässä uudessa avauksessa operatio-
naalisen koodin tutkimuksessa on, että mikäli operatiivinen koodi huomattavasti 
muuttuu, onko käsite enää käyttökelpoinen selittämään ja ennustamaan ulkopo-
liittisten johtajien päätöksiä.

Vielä eräs maininnan arvoinen käsite tutkittaessa poliittisten päätöstente-
kijöiden uskomuksia on kognitiivinen kartta. Se tulee lähelle operatiivista koodia. 
”Kartalla” ei tässä yhteydessä tarkoiteta niinkään maantieteellistä maailmankuvaa 
kuin eri käsitteiden suhdetta toisiinsa.94 Käsitteet, muuttujat ja niiden suhteet löy-
tyvät päätöksentekijöiden teksteistä ja puheista. Kartan analysoijan tehtäväksi jää 
asettaa nämä käsitteet jonkinlaiseen järjestykseen ja sellaiseen keskinäiseen suhtee-
seen, jollaisessa ne vaikuttavat päätöksentekijän mielessä olevan. 

Voimme esimerkiksi ajatella – hypoteettisesti koska tällaista analyysiä ei ole 
tehty – että presidentti Putinin puheissa toistuu tarve yhtäällä ”Venäjän suuruu-
den” palauttamisesta ja toisaalla puhe ”venäläisen kansan hyvinvoinnista”. Voimme 
ehkä teksteistä ja puheista päätellä, että järjestyssuhde näille kahdelle käsitteelle 
on sellainen, että edellinen on ehto jälkimmäiselle. Erilaisia tietokoneohjelmia on 
jo vuosikymmeniä kehitelty, jotta tällainen tekstien ja puheiden sisällönanalyysi 
olisi suurimittaisempaa ja luotettavampaa. Pulmalliseksi tällaisen tekniikan kui-
tenkin tekee se, että voimme väittää kirjoitusten ja puheiden olevan vain pelkkää 
retoriikkaa, propagandaa tai hämäystä, ja todellisuus saattaa piirtää kerralla kart-
tamme toisenlaiseksi.

Ulkopolitiikkaa tunteella

Venäjän tarkoitusperää ryhtyä sotilaalliseen voimankäyttöön Ukrainassa maalis-
kuussa 2014 arvioitiin tiedotusvälineissä seuraavasti:

Monet tutkijat ovat kuvailleet Putinin toimintaa tässä kriisissa hieman 
epärationaaliseksi. Pelin panokset ja strategia eivät ole ihan linjassa voit-
tomahdollisuuksien kanssa. Useampi kuin yksi asiantuntija on sanonut: 
tässä ei nyt mennä järjellä vaan tunteella. Ja mistä se tunteellisuus joh-
tuu? Kenties siitä että nyt ollaan alueella, joka on Putinille henkilökoh-
taisesti arka.95

Tämä on yksi selitys, vaikkakaan ei tutkimukseen perustuva vaan journalis-
tista arvuuttelua ja kuulopuhetta. Se perustuu teoreettiseen otaksumaan tunteiden 
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keskeisestä merkityksestä ulkopoliittisessa päätöksenteossa. Toinen arvio esittää 
samansuuntaisesti, että kun Ukrainan parlamentti syrjäytti Venäjän tukeman pre-
sidentin Viktor Janukovytšin ja valitsi länsimielisen linjan, Venäjän johtajat tunsi-
vat tulleensa loukatuiksi. Olihan Venäjä asettunut näyttävästi juuri Janukovytšin 
taakse, joka Venäjän näkemyksen mukaan pakotettiin pakenemaan kuin varkain:

He reagoivat hyökkäävästi, koska heidän vaatimuksiaan ei otettu 
tarpeeksi vakavasti. Syy on kuitenkin paljon syvemmällä: he koke-
vat, että maailma suhtautuu Venäjään epäkunnioittavasti ja petol-
lisesti.96

Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov viestitti samanlaista loukkaantumista 
haastattelussaan syyskuussa 2014, joka koski Venäjää kohdanneita pakotteita:

Venäjä kostaa. Tällainen on tilanne, kun toiset aloittavat ensin. Pal-
jon on kirjoitettu nyt siitä, olisiko meidän pitänyt tehdä sitä tai ei. 
Mutta tiedättehän, että kun sinua rangaistaan   kuin syyllistä koulu-
laista... Venäjä ei voi jäädä välinpitämättömäksi tässä tilanteessa.97 

Vastaavia esimerkkejä ulkopolitiikan käytännöstä ja sen journalistisesta ku-
vaamisesta, joissa tunteet esitetään tekojen selittäjinä, on helppo löytää vaikka 
miten runsaasti. Sen sijaan teoriaa tunteiden merkityksestä ulkopoliittisessa pää-
töksenteossa ei ole oikeastaan edes olemassa. 

Psykologinen ja ennen kaikkea neurologinen tutkimus on kuitenkin viime 
vuosina tehnyt suuria harppauksia ymmärryksessä, joka koskee tunteiden mer-
kitystä päätöksenteossa. Tässä uusimmassa tutkimuksessa merkille pantavaa on 
oivallus, että tunteet eivät ole välttämättä rationaalisuudelle vastakkaisia; ne ei-
vät ole vain ääritilanteissa esiin nousevia mielen impulsseja. Tunteet ovat pikem-
minkin välttämättömiä ihmisen rationaalisuudelle. Rationaalinen tiedonkäsittely 
ja tunteet ovat ihmisaivoissa paljon läheisemmässä suhteessa – tavallaan yhteen 
kietoutuneita – kuin on aiemmin ajateltu. On peräti niin, että tunteet ovat neu-
rologisessa mielessä olemassa ”ennen” rationaalista ajattelutapahtumaa. Tämän 
tutkimusväitteen mukaan tunteet ovat läsnä aina ja kaikkialla, myös aivan arki-
päiväisessä politiikan tekemisessä.98

Monet rationalistisilta näyttävät uskomukset perustuvat tunteisiin. Tunteet 
vahvistavat uskomuksia ja niiden merkitystä päätöksenteossa. Washingtonin yli-
opiston professorin John Mercerin mukaan99 uskomuksia ei voidakaan erotella sen 
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mukaan, että ne olisivat puhtaasti kognitiivisia tai tunteiden vuoksi vinoutuneita. 
Esimerkkinä Mercer pitää uskottavuutta, jonka arvioiminen perustuu hänen mu-
kaansa aina tunneperäisiin tulkintoihin. Yhdysvaltojen ulkopolitiikan ja sen soti-
laallisen pelotteen uskottavuus riippuu siis siitä, minkälaisten tunteiden pohjalta 
Yhdysvaltoihin suhtaudutaan. Niin ikään käsityksiä oikeudenmukaisuudesta ei 
voi erottaa emotionaalisista uskomuksista siitä, mikä on oikein ja mikä väärin. Tu-
lanen yliopiston professori Christopher Fettweis100 on vuorostaan tarkastellut sitä, 
miten Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa ohjaavat uskomukset perustuvat sellaisille 
tunteille kuin pelko ja kunnia. Toisin kuin Mercer, hän pitää tällaisia uskomuksia 
irrationaalisina, mikä on johtanut sairaalloisiin pelkoihin ja tarpeisiin puolustaa 
kunniaa. Fettweisin mukaan tunteiden vaikutusta uskomuksiin tulisikin vähentää, 
kun taas Mercerin mielestä ne tulisi ennemminkin ottaa paremmin huomioon.

Tunteiden tutkimista päätöksenteossa ovat estäneet menetelmälliset hanka-
luudet, tai ainakin kuvitellut hankaluudet, jotka suurelta osin palautuvat vanhaan 
filosofiseen kysymykseen: miten päästä toisen mielen sisälle. Tämä on johtanut sii-
hen, että tunteita ei ole haluttu tutkia, koska niitä ei voida tutkia riittävän tarkasti. 
Näin on etenkin kansainvälisen politiikan tutkimuksessa, jossa harvoin päästään 
seuraamaan aitoja päätöksentekotilanteita tosiajassa, saatikka mittaamaan pää-
töksenteon aikana päättäjissä tapahtuvia fyysisiä tai neurologisia muutoksia. Toi-
saalta menetelmällinen kynnys on johtanut siihen, että on tutkittu mieluummin 
tunteiden esiintymismuotoja tai niiden ilmaisemistapoja, esimerkiksi puheessa tai 
tekstissä, kuin itse tunteita tai niiden vaikutusta käyttäytymiseen. Molemmissa 
tapauksissa on syyllistytty päätelmään, jota voi moittia: metodi määrää tutkimus-
kysymyksen eikä tutkimuskysymys metodia. Kadonneita avaimia etsitään katu-
lampun alta, koska siellä on valoa, eikä sieltä, mihin ne on hukattu. 

Tunteita pidetään arkiajattelussa enemmän yksityiseen kuin julkiseen piiriin 
kuuluvina. Tämä on vain osittain totta. Valtiolle tyypilliset byrokraattiset päätök-
sentekokoneistot ovat toki rakennettu tavalla, joiden ajatellaan vaimentavan im-
pulsiiviset tunnereaktiot. Tunteita ei silti voi pitää vain yksilöiden ominaisuutena. 
Tunteita koetaan ja ilmaistaan usein nimenomaan kollektiivina. Kansallisvaltiot 
ovat usein rakentuneet tunnesiteiden varaan.  Moni hyväksyykin ajatuksen, että 
yleinen mielipide on tunteellinen, mutta näkee päätöksentekijöiden paremmin 
manipuloivan kansalaisten tunteita kuin toimivan itse niiden motivoimana. Tällai-
nen ajattelutapa antaa ehkä liian kapean kuvan poliitikkojen vaikutteista. Paljon 
luontevampaa olisi nähdä politiikkojen elävän samassa tunneilmastossa äänestäji-
ensä kanssa ja pystyvän juuri siksi hyödyntämään niitä politiikassa.101
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Usein on kuultu myös toteama, että tunteilla leimaaminen on vähättelyä ja 
loukkaavaa. Jos ulkopoliittista päätöstä tai esiintymistä pidetään tunteellisena, sen 
ymmärretään merkitsevän samaa kuin että se olisi irrationaalista. Sitä ei siis pitäisi 
ottaa vakavasti, sillä tunteellinen reaktio ei ole pohdittu eikä pysyvä. Kun siihen 
ei kiinnitä huomiota, se menee ohi, ja järki on hierarkiassa ylempänä kuin tunne. 
Ajattelu pohjautuu usein stereotyyppisiin dikotomioihin: miehet ja länsimaiset yh-
teiskunnat ovat rationaalisia, naiset, lapset ja toiset kulttuurit taas tunteellisia.102 
Tunteilla selittäminen ei kuitenkaan pakota sitoutumaan tähän käsitteelliseen 
hierarkiaan. Päinvastoin vain tunteita tutkimalla ja niiden merkitystä paremmin 
ymmärtämällä järjen ja tunteiden välinen vastakkainasettelu voidaan haastaa ja 
ylittää. Mikään edellä mainituista ongelmista ei siis lähemmässä tarkastelussa joh-
da siihen, että tunteita ei pitäisi tutkia, saati että niillä ei olisi merkitystä valtioiden 
välisissä suhteissa ja ulkopolitiikassa. 

Jo Max Weber esitti ajatuksen, että on parempi puhua rationaalisuuden eri 
muodoista kuin järjestä ja tunteista. Se mitä yleensä pidetään rationaalisuutena, 
on vain yksi rationaalisuuden muoto. Seurauksia laskeva välineellinen rationaa-
lisuus ei ole samanlaista kuin tunteiden logiikka, jota voi kutsua affektiiviseksi 
rationaalisuudeksi.103 Tunteiden ymmärtämiseksi ei ole kuitenkaan yhtä yleisesti 
hyväksyttyä teoriaa. Käsite tunne, jolle esimerkiksi englannin kielessä on monta 
vastinetta, on jo terminologisesti pulmallinen: tarkoitammeko suomen kielen tun-
teella englannin sanaa emotion, passion, feeling vai affect? 

Tavanomainen käsitys on, että tunteet koostuvat useista osatekijöistä: fyy-
sisistä muutoksista elimistössä, näiden muutosten kokemisesta, tilanteen arvioin-
nista, tunteiden ilmaisemisesta, käyttäytymistaipumuksista ja tunteita koskevista 
sosiaalisista rakennelmista. Tunteita koskevat teoriat eroavat silti sen mukaan, 
mille näistä osatekijöistä asetetaan eniten painoa ja miten ne liittyvät toisiinsa. 
Tunteiden osatekijät voi nähdä osina tunteiden kimppua, vaikka kaikki osateki-
jät eivät olisikaan aina samalla tavalla läsnä. Tunteita koskevan tutkimuksen olisi 
silti jotenkin pyrittävä säilyttämään tunteiden moniulotteisuus, jotta puhuisimme 
nimenomaan tunteiden emmekä niiden osatekijöiden merkityksestä. Toisaalta tu-
lisi pystyä tuottamaan riittävän yksinkertaisia ja konkreettisia selitysmalleja, jotta 
tunteiden merkitys ei jäisi vain yleiseksi toteamukseksi niiden luonteesta ja läs-
näolosta. Tunteiden monimuotoisuuden vuoksi niiden tutkimuksessa on pitkälle 
luovuttava myös siitä ajatuksesta, että tunteet yleensä ottaen olisi mielekäs selit-
tävä kategoria. On hedelmällisempää täsmentää, mistä tunteesta milloinkin on 
kysymys. 
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Koska ulkopoliittista päätöksentekoa voi seurata tavallisesti vain etäältä ja 
viiveellä eikä kontrolloiduissa olosuhteissa, on turvauduttava muihin lähteisiin. 
Muistelmakirjallisuudesta ja muusta havainnoitsijoiden tuottamasta aineistosta 
on saatavilla anekdootinomaisia kuvauksia tunteiden läsnäolosta päätöksenteossa. 
Tunteiden mahdollista vaikutusta ei tulisi kuitenkaan rajoittaa vain sellaisiin tapa-
uksiin, joissa tunteet nähdään fysiologisena muutoksena. Tunteiden läsnäolo ei ole 
pelkästään niiden purkautumista esimerkiksi Adolf Hitlerin viimeisistä päivistä 
kertovan elokuvan Perikato tunnetun (ja usein pilan kohteeksi otetun) raivokohta-
uksen tavalla.104 Tunteet voivat vaikuttaa myös paljon pitkäjänteisemmin eikä nii-
den vaikutusta voida palauttaa vain näihin fysiologisiin muutoksiin. Tunteita voi 
päätellä arkipäiväisestikin myös teksteistä, puheista ja olosuhteista. Kun tuntei-
den läsnäolo yhdistetään laukaiseviin tilannetekijöihin ja käyttäytymistaipumuk-
siin, joita on testattu koeolosuhteissa, voimme rakentaa mielekkäitä selitysmalleja 
myös laboratorioiden ulkopuolisessa maailmassa. 

Tunteet, joita ulkopolitiikan yhteydessä tuodaan esille, ovat useimmiten kiel-
teisiä. Tiedotusvälineissä päätöksentekijöiden vaikuttimena nähdään milloin viha, 
suuttumus, kateus, katkeruus, pelko tai häpeä. Tunteiden tutkimuksessa on kui-
tenkin otettava huomioon se, että kansainvälisessä politiikassa myös keskinäisellä 
empatialla, myötätunnolla ja ilolla voi olla oma asemansa.105 Ei ole vaikeata löytää 
esimerkkejä, jotka kertovat tunteiden merkityksestä ulkopoliittisessa toiminnas-
sa. Kysymys voi olla hyvin yksinkertaisesta tunteellisesta reaktiosta, kielteisestä 
tai myönteisestä, toiseen henkilöön. Kun Ison-Britannian pääministeri Margaret 
Thatcher ryhtyi tekemään avauksia Neuvostoliiton johdon suuntaan vuonna 1984 
puoluejohtaja Juri Andropovin kuoleman jälkeen, uuden johtajan Konstantin 
Tšernenkon ollessa selvästi liian vanha ja sairas hallitakseen kauan, hän kiinnitti 
huomionsa kahteen mahdolliseen seuraajaehdokkaaseen: Grigori Romanoviin ja 
Mihail Gorbatšoviin. Kuultuaan Romanovin ylellisestä elämäntyylistä ja tämän 
tyttären häistä, joissa Eremitaasin kristallilaseja venäläiseen tapaan heiteltiin sei-
nään, hän ei arvioinut tätä kovin korkealle. Gorbatšovista sen sijaan tiedettiin vä-
hän, mutta vaikka häntäkin pidettiin kivenkovana kommunistina, yleiskuva oli 
myönteisempi. Politbyroon jäsenistä juuri Gorbatšov hyväksyi Thatcherin kutsun 
tulla vierailulle mielipiteiden vaihtoon. 

Gorbatšov saapui vuoden 1984 joulukuussa pääministerin kesäresidenssiin 
Chequerin linnaan. Thatcher muistelee, miten neuvostojohtajalla oli mukanaan 
vaimonsa Raisa, joka oli pukeutunut länsimaalaiseen tyylikkääseen iltapukuun – 
”aivan sellaiseen, johon olisin voinut itsekin pukeutua”. Keskusteluissa Gorbatšov 
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puolusti tiukasti Neuvostoliiton linjaa. Mutta tämän tavassa hymyillä, nauraa, 
liikutella käsiään vaikutelmia korostaakseen, tämän kyvyssä käyttää puheessaan 
osuvia venäläisiä sanontoja ja äänensävyn muutoksissa oli silti jotakin sellaista, että 
Thatcher huomasi ”pitävänsä hänestä [...] Kun hän teki lähtöä, toivoin että olin 
puhunut seuraavan Neuvostoliiton johtajan kanssa. Totesinkin sitten lehdistölle, 
että tässä oli mies, jonka kanssa saattoi hoitaa asioita.”106 Thatcher välitti huo-
mionsa Ronald Reaganille, mikä myöhemmin edesauttoi alustavan luottamuksen 
syntyä supervaltojen johtajien välille.

Tunteilla on pyritty selittämään Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa vuoden 2001 
terrori-iskujen jälkeen. Iskut herättivät niin pelkoa, suuttumusta kuin vihaakin, 
mikä tässä ajattelussa kanavoitui sotilaalliseksi toiminnaksi Afganistanissa ja 
Irakissa. Tunteiden on nähty, ei ainoastaan selittäneen toimintaa, vaan ne myös 
muokkasivat ja vahvistivat identiteettejä sekä tuottivat uusia uskomuksia.107

Myös Venäjän ulkopolitiikkaa on usein tarkasteltu tunteiden näkökulmasta. 
Venäjän ja lännen väliset suhteet ovat aaltoilleet läheisestä yhteistyöstä ja kump-
panuudesta rajuihin erimielisyyksiin ja konflikteihin. Kovaakin kieltä on käytetty. 
Monesti Venäjän julkituotu reaktio on ollut suuttumus tai petetyksi tulemisen 
tunne, kuten jo Ukrainan kriisiin viitaten edellä havainnollistimme. Yksi tällaisista 
tapauksista oli Kosovon sota vuonna 1999. Venäjä protestoi voimallisesti ja ilmaisi 
monella tavalla suuttumustaan, koska Nato aloitti ilmaiskut Jugoslaviaa vastaan 
ilman Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston valtuutusta. Venäjän 
pääministeri Jevgeni Primakov oli matkalla Yhdysvaltoihin tärkeisiin lainaneu-
votteluihin, kun hän sai tiedon ilmaiskujen alkamisesta. Hän päätti välittömästi 
kääntyä takaisin silläkin uhalla, että lainaneuvotteluiden onnistuminen olisi ollut 
nimenomaan Venäjän oma etu. Venäjä teki myös sodan loppuvaiheessa hätiköidyn 
ja epäonnistuneen intervention Pristinan lentokentälle, mikä aiheutti vaarallisen 
tuntuisen tilanteen, koska Bosniasta siirrettyjä joukkoja ei kyetty huoltamaan. 
Kaiken seurauksena Venäjä katkaisi suhteet Natoon, uhkaili tukevansa Jugoslavi-
aa asein ja pelotteli uudella kylmällä sodalla.108 Todennäköisesti tunteella petetyksi 
tulemisesta oli tekemistä Venäjän hätäisten reaktioiden taustalla. Mainittakoon, 
että lopulta Venäjän joukko jäi Kosovon monikansallisen rauhanturvajoukon osak-
si. Venäjä vastusti joukkonsa alistamista Naton komentoon, mutta suostui yhteis-
työhön Yhdysvaltojen kanssa.109 

Toisena esimerkkinä tunteiden merkityksestä Venäjän ulkopolitiikassa voi-
daan pitää vuoden 2007 pronssisoturikiistaa Viron kanssa. Patsaan siirto pois 
Tallinnan keskustasta oli omiaan aiheuttamaan suuttumusta, sillä se koski Venä-
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jän identiteettiä toisen maailmansodan voittajana ja Viron vapauttajana. Venäjä 
reagoikin kiistaan tavalla, joka vastaa suuttumuksen mukaisia käyttäytymistai-
pumuksia. Se pyrki vahingoittamaan Viroa, mikä näkyi Viron suurlähettilään 
koskemattomuuden loukkauksena ja kyberhyökkäyksinä – tai vähintään niiden 
sallimisena. Venäjän edustajat myös uhkailivat toimilla, joita ei kuitenkaan har-
kinnan jälkeen toteutettu, kuten kauppasuhteiden katkaisemisella. Lisäksi Venäjä 
käynnisti Yhdistyneissä kansakunnissa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla kam-
panjan, jossa se syytti Viroa fasismin edistämisestä. Yleisen arvion mukaan Venäjä 
ei näistä toimista hyötynyt poliittisesti tai diplomaattisesti mitenkään. Pikemmin-
kin kansainvälinen yleinen mielipide asettui Viron puolelle, koska Venäjän reaktiot 
katsottiin ylimitoitetuiksi. Toisin olisi ehkä ollut, mikäli Venäjä olisi vain tyytynyt 
liikaa tunteilematta protestoimaan patsaan siirtoa.110 

Luottamus ja epäluottamus

Yksi kansainvälisessä politiikassa ilmaistu tunne on luottamus ja sen vastakohta 
epäluottamus. Suomen sodanjälkeisessä historiassa luottamuksella on ollut aivan 
erityinen rooli. Suomen presidenteille on tullut tavaksi pyrkimys ”luottamuksel-
lisiin väleihin” suuren naapurin Neuvostoliiton tai Venäjän johtajien kanssa. Kyl-
män sodan kaudella se nähtiin jopa elintärkeänä naapurisovun takaajana Suomen 
kaltaiselle pienvaltiolle suurvallan kupeessa; luottamus oli ”kaiken a ja o”.111 

Urho Kekkosen ja Nikita Hruštšovin suhteiden sanottiin perustuneen peräti 
jonkinlaiselle sympatialle, johon tietysti liittyi luottamus. Siksi Hruštšovin kukis-
tuminen syksyllä 1964 oli Kekkoselle järkytys. Max Jakobson on kirjoittanut, että 
Kekkosen suhde Hruštšoviin ”oli ollut siksi läheinen ja persoonallinen, ettei se ol-
lut selitettävissä pelkästään poliittisen tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta”. 
Kekkonen oli ilmaissut olevansa ”samalla aaltopituudella” Hruštšovin kanssa. Kun 
Kekkonen myöhemmin vieraili Moskovassa, hän oli sangen uskaliaasti tiedustellut 
mahdollisuutta yksityiseen tapaamiseen Hruštšovin kanssa. Pyyntöön ei vastat-
tu mitenkään; entisestä johtajasta oli tullut epähenkilö. Uudesta johtotroikasta – 
Aleksei Kosygin, Leonid Brežnev ja Nikolai Podgornyi – Kekkonen tuli parhaiten 
toimeen ensin mainitun kanssa, joka oli samanlainen luonnonystävä ja kalamies 
kuin Kekkonen itse. Brežnevistä Kekkonen sai käsityksen, ettei tämä ollut Suo-
mesta ja hänestä itsestään kovin kiinnostunut. Podgornyitä puolestaan Kekkonen 
itse ei pitänyt kiinnostavana.112 Vaikka Kekkosen henkilökemiat sopivat huonom-
min yhteen uusien johtajien kanssa, luottamusliturgia luotiin tarkoituksellisesti 
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heijastamaan maiden välisiä suhteita. Näyttävä signaali siitä, että Neuvostoliiton ja 
Suomen suhteet eivät tulisi muuttumaan, edellisen viestittämänä, oli kun Anastas 
Mikojan saapui kuin joululahjaksi vuoden 1964 lopulla luovuttamaan Kekkoselle 
Leninin kunniamerkkiä. Samaa symboliikkaa oli käytetty, kun J. K. Paasikivelle 
myönnettiin Leninin kunniamerkki Stalinin kuoleman jälkeen. 

Aiheeseen kytkettiin myös kulttuuri. Suomalais-neuvostoliittolainen Edvin 
Laineen ja Viktor Tregubovitšin ohjaama elokuva Luottamus vuodelta 1976 kuvaa 
suomalaisen valtuuskunnan matkaa Venäjälle joulukuun 1917 lopussa hakemaan 
Vladimir Leniniltä tunnustusta maan itsenäisyydelle. Elokuvan ohjaaja sai Suo-
men valtion elokuvataiteilijapalkinnon ja päänäyttelijä parhaan miesnäyttelijän 
Jussi-palkinnon. Riian elokuvafestivaalilla 1977 elokuva sai erikoispalkinnon siitä, 
miten taiteellisesti se kuvasi rauhanomaisen rinnakkaiselon alkua kahden eri jär-
jestelmään kuuluvan maan välillä. Luottamuksen korostaminen peitti sen seikan, 
että kyse ei ollut sanan varsinaisessa mielessä luottamuksesta, vaan pienen valtion 
sopeutumisesta suuren naapurinsa näyteikkunaksi rauhanomaisen rinnakkainelon 
propagoimisessa. 

Myöhemmin presidentti Mauno Koivisto näytti aivan vilpittömästi luotta-
neen Mihail Gorbatšoviin ja hänen poliittiseen linjaansa; ehkä jopa siinä määrin 
että hän ei halunnut nähdä ajoissa Baltian maiden itsenäisyyslinjan vahvuutta 
taikka Boris Jeltsinin nousua Venäjän todelliseksi uudeksi johtajaksi.113 Myös Tarja 
Halonen mainosti luottamuksellisia suhteita Vladimir Putiniin.114 Tällainen suhde 
on yleisesti tulkittu hyväksi Suomelle. Vaikka Ukrainan kriisi on heittänyt varjon 
luottamuksen ylle, tätä erityissuhdetta pyritään jossain määrin yhä ylläpitämään 
Suomen ja Venäjän johtajien välillä. 

Teoreettisessa kirjallisuudessa luottamuksesta on useita määritelmiä.115 Yh-
teinen piirre on, että luottamuksen käsite liittyy läheisesti tulevaisuuden epävar-
muuksiin. Luottamus on suostumista haavoittuvuuteen. Siksi luottamusta on vai-
keampi rakentaa ja lujittaa olosuhteissa, joissa leimaa-antavana on korkea riski. 
Mikäli emme ole varmoja, luottamus on tarpeen; jos me sitä vastoin pystymme 
täydellisesti hallitsemaan jotakin ilmiötä tai asiaa, luottamusta ei luonnollisesti 
tarvita. Luottamus eroaa siinä mielessä sen kaltaisista tunteista kuten rakkaus tai 
kiitollisuudentunne, että se voi olla myös laskelmoitua rationaalista toimintaa. 
Siksi luottamusta on tarkasteltu lähes kaikkien kansainvälisten suhteiden teoreet-
tisten pääkoulukuntien näkökulmasta.116 Luottamus voi olla rationaalista, sillä sen 
mukana seuraa monia etuja. Luottamus auttaa riskinotossa, vähentää valvonta-
kustannuksia, helpottaa oppimisprosessia ja kasvattaa tehokkuutta. Vaikka luot-
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tamus on riskinottoa, on järkevää luottaa luotettavaan ja yhtä järjetöntä luottaa 
epäluotettavaan. Toisaalta on järjetöntä olla luottamatta luotettavaan, mikä voita-
neen nähdä ylenmääräisenä tai paranoiamaisena epäluottamuksena. Mutta vaik-
ka rationalistiset mallit voivat hyvin käsitellä ja mallittaa sellaisia tunteita kuten 
luottamus,117 ne eivät luonnollisesti ulota tarkasteluaan kovin syvälle luottamuk-
sen psykologiseen olemukseen. 

Myös konstruktivistinen suuntaus on pyrkinyt tuomaan luottamuksen tee-
maan oman panoksensa.118 Kyse on paremminkin sosiologisesta kuin psykologises-
ta ulottuvuudesta, joskin sillä on tietty psykologinen sävynsä; ei tosin henkilöiden 
vaan laajempien yhteiskunnallisten kokonaisuuksien näkökulmasta. Nykyaikai-
nen konstruktivismi painottaa jaettujen identiteettien, arvojen, normien ja sään-
töjen tarvetta; luottamus edellyttää, että arvot, normit ja säännöt ovat yhteisesti 
hyväksyttyjä. Toimijat, joiden identiteetit poikkeavat huomattavassa määrin toi-
sistaan, luottavat toisiinsa vähemmän kuin päinvastaisessa tapauksessa.119 Kon-
struktivistien katsantokannasta rationaalisen valinnan teoria on väistämättä liian 
rajallinen, sillä luottamuksen ominaisuus on juuri siinä, että se tulee immuuniksi 
todistusaineistolle, joka sotii sitä vastaan. Niinpä esimerkiksi kansakuntien luotta-
mus perustuu ennemmin keskinäisestä kommunikoinnista seuraavaan intuitioon, 
jonkinlaiseen sosiaalipsykologiseen vainuun, kuin laskelmointiin.120 

Varsinaisessa psykologisessa kirjallisuudessa voimme löytää useita koulu-
kuntamaisia keskenään kilpailevia väitteitä koskien luottamuksen sisintä olemus-
ta.121 Evoluutiopsykologia tai biologinen psykologia väittää, että pyrkimys luot-
tamukseen ja vastavuoroisuuteen on ihmisen myötäsyntyinen ominaisuus. Se olisi 
olemassa jo geeneissä, sillä kyky luottaa oli tarpeen varhaisissa keräily- ja metsäs-
tyskulttuureissa. Altruistinen, muiden hyväksi toimiva käyttäytyminen voi hyvin, 
vastoin yleistä käsitystä, perustua siis darvinistiseen luonnonvalintaan.122 Tällainen 
teoretisointi ei kuitenkaan kerro meille miksi luottamusta joskus on ja toisinaan 
taas ei. 

Toinen koulukunta sen sijaan näkee luottamuksen persoonallisuuden piir-
teenä. Se on psykologinen ominaisuus, joka vaihtelee yksilöiden välillä johtuen 
heidän kokemustensa ja yleisten psykologisten ominaisuuksiensa eroista. Jotkut 
katsovat luottamuksen tässä mielessä liittyvän oppimiseen, joka on muokannut 
varhaisessa lapsuudessa henkilöä myönteisten tai kielteisten kokemusten kautta. 
Luottamussuhteen olemassaolo vahvistaa luottamusta, ja niinpä tuollaisessa tilassa 
elävä ihminen ohittaa kaiken sitä vastaan sotivan tiedon. Ainutlaatuisena tapauk-
sena tämän kaltaisessa luottamuksessa on mainittu sellainen piirre, että luotta-
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mus nähdään ikään kuin jo suoritettuna uhrauksena; mikäli luottamus muuttuisi 
epäluottamukseksi, se olisi epämiellyttävä tunnereaktio, jota henkilö luonnostaan 
välttää. Luottava henkilö on näin valmis suurempaan riskinottoon, jotta hän vält-
täisi häviön tunteen. Tämä on lähellä jo käsiteltyä prospektiteoriaa.

Luottamusaihetta on tarkennettu tarkastelemalla luottamuksen erilaisia vai-
heita.123 Yksi niistä on luottamuksen synty. On monia tekijöitä, jotka vaikuttavat 
luottamussuhteen syntyyn. Tällainen on esimerkiksi luottamuksen kohteen maine. 
Mikäli myönteistä toisen käden tietoa on saatavilla, se edistää luottamuksen synty-
mistä. Jos lähtökohta on epäilevä, se voi tukkia alkuunsa luottamukseen johtavien 
kognitiivisten muutosten kehittymisen. Epäluulo johtaa epäluuloon ja näin epä-
luottamuksesta tulee itseään toteuttava piirre, joka ankkuroi kyseisen vuorovaiku-
tussuhteen paikalleen. Luottamuksen alkuvaihetta leimaa melkein poikkeuksetta 
epävarmuus. Tuolloin luottamus on haavoittuvainen ja mahdollisesti väliaikainen. 
Pienetkin luottamuksen säröt varhaisessa luottamussuhteessa johtavat siihen, että 
luottamuksen kohde nähdään tulevaisuudessa epäluotettavana. 

Kansainvälisten konfliktien sovittelutehtävissä rutinoitunut Pekka Haavisto 
on kuvannut luottamuksen merkitystä tässä yhteydessä: 

Jokaisella neuvottelijalla on oma filosofiansa. Ei ole kahta saman-
laista neuvottelijaa, eikä neuvottelumenetelmiä voi lukea vain oppi-
kirjoista. Tämä johtuu siitä, että tärkein ominaisuus neuvottelijalla 
ja sovittelijalla on luottamus – hänen täytyy olla puolueeton, hä-
nen täytyy näyttää puolueettomalta, ja hänellä pitää olla konfliktin 
kaikkien osapuolten luottamus. Luottamusta ei voi opetella kirjois-
ta. Se syntyy elämänkokemuksen kautta. Jos sovittelija menettää 
luottamuksensa, hän on muuttunut käyttökelvottomaksi. On usein 
ajanhukkaa yrittää palauttaa tätä luottamusta – on pikemminkin 
aika vaihtaa sovittelijaa. Monissa maailman kriiseissä on käynyt 
niin, että sovittelijan eväät on syöty ennen kuin sovittelusta on tul-
lut valmista. Tämä kertoo paljon siitä, miten tuulisella paikalla so-
vittelija työskentelee ja miten vaikeaa sovittelijan työ oikeasti on.124 

 
Mikäli varhainen luottamusvaihe päättyy menestyksellisesti, se aktivoi ne 

kognitiiviset kanavat, joiden myötä luottamussuhteesta itse tulee luottamusta 
tukeva uskomusjärjestelmä. Psykologiset teoriat ehdottavat silti – ja kokeelliset 
testit todistavat sen – että tällaisellakin luottamuksella on rajoitteensa. Lisäksi 
useimmissa luottamussuhteissa osapuolet luottavat toisiinsa vain joissakin asioissa. 
Luottamus ja epäluottamus elävät rinnakkain henkilösuhteissa ja ovat riippuvaisia 

”
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tilanteesta tai asiasta.125 Hyvän kuvan luottamuksen synnyn vaikeuksista antaa 
kahden supervallan johtajan, Neuvostoliiton silloisen kommunistisen puolueen 
pääsihteerin Mihail Gorbatšovin ja Yhdysvaltain presidentin Ronald Reaganin 
suhteet. Reagan oli tunnettu suosikkilauseestaan ”luota, mutta todenna” (trust but 
verify), jopa siinä määrin, että sen toistuva käyttö ilmeisesti tympäisi Gorbatšovia. 
On kuitenkin sanottu, että Reagan käytti sanontaa yhtä paljon oman hallintonsa 
epäilijöiden, sellaisten kuin puolustusministeri Caspar Weinbergerin, vakuuttami-
seen, jotka eivät uskoneet mahdollisuuteen minkäänlaisista realistisista neuvotte-
luista Neuvostoliiton kanssa.126 

Reaganin ja Gorbatšovin ensimmäinen tapaaminen tapahtui Genevessä mar-
raskuussa 1985.127 Tilannetta leimasi kummankin syvä epäluulo toista kohtaan ja 
kumpikin näki toisen edustavan vääriä moraalisia arvoja. Gorbatšov kirjoitti myö-
hemmin, että “Geneven neuvottelujen ensimmäinen kierros korosti vastakkain-
asettelun laajuutta ja ajankohtaisuutta, keskinäistä epäluottamusta ja poliittista 
kuuroutta”. Hän luonnehti neuvottelujen sävyn olleen äärimmäisen ideologisoitu 
maailman ”ensimmäisen kommunistin ja ensimmäisen imperialistin” kohdates-
sa.128 Myös Reagan totesi: ”Gorbatšovin esiintyminen heijasti luottamuksen puu-
tetta välillämme. On vaikea ymmärtää sitä epäluulon astetta, jolla Neuvostoliitto 
meihin suhtautuu.”129 

Kun neuvottelut olivat jumissa, Reagan turvautui edeltäpäin suunniteltuun 
”trikkiin”; hän kutsui Gorbatšovin virallisen ohjelman ulkopuolella keskusteluun 
pieneen venemajaan takkatulen äärelle. Ilmeisesti temppu onnistui, sillä Gorbatšov 
muistelee myöhemmin keskustelua lämpimäksi ja vapautuneeksi.130 Takkatulen 
hehkussa Reagan kutsui Gorbatšovin vierailulle Yhdysvaltoihin. Gorbatšov suos-
tui kutsuun ja Reagan vuorostaan lupasi saapua Moskovaan. Kylmän sodan kuu-
mimmassa ilmapiirissä jo nuo lupaukset olivat suuri saavutus. Gorbatšov muistelee 
asiaa seuraavasti: ”Se tarkoittaa, että tämä vaikea päivä oli tehnyt jotakin tärkeätä 
meille kummallekin. Luulen että siihen on kaksi syytä: vastuuntunto ja intuitio.” 
Näin Gorbatšov tulee myöntäneeksi, että tuo luottamuksen heiveröinen alku ei 
ollut paljasta rationaalista laskelmointia. Hän jatkaa: 

Melkein huomaamatta, ”inhimillinen tekijä” tuli mukaan kuvaan. 
Jokin tunne sai meidät molemmat jatkamaan emmekä katkaisseet 
neuvotteluja. Jossain syvällä sisimmässämme heräsi toivo että voim-
me päästä sopimukseen.131”
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Näin alkanut luottamus oli ehkä ratkaisevaa sille, että tie kylmän sodan 
lopulle ylipäänsä aukeni. Nykyisin Venäjän taholta esitetään, että Yhdysvallat itse 
asiassa petkutti alusta pitäen. Se petti lupauksensa heti, kun se oli saanut läpi 
tavoitteensa. Tämä perustuu väitteelle, että Yhdysvallat lupasi olla laajentamatta 
Natoa itään, mikäli Neuvostoliitto suostuisi Saksan yhdentymiseen ja neuvosto-
joukkojen vetämiseen Itä-Saksan alueelta. 

Arkistolähteet kuitenkin todistavat, että kyse oli itse asiassa siitä seikasta, 
ettei Nato saisi laajentua Itä-Saksan alueelle sen ollessa Nato-jäsenen Länsi-Saksan 
osa. Tässä tapauksessa lupauksia lännen taholta aluksi annettiin, mutta myöhem-
min peruttiin. Neuvostoliittokin taipui lopulta asian mahdottomuuden edessä; 
suhteet olivat joka tapauksessa lännen ja idän välillä lieventyneet, joten miksi tämä 
olisi enää vedenjakaja yhteistyössä. Kukaan ei neuvotteluissa sen sijaan ottanut 
esille tai edes voinut kuvitella, että kaikki silloiset Varsovan liiton muut jäsenet 
siirtyisivät Naton leiriin tai että Nato ylipäänsä jatkaisi muuna kuin poliittisena 
järjestönä.132 

Yhtä kaikki psykologiset teoriat tunteista – kuten kiukku tai luottamus – 
laajentavat pelkkään harkitsevaan laskelmointiin perustuvien näkökulmien kuvaa 
ulkopolitiikan teosta. Vaikka tunteiden merkitystä ulkopolitiikassa tarkasteleva 
tutkimus ei enää ole täysin neitseellinen kenttä, tuloksista ei silti ole muodostunut 
yhdenmukaista kuvaa. Ongelma tässä tutkimusotteessa, kuten kaikissa psykolo-
gisissa teorioissa, silti on, että psykologisia teorioita ja tutkimusotteita on käy-
tännöllisistä syistä vaikea soveltaa valtioiden välisen kanssakäymisen ja eritoten 
suurpolitiikan tutkimiseen. Eihän ole useimmiten mahdollisuutta saada käsiimme 
aukotonta aineistoa, jonka perusteella voisimme kussakin tarkastelunalaisessa ti-
lanteessa olla perillä valtiomiesten todellisista tunteista saati arvata heidän alita-
juisia, ehkä lapsuudessa syntyneitä perusteita. Yksi peruskysymys on lisäksi se, 
pidetäänkö tunteita kaikkialla läsnä olevana taustatekijänä, jolloin niiden erillistä 
vaikutusta ei oikein voida edes paikantaa, vai pyritäänkö osoittamaan tilanteita ja 
olosuhteita, jolloin niillä on erityistä merkitystä. 
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HYVÄT, PAHAT JA RUMAT

Psykologia on ehkä yleisessä katsannossa jotakin hyvin yksilöllistä. Mutta ulkopo-
litiikkaa selitetään usein sellaisista lähestymistavoista käsin, jotka panevat painoa 
juuri suuremmille ryhmille, erityisesti jaetuille ja kollektiivisille tuntemuksille, us-
komuksille ja ajatusrakenteille. Nykyisessä kansainvälisten suhteiden tutkimuk-
sessa tällainen ajattelu on tyypillistä konstruktivistiselle koulukunnalle. Tällaisia 
selitysmalleja ja lähestymistapoja oli tietenkin käytetty ja kehitetty jo ennen kon-
struktivismin aaltoa. Keskeisiä käsitteitä tässä ajattelussa ovat kansakunnan luon-
ne, ideologia, mielikuvat, strateginen kulttuuri, identiteetti, rooli sekä diskurssit. 
Mikään ulkopolitiikan tutkimus ei voi suoralta käsin ohittaa tällaisten seikkojen 
merkitystä, vaikka niiden huomio ei ulkopolitiikka-analyysin tavoin olekaan var-
sinaisessa päätöksenteossa, vaan pikemminkin päätöksentekoa ehdollistavissa te-
kijöissä.

Kansakunnalla on luonne

Ajatus kansakunnan luonteesta on mahdollisesti vanhin puheena olevista kollek-
tiivisista ilmiöistä. Se on nykymielessä myös kaikkein epätieteellisin ja yhtä kaikki 
hyvin kiistanalainen ja hämärä käsite. Silti kansakunnan luonteella on usein se-
litetty eri maiden ja kansakuntien ulkopolitiikkaa. Kansanluonne on jonkinlai-
nen kulttuurinen tai yhteiskunnallinen rakennelma. Se ei tietenkään tarkoita, että 
kaikki yhden maan kansalaiset jakaisivat saman kansanluonteen.1

Keskustelu Suomen kansanluonteesta käy hyväksi esimerkiksi siitä, miten 
monet kansanluonnetta koskevat kuvaukset ovat varsin yleisesti tunnettuja kä-
sityksiä, vaikka niiden selitysvoimaa epäilläänkin. Suomalaiseen kansanluontee-
seen liitetään usein sellaisia ominaisuuksia kuten vähäpuheisuus, melankolisuus, 
väkivaltaisuus, ahkeruus, sisukkuus ja rehellisyys. Harvoin tällaisia ominaisuuksia 
pidetään kaikkia suomalaisia koskevina. Mutta kaikki suomalaiset yleensä tunnis-
tavat nämä kansanluonteen kuvaukset, uskoivatpa he niihin tai ei, jolloin ne joka 
tapauksessa osaltaan rakentavat käsityksiä suomalaisuudesta. 

Suomalaista kansanluonnetta voidaan hyvin pitää sellaisena yhteisöllisesti 
luotuna rakennelmana, jota on tarvittu rakennusaineksena kansakunnan muodos-
tumisessa. Sen yksi keskeisimpiä luojia oli Sakari Topelius. Alun perin ruotsiksi 
vuonna 1875 ilmestyneessä Maamme kirjassa hän toteaa, että keskinäinen saman-
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kaltaisuus eli kansanluonne on helpommin tunnettavissa kuin selitettävissä. Se 
on Topeliuksen mukaan Jumalan painama leima, jonka kukin kansakunnan jäsen 
säilyttää, kulkekoon minne tahansa maailmassa. Vaikka se voikin muokkaantua, 
se harvoin häviää kokonaan. Topeliuksen mukaan suomalaiset ovat jumalaapelkää-
viä, uutteria, kärsivällisiä, rauhallisia, urhoollisia, itsepintaisia, vapautta rakastavia 
ja tiedonhaluisia.2 

Johan Ludvig Runebergin runo Saarijärven Paavo, jonka Topelius sisällytti 
myös Maamme kirjaan periksi antamattomuuden ja kärsivällisyyden esikuvana, sai 
käydä pitkään suomalaisen kansan perusolemuksesta. Tosin mainittakoon, että tuo 
kansanluonne ei ollut sukupuolineutraali. Runossa näet ainoastaan Paavo oli val-
mis panemaan leipään ”puolet petäjäistä” aina kun halla vei sadon taikka raekuuro 
kaatoi tähkäpäät; vaimo sen sijaan valitti vieressä, että ”kuollaan pois, jo Herra 
meidät hylkäs; tuska kuolla, tuskempi tok’ elää”.

Toisaalta Topeliuksen teksti käy myös hyvin esimerkiksi siitä, kuinka vas-
takkaisia kansakuntiin liitettyjä luonnestereotypioita voidaan muodostaa saman 
kansakunnan eri heimoista ja silti kansakunnan rakentamisen hengessä. Karja-
laiset olivat Topeliuksen mielestä avomielisiä, ystävällisiä, liikkuvampia, toimeli-
aampia mutta myös kielevämpiä, kerskailevampia ja uteliaampia kuin hämäläiset. 
Vastaavasti taas hämäläiset olivat jurompia, jäykempiä, harvapuheisempia, vakaa-
mielisempiä, itsepintaisempia, uppiniskaisempia kuin karjalaiset mutta uskollisia.3  
Aleksis Kiven Seitsemän veljestä ja Väinö Linnan Tuntematon sotilas monien muiden 
kansalliseeposten muassa jatkoivat tätä suomalaisen kansanluonteen syvätarkaste-
lua ja toivat siihen mukaan yksilöiden tai ehkä juuri heimojen eroja ja vivahteita 
sekä realismia.

Suomalaisella kansanluonteella on selitetty erilaisia yhteiskunnallisia ilmiöi-
tä mukaan lukien ulkopolitiikkaa. Näillä selityksillä on usein enemmän poliittista 
kuin tieteellistä totuusarvoa. Urho Kekkonen väittää kirjassaan Tamminiemi, että 
Suomen noudattama puolueettomuuspolitiikka ”ilmentää suomalaiselle luonteelle 
ominaista vakavuutta, sen rauhallista, maltillista ja todentajuista suhtautumista 
maailman asioihin”. Se vieläpä kuvastaa ”isiltä perittyä kansanmiehen viisautta ja 
tahtoa olla puuttumatta vieraisiin asioihin”.4

Jos kohta kansanluonteita pidetään nykyisin juuri yhteisöllisinä rakennel-
mina tai korkeintaan kulttuurisina tuotteina, voi niiden taustalta löytää myös 
objektiivisempia geneettisiä ominaisuuksia. Oikeuspsykiatri Roope Tikkanen on 
väitöskirjassaan todennut, että yli puolet suomalaisista kantaa niin sanottua vä-
kivaltaan altistavaa MAOA-genotyyppiä. Tämän geenin seurauksena väkivaltai-
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sen käyttäytymisen riski kasvaa, varsinkin kun siihen liittyy alkoholin käyttöä. 
Toisaalta tilastollisesti tarkasteltuna suomalaiset eivät ole vastoin kansanluonnetta 
koskevia käsityksiä mitenkään poikkeavan väkivaltainen kansa.5

Ei ole hämmästyttävää, että kun kuvataan oman kansankunnan luonnetta, 
esille melkein poikkeuksetta nousee jokseenkin myönteinen omakuva. Kansan-
kunnan luonnetta on pohdittu ehkä vielä enemmän vihollisista tai vastustajista 
puhuttaessa. Tällöin tausta-ajatuksena on, että kansanluonne tuottaisi joitakin 
kielteisiä piirteitä maan ulkopolitiikkaan, tyypillisesti sotaisuutta ja aggressiivi-
suutta. Kielteisten stereotypioiden levittämisen ja jopa kansanluonnetta koskevien 
teorioiden rasistisuuden vuoksi kansanluonnetta koskevat väitteet olivat pitkään 
huononlaisessa maineessa. Toiselta puolen ne ovat mielenkiintoisia myös siksi, että 
ne kertovat vähintään yhtä paljon esittäjistään kuin kohteesta.   

Hans Morgenthau, poliittinen realisti, näki että juuri kansanluonne teki 
kustakin valtiosta tai kansasta syvästi erilaisen. Juuri kansanluonne määritteli, mi-
ten niiden voima ilmeni:

Venäläisten perustava vahvuus ja sitkeys, amerikkalaisten oma-aloit-
teellisuus ja kannustavuus, brittien joustava terve järki, saksalaisten 
kurinalaisuus ja perusteellisuus, kaikki ne ovat piirteitä, jotka ilme-
nevät, hyvässä tai pahassa, kaikessa yksilöllisessä ja kollektiivisessa 
toiminnassa, joissa kansojen jäsenet ovat osallisina.6 

Morgenthau korosti erityisesti militarististen kansakuntien etulyöntiasemaa 
pasifistisiin valtioihin nähden. Edelliset, joihin Morgenthau luki Saksan ja Venäjän 
(Neuvostoliiton), saattoivat jo rauhan aikana panostaa suuremman osan voima-
varoistaan sodankäynnin valmistelemiseen ilman yleisestä mielipiteestä nousevia 
rasitteita. Ne kykenivät valitsemaan sodankäynnin ajankohdan, ne pystyivät vai-
vatta aloittamaan ennakoivan sodan haluamallaan hetkellä. Jälkimmäiset taas, 
jollaiseksi Morgenthau laski Yhdysvallat ennen toista maailmansotaa, olivat oman 
kansansa rajoittamia. Ne joutuivat harjoittamaan paljon varovaisempaa ulkopoli-
tiikkaa, eivätkä niiden sotilaalliset voimavarat vastanneet poliittisia tavoitteita ja 
sitoumuksia. Sotaan ne joutuivat vihollisen ehdoilla.

Juuri saksalaisten kansanluonteesta on kirjoitettu paljon ennen kaikkea kah-
den maailmansodan vuoksi, joihin Saksa on nähty syypäänä. Samalla saksalaisten 
kansanluonnetta koskeva keskustelu myös paljastaa joitakin niistä ongelmista, 
jotka tähän perinteeseen liittyvät. Ehkä hämmästyttävää on, että kansanluonnet-

”
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ta koskevat kuvaukset eivät ole välttämättä kovin pysyviä. Saksalaisia pidettiin 
1800-luvulla rauhanomaisina, 1900-luvulla heitä pidettiin sotaisina ja 2000-lu-
vulle tullessa pasifismiin taipuvina. 

Kaikkein innokkaimpia saksalaisen kansanluonteen tutkijoita ovat olleet 
amerikkalaiset. Tämä johtuu juuri toisesta maailmansodasta. Saksalaisten kan-
sanluonteen tarkasteluun kytkettiin ainakin löyhän virallisesti kokonainen joukko 
yhdysvaltalaisia tutkijoita, jotka edustivat sosiologiaa, psykologiaa, antropologi-
aa, kulttuurintutkimusta ja monia muita tieteitä. Sodan vielä jatkuessa heidän 
tehtävänsä oli tulkita vihollisen käyttäytymistä ja arvioida Saksan kansan kykyä 
sodankäyntiin, sekä pohtia, miten tuo kansa ottaisi vastaan sodanjälkeisen miehi-
tyksen. Sodan jälkeen tavoitteeksi tuli ymmärtää saksalaisten kansanluonnetta, 
jotta tiedettäisiin, miten muuttaa saksalaiset vihollisista ystäviksi. 

Gary Baker on lukenut läpi nämä kymmenet tutkimukset ja löytää niistä, 
pikemminkin kuin kuvauksen aidosta saksalaisesta kansaluonteesta, varsin yhte-
näisen kuvan siitä, miten amerikkalaiset näkivät itsensä suhteessa sodanjälkeiseen 
Saksaan.7 Amerikkalaisia leimasi tämän katsannon mukaan synnynnäinen järke-
vyys, joka muokkaantui kulttuurin vaikutuksesta demokraattiseksi ja liberaaliksi 
yhteiselämäksi. Amerikkalaisen rationalismin ja kohtuullisuuden vastakohtana oli 
saksalainen mystiikka, vaisto ja järjettömyys; amerikkalaista painotusta demokra-
tiaan ja yksilön ensisijaisuuteen vastasi saksalainen autoritaarisuus ja valtion etu; 
amerikkalaista elämäntapaa, vapaa-ajan viettoa ja reilun pelin henkeä vastaan aset-
tui saksalaisten kyvyttömyys pitää hauskaa, rentoutua ja olla oikeudenmukaisia. 
Saksalaiseen yhteiskuntaan oli sanalla sanoen juurtunut joustamaton hierarkkinen 
rakenne, jossa ei ollut sijaa yksilön elämälle. Amerikkalaisen tasa-arvon sijasta sak-
salaisen yksilön maailma rakentui esimiesten ja alempiarvoisten suhteeseen. Kun 
amerikkalaiset nauttivat horisontaalisesta yhteiskunnasta, saksalaisten sosiaalinen 
rakenne oli jyrkän vertikaalinen. 

Saksalaisen yhteiskunnan epädemokraattisuus ei ollut tässä näkemyksessä 
poliittisten, taloudellisten tai geopoliittisten olosuhteiden tuotosta; se oli tulos 
kansakunnan kulttuurista. Tällaisen kulttuurin kasvatille ei taloudellinen hyvin-
vointi ollut tavoite, vaan yhteiskunnallinen asema. Saksalainen yhteiskunta oli 
kuin pyramidi, jossa jokainen ihminen oli kivi, joka kannatti toista kiveä olallaan, 
ja hän teki tämän varsin kärsivällisesti, koska hän saattoi asettaa koko painonsa 
alapuolella seisovan ihmisen päälle. Saksalaista taipumusta mielistellä ylempiä ja 
viranomaisia vastapainotti juuri halu käyttää omaa valtaansa, osoittaa halveksun-
taa henkilölle, joka oli hierarkiassa alempana. Tällainen yhteiskunta oli järjestetty 
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armeijan mallin mukaisesti, se oli kasarmiyhteiskunta, ja se edellytti tottelevai-
suutta, nöyristelyä ja kurinalaisuutta vallan ja viranomaisten edessä. Klassinen 
autoritaarinen saksalainen isä sai eräässä kuvauksessa olla esimerkkinä tällaisesta 
kaksisuuntaisesta yhteiskunnasta. Kotitaloudessa hän oli ehdoton auktoriteetti ja 
kurin pitäjä. Mutta kasvava lapsi näki samalla isän pokkuroivan ylemmilleen ko-
din ulkopuolella. 

Tällaista kansanluonnetta leimasi jonkinlainen skitsofrenia ja koko kansa-
luonteesta puuttui moraalinen aines. Riippuvuus ja kurinalaisuus korvasivat har-
kinnan ja maalaisjärjen. Tällainen kansa, paitsi ettei se voinut olla vapaa, suoras-
taan halusi olla vapaa vapaudesta; se kaipasi orjuutta, se halusi kulkea laumana ja 
käskettynä. 

Amerikkalaisten tutkimusten yhteinen loppupäätelmä oli, että saksalainen 
kulttuuri oli tuottanut koko kansalle kollektiivisen mielisairauden. Tämä sairaus 
tuli parantaa, muuttamalla Saksan kulttuuri tukemaan Yhdysvaltain ajamia libe-
raaleja ja moraalisia arvoja. Taustalla oli ajatus, että koko muu maailma, jos sen 
kansat vain ajattelisivat terveesti, halusi luonnollisesti elää amerikkalaista elämää; 
noudattaa sen ihanteita, omata juuri amerikkalaisuudelle kuuluvia piirteitä kuten 
yksilön vapauden kunnioitus, vapaamielisyys, ystävällisyys, rehellisyys, uskolli-
suus, eräänlainen rentous ja rauhantahto. Koko Saksan kansa piti siis perin pohjin 
uudelleen kouluttaa. Amerikkalaiset hyveet voitaisiin kylvää saksalaiseen kulttuu-
riin koulutusohjelmien avulla. Lopullisena tavoitteena oli Saksan kulttuurielämän 
sitouttaminen osaksi läntistä henkistä yhteisöä.

Samasta syystä myös japanilaisten kansanluonne on ollut paljon esillä. Yh-
dysvaltalainen kulttuuriantropologi Ruth Benedict julkaisi klassikoksi nousseen 
kirjansa Chrysanthemum and the Sword8 heti toisen maailmansodan jälkeen. Benedict 
kirjoitti tutkielmansa sotaministeriön tiedotustoimiston palkkalistoilla. Tarkoituk-
sena oli ymmärtää yllättäen vihollismaaksi muodostuneen kaukaisen maan kult-
tuuria. Kun sota päättyi, kirjasta oli apua suunniteltaessa Yhdysvaltain miehitys-
hallintoa. Koska sodan aikana Benedict ei voinut turvautua kenttätutkimuksiin, 
ainoaksi vaihtoehdoksi jäi pitäytyminen amerikanjapanilaisten haastatteluihin sekä 
kirjalliseen aineistoon. Benedict tahtoi osoittaa, miten häpeä ja syyllisyys olivat 
olennaisia ainesosia japanilaisessa kulttuurissa; ilman niitä japanilaisten käyttäyty-
mistä oli vaikea ymmärtää. Benedictin piirtämästä kuvasta tuli joka tapauksessa 
ristiriitainen: japanilaiset olivat sekä aggressiivisia että rauhanomaisia, militaristi-
sia ja esteetikkoja, röyhkeitä ja kohteliaita, jäykkiä ja joustavia, nöyriä ja katkeria, 
uskollisia ja petollisia, rohkeita ja arkoja, konservatiivisia ja avoimia uusille tavoil-
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le. Voimme pitää Benedictin kirjaa esimerkkinä siitä, kuinka kansanluonnetta kos-
keva tutkimus jopa ulkoa päin voi itsessään vaikuttaa kansanluonteeseen. Kirjaa 
luettiin laajalti myös Japanissa ja sen vaikutusta japanilaisten omakuvaan pidetään 
ilmeisenä. Erään tutkimuksen mukaan vielä pari vuosikymmentä vuotta sitten 
joka kolmas japanilainen oli ainakin kuullut kirjasta. Sitä myös luettiin kouluissa ja 
yliopistoissa. Toisaalta kirjaa arvosteltiin Japanissa puutteellisesta metodologiasta, 
kliseemäisyydestä sekä siitä, ettei se ottanut yhteiskunnan muutosta lukuun, vaan 
nojautui liikaa feodaalisen luokkaperinteen ja vanhojen lastenkasvatusmenetelmi-
en painottamiseen. Samalla monet japanilaiset silti ilmiselvästi tunnistivat itsensä 
Benedictin piirtämästä muotokuvasta.9

Luultavasti kaikkein omintakeisin esimerkki puheena olevasta tutkimus-
suuntauksesta on brittiläisen antropologin Geoffrey Gorerin tutkimus vuodelta 
1949, jonka hän suoritti psykiatri John Rickmanin avustamana.10 Se käsitteli ve-
näläistä kansanluonnetta. Gorer väitti, että aikuisen isovenäläisen henkilön luonne 
palautui lapsuuden ajan kokemuksiin, eritoten tapaan, jolla lapsi kapaloitiin. Noin 
yhdeksän kuukauden ajan syntymästään lapsi oli niin tiukasti kapaloitu, ettei se 
voinut liikuttaa raajojaan ja vartaloaan niin kuin lapsi normaalisti tekisi. Kapaloi-
tuna ollessaan lapsi jätettiin yksin, lukuun ottamatta lyhyitä tuokioita, jolloin lasta 
syötettiin tai kylvetettiin; tällöin lapsi pystyi liikkumaan vapaasti ja sitä hellittiin. 
Näistä tosiasioista, jotka olivat Gorerin mukaan havaittavissa ja todennettavissa, 
hän päätteli psykoanalyyttisiin teorioihin vedoten, että lapsen tuntema raivo ja 
pelko kapaloituna ollessaan, sekä se että lapsi ajoittain vapautettiin rajoitteista, 
jolloin lasta paijattiin ja hänestä huolehdittiin – vaihtelu täydellisestä rajoittami-
sesta ilman palkintoa täydelliseen rajoittamattomuuteen ja palkintoon – tuotti 
isovenäläiselle tyypillisen ristiriitaisen luonteen. 

Gorer päätteli, että lapsen tuntema tilanne heijastui aikuisessa henkilössä 
luonteenvaihteluna ystävällisyydestä julmuuteen, raakuudesta lempeyteen, jatku-
vana taipumuksena yltää voimiensa ja kestävyytensä rajoille, laajemmassa mie-
lessä väkivaltaisena pyrkimyksenä vapautumiseen ja samanaikaisena järjestyksen 
kaipuuna. Padotakseen sisäistä ristiriitaisuutta ja pitääkseen mielensä eheänä täl-
lainen henkilö oli taipuvainen omaksumaan yhden Totuuden ja palvomaan yhtä 
kaikkitietävää Johtajaa. Gorer kehitteli tältä pohjalta oletuksia niistä poliittisista 
seurauksista, joita tuollainen jaettu kansanluonne aiheutti. Niihin kuuluivat muun 
muassa totalitaristisen poliittisen järjestelmän sietäminen, kyvyttömyys kyseen-
alaistaa ylhäältä annettuja käskyjä sekä epäluulo ulkomaailmaa kohtaan. Yleensä 
ottaen ulkomaailma on nähnyt Venäjän suurin piirtein juuri tässä valossa. Saattaa 
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olla paikallaan kertoa seuraava anekdootti, jonka alun perin Hans Morgenthau on 
lainannut Otto von Biscmarkilta kuvatessaan tällaista kurinalaista kansanluon-
netta.11 Vuonna 1859 tsaari kiinnitti huomiota erääseen sotilaaseen, joka seisoi 
vartiossa Pietarissa Nevan lähettyvillä erään ruohonpalan ääressä. Mitään näkyvää 
syytä vartioinnille ei ollut eikä sotilas itsekään tiennyt tehtävänsä tarkoitusta. Kävi 
ilmi etteivät sitä tienneet myöskään sotilaan esimiehet; käsky oli joskus ylhäältä 
annettu ja sitä siksi noudatettiin, koska kukaan ylempi ei ollut sitä perunut. Muu-
an hovin vanha palvelija kuuli tapauksesta ja muisti kaukaa lapsuudesta isänsä 
kertoman syyn sotilaan vartioasemalle. Katariina Suuri oli kerran kevättalven kä-
velyllään havainnut nurmikolla lumikellon nousemassa kukkaan harvinaisen var-
hain. Hän oli antanut käskyn vartioida sitä, jotta kukaan ei poimisi mukaansa tätä 
kaunista näkyä.  

Ideologista voimapolitiikkaa

Ranskan vallankumouksen jälkeen käyttöönotettu termi ideologia on sittemmin 
ymmärretty monin tavoin ja vivahtein ja sen määritelmä on ajan kuluessa muut-
tunut.12 Yleispätevästi ideologian voi sanoa olevan aatteiden ja totuusväitteiden 
kokoelma, jota käytetään politiikan tai poliittisen teorian perustelemiseksi. Klassi-
sessa poliittisen ajattelun tutkimuksessa erotetaan toisistaan kolme pääideologiaa: 
konservatismi, liberalismi sekä sosialismi (tai marxismi).13 

Ideologioiden vaikutus ulkopolitiikkaan on tavallaan selviö. Voidaanhan 
väittää, että ulkopolitiikka on politiikkaa, ja politiikka perustuu aina jollekin ideo-
logialle. Ideologiat voivat olla muunkinlaisia kuin perinteisellä tavalla poliittisia. 
Voimme pitää jopa erilaisia sotilaallisia oppeja ideologioina; esimerkiksi puolustus-
politiikka voi perustua hyökkäävään tai puolustukselliseen ideologiaan. Hyökkää-
vää ideologiaa, jota noudatettiin laajalti Euroopassa viime vuosisadan alussa, on 
pidetty joskus ensimmäisen maailmansodan selityksenä.14

Ideologioita arvostellaan usein realistisen kansallisiin etuihin perustuvan ul-
kopolitiikan vääristyminä. Realistit katsovatkin niiden vaikuttavan ulkopolitiik-
kaan kielteisesti. Etenkin toisen valtion ulkopolitiikkaa saatetaan moittia siitä, että 
se on ideologista kun taas oman ulkopolitiikan ideologiset vaikutukset tahdotaan 
kiistää. Vielä useammin realistit väittävät, että ideologiat ovat oikeasti pelkkiä 
savuverhoja, joilla peitetään ulkopolitiikan todelliset eli voimapoliittiset vaikutti-
met. Ulkopolitiikassa konservatismi vastaa usein realismia. Eräässä mielessä onkin 
aihetta ajatella, että realismi itsessään on konservatiivinen ideologia. Sikäli kuin 
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realismia pidetään ideologiana, kansallisen edun puolustaminen ja voimapolitiik-
kaan perustuvat vakaumukset eivät heijasta suoraan todellisuutta; tässä katsan-
nossa kyse on vain todellisuuden tulkinnasta. Kansainvälisessä politiikassa realismi 
kytkeytyy läheisesti nationalismiin. Nationalismi voidaan palauttaa termiin kansa, 
mutta sen nimissä vannottu ideologia nojaa usein joko rotuun tai valtioon. Adolf 
Hitlerin natsismi oli enemmän edellistä, Benito Mussolinin fasismi enemmän jäl-
kimmäistä. Yhtä kaikki ne kummatkin alistivat yksilön jonkin suuremman ta-
voitteen ja järjestelmän osaksi. Vladimir Leninin kaavassa samaa roolia näytteli 
luokka.

Benedict Anderson on pitänyt nationalismia niin sanottuna kuviteltuna 
yhteisönä (imagined community)15. Nationalismi palautuu, samaten kuin realismi, 
jo määritelmällisesti käsitykseen, että maailma on jakaantunut suvereeneihin, ra-
jattuihin ja toisensa poissulkeviin yhteisöihin. Tällainen nationalismi on yhteis-
kunnallisesti rakentunut kuvitelma, mutta se on siksi yleispätevä, että se kykenee 
löytämään sijansa mitä erilaisimmissa ideologioissa.

Toisaalta myös sosiaalidemokraattista globalismia voidaan ajatella ideologia-
na. Poliittisessa taloudessa se asettuu vallitsevaa talousliberalistista ajattelutapaa 
eli uusliberalismia vastaan. Silloin kun puhutaan globalismista ja sen radikaalista 
muodosta, jota Helsingin yliopiston professori Heikki Patomäki nimittää demo-
kraattiseksi ja globaaliksi keynesiläisyydeksi, irrottaudumme jo kauas valtiokes-
keisestä ulkopolitiikasta sekä tavallaan myös sen tutkimisesta valtiokeskeisestä nä-
kökulmasta: ”Se on kosmopoliittinen oppi, joka ei katso asioita ainoastaan yhden 
ryhmän, kansakunnan tai valtion näkökulmasta, vaan lähtökohtana on globaalin 
poliittisen talouden kokonaisuus kaikkine ekologisine ja muine seurauksineen.”16

Ulkopolitiikan tutkimuksessa kaikkein suurimman teoreettisen huomion 
ideologia on saanut sovjetologian piirissä, joka keskittyi Neuvostoliiton ja osin 
myös muiden kommunististen maiden politiikkaan. Perussyy tähän tietenkin oli, 
että Neuvostoliitto itse vakuutti ulkopolitiikkansa perustuvan marxilais-leniniläi-
seen ideologiaan tai jopa sen pohjalta muodostettuun tieteelliseen ulkopolitiikan 
teoriaan.17 

Kysymys ei sovjetologian piirissä silti ollut yksiselitteinen. Juuri ideologian 
merkityksestä muodostui eräs Neuvostoliiton ulkopolitiikan tutkimuksen keskei-
sistä vedenjakajista. Toisella puolella rajalinjaa olivat ne, jotka eivät uskoneet ide-
ologian selitysvoimaan. Poliittisen realismin isä Hans J. Morgenthau totesi eräässä 
yhteydessä, missä hän käsitteli toisten maiden sisäisiin asioihin sekaantumista, että 
se usein puetaan ideologiseen harsoon peittämään näkyvistä paljon raadollisemmat 
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syyt: ”Neuvostoiskulause kansallisista vapaussodista on todellisuudessa ideologi-
nen oikeutus Neuvostoliiton tuelle sille sisällissodan osapuolelle, joka sattuu pal-
velemaan Neuvostoliiton etuja.”18  

Suuri joukko Neuvostoliiton tutkijoita mukautui realismin yksinkertaistet-
tuun väitteeseen ideologian merkityksettömyydestä muuna kuin propagandan 
välikappaleena. Ei ollut mitään syytä uskoa Neuvostoliiton väitteisiin ideologi-
an osuudesta ulkopolitiikan muodostumisessa ainoastaan ”koska se sanoi niin”. 
Neuvostoideologia oli pelkkää propagandaa ja savuverhoa. Sen rooli oli pelkästään 
siinä, että se oikeutti ulkopolitiikan voimapoliittiset tarkoitusperät. Kotimaassa 
ideologiaa käytettiin tuomaan ilmi ulkoista uhkaa ja näin perustelemaan totalita-
ristinen poliittinen järjestelmä.19 

Toisaalla olivat ne, jotka painottivat ideologian osuutta Neuvostoliiton ulko-
politiikan selittämisessä. Harva heistä kuitenkaan esitti, että Neuvostoliiton ulko-
politiikka seuraisi suoraan ideologiasta; useimmat myönsivät ideologian kyynisen 
käytön Neuvostoliiton taholta. Mutta ideologian merkitystä korostavat näkivät, 
että sillä oli myös muunlaista ulkopolitiikkaa muovaavaa merkitystä. Neuvosto-
ideologia, kuten mikään muukaan ideologia, ei ollut mitenkään väistämättömässä 
ristiriidassa voimapolitiikan tai realismin opinkappaleiden kanssa. 

Tällainen hienostuneempi käsitys ideologian ja voimapolitiikan roolista oli jo 
klassisen (modernin) realismin brittiläisen oppi-isän Edward Hallet Carr mielessä:

[...] totuus on, että politiikka ei voida määritellä pelkästään voimal-
la. Voiman ylivalta mielipiteeseen [ideaan] nähden, joka on välttä-
mätön osa kaikkea voimaa, ei voi koskaan olla täydellinen. Kan-
sainvälinen politiikka on aina voimapolitiikkaa, sillä on mahdotonta 
eliminoida voimaa siitä. Mutta se on vain osa totuutta. Se että kan-
sallinen propaganda kaikkialla niin innokkaasti verhoaa itsensä niin 
ilmiselvästi ideologioihin, joilla on kansainvälinen luonne, osoittaa 
että on olemassa kansainvälinen varasto yhteisiä ideoita, olkoonkin 
kuinka rajallisesti ja heikosti omaksuttuja, joihin silti voidaan vedo-
ta. Tähän liittyy usko siihen, että nämä yhteiset aatteet ovat joten-
kin arvoasteikossa kansallisten etujen yläpuolella.20

Carr tarkoitti sanoillaan, että myös voimapolitiikkaan, mikäli se halusi olla 
menestyksekäs, kuuluu aina annos ideologiaa. Jopa Morgenthaun tarkempi luke-
minen paljastaa, että hän näki ideologioilla – kylmän sodan kommunistisen ideolo-
gian ja liberaalin ideologian vastakkainasettelulla – olevan paitsi propagandistista 
merkitystä myös omaa selittävää voimaa; niistä oli muodostunut ”maallisia uskon-
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toja”, jotka saattoivat motivoida toimintaa.21 Myöhempi tunnettu realisti Zbig-
niew K. Brzezinski kirjoitti vuonna 1961, että neuvostoideologia oli itse asiassa 
voimapoliittinen doktriini. Se määritteli valtion ulkopolitiikan päämäärät ja niiden 
poliittisfilosofiset oikeutukset, se luonnehti menetelmät niiden saavuttamiseksi 
sekä mobilisoi tarvittavan kansallisen ja kansainvälisen tuen ulkopoliittisille hank-
keille. Tällainen ideologia salli menetelmien tai toimintaohjelman muuttumisen 
päämäärien pysyessä samoina.22 Pari vuotta aiemmin tšekkoslovakialaisperäinen 
mutta uransa amerikkalaisessa Stanfordin yliopistossa tehnyt Jan F. Triska oli jo 
muotoillut samantapaisen ajatuksen. Neuvostoliiton ulkopolitiikka rakentui vii-
den hierarkkisen tason varaan: ideologia, strategia, toimintaohjelma, taktiikka ja 
propaganda. Tässä jaottelussa ideologia ei perusteiltaan muuttunut, muut osat 
kylläkin.23 Armenialaissyntyinen ja sittemmin Pennsylvanian yliopistoon siirtynyt 
sovjetologian yksi keskushahmoista professori Vernon V. Aspaturian puolestaan 
näki vuonna 1971, että neuvostoideologia itse määritteli kansalliset edut, voi-
mapolitiikan ja maailmanvallankumouksen siten, että niistä tuli erottamattomia 
kuten kolmion sivut. Hän väitti, että Neuvostoliiton kansallisen edun tarkastelu 
neuvostoideologian ulkopuolella tai siitä riippumatta olisi vääristänyt todellisuutta 
ja väistämättä johtanut vääriin johtopäätöksiin ulkopolitiikan luonteesta.24

Nykyisen Venäjän suhteen on nähty, että Neuvostoliiton hajottua ideolo-
gia jollakin tapaa ensin häipyi, paitsi koko yhteiskunnasta, myös ulkopolitiikasta. 
Venäjän vuoden 1993 perustuslaissa on peräti määrätty, että maa on pluralistinen 
eikä mitään ideologiaa saa valtion taholta suosia tahi määrätä pakolliseksi.25 Presi-
dentti Vladimir Putinin politiikkaa kutsuttiin yleisesti hänen kahtena ensimmäi-
senä kautenaan pragmaattiseksi, valtion vahvistamiseen pyrkiväksi. Hänen kol-
mannella kaudellaan ideologiset äänenpainot ovat palanneet valtion politiikkaan 
ja retoriikkaan. Tämä ideologia on paitsi valtiokeskeinen, myös nationalistinen; 
se on suurvalta-ajatteluun perustuva sekä uskonnollisilta ja yhteiskunnallisilta ar-
voiltaan avoimen konservatiivinen. Tämä ideologia sisältää monia doktriiniksi ko-
rotettuja seikkoja, jotka vaikuttavat ulkopolitiikkaan tai ainakin ilmenevät siinä. 
Näihin kuuluu ajatus siitä, että Venäjä on omaa väestöään ja aluettaan suurempi; 
se käsittää venäjänkieliset ihmiset kaikkialla. Tämä puolestaan oikeuttaa Venäjän 
puuttumisen muiden maiden asioihin, milloin se tulkitsee tällaisen väestönosan 
edut – ja niin muodoin Venäjän edut – uhatuiksi.26 Periaatteessa kyseessä on ”Pu-
tinin doktriini”, joka on pantu käytäntöön Venäjän niin sanotuilla lähialueilla tai 
venäläisessä maailmassa (Russkij mir), mukaan lukien sotilaalliset toimet Georgi-
assa ja Ukrainassa. Tämän ideologisesti perustellun ulkopolitiikan laajempana 
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pyrkimyksenä on estää naapurimaiden ajautuminen Euroopan unionin ja Naton 
valtapiiriin.27 

Sinänsä ilmiö ei ole pelkästään Venäjälle ominainen. Esimerkiksi ”Trumanin 
doktriini” toisen maailmansodan jälkeen perustui niin sanotun vapaan maailman 
puolustamiseen Neuvostoliiton valtapyrkimyksiltä. Ensimmäisenä se konkreti-
soitui uhka-alueella sijaitsevien Kreikan ja Turkin sitomisessa Yhdysvaltain liit-
tolaisiksi, joskin rauhanomaisin keinoin. Myöhemmin Koreassa, Vietnamissa ja 
muualla tähän Trumanin hallinnon patoamispolitiikan versioon liittyi olennaisesti 
sotilaallisen voiman käyttö.

Tällaiset doktriinit tulkitaan usein geopolitiikaksi. Niinpä geopolitiikan pa-
luusta on kirjoitettu ja puhuttu paljon, erityisesti Venäjän haastettua kylmän sodan 
lopputulemana vakiintuneet eurooppalaiset valtiorajat ja sitä myötä koko kansain-
välisen järjestelmän totutun asetelman. Vähemmän on puhuttu ideologioiden pa-
luusta. Venäläisessä kansainvälisten suhteiden perinteikkäässä tutkimuslaitoksessa 
IMEMO:ssa sekä amerikkalaisessa tutkimuslaitoksessa Carnegie Endowment for 
International Peace, sen Moskovan toimipisteessä, vaikuttava Aleksei Arbatov, en-
tinen valtionduuman liberaali jäsen, oli yksi niistä, jotka näyttelivät osaa siinä in-
tellektuaalisessa kehityksessä, mikä aikoinaan johti uuden Venäjän ulkopolitiikan 
muotoutumiseen pois ideologiasta ja kohti reaalipolitiikkaa. Arbatov on hiljattain 
kirjoittanut, että juuri ideologisen yhteentörmäyksen palaaminen kansainvälisiin 
suhteisiin on osasyy koko nykyisen kansainvälisen järjestyksen murtumiseen:

Nyt kaksikymmentä vuotta kestäneen unohduksen jälkeen ideolo-
ginen skisma on jälleen noussut esiin - tällä kertaa Venäjän kon-
servatismin henkisten arvojen ja lännen liberalismin (johon liittyvät 
samaa sukupuolta olevien avioliitot, huumeiden ja prostituution 
laillistaminen sekä kaupallinen individualismi). Tätä tunnelmaa 
vahvistaa vielä ennennäkemätön suurvaltakaipuun ilmapiiri ja hiipi-
vä moraaliton ja turmiollinen stalinismin kunnianpalautus Venäjäl-
lä, sekä Yhdysvaltain vastuuton politiikka, joka vie amerikkalaista 
vapautta ja demokratiaa tykkien avulla esikapitalistisiin maihin.28

Toisaalta geopolitiikka on irrottamattomissa nykyvenäläisestä ideologiasta; 
kyse onkin eräänlaisesta geopoliittis-realistisesta ideologiasta. Laajemmassa ideo-
logisessa katsannossa Venäjän johto nojaa uudistettuihin versioihin varhemmista 
euraasialaisista ja slavofiilisista opeista. Edellisestä oli jo puhe geopolitiikkaa kä-
sittelevässä luvussa. Jos euraasialaisuus on ideologista geopolitiikkaa, niin slavofii-
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lisyys on eräänlaista kulttuurifilosofista metafysiikkaa. Vladimir Putin itse lainaa 
useimmiten juuri Nikolai Berdjajevia tai Ivan Iljinia, kommunismin maanpakoon 
karkoittamia ajattelijoita; nämä korostavat venäläisyyden henkistä ideaa, joka ei 
taivu länsimaiseen rationalismiin. Tämä tausta on kylläkin tarpeeksi joustava an-
taakeseen tilaa monenlaisille sovelluksille; olihan Berdjajev uskonnollinen sosialis-
ti, humanisti ja demokraatti, kun taas Iljin oli valkoisen aktivismin, ortodoksius-
kon ja konservatiivisen valtiofilosofian kannattaja. 

Mainittakoon, että Iljinin valtio-opillinen johtoajatus, jonka hän muotoili 
valmiiksi joskus 1940-luvulla, oli että jokaiselle maalle piti räätälöidä sen histori-
allisen kokemuksen ja hengen mukainen poliittinen järjestelmä. Koska Venäjällä ei 
ollut kokemusta demokratiasta, jälkibolševistisen väliaikaisen poliittisen järjestel-
män tuli perustua lujalle autoritarismille, jopa jonkinlaiselle fasismille. Iljin, joka 
itse joutui pakenemaan natsismia Berliinistä Sveitsiin, asettui tukemaan Benito 
Mussolinin versiota fasismista Hitlerin natsismia vastaan siitä syystä, että edellinen 
ei tehnyt pesäeroa uskontoon. Lopullinen Venäjän poliittisen järjestelmän muoto 
olisi jonkinlainen monarkia. Geopoliittisesti Iljin uskoi Venäjän olevan ”organis-
mi”, josta ei voinut irroittaa siihen kuuluvia osia. Mitkään yksittäiset kansat tai 
heimot eivät tässä kokonaisuudessa ansaitsisi poliittista itsenäisyyttä. Kuten ar-
vata saattaa, Iljinin mielessä oli suurin piirtein silloisen Neuvostoliiton kokoinen 
alue.29  

Monet Venäjä-tutkijat ovat korostaneet jotakuinkin tällaisen ideologian 
saaneen viimeistään vuosina 2010–2011 ylivallan presidentti Putinin aiemmasta 
”pragmatismista”. Putin olisi tällaisessa tulkinnassa sitoutunut tällaiseen ajatte-
luun siinä määrin, että hän näkee oman roolinsa erottamattomasti liittyvän Venä-
jän suuruuden palauttamiseen ja Venäjän erityislaatuisuuden ylläpitämiseen. Mi-
käli uskoisimme ideologisen koulukunnan selitysvoimaan, voisimme päätellä, että 
jonkinlainen euraasialais-slavofiilinen ideologia siis ohjaisi Venäjän ulkopolitiikkaa. 
Näin se eräällä tavalla ”selittäisi” Venäjän toimet Ukrainan kriisissä ja siinä laajem-
massa länsivastaisuudessa, jota Venäjä on ryhtynyt harjoittamaan.30    

Myös Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa on pidetty ideologisena. Uuskonserva-
tismin on katsottu olleen Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa ohjaava ideologia 2000-
luvulla George W. Bushin presidenttikaudella. Uuskonservatismi perustuu ajatuk-
seen hyvän ja pahan välisestä taistelusta sekä Yhdysvaltojen sotilaallisen voiman 
käytöstä hyvän edistämiseksi.31 Opin juuret ulotetaan usein vähintään wilsonilai-
seen idealismiin ja sen käytännöllisempi alku sijoitetaan useimmiten 1960-luvulle. 
Vaikka oppi usein katsotaan republikaanisen puolueen yhden siiven hankkeeksi, 
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sen taustalla nähdään usein myös amerikkalaisten juutalaisjärjestöjen edustajien 
sekä entisistä sosialistisista virtauksista irtaantuneiden ajattelijoiden vastareaktio 
niin sanotun uusvasemmiston nousuun.  Yhtenä uuskonservatismin innoittajana 
kylmän sodan kaudella pidetään Jeane Kirkpatrickia, joka vuonna 1979 julkaisi 
ensin esseen ja sitten kirjan Dictatorships and Double Standards32, missä hän kritisoi 
demokraattien ulkopolitiikkaa. Kirkpatrick sanalla sanoen esitti jyrkkää antikom-
munismia, johon liittyisi suopeampi suhtautuminen autoritaarisiin ei-kommunisti-
siin valtioihin, mikäli nämä palvelivat Yhdysvaltain politiikkaa. Hänestä tuli presi-
dentti Reaganin kauden ulkopoliittinen sisäpiiriläinen ja YK-lähettiläs. 

Nykyisin uuskonservatiivien akateemisena johtohahmona mainitaan Broo-
kings-instituutin Robert Kagan, joka haluaa nimittää itseään internationaaliseksi 
interventionistiksi. Termi kuvaakin sitä, mistä nykyisin uuskonservatismissa on 
kysymys. Yhdysvaltojen pitäisi olla aktiivisempi demokratian levittämisessä. Ka-
gan on kritisoinut Barack Obaman hallinnon liian varovaista politiikkaa, mikä on 
johtanut moniin uusiin ongelmiin Lähi-Idässä. Hänen vaimonsa Victoria Nuland, 
Obaman hallinnon varaulkoministeri Euroopan ja Euraasian osastolla, tuli kuului-
saksi jakamalla keksejä Kiovassa Maidanin mielenosoittajille keväällä 2014, mitä 
Venäjä piti osoituksena Yhdysvaltain sekaantumisesta Ukrainan vallanvaihtoon.33

North Carolinan yliopiston professori Michael H. Hunt tunkeutuu syvem-
pään historiaan. Yhdysvaltojen ulkopolitiikka on 1800-luvulta lähtien perustunut 
ideologiaan, jonka elementtejä ovat käsitys kansallisesta missiosta, muiden kanso-
jen luokittelu rodun perusteella sekä yhteiskunnallisia vallankumouksia koskeva 
vihamielisyys. Kansallinen missio liittyy sellaisten amerikkalaisten hyveiden kuten 
yksityisomaisuuden, amerikkalaisittain määritellyn vapauden ja demokratian le-
vittämiseen. Yhdysvallat itse syntyi laajentumalla; nyt se haluaa laajentaa omat 
määreensä maailmanlaajuisiksi. Vahva uskonnollinen vakaumus sekä usko liberalis-
min historialliseen ylivoimaisuuteen ovat Huntin mukaan luoneet mahdollisuuden 
sommitella amerikkalainen maailmankuva hierarkkiseksi edistysideologiaksi. Täl-
laisessa maailmankuvassa on helppo tehdä erotteluja kristittyjen ja ei-kristittyjen 
taikka edistyksellisten ja jälkeenjääneiden valtioiden välillä. Tämä on oikeuttanut 
ulkopolitiikan kaksoisstandardit. Hunt osoittaa, miten mustan rodun hallitsemat 
itsenäiset valtiot on Yhdysvaltain ulkopolitiikassa luokiteltu alimman kastin valti-
oiksi, joiden itsenäisyyden tunnustaminen on ollut amerikkalaiselle diplomatialle 
kaikkein vaikeinta. Lisäksi kansallismieliset itsenäisyysliikkeet, jotka ovat etsineet 
omaa tietään vapauteen usein yhteiskunnallisten vallankumousten avulla – minkä 
Yhdysvallat toki suvaitsi oman varhemman historiansa oikeudeksi – tulkitaan täs-
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sä kehikossa vihamielisesti.34 
Kaikki eivät halua puhua ideologioista, vaan laajemmin kollektiivisista ide-

oista tai aatteista. Virginian yliopiston professori Jeffrey Legro on pohdiskellut täl-
laisten merkitystä suurvaltojen ulkopolitiikassa.35 Legro väittää, että merkittäviä 
strategisia käännekohtia jonkin valtion politiikassa ei voi selittää pelkästään rea-
lismin mukaisesti valtatasapainon muutoksen seurauksina. Niihin kytkeytyy aina 
jokin uusi kollektiivinen ajatus valtioiden sisällä siitä, kuinka suhtautua ulkomaa-
ilmaan. Legron esimerkit historiasta – sellaiset kuten Yhdysvaltojen sitoutumi-
nen eristäytymisen sijaan kansainvälisyyteen toisen maailmansodan jälkeen taikka 
Neuvostoliiton presidentin Mihail Gorbatšovin niin sanottu uusi ulkopoliittinen 
ajattelu – pyrkivät osoittamaan tällaisten uusien ideoiden merkityksen. Ne ovat 
useimmiten vastaiskuja jollekin vanhalle ajattelulle ja tulevat tyypillisesti mahdol-
lisiksi vasta jonkin katastrofin seurauksena. Legron tuoreempi esimerkki on vuo-
den 2001 terrori-iskujen merkitys Yhdysvaltain strategiselle uudelleen suuntautu-
miselle ja uudesta kollektiivisesta ideasta terrorismin vastaisen sodan nimissä.

Mielikuvapolitiikkaa

Poliittisten ideologioiden lisäksi ulkopolitiikkaan voivat vaikuttaa myös mieliku-
vat toisista kansoista. Tällainen teoretisointi syntyi sosiaalipsykologian piirissä eli 
psykologian ja sosiologian välimaastossa. Tieteenalan sisällä erottuu suuntauksia, 
jotka milloin painottavat yhtä ja milloin toista puolta. Olennaista on, että kohtee-
na on laajempi ryhmä, ei yksittäinen ihminen. Nykyisin omana tieteenalana va-
kiintuneen sosiaalipsykologian edeltäjinä pidetäänkin sellaisia oppialanimikkeitä 
kuin kansainpsykologia ja joukkopsykologia.

Sosiaalipsykologit ovat esittäneet neljä sellaista väitettä kansainvälisten 
konfliktien luonteesta, jotka heidän mielestään ylittävät rationaaliset laskelmat. 
Ensinnäkin ihmisten kollektiiviset pelot ja tarpeet määrittelevät konfliktien luon-
teen. Pelot nousevat siitä, että kysymykset identiteetistä ja turvallisuudesta kuu-
luvat ihmisten perustarpeisiin. Ne käsitetään eksistentiaalisina, olemassaoloon tai 
selviytymiseen liittyvinä tarpeina. Tällöin uhka, että perustarpeet eivät täyty, aihe-
uttaa pelkoa. Se estää konfliktien ratkaisua, sillä osapuoli, joka tekee myönnytyk-
siä, kokee vaarantavansa koko olemassaolonsa. Toiseksi kansainväliset selkkaukset 
eivät ole pelkästään valtioiden tai hallitusten välisiä ilmiöitä. Ne kattavat kaikki 
yhteiskunnan tasot, mikä pitää ottaa huomioon konfliktinratkaisussa. Kolman-
neksi kyse ei ole pelkästään kilpailusta voiman avulla. Kyky vastata muiden tar-
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peisiin ja pelkoihin on normaalia rauhanomaisissa sosiaalisissa suhteissa; uhkailu ja 
pakottaminen saavat aikaan vihamielisiä reaktioita ja laajentavat konfliktia. Teho-
kas konfliktinratkaisu edellyttää siis myönteisiä houkuttimia ja symbolisia eleitä. 
Lopuksi sosiaalipsykologia korostaa, että konfliktissa osapuolet eivät säily vakaina 
ja samanlaisina, ne ovat keskinäisriippuvaisia ja alttiita muutoksille. Konflikti jo 
sinänsä aiheuttaa sellaisia tiedonkäsittelyyn liittyviä muutoksia ja rajoitteita, mit-
kä vaikeuttavat rationaalista ratkaisua, ja nämä muutokset johtavat pikemminkin 
suhteiden kärjistymiseen entisestään.36

Tällainen suuntaus kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa sai alkunsa kyl-
män sodan tutkimuksesta. Se oli vastaveto sille perinteiselle vedenjakajalle, joka 
kulki niin sanottujen traditionalistien ja toisaalta revisionistien välillä (tätä ei tule 
sekoittaa kirjassa edellä mainitsemaamme traditionalistien ja skientistien kiistaan, 
jossa ensimmäinen termi tarkoittaa aivan muuta). Kysymys oli periaatteessa sa-
masta ongelmasta, josta poliitikot ja analyytikot tänäkin päivänä – Ukrainan ta-
pahtumien varjossa – väittelevät: kuka on syyllinen mahdollisen uuden kylmän 
sodan aloittamiseen?37 

Toisen maailmansodan jälkeisen kylmän sodan alettua juuri traditionalistit 
väittivät, että ulkoisilla tekijöillä oli vain vähän vaikutusta Neuvostoliiton linjan 
muotoutumiseen. Kylmä sota oli väistämätön johtuen Neuvostoliiton totalitaris-
tisesta järjestelmästä, ideologiasta ja leppymättömästä aggressiivisuudesta. Revisi-
onistit näkivät päinvastoin Neuvostoliiton politiikan olleen ennemminkin sopeu-
tuvaa ja joustavaa – sanalla sanoen reaktiota Yhdysvaltain politiikkaan.38 Juuri 
näiden kahden suuntauksen välimaastoon iski sosiaalipsykologinen koulukunta, 
jota on nimitetty jälkirevisionismiksi. Tämän liikkeen isäksi voi nimetä Cornellin 
yliopiston professorin Urie Bronfenbrennerin, joka vuonna 1961 julkaisi artikkelin 
Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton suhteesta ja esitteli ajatuksen, että nämä maat 
näkevät toisensa peilikuvina.39 Oppi sai jonkin verran suosiota etupäässä uudem-
man sukupolven sovjetologien keskuudessa, jotka etsivät ”tieteellisempää” seli-
tystä kylmälle sodalle.40 Kun Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen politiikan nähtiin 
olevan peilikuvamaista reagointia toinen toisensa toimintaan, moraalinen kysymys 
jommankumman aggressiivisuudesta tai syyllisyydestä tässä vastakkainasettelun 
syklissä hämärtyi. 

Columbian yliopiston emeritusprofessori Robert Legvold soveltaa tämän 
jälkirevisionistien katsantokannan nykytilanteeseen, kun hän selittää Ukrainan 
tapahtumien vuoksi kärjistynyttä kiistaa Venäjän ja Yhdysvaltain välillä vuonna 
2014: kylmän sodan opetus on, että “jännityksen kierteessä kyse oli vuorovaiku-
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tuksesta pikemminkin kuin yhden osapuolen toimista”.41 Usein mielikuvat, ima-
got ja stereotypiat ovat juuri kollektiivisia ja siksi erityisen vahvoja. Ne ovat kult-
tuurisia rakenteita, jotka saattavat säilyä vuosisatojenkin ajan. Mitä ne kussakin 
tilanteessa ovat, kuinka vahvoja ne ovat ja kuinka syvästi ne viime kädessä ulkopo-
litiikkaan vaikuttavat, ovat kiistanalaisia kysymyksiä. Stereotypioiden esiintymistä 
ja potentiaalista vaikusta valtioiden ulkopoliittiseen toimintaan on silti hankala 
täysin kiistää. 

Yksi keskustelua herättänyt kansallinen stereotypia on ollut eurooppalaisten 
ja muidenkin kansojen kielteinen suhtautuminen Yhdysvaltoihin. Ilmiötä nimi-
tetään anti-amerikkalaisuudeksi, jonka juuret nähdään jo Yhdysvaltojen itsenäis-
tymisessä ja sen henkisessä erottautumisessa Euroopasta. Yhdysvaltoja on usein 
Euroopan näkökulmasta pidetty modernina kulttuurina, sellaisena joka ei arvosta 
sivistystä tai henkisiä arvoja; se on materialistinen ja pinnallinen kulttuuri, pa-
himmassa tapauksessa moraalisesti rappeutunut. Vasemmistolaisessa katsannossa 
amerikkalaisuus puolestaan on aina edustanut kapitalismia. Eritoten George W. 
Bushin kauden väkinäinen poliittinen ilmapiiri transatlanttisissa suhteissa ja terro-
rismin vastaisen sodan vastustus Euroopassa nosti esiin käsityksen eurooppalaisten 
anti-amerikkalaisuudesta.  Tätä kulttuurista ja historiallista perinnettä pidettiin 
keskeisenä syynä siihen, miksi eurooppalaiset hyvin laajasti arvostelivat Yhdysval-
tojen ulkopoliittisia toimia 2000-luvun alussa, ennen kaikkea Irakin sotaa. 

On kyseenalaista, voimmeko tarkastella anti-amerikkalaisuutta sellaisena 
kulttuurisena ilmiönä, joka selittäisi kritiikin. Mikäli anti-amerikkalaisuus pää-
tellään Yhdysvaltain arvostelusta, se ei enää selitä sitä. Lisäksi on epäselvää, onko 
tällaisilla kriittisillä asenteilla (vaikka ne olisivat laajalle levinneitä yleisön keskuu-
dessa) käytännössä suurta merkitystä ulkopoliittisiin suhteisiin. Vaikka George W. 
Bushin aikana presidentin henkilökohtainen imago ja hänen hallintonsa ulkopo-
litiikan peruslinjaukset ilmiselvästi vaikuttivat kielteisesti Yhdysvaltojen kuvaan 
Euroopassa, voi hyvin väittää, että yhteistyö ja sen laatu perustuivat enemmän 
muille kuin imagotekijöille.42

Tätä nykyä San Franciscon valtionyliopiston professorina toimiva mutta 
venäläisen kansainvälisten suhteiden tutkimuksen kasvatti Andrei Tsygankov on 
puolestaan tarkastellut sitä, miten venäläisvastaisuus eli russofobia on ohjannut 
Yhdysvaltojen ulkopolitiikkaa.43 Tämä venäläisvastaisuus periytyy kylmän so-
dan ajalta ja se koostuu erilaisista ryhmistä; eritoten sotilastaustaisista haukoista, 
ihmisoikeusliberaaleista ja itä-eurooppalaisperäisistä nationalisteista, jotka ovat 
usein osa Yhdysvaltojen ulkopoliittista sisäpiiriä tai joilla on ainakin merkittävää 
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vaikutusvaltaa siihen. Tämä painostusryhmä tulkitsee Venäjän voiman kasvun sii-
nä määrin aggressiivisena, että sen ehdottama politiikka, sikäli kuin Yhdysvaltain 
ulkopoliittinen johto sellaisen omaksuisi, on lähes itseään toteuttava ennustus. 
Tsygankovin mukaan ryhmän vaikutus on haitallinen kaikille osapuolille, sillä se 
estää myös Yhdysvaltojen todellisen ulkopoliittisen edun seuraamista. Tsykango-
vin Georgian vuoden 2008 kriisin jälkeen (mutta ennen Ukrainan vuoden 2014 
kriisiä) ilmestynyt teos osoittaa, miten kyseinen painostusryhmä on käyttänyt täl-
laisia kriisejä hyväkseen luodakseen Venäjästä Yhdysvalloissa haluamansa mieliku-
van. Ukrainan kriisin alkamisen jälkeen tällainen arvostelu tahtoo taipua ennen 
mainittuun revisionistiseen tulkintaan, eli syitä kriisiin etsitään sekä lännestä (Yh-
dysvalloista) että Venäjästä.  

Osa mielikuvatutkimuksesta voidaan sijoittaa rauhan- ja konfliktintutki-
muksen piiriin, joka on asettanut tehtäväkseen kriittisyyden vallitseviin selitys-
malleihin ja aiemmin erityisesti realismiin nähden. Oppiala on sitoutunut idea-
listiseen ajatukseen rauhanomaisen muutoksen mahdollisuudesta. Se on esittänyt 
yhtenä konfliktien kausaalisena vaikuttimena kollektiiviset viholliskuvat, joita voi 
pitää mielikuvapolitiikan jonkinlaisena äärisovelluksena. 

On tietenkin ilmeistä, että vihollisista on kielteinen kuva ja liittolaisista 
myönteinen. Arkiajattelun perusteella näyttäisi jopa siltä, että vihollisuus tai liit-
tolaisuus ohjaisi mielikuvia, pikemminkin kuin että mielikuvilla olisi jonkinlaista 
vaikutusta valtion ulkopolitiikkaan:

Vuonna 1942, kun Saksa ja Japani olivat Yhdysvaltain vihollisia, viisi 
ensimmäistä adjektiivia, joita amerikkalaiset käyttivät mielipidetut-
kimuksissa kuvaamaan vihollisia, pitivät sisällään sotaisa, petollinen 
ja julma. Mikään näistä sanoista ei esiintynyt ensimmäisten viiden 
adjektiivin joukossa kuvattaessa neuvostoliittolaisia, jotka tuolloin 
olivat Yhdysvaltain liittolaisia. Vuonna 1966, kun Neuvostoliitto 
ei enää ollut liittolainen, viiden ensimmäisen adjektiivin joukossa 
kuvattaessa neuvostoliittolaisia olivat sotaisa ja petollinen. Nämä 
adjektiivit sisältyivät myös käsityksiin kiinalaisista, mutta ne olivat 
hävinneet niiden adjektiivien joukosta, joilla kuvattiin saksalaisia ja 
japanilaisia, jotka silloin olivat Yhdysvaltain liittolaisia.44

Viholliskuvilla on silti nähty olevan merkitystä konfliktien luomisessa ja yl-
läpitämisessä. Rauhan- ja konfliktintutkimuskeskuksen eli TAPRI:n tutkimusjoh-
taja ja Tampereen yliopiston professori Tarja Väyrynen on tarkastellut muutamaa 
tällaista viholliskuvaa. Hän päättelee, että viholliskuvan synnyn edellytys on sel-

”
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lainen identiteetin luomisprosessi, jossa ero ”meihin” ja ”toisiin” rakennetaan. Sitä 
seuraa identiteettien politisoituminen, joka tarkoittaa sitä, että identiteetin nimis-
sä nostetaan esille kiistanalaisia asioita joko eliittien tai ruohonjuuritason taholta. 
Tällaisen hankkeen tarkoitus on kollektiivinen mobilisaatio vastakkainasetteluun. 
Tämä johtaa ennen pitkää vastapuolen demonisoimiseen ja sen väkivaltaisen vas-
tustamisen oikeuttamiseen.45 

Helsingin yliopiston tutkija Riikka Kuusisto on soveltanut viholliskuva-aja-
tusta vuoden 1998 teoksessaan Oikeutettu sota ja julma teurastus. Siinä hän vertaa 
läntisten suurvaltojen retoriikka kahdessa 1990-luvun kriisissä, Persianlahden so-
dassa ja Bosniassa. Ensimmäisessä tapauksessa viholliskuvaretoriikalla perusteltiin 
sotaa ja Saddam Hussein demonisoitiin. Jälkimmäisessä samanlaista retoriikkaa 
vältettiin. Osallistumista Bosnian kriisiin ei näet pidetty toivottavana, vaan ko-
rostettiin, että sekaantuminen vain lisäisi kaaosta.46 Kriittinen kysymys tällaisen 
suuntauksen suhteen tietysti syntyy jo mainitusta syyn ja seurauksen suhteesta. 
Onko viholliskuva jonkin konfliktin tai sodan ehto? Vai onko se laukaiseva ärsyke, 
jonkinlainen konfliktiin tarvittava väliintuleva muuttuja? Ehkä se on pelkkä väis-
tämätön sotapropagandan muoto, joka ei sinänsä selitä sotaa, vaan paremminkin 
kertoo vain sen julkisesta oikeuttamisesta? 

Rauhantutkimus, joka nykyisellään etsii uutta roolia peliteorian ja kriittisten 
teorioiden välillä, ei ole tähän mennessä pystynyt tarjoamaan vakuuttavia seli-
tyksiä tai ymmärtämisen välineitä puoleen eikä toiseen. Se imee elämänravinton-
sa perinteisempien suuntausten heikkouksista ja tutkimuskatveista, mutta ei ole 
lähtenyt reiluun ja avoimeen keskusteluun muiden oppisuuntien kanssa, mikä on 
vähentänyt suuntauksen arvovaltaa. Todennäköisesti näemme jonkinlaisen uuden 
version rauhantutkimuksesta piakkoin.  

Strateginen kulttuuri selittää jatkuvuutta 

Strateginen kulttuuri selittää valtioiden ulkopoliittisia ja ennen kaikkea turval-
lisuuspoliittisia valintoja laajassa mielessä. Sillä tarkoitetaan sellaisia kansallisia 
uskomuksia ja toimintatapoja, jotka ovat syntyneet jossakin keskeisessä histori-
allisessa murrosvaiheessa sekä tuottaneet merkittäviä historiallisia kokemuksia. 
Nämä kokemukset muotoutuvat kulttuuriksi, joka vaikuttaa kansakunnan stra-
tegiseen ajatteluun ja käytäntöihin myös jatkossa. Strategisen kulttuurin käsite 
on silti kiistanalainen. Selkeätä mallia ja teoriaa siitä, miten strateginen kulttuuri 
tulisi käsitteellistää, puhumattakaan siitä, kuinka se selittäisi valtioiden konk-
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reettisia turvallisuuspoliittisia valintoja, ei ole olemassa.47 Käsitteen luojana pi-
detään newyorkilaisen Columbian yliopiston professoria Jack Snyderiä, joka jo 
1970-luvun lopulla käytti sitä kuvaamaan Neuvostoliiton ydinasepolitiikkaa oh-
jaavaa ajattelua.48 Sittemmin strategisen kulttuurin käsitettä on sovellettu useiden 
maiden, ennen kaikkea Saksan, mutta myös Kiinan, Yhdysvaltojen, Pohjoismai-
den ja Euroopan unionin turvallisuuspolitiikkaan. Strategisesta kulttuurista tuli 
muotikäsite konstruktivistisen tutkimuksen nousun myötä 1990-luvulla. Uusi 
tutkijasukupolvi tahtoi kääntää strategisen kulttuurin kuvaavasta tekijästä selit-
täväksi tekijäksi. Suosion taustalla oli vaikutelma siitä, että uusrealismi tai muut 
vakiintuneet selitysmallit eivät pystyneet kunnolla selittämään kylmän sodan jäl-
keistä muutosta. Samaan aikaan yhden ja toisenkin maan turvallisuuspolitiikka 
heijasti muuttuneessa tilanteessa huomattavaa jatkuvuutta. Vaikka valtasuhteet 
muuttuivat, monien maiden turvallisuuspolitiikka ei vastoin odotuksia uudistunut 
jyrkästi. Strateginen kulttuuri muodostui siten eräänlaiseksi turvallisuuspolitiikan 
jatkuvuuden selitykseksi. Tässä mielessä strategisen kulttuurin käsite sopisi hy-
vin yhteen aiemmin käsittelemämme Kjell Goldmannin mallin kanssa, joka nosti 
esille erilaisten ”vakauttajien” merkityksen valtion ulkopolitiikan jatkuvuuden se-
littäjänä.  

Siinä missä konstruktivistit näkevät strategisen kulttuurin nimenomaan tur-
vallisuuspolitiikkaa selittävänä tekijänä, monet muut ovat halunneet ymmärtää 
sen ennemminkin kehyksenä tai ympäristönä, jonka piirissä päätöksiä tehdään. 
Ongelmana strategisen kulttuurin selityksille on niiden kehämäisyys. Jos näet 
strateginen kulttuuri päätellään turvallisuuspoliittisista päätöksistä, se ei voi enää 
selittää näitä samoja päätöksiä.  Mikäli strateginen kulttuuri taas selittää kaiken, 
se ei enää selitä mitään. Harvardin yliopiston professori ja Kiina-asiantuntija Alas-
tair Johnston moitti jo vuonna 199549 varhaisimpia tutkimuksia strategisesta kult-
tuurista nimenomaan siitä, että ne eivät käsitteellistäneet strategista kulttuuria 
tavalla, joka mahdollistaisi sen vääräksi todistamisen tai ylipäänsä testaamisen. 

Keskustelussa, joka tunnetaan kolmannen ja ensimmäisen sukupolven väli-
senä kiistana, brittiläisen Readingin yliopiston professori Colin S. Grayn vastaus 
vuonna 199950 oli, että olennaisempaa kuin selittää jonkin maan turvallisuuspo-
liittisia päätöksiä, on ymmärtää niiden luonne kyseisen maan strategisen kulttuu-
rin kontekstissa. Grayn mielestä kulttuuri on aina läsnä näissä päätöksissä. Siksi 
ei voida ajatellakaan, että selitykset voisivat olla jotenkin strategisen kulttuurin 
ulkopuolisia. Vaikka esimerkiksi Ison-Britannian strateginen kulttuuri ennen en-
simmäistä maailmansotaa oli voimakkaasti merellinen, se päätti silti osallistua tais-
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teluihin mantereella. Kulttuuri ei niin muodoin selittänyt päätöstä ryhtyä sotaan. 
Mutta se selitti miksi osallistuminen oli Isolle-Britannialle psykologisesti vaikea 
ratkaisu. Jotta strateginen kulttuuri voisi toimia selittävänä tekijänä, se tulisi voida 
irrottaa niistä päätöksistä ja toimista, joita se selittää. Miten voimme tehdä tämän? 
Ensimmäinen vaihtoehto on määritellä strateginen kulttuuri kollektiiviseksi jossa-
kin yhteisöissä vallitsevaksi ajatteluksi, joka sitten toteutuu käytäntöinä. Voimme 
löytää tällaisen strategisen kulttuurin keskusteluista, kirjoituksista ja asiakirjoista, 
jotka ovat olleet olemassa jo ennen selitettäviä päätöksiä. Näin käy päinsä ajallises-
ti erottaa strateginen kulttuuri toiminnasta. Tämän vaihtoehdon pulmana on kui-
tenkin kulttuurin käsitteen ohentaminen ajatteluksi. Jos näin on, selvyyden vuoksi 
olisikin mielekkäämpää puhua strategisen ajattelun vaikutuksesta turvallisuuspoli-
tiikkaan. Mutta jos määrittelemme strategisen kulttuurin sekä ajatteluksi ja käy-
tännöiksi, kuten olisi mielekästä tehdä, sen erottaminen selitettävistä päätöksistä 
ja toimista käy vaikeaksi.51 Strateginen kulttuuri voi selittää näiden ajatusten ja 
käytäntöjen jatkuvuutta. Kaikki jaetut ajatukset ja käytännöt eivät silti ole osa 
kulttuuria. Niistä tulee osa strategista kulttuuria vasta, mikäli niitä ylläpidetään 
pidempään ja laajennetaan kollektiivisiksi uskomuksiksi.

Strategisen kulttuurin määritelmällinen pitkäaikaisuus johtaa siihen, että 
sen avulla on vaikea selittää turvallisuuspolitiikan muutosta, ellei strateginen kult-
tuuri itse muutu. Mistä strateginen kulttuuri sitten tulee ja miten se muuttuu? 
Strategisen kulttuurin lähteinä nähdään yleensä yhtä hyvin valtion syntyhistorian 
keskeiset valinnat, historian opetukset, geopolitiikka kuin yleisemmät yhteiskun-
nalliset virtaukset. Vaikka strategisen kulttuurin muotoutumiseen vaikuttavat te-
kijät olisivatkin realistisen teorian mukaisia, strategisella kulttuurilla on silti omaa 
kausaalista merkitystä, sillä realistiset tekijät kuten geopolitiikka saattavat muut-
tua, mutta strateginen kulttuuri säilyä. Vastaavasti strateginen kulttuuri voi myös 
muuttua, vaikka valtasuhteet ja muut geopoliittiset tekijät säilyisivät kutakuinkin 
muuttumattomina. Syinä strategisen kulttuurin muutokselle saatetaan pitää ai-
kaisemman politiikan haaksirikkoa, esimerkiksi uusien kokemusten, kuten hävi-
tyn sodan, tuottamaa shokkivaikutusta. Vähittäinen muutos voi tapahtua myös 
ideologisen muutoksen seurauksena, jonka alkuperä on mahdollista paikantaa esi-
merkiksi teknologian uudistumiseen tai sukupolvien vaihtumiseen.

Kukaan ei ole koskaan esittänyt, että strateginen kulttuuri yksinään selit-
täisi ulkopoliittisia päätöksiä ja toimia. Pikemminkin se määrittää rajat, joiden 
sisällä rationaalista harkintaa eri vaihtoehdoista voidaan tehdä. Strateginen kult-
tuuri tekee joistakin valinnoista todennäköisempiä kuin toisista. Jos ajattelemme 
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strategista kulttuuria perinteisen positivistisen kaavan osana, se olisi epäilemättä 
yksi riippumattomista muuttujista. On silti epäselvää, voiko kulttuuria määritellä 
siten, että se sulkee jotkut mahdolliset valinnat lähtökohtaisesti pois. 

Voimme tutkia strategista kulttuuria eri tasoilla ja eri asioihin huomiota 
kiinnittäen. Ei ole olemassa yhtä määritelmää siitä, mikä on kulttuurin kannalta 
olennaista. Toisten mielestä strategisen kulttuurin ylläpitäjiä ovat päätöksentekijät 
ja ulkopoliittinen eliitti. Toisten mielestä strateginen kulttuuri tulee ymmärtää niin 
laajasti, että se kattaa myös yleisen mielipiteen. Sisällöllisesti strateginen kulttuuri 
voi myös käsitellä erilaisia kysymyksiä. Se voi koskea suurstrategiaa: ketkä ovat 
vihollisia ja ketkä liittolaisia? Se voi kuvailla sitä, milloin ja mihin tarkoitukseen 
sotilaallista voimaa käytetään tai tulisi käyttää. Myös asevoimien ja yhteiskunnan 
väliset suhteet mielletään usein strategisen kulttuurin osaksi. Joskus strategiseen 
kulttuuriin sisällytetään lisäksi sotilaallisen voiman organisointi ja taktiikka. Eri 
maissa strategisen kulttuurin sisältö ymmärretään eri tavoin.

Yksi keskeisimmistä maista, johon strategisen kulttuurin käsitettä on sovel-
lettu, on Saksa.52 Maan strateginen kulttuuri muuttui lähes täydellisesti hävityn 
toisen maailmansodan jälkeen. Siinä missä Saksaa oli totuttu pitämään milita-
ristisena, siitä tulikin strategiselta kulttuuriltaan pasifistinen. Uuden strategisen 
kulttuurin perusteena oli, että sodan välttäminen oli tärkein päämäärä: Nie wie-
der Krieg! Kun Saksa yhdistyi kylmän sodan päättymisen myötä, monet realistit 
odottivat, että Saksasta tulisi taas niin sanottu normaali suurvalta. Se irrottautuisi 
osittain sitä sitovista Euroopan yhdentymisen rakenteista, hankkisi ydinaseita ja 
ryhtyisi sotilaallisiin operaatioihin omien etujensa edistämiseksi siinä missä muut-
kin suurvallat.53 Saksa ei kuitenkaan toiminut tällä tavoin. Se jatkoi Euroopan 
yhdentymisen edistämistä, ei hankkinut ydinaseita, ja on ylipäänsä suhtautunut 
sotilaalliseen voimankäyttöön pidättyvästi. Saksan päätöksiä osallistua tai ennen 
kaikkea olla osallistumatta kansainvälisiin sotilaallisiin interventioihin, pitäytyen 
silti laajamittaisessa läntisessä sotilaallisessa yhteistyössä, on pidetty oivallisena 
esimerkkinä sen toisen maailmansodan jälkeen omaksutun strategisen kulttuurin 
vakauttavasta vaikutuksesta. 

Onhan kylmän sodan päättyminen toki saanut Saksan turvallisuuspolitii-
kassa aikaan muutoksia. Perustuslakia tulkittiin siten, että Saksan osallistuminen 
sotilaalliseen kriisinhallintaan kävi ylipäätään mahdolliseksi. Saksa myös tuki Na-
ton Jugoslaviaa vastaan käymää Kosovon sotaa, vaikka sodalla ei ollut Yhdistynei-
den kansakuntien turvallisuusneuvoston hyväksyntää. Saksa osallistui lisäksi soti-
laallisiin toimiin Afganistanissa. Toisaalta taas Saksa ei halunnut osallistua Irakin 
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sotaan 2003 tai Libyan operaatioon 2012 Yhdysvaltain monien muiden liittolais-
tensa rinnalla. Saksassa osallistuminen Kosovon sotaan oli ollut hankala kysymys, 
olihan se ensimmäinen Saksan osallistuminen sotatoimiin toisen maailmansodan 
jälkeen, ja vieläpä alueella joka oli saanut kärsiä paljon natsi-Saksan politiikasta.54 
Itse asiassa kyseessä oli liittokansleri Gerhard Schröderin ja ulkoministeri Joschka 
Fischerin uudelle hallitukselle tullut pakkotilanne ellei suorastaan vahinko, mis-
tä syystä sama Schröder ei enää suostunut Yhdysvaltojen saneluun Irakin sotaa 
valmisteltaessa. Schröder oli tällä kertaa asiassa tiukkana ja sai suuren kotimaisen 
suosion.

Venäjän strategista kulttuuria on tarkastelu useissa tutkimuksissa, kysy-
myksenä useimmiten onko se hyökkäyksellinen vai puolustuksellinen. Jo ennen 
Vladimir Putinin valtaantuloa oli mahdollista todeta, että pitkässä linjassa Venä-
jän strateginen kulttuuri oli kehittynyt suuntaan, jossa lähtökohtana oli realismin 
valtapoliittinen ajattelu. Tuolloinen Ulkopoliittisen instituutin erikoistutkija Hen-
rikki Heikka arvioi vuonna 2000 julkaistussa kirjoituksessaan kaukonäköisesti, 
että tämä todennäköisesti antaisi tilaa rakentavalle yhteistyölle, mutta konfliktin 
aiheita silti riittäisi etenkin Venäjän lähialueilla: 

Tulevissa tapauksissa, joissa Venäjä ja länsi eivät tee yhteistyötä, on 
järkevää ensin tarkastella kummankin osapuolen ristiriitaisia stra-
tegisia etuja ja vasta sitten etsiä vaihtoehtoisia selityksiä. Alue, jos-
sa neuvostoliittolainen mentaliteetti on yhä näkyvä, [Venäjällä] on 
pyrkimys alueelliseen ylivaltaan, jota sekä siviili- että sotilaalliset 
johtajat vahvasti tukevat. Tämä politiikka on monella tavoin ongel-
mallinen. Ensiksikin se aiheuttaa ongelmia maille, jotka kuuluvat 
Venäjän itsensä määrittelemään etupiiriin. Monissa tapauksissa Ve-
näjän uusimperiaalinen politiikka ei saa tukea kohdevaltion väes-
tön enemmistön taholta, ja väkivaltainen tapa, jolla Venäjä pyrkii 
edistämään kansallisia etujaan, ei ole moraalisesti hyväksyttävää. 
Toiseksi Venäjän politiikka on muuttanut jälkineuvostoliittolai-
sen alueen Venäjän ja muiden suurvaltojen puskurivyöhykkeestä 
”harmaaksi vyöhykkeeksi” – mahdolliseksi suurvaltojen kamppai-
lukentäksi. Kolmanneksi viimeaikaiset viralliset doktriinit samoin 
kuin niitä seuranneet sotilaalliset ja diplomaattiset toimet näyttävät 
viittaavaan siihen, että alueellinen hegemonia ja moninapainen ta-
sapainottelu ovat linkittyneitä Venäjän strategian suunnittelijoiden 
mielissä, mikä aiheuttaa tarpeen sotilaallisille vaihtoehdoille kont-
rolloida alueellisten kriisien laajentumista ja mahdollisesti yhdistää 
taktisten ydinaseiden käyttö tähän vaihtoehtoon.55 

”
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Myös Suomen turvallisuuspolitiikkaa on tutkittu sen strategisen kulttuurin 
näkökulmasta. Mainitun Henrikki Heikan tulkinnan mukaan Suomessa on ol-
lut vähintään parin vuosisadan ajan vallalla turvallisuuspolitiikkaan jatkuvuutta 
tuottava strateginen kulttuuri, jonka pyrkimyksenä on ollut vastustaa nousevia 
hegemonioita. Suomen strategisen kulttuurin ytimessä on puolustuksellisuus, 
liberaali-demokraattisten arvojen suojelu sekä sitoutuminen kansainväliseen yh-
teisöön. Venäjää vastaan tämä strateginen kulttuuri on näkynyt voimatasapaino-
politiikkana.56 

Tampereen yliopiston professori Hiski Haukkala on vedonnut juuri Heik-
kaan, kun hän esittää, että Suomen ”pitkässä linjassa” on todellakin nähtävissä täl-
lainen taipumus, joka lepää kansainvälisten suhteiden liberalistisen koulukunnan 
ajattelussa. Sen kompassi osoittaa länteen ja se keskittyy menestymiseen. Haukkala 
tekee kuitenkin selväksi – vedoten Urho Kekkosen elämäkerturiin Juhani Suo-
meen – että lähes vastakkainen toinen juoni nojaa pienvaltiorealismiin, joka pai-
nottaa tarvetta mukautua Venäjän etupiiriin ja keskittyy selviytymiseen suurvallan 
varjossa.57 Jälkimmäisen sovellus on luonnollisesti niin sanottu Paasikivi-Kekko-
nen linja. Tähän on lisättävä, että Kekkosta voi tulkita myös siten, että ei pelkkä 
ulkopoliittinen puolueettomuuslinja sanellut suhtautumista länsiyhdentymiseen, 
vaan myös jonkinlainen maaperään juurtunut nationalismi. Suomi ”ei pyri eikä 
suostu EEC:n jäseneksi, joten maamme ja mantumme eivät ole vieraalla rahalla 
ostettavissa”.58 Nykyisessä keskustelussa puheena oleva vastakkainasettelu ilmenee 
niiden välillä, jotka haluavat johdattaa Suomen tiiviimpään Euroopan unioniin ja 
Nato-jäsenyyteen, ja toiselta käsin niiden, jotka vannovat liittoutumattomuuden 
nimeen. Haukkala itse pyrkii yhdistelemään näitä kahta tarinaa ja strategiaa; hän 
sijoittaa Suomen tulevaisuuden läntisiin rakenteisiin, mutta kehottaa ottamaan 
huomioon myös läheisten Venäjä-suhteiden myönteiset puolet, eritoten talouden. 

Keitä olemme kertoo mitä haluamme

Identiteetistä on tullut konstruktivismin myötä suosittu käsite ulkopolitiikan tut-
kimuksessa. Identiteetti on konstruktivistien mielestä etuja (intressejä) perusta-
vampi käsite, sillä jälkimmäiset pohjautuvat identiteetteihin: vasta kun tiedäm-
me keitä olemme, tiedämme mitä haluamme. Konstruktivistien usein esittämä 
esimerkki on Kanadan ja Kuuban aseman vertailu suhteessa Yhdysvaltoihin. He 
sanovat, että realismi ei pysty selittämään miksi toinen on liittolainen ja toinen 
uhka, ja että selitys löytyy maiden identiteeteistä, jotka näyttäytyvät kansainvä-
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lisellä tasolla mainittuna erilaisena suhtautumisena.59 Ei ole siis olemassa mitään 
yksiselitteisiä kansallisia etuja, vaan nämä edut ovat yhteiskunnallisesti rakennet-
tuja arvomääritelmiä.60 

Identiteetin käsite ei kuitenkaan ole itse yksiselitteinen eivätkä identiteet-
titeoriat ole kovin selkeitä.61 Analyyttisenä välineenä termi identiteetti ei aina 
palvele käyttötarkoitustaan, sillä pitäisi täsmentää, mitä sillä missäkin yhteydessä 
tarkoitetaan.62 Identiteetin käyttäminen subjektiviteettia koskevana yleiskäsittee-
nä on johtanut hyvin erilaisiin selitysmalleihin ja ymmärryksiin identiteetin mer-
kityksestä. 

Monien mielestä vaarana on, että kun identiteetistä puhutaan, siitä tulee 
liiaksi ennalta oletettu selitysluokka. Yleisimmin identiteettiteorioiden näkökohta 
onkin, että identiteetit, erityisesti sellaiset isoja ryhmiä kuin kansoja ja valtioita 
rakentavat kansalliset identiteetit, ovat yhteiskunnallisesti rakennettuja, moni-
muotoisia, epävarmoja ja muuttuvia. Kollektiivisten ja yksilöllisten identiteettien 
suhde on usein veteen piirretty viiva. Joissakin historiallisissa tilanteissa ryhmille 
saattaa kehittyä suhteellisen yhtenäinen ja jaettu identiteetti, mutta muuten iden-
titeetistä käydään ennemminkin alituista kamppailua. Korostettaessa mahdolli-
suutta identiteetin muutokseen nostetaan usein esille Japani ja Saksa, joilla vain 
runsas puoli vuosisataa sitten oli hyvin erilainen omakuva verrattuna kummankin 
maan nykyiseen jopa pasifistiseen identiteettiin.63  

Kun identiteetti ymmärretään kollektiivisena, voidaan ajatella että sosiaa-
lipsykologiset lähestymistavat sopisivat hyvin myös ulkopolitiikan analyysin pe-
rinteeseen.64 Toiset lähestyvät identiteettiä ennemminkin kielellisten erottelujen 
kautta jälkistrukturalististen teorioiden pohjalta.65 Jotkut ottavat avukseen psyko-
analyyttiset teoriat selittämään niitä prosesseja, joista kulttuuriset poliittiset iden-
titeetit ja niin sanotut diskursiiviset strategiat lopulta nousevat. Tällöin huomio on 
lapsena kehitetyssä minäkuvassa ja toiseuden merkityksessä, jotka eräässä mielessä 
aina säilyvät alitajunnan kahtena sisäisenä osana.66 Osa taas haluaa päästä eroon 
”psykologisesta arvailusta” ja keskittyä yhteiskunnallisten roolien ja monimutkais-
ten päällekkäisten ryhmäidentiteettien kokemusperäiseen tutkimukseen.67 Lisäksi 
jotkut puhuvat kansallisesta identiteetistä, toiset taas mieluummin valtioidenti-
teetistä. 

Meillä ei siis ole tarjota mitään yhtä selkeätä mallia identiteetin ja ulkopoli-
tiikan suhteesta. Yhdeltä käsin voimme sanoa, että ulkopolitiikka aina edellyttää 
jotakin identiteettiä, ”meitä” jotka tekevät politiikkaa suhteessa ”toisiin”. Toisaalta 
saatamme ajatella, että mitään ”meitä” ei välttämättä edes ole olemassa, ennen 
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kuin muodostamme sen juuri ”toisia” koskevan puheen ja kielen kautta. Erottelu 
”meihin” ja ”toisiin” on tosin vasta hyvin karkea lähtökohta identiteettien tut-
kimiselle.68 Erityisen ongelmallinen on sellainen toisinaan laajastikin omaksuttu 
vulgaarikäsitys, että identiteetin muodostaminen toiseuden kautta väistämättä 
tarkoittaa vihollisuutta, konfliktia ja toisen alistamista. Näin ei kokemusperäisen 
tutkimuksen pohjalta voida väittää; identiteetin vahvuus ei ole suorassa yhteydes-
sä kielteisiin käsityksiin tai viholliskuviin toisesta.69 Sen sijaan voimme kyllä sanoa, 
että identiteetin mukaiseen sisäryhmään suhtaudutaan lähtökohtaisesti myöntei-
semmin kuin ulkoryhmään. 

Puhdasta vastakkainasettelua monimuotoisemman tavan ymmärtää identi-
teettiä tarjoaa Jacques Hymans, joka on erotellut neljä identiteettikäsitysten pe-
rustyyppiä: toisiin nähden ”ylemmäksi asettuvat”, ”samanvertaiset”, ”alemmaksi 
asettuvat” sekä ”solidaarisuutta tuntevat”.70 Nicholas Wheeler vuorostaan nostaa 
esiin ”vieraiden” luokan, joka asettuu ”meidän” ja vastustajina pidettyjen ”toisten” 
välimaastoon.71 Ole Wæver on vielä muistuttanut siitä, että ”toinen” ei välttämät-
tä ole jokin ulkopuolinen vaan se voi olla myös ”oma itse menneisyydessä”, mikä 
ainakin eurooppalaisessa identiteettien rakentamisessa on ollut varsin yleistä.72 
Identiteettiteoriat yleensä odottavat, että valtioiden omakuvan tulisi olla positii-
vinen. Tämäkään ei ole mikään kiistaton lähtökohta, kuten Hymansin luokittelu 
osoittaa. Kansainvälisissä suhteissa viitataan usein entisten siirtomaiden omaksu-
maan identiteettiin termillä subaltern, jolla tarkoitetaan sitä, että omaksuttu iden-
titeetti jatkaa aikaisempaa alistussuhdetta.73

Tavanomainen tapa soveltaa identiteettiteorioita ulkopolitiikan tutkimuk-
seen on tarkastella ensin valtion tai kansakunnan identiteettiä kokemusperäisesti 
diskurssianalyysin keinoin. Kun sitten on päätelty, millaiseksi valtion tai kansa-
kunnan identiteetti ymmärretään, erityisesti siten kuin ulkopoliittinen johtajaker-
ros sen määrittelee, voidaan esittää, miksi maa harjoittaa tiettyä ulkopolitiikkaa. 
Ilmeisenä ongelmana tällaisessa tutkimuksessa on, että jos identiteetti päätellään 
ulkopoliittisista puheista, identiteetin ja ulkopolitiikan suhteesta tulee tautologi-
nen. Jos Venäjän vallitseva identiteetti on läntinen, se suuntautuu kohti Eurooppaa 
ja Yhdysvaltoja; jos se taas on euraasialainen, se suhtautuu länteen varauksellisesti 
ja hakee kumppanuutta Kiinan kanssa. Mikäli Ison-Britannian identiteetti on eu-
rooppalainen, se suhtautuu myönteisesti Euroopan yhdentymiseen; jos se korostaa 
sen erityissuhdetta Yhdysvaltojen kanssa tai asemaansa brittiläisessä kansainyhtei-
sössä, se karsastaa liikaa läheisyyttä Euroopan kanssa. Tunne kuulumisesta johon-
kin joukkoon voi jo itsessään motivoida tärkeitä päätöksiä. ”Suomen hakeutumista 
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Euroopan unioniin ei selitä se, että Suomi sitä halusi vaan se, että kansainvälisen 
muutoksen kautta tuli mahdolliseksi päästä sinne, minne Suomi kuului”, kirjoit-
taa ulkoasiainministeriön alivaliosihteerinä toiminut Jaakko Blomberg kirjassaan 
kylmän sodan päättymisestä.74 

Identiteettejä määritellään usein maantieteellisten ja kulttuuristen viiteryh-
mien lisäksi uskonnon pohjalta. Jos Intian identiteetti perustuu hindulaisuuteen, 
sen suhteet Pakistaniin ovat herkempiä vastakkainasettelulle kuin jos sen identi-
teetti on maallinen. Vastaavasti se, kuinka voimakkaasti Israelin identiteetti ra-
kentuu tarinalle uhattuna olevasta mutta taistelevasta juutalaisuudesta, vaikuttaa 
siihen, minkälaista ulkopolitiikkaa se tekee suhteessa naapurustoonsa. Identiteetti 
kertoo, mihin suurempaan ryhmään valtio tai kansakunta samaistuu ja keistä taas 
halutaan erottautua ja kuinka voimakkaasti. Valtiot – ja niiden edustajina polii-
tikot ja valtiomiehet – noudattavat jotakin tiettyä ulkopolitiikkaa ollakseen sitä, 
mitä ne ovat. Näillä valinnoillaan valtiot myös viestivät muille, millaisena valtiona 
tai kansakuntana ne haluavat tulla kohdelluiksi. 

Toisaalta voimme lähteä siitä, että valtio tai sen kansakunta eivät välttämät-
tä toimi niinkään jonkin olemassa olevan identiteetin pohjalta, vaan ulkopoliittisil-
la valinnoillaan muodostavat tätä identiteettiä. Esimerkiksi Erik Ringmar selittää 
Ruotsin päätöstä lähteä kolmekymmentävuotiseen sotaan sillä, että se halusi osoit-
taa olevansa suurvalta.75 Ringmar ei kuitenkaan halua selittää sitä, miten jokin 
identiteettipyrkimys valitaan. Anne Clunan on pyrkinyt rakentamaan tavoitteel-
liseksi konstruktivismiksi nimeämäänsä identiteettiteoriaa, jonka mukaan valtion 
identiteetti valikoituu sen pohjalta, kuinka hyvin se hyväksytään ulkopolitiikan 
käytännössä toisten osapuolten toimesta ja kuinka hyvin se sointuu yhteen kan-
sakunnan oman käsityksen kanssa sen omasta menneisyydestä ja historiasta.76 Tai 
niin sanotun sosiaalisen identiteettiteorian mukaisesti valtio voi myönteisen minä-
kuvan saavuttamiseksi pyrkiä liittymään siihen ryhmään, jonka asema tai arvostus 
on korkeampi, tai mikäli tämä ei onnistu, se voi ryhtyä kilpailemaan saavuttaak-
seen haluamansa statuksen tai pyrkiä luovuutta käyttäen muotoilemaan arvoase-
telman perusteita uudelleen siten, että sen oma arvo nousee.77 

Identiteettien turvaaminen voidaan nähdä fyysistä turvallisuutta arvokkaam-
pana. Tällöin puheena on usein niin kutsuttu ontologinen turvallisuus: valtiot ja 
kansallisen ryhmäidentiteetin omaksuneet kansalaiset pyrkivät varmuuteen omas-
ta identiteetistään sekä sen kautta rakentuneen maailmankuvan jatkuvuudesta, 
ja ovat siksi valmiita riskeeraamaan olemassaolonsa tämän tavoitteen puolesta. 
Käsitteen kansainvälisen politiikan tutkimukseen esitellyt Jennifer Mitzen konk-
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retisoi tällaista ajattelua esittämällä, että turvallisuusdilemma voi tuoda valtioille 
ja kansakunnille varmuutta siitä, mitä ne ovat, eivätkä ne siksi kykene purkamaan 
vihollisuuksia rationaaliselta pohjalta, koska totutusta identiteetistä luopuminen 
loisi epävarmuutta. Ontologisesta turvallisuudesta kirjan kirjoittanut Brent Steele 
käyttää esimerkkinä Belgiaa ensimmäisessä maailmansodassa. Maa puolusti mie-
luummin kunniaansa ja pitäytyi käsityksessään omasta itsestään puolueettomana 
valtiona kuin suostui Saksan uhkavaatimukseen, vaikka seurauksena oli varma 
sota ja tappio.78 Jossain mielessä tämä ajattelu sointuu myös Suomen politiikkaan 
talvisodan aattona.

Kansainvälisen politiikan konstruktivistisista identiteettiteorioista erote-
taan usein kaksi haaraa sen perusteella, kuinka ne näkevät identiteettien pää-
asiassa muodostuvan. Ohion valtionyliopistossa vaikuttavan Alexander Wendtin 
konstruktivistinen teoria perustuu ajatukselle identiteettien muodostumisesta 
vuorovaikutuksessa tai sosialisaatioprosessissa toisten kanssa – egon ja alterin väli-
sissä suhteissa: ”Toimijat oppivat olemaan vihollisia esimerkiksi kun heitä kohdel-
laan toisten taholta tavoilla, jotka eivät tunnusta heidän oikeuttaan elämään tai 
vapauteen.”79 

Toisen konstruktivistisen käsityksen mukaan valtioiden tai kansakuntien 
identiteetti on enemminkin sisäsyntyistä ja perustuu valtioiden sisäisiin diskurssei-
hin. Tällaista käsitystä edustaa Suomen Ulkopoliittisessa instituutissa projektinjoh-
tajana 1990-luvun lopulla toiminut amerikkalaisprofessori, sittemmin Singaporen 
yliopistoon siirtynyt Ted Hopf. Menetelmällisesti Hopf, joka on tutkinut etupäässä 
Venäjän identiteettiä, on pyrkinyt löytämään aineksia muun muassa päivälehdistä, 
populaarikirjallisuudesta ja oppikirjoista, jotta hän voisi osoittaa, että identiteetti 
on olemassa riippumatta toteutetusta ulkopolitiikasta. Käytännössä Hopf sitten 
kirjasi ylös kaikki identiteetit, joita hän löysi sadoista teksteistä. Nämä puolestaan 
seuloutuivat muutamaan vallitsevaan identiteettiin.80

Yhdysvaltojen ulkopolitiikan nähdään usein kumpuavan käsityksestä omas-
ta ainutlaatuisuudesta. Tämä on siinä mielessä paradoksi, että maa samalla tähtää 
omien arvojensa levittämiseen eri puolille maailmaa. Vertauskuvallisesti Yhdysval-
lat näkee olevansa muita ylempänä, ”kaupunki kukkulalla”. Tällaisella identiteetil-
lä on taustansa historiassa. Siirtolaisista koostunut kansakunta rakensi moderniksi 
ja dynaamiseksi ymmärtämäänsä valtiota yhtäältä eurooppalaista westfalenilaista 
mallia vastaan ja toisaalta pitivät uudisasutuskulttuuriaan sivilisoivana voimana 
Amerikan alkuperäiskansojen ”barbarismia” vastaan.81 Yhdysvaltain taipumusta 
arvojen levittämiseen tasapainottaa kuitenkin sen eristymään pyrkivä vaihtoeh-
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toinen identiteetti. Näiden kahden identiteetin välillä käydään jatkuvaa kamppai-
lua.82 Walter Russell Mead, Yalen yliopiston professori, on täydentänyt yllä piirret-
tyä kuvaa nelijakoisella Yhdysvaltain identiteetillä, neljällä erilaisella ulkopoliitti-
sella perinteellä. Mead nimeää ne entisten presidenttien mukaan: jeffersonilaiset 
puolustavat demokraattista järjestelmää, hamiltonilaiset kauppaa, jacksonilaiset 
turvallisuutta ja wilsonilaiset moraalista periaatetta.83 

Venäjän identiteetin olemus on ollut yhden ja toisen tutkimuksen kohteena 
ja se on nähty ulkopolitiikkaa selittävänä tekijänä. Yleensä näiden tutkimusten 
keskiössä on oletus Venäjän suurvaltaidentiteetistä, joka sitten ohjaisi sen ulko-
poliittisia tavoitteita ja toimintaa. Kylmän sodan päättymisen, kommunismista 
luopumisen ja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ei kuitenkaan ollut itsestään 
selvää, minkälainen Venäjän identiteetti olisi. Venäjän ensimmäinen ulkoministe-
ri oli presidentti Boris Jeltsinin nimittämä Andrei Kozyrev. Tämän ensimmäinen 
linjanveto Neuvostoliiton hajottua oli tammikuun alussa 1992 julkaistu kirjoitus, 
joka pohti ”muuttunutta Venäjää uudessa maailmassa”.84 Kozyrevin näkemyksen 
mukaan Venäjää ympäröi kanssakäymiseen ja yhteistoimintaan avoin sivilisoitunut 
kansainvälinen yhteisö, joka arvosti kaikkein korkeimmalle ihmisen etuja. Venäjä 
vastaanotettiin tuohon yhteisöön demokraattisena, vapaana ja rauhaarakastavana 
valtiona, joka ei ollut enää uhka omille kansalaisilleen eikä muille maille. Maan 
kokoa, Kozyrev sanoi, ei enää määrittellyt sen imperiumin mitat, vaan ennen kaik-
kea sen kansalaisten hyvinvointi. Venäjän ulkopolitiikan tarkoituksen Kozyrev ki-
teytti kaunopuheisesti: ”Venäjän ulkoministeriö tuntee tarpeellisuutensa silloin, 
kun venäläiset naiset eivät seiso tuntikausia jonoissa ja mieti sitä, miten ruokkia 
perheensä, vaan kun he omistavat enimmän aikansa tuottaakseen charmillaan iloa 
kylläisille venäläisille miehilleen.” Kozyrevin vertailukohta oli Sveitsi, jonka mie-
het olivat sekä kylläisempiä että useammin vaimojensa hellimiä kuin venäläiset 
miehet. 

Tämä romantismiksi kutsuttu vaihe Venäjän ulkopolitiikassa ei kestänyt 
kauan. Venäjällä oli 1990-alkupuolella paljon ehdokkaita valtion identiteetiksi, 
mutta lopulta suhteellinen yksimielisyys poliittisen eliitin piirissä oli rakennetta-
vissa sen varaan, että Venäjä on suurvalta. Venäjän ulkoministeri Jevgeni Primakov 
julistikin vuonna 1996, että ”Venäjä on aina ollut, on ja tulee aina olemaan suur-
valta”. Ulkopoliittista suuntautuneisuutta määritti siten pitkälle se, miten hyvin se 
palveli Venäjän suurvalta-aseman vahvistamista. Koska yhteistyössä lännen kanssa 
se ajautui pikkuveljen asemaan, se mieluummin ryhtyi korostamaan omaa erityi-
syyttään ja muodostamaan vertaisryhmää lännen sijasta muista nousevista suur-
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valloista. Samalla suurvaltaidentiteetti loi käsityksen pienempien naapurimaiden 
kuulumisesta sen etupiiriin. Toisaalta Venäjän identiteetti suurvaltana on näkynyt 
myös sen haluna isännöidä merkittäviä kansainvälisiä diplomaattisia kokouksia ja 
isoja urheilutapahtumia.85 

Suomen ulkopoliittisesta identiteetistä on kirjoitettu paljon ja onpa sitä jon-
kin verran myös tutkittu. Ulkopoliittisen instituutin nykyinen johtaja Teija Tii-
likainen on väitöskirjassaan pohtinut Suomen kylmän sodan identiteettiä ja sen 
vaikutusta Suomen yhdentymiseen Eurooppaan. Kylmän sodan ulkopoliittisen 
identiteetin keskiössä oli Tiilikaisen mukaan pienuus, jota tulkittiin J. K. Paasi-
kiven ja Urho Kekkosen omaksuman realistisen tradition linssien läpi. Maailma 
oli voimapolitiikan ja suurvaltojen maailma, jossa valtioiden tuli ajaa kansallista 
etuaan. Olennaista oli siis valtiokeskeisyys ja valtion toimintavapaus. Identiteettiä 
muokkasi myös käsitys omasta geopoliittisesta asemasta sekä historian opetukset. 
Puolueettomuus, joka kumpusi kansallisista turvallisuusnäkökohdista, tuli myös 
osaksi identiteettiä – ehkä juuri siksi, että se oli vastakkainen Neuvostoliiton suo-
simalle tulkinnalle sopimuksesta ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä 
avunannosta.86 

Suomen identiteetti vaikutti sen länsiyhdentymiseen siten, että kylmän so-
dan aikana syvä länsiyhteistyö oli mahdotonta. Yhdentymisen katsottiin sotivan 
puolueettomuutta vastaan – ennakoiden Neuvostoliiton asennetta – eikä sen yli-
kansallinen luonne sopinut itsemääräämistä kunnioittavaan valtiokeskeisyyteen. 
Tiilikaisen mukaan Neuvostoliiton hajoaminen aiheutti Suomessa identiteettikrii-
sin, mikä johti joihinkin uudelleenarviointeihin, jotka mahdollistivat jäsenyysha-
kemuksen jättämisen Euroopan yhteisölle.87 Monet muut suomalaisen identiteetin 
tutkijat ovat korostaneet sitä, miten ei ole olemassa yhtä suomalaista identiteettiä, 
vaan sen ilmeneminen riippuu esimerkiksi sukupuolesta, iästä, koulutustasosta ja 
yhteiskuntaryhmästä.88 Kun on puhe ulkopoliittisen linjan muutoksesta ja identi-
teetistä, johtopäätökset ovat samansuuntaisia Tiilikaisen kanssa. Jorma Anttila on 
todennut sosiaalipsykologian alan tutkimuksessaan seuraavasti: 

Puolueettomuus identiteetin osana 80-luvulla oli nimilappu ja 
työväline, jonka takaa löytyivät muut olennaiset identiteetin osat: 
itsenäisyys, itsemääräämisoikeus, omat edut ja elinehdot, kansan 
olemassaolo. Uusi EU-identiteetti ei olisi ollut mahdollista tuon 
Suomi-konstruktion vuoksi. Tie tasoittui uuden käytännöllisyys-
puheen kautta, jossa länteen suuntautuvan taloudellisen integraa-
tion asioita nimetään ei-poliittisiksi.89 

”



299

Kylmän sodan puolueettomuuden jälkeen suomalaiset eivät enää – ainakaan 
vielä muutama vuosi sitten tehtyjen tutkimusten mukaan – jäsennä identiteet-
tiään ensisijaisesti suhteessa itään ja länteen. Sellaiset termit kuin itsenäisyys ja 
luonto mielletään yhä suomalaisuuden rakennuspuiksi, mutta myös sellaiset seikat 
kuin sosiaaliturva, koulutus sekä tieteellinen ja teknologinen kehittyneisyys on yhä 
vahvemmin mukana omakuvassa.90

Englantilainen, nykyään Warwickin yliopistossa työskentelevä tutkija Chris-
topher S. Browning hahmotteli työskennellessään Ulkopoliittisessa instituutissa 
Suomen ulkopoliittista identiteettiä pienuuden näkökulmasta. Hänen mukaansa 
pienuutta voi lukea toisinkin kuin reaalipoliittisesti. Kylmän sodan loppua kohti 
kuljettaessa Suomen identiteetti muuttui kohti ”pienvaltioaktivismia”, joka am-
mensi pohjoismaalaisuudesta ja kavensi idän ja lännen välistä kuilua. Kylmän so-
dan jälkeen pienuus oli Browningin mielestä korostunut ”fiksuutena”. Esimerkiksi 
EU:n kontekstissa Suomi on käyttänyt pienuuttaan liberaalille institutionalismille 
tyypillisellä tavalla painottaen yhteisöllisten ratkaisutapojen roolia valtioidenvä-
lisyyden asemesta. Myös maailmanlaajuista verkostoitumista painottava toimin-
taympäristö on luonut mahdollisuuksia aloitteelliselle ja kekseliäälle toimijuudelle. 
Browningin mukaan osin näistä valinnoista johtuen Suomen nähtiinkin omaksu-
neen tietoyhteiskunnan piirteitä aivan eturintamassa.91

Keskustelua Suomen Nato-jäsenyydestä, mukaan lukien poliittinen päätös 
pitää yllä mahdollisuutta liittyä järjestöön mutta olla kuitenkin liittymättä, voi-
daan tarkastella identiteettipoliittisesta näkökulmasta. Jäsenyyttä perusteellaan 
usein sillä, että se sinetöisi Suomen kuulumisen länteen ja estäisi Suomea jäämästä 
niin sanotulle harmaalle vyöhykkeelle tai Venäjän vaikutuspiiriin. Toisaalta jäse-
nyyttä vastustetaan silloin, kun Yhdysvaltoihin ja sen ulko- ja turvallisuuspoliitti-
seen toimiin halutaan ottaa etäisyyttä. Lisäksi kuuluminen samaan ryhmään Ruot-
sin kanssa nähdään usein tavoiteltuna identiteettinä, kun taas liittyminen Natoon 
väärässä viiteryhmässä yhdessä Baltian maiden kanssa olisi ollut hankalaa monien 
niidenkin mielestä, jotka sinällään jäsenyyttä kannattivat. 

Roolinsa vanki

Identiteettiteorioista on vain lyhyt hyppäys rooliteorioihin.  Steve Smith ja Mar-
tin Hollis pitävät92 rooliteorioita lähestymistapoina, jotka yhdistävät toimijuuden 
rakenteeseen ja kytkevät siten ulkopolitiikan analyysin kansainvälisten suhteiden 
teoriaan. Toisaalta rooliteoriat poikkeavat toisistaan juuri sen suhteen, kuinka suu-
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ressa määrin ne yhtäältä panevat painoa yksilöiden eli ulkopoliittisten johtajien 
näkemyksille valtioidensa tai kansakuntiensa ulkopoliittisesta roolista, ja kuinka 
pitkälle ne perustavat analyysinsä laajemmille kansallisille roolikäsityksille. Mi-
tään yhtä rooliteoriaa ei olekaan olemassa. Sosiologisia tai sosiaalipsykologisia 
rooliteorioita on ollut hankala sellaisinaan soveltaa ulkopolitiikan tutkimukseen. 
Vaikutteita niistä on toki haettu. Rooli ei tämän koulukunnan mielestä ainoastaan 
kuvaa ulkopoliittista toimintaa, vaan sen katsotaan myös selittävän käyttäytymis-
tä, ainakin silloin kun valtiot toimivat omaksumansa roolin mukaisesti.93

Rooliteorian pioneeri kansainvälisen politiikan tutkimuksessa on jo moneen 
kertaan mainittu Brittiläisen Kolumbian yliopistossa Vancouverissa opettanut pro-
fessori Kalevi Holsti, Suomen 1930-luvun ulkoministerin Rudolf Holstin poika. 
Hän tarkasteli tutkimuksissaan roolikäsityksiä, joita ulkopolitiikan johtajilla oli 
oman valtionsa roolista kansainvälisissä suhteissa. Tällaisia rooleja ovat esimerkiksi 
liittoutuman johtaja, satelliittivaltio, tasapainottaja ja liittoutumaton valtio. Ylei-
simmäksi hallitusten viittaamaksi roolityypiksi Holstin tutkimuksessa osoittautui 
”alueellisen alajärjestelmän yhteistyökumppani.”94 Uudemmassa rooliteoriassa on 
annettu enemmän painoa ulkopoliittisen eliitin tai laajemmin kansainvälisen yh-
teisön muodostamille roolikäsityksille, joihin ulkopolitiikkaa tekevät päätöksen-
tekijät joutuvat asettautumaan. Omien roolikäsitysten ohella voimme siis puhua 
myös intersubjektiivisista eli keskinäisistä tai jaetuista rooliodotuksista. Valtioilla 
ei myöskään välttämättä ole vain yhtä roolia vaan ne voivat tilanteesta riippuen 
omaksua tai toimia useampien roolimallien mukaan.95

Ehkä tunnetuimpia rooliteoriaan sidottavissa olevia lähestymistapoja on näh-
dä Saksan ulkopolitiikka niin sanottuna siviilivaltana. Tämän käsityksen mukaan 
toisen maailmansodan jälkeinen Saksa olisi sitoutunut monenkeskiseen toimin-
taan; se olisi valmis käyttämään aseellista voimaa vain muiden valtioiden kanssa 
kansainvälisen oikeuden mukaisesti. Kuten jo edellä esitimme strategisen kulttuu-
rin yhteydessä, vaikka voimasuhteet Euroopassa kylmän sodan jälkeen muuttui-
vat, on katsottu että juuri Saksan on ollut vaikea irrottautua omaksumastaan roo-
lista. Tällainen roolimalli päti saksalaisen valtiotieteilijän Hans Maullin mukaan 
myös Japaniin. Tässä yhteydessä rooliteorian selitysmalli on läheisessä yhteydessä 
strategisen kulttuurin selitysmallin kanssa.96

Miten sitten rooli eroaa identiteetistä? Osa rooliteoreetikoista puhuu iden-
titeetistä ja roolista lähes vastineenomaisesti. Jos jokin rooli omaksutaan, niin siitä 
tulee identiteetti. Voi silti olla, että identiteetti sallii useampia ja jopa ristiriitaisia 
ulkopoliittisia rooleja. Toisaalta roolit voivat olla epäaitoja heijastuksia oikeasta 
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identiteetistä. Niiden avulla ehkä pyritään peittelemään aitoa identiteettiä tai hyö-
tymään tuon roolin mukanaan tuomista odotuksista ja käytännöistä. 

Suomen toisen maailmansodan jälkeisestä ulkopolitiikasta voimme erottaa 
ainakin niin sanotut lääkärin ja sillanrakentajan roolit, jotka olivat mitä suurim-
massa määrin Urho Kekkosen ulkopoliittisen linjan ytimessä. Mainitut roolit olivat 
esimerkiksi juuri enemmän Neuvostoliitosta irtiottoa kuin aitoa suomalaista iden-
titeettiä, joskin Suomen etu kylmän sodan maastossa oli lieventää vastakkaisten 
blokkien jännitteitä. Kekkonen oli tyypillinen realistinen valtiomies, joka käytti 
kaikkia keinoja valtionsa (ja oman) edun edistämiseen. Suomen kansainvälispo-
liittisen roolin Kekkonen liitti kätevästi puolueettomuuteen sekä demokraattiseen 
poliittiseen järjestelmään; hän toisin sanoen teki irtiottoa siitä tulkinnasta, jossa 
sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta olisi vie-
nyt Suomen lähes Itä-Euroopan kansandemokratioiden kaltaiseksi Neuvostoliiton 
apuvaltioksi. Kyseisen lääkäriroolin Kekkonen esitteli kansainväliselle yhteisölle 
Yhdistyneiden kansakuntien yleisistunnon avajaisissa vuonna 1961:

Näemme itsemme täällä pikemmin lääkärin kuin tuomarin osassa. 
Asianamme ei ole esittää moitteita tai julistaa tuomioita. Meidän 
on mieluummin tutkittuamme ongelmia pyrittävä löytämään niihin 
parannuskeinoja. [...] Puolueettomuuspolitiikkamme on tarkoitettu, 
kuten monasti olemme sanoneet, asettamaan Suomen kiistattomas-
ti ulkopoliittisten spekulaatioiden ulkopuolelle. Olemme kiitollisia 
siitä tunnustuksesta, jonka itsenäisyystahtomme, demokratiamme 
elinvoima ja rauhanrakkautemme on joka puolelta saanut.97

Kotiin palattuaan Kekkonen totesi, että totta kai maailmassa oli jokaisel-
la ilmansuunnalla asioita, ”joita vastaan inhmillisyyden nimissä olisi protestoita-
va. Mutta me emme sitä tee.” Puolueettomuuspolitiikka saneli menettelyn, sillä 
mielenosoituksellinen politiikka olisi ollut vain asenteita ja eleitä, jotka vahin-
goittaisivat maata.98  Vastaavanlaisia esimerkkejä roolien tarkoitushakuisuudesta 
voi vaivattomasti löytää lähes minkä maan tahansa ulkopolitiikasta. Esimerkiksi 
Venäjän sotilasdoktriininsa kirjaama rooli on olla Venäjän kansalaisten puolustaja-
na asevoimin Venäjän ulkopuolella, mikäli nämä joutuvat aseellisen hyökkäyksen 
tai sorron kohteeksi.  Tähän liittyy samanaikainen Venäjän kansalaisuuden nopea 
myöntäminen ajankohtaisilla konfliktialueilla asuville kansalaisille. Tällainen rooli 
on helppo tulkita, ei kansalaisistaan huolta pitävän valtion oikeaksi identiteetiksi, 
vaan pelkäksi voimapolitiikan välineeksi. Tarpeen tullen tällainen rooli oikeuttaisi 
sekaantumisen naapurimaiden asioihin. 

”
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Voimme myös mainita Kiinan, joka yhä julistaa olevansa kehittyvä maa, 
sen sijaan että kehuisi olevansa jo kehittynyt maa. Vähättelemällä kehitystään 
Kiina ilmiselvästi pyrkii saamaan täyden hyödyn tämän roolin mahdollistamasta 
valuuttansa vaihtokurssin sääntelystä, ulkomaisten yritysten väitetystä syrjimises-
tä omilla markkinoillaan sekä immateriaalioikeuksien suhteen harjoittamastaan 
vapaamielisestä politiikastaan. Ainakin näin esimerkiksi Yhdysvallat on nähnyt 
Kiinan itsepäisen pitäytymisen kehittyvän maan roolissaan, mitä Yhdysvallat on 
toistuvasti arvostellut.99 

Suomen kylmän sodan jälkeinen ulkopoliittinen rooli sisältää sekä jatku-
vuutta että muutosta. Enää ei puhuta lääkärin roolista, mutta ajatus ”hyvistä 
palveluista” ja ”välittäjän roolista” elää silti yhä suomalaisessa ulkopoliittisessa 
mytologiassa. Suomalaisessa poliittisessa keskustelussa mahdollisuutta Suomen 
toimimiseen välittäjänä on nostettu esille myös Ukrainan kriisin yhteydessä, vaik-
ka Suomi on samaan aikaan yhteisrintamassa asettanut sanktioita Venäjälle. Vi-
rallisesti on kuitenkin todettu, että Suomelta tuskin odotetaan rauhanvälittäjän 
roolia, koska ”sellainen tehtävä ei varmaan ole edes vapaana”. Mutta kehittyvän 
uuden kylmän sodan ehkäisyssä presidentti Sauli Niinistö on silti nähnyt Suomella 
mahdollisen välittäjän roolin.100 

Max Jakobson kirjoitti jo kylmän sodan kaudella, että jokainen ”kansain-
välinen selkkaus saa liikkeelle joukon henkilöitä, jotka uskovat, että riita johtuu 
jostain väärinkäsityksestä, jonka selvittämiseen tarvitaan pyyteetöntä ja puoluee-
tonta sovittelijaa”. Hän jatkaa realismin hengessä, että ”useimmissa tapauksissa 
aseelliset yhteenotot valtioiden välillä johtuvat eturistiriidoista, jotka ainakin sillä 
hetkellä näyttävät sovittamattomilta”.101 

Jotain Suomen roolissa olennaisesti muuttui kylmän sodan loputtua ja Eu-
roopan unionin jäsenyyden myötä. Kun presidentti Martti Ahtisaari toimi kan-
sainvälisenä rauhanvälittäjänä Kosovon sodassa – huomattavasti konkreettisem-
min kuin kukaan hänen edeltäjänsä tai seuraajansa – hän ei tehnyt sitä mitenkään 
tasapainotellen Venäjän ja lännen välissä, vaan pikemminkin selkeästi läntisen 
puolen etua ajaen.102 Ahtisaaren seuraaja presidentti Tarja Halonen vuorostaan 
astui ehkä askeleen tai kaksi Suomen ulkopolitiikan linjassa taaksepäin. Hän on 
avoimesti kertonut, että hän näki itsensä Venäjän johdon suhteen ”kuuntelijana” 
sekä Venäjän ja Euroopan unionin suhteen ”viestinviejänä”. Halonen näki tämän 
roolin selkeästi omana henkilökohtaisena linjana ennemmin kuin Suomen ominai-
suutena. Hän otaksui, että sekä Venäjällä että unionissa, jos ei niinkään Suomessa, 
tällaista roolia arvostettiin korkealle.103 
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Ukrainan kriisiin liittyneiden pakotteiden osalta Suomesta puolestaan nousi 
ulkomaisissa tiedotusvälineissä – sekä Euroopan unionissa että Venäjällä – ainakin 
hetkellisesti elokuussa 2014 myös kuva Euroopan unionin ”jarruttajasta”. Suomen 
ulkopoliittinen johto kiiruhti kumoamaan tällaiset väitteet ja esitti olevan mui-
takin maita, jotka esiintyvät pakotteiden ajoittamisen suhteen kriittisesti; tämä 
osoitti että virallinen Suomi ei ollut kovin innoissaan uudesta roolihahmostaan.104 
Yhtä kaikki linja ainakin Venäjän suhteen on ollut häilyvä sekoitus uutta ja vanhaa. 
Samoin on tilanne Euroopan unionin suhteen. Suomen on nähty omaksuneen val-
lankin aluksi vuonna 1995 voimaan astuneen jäsenyyden jälkeen ”mallioppilaan” 
roolin.105 Tämä rooli on muuttumassa tai on jo muuttunut. Perussuomalaisten 
eduskuntavaalivoitto vuonna 2011, Suomen vaatimus vakuuksista koskien Krei-
kan velkajärjestelyjä, sellainen suhteellisen yllättävä huomio, että Suomi onkin ol-
lut jälkijunassa toteuttamassa unionin direktiivejä, sekä muut samankaltaiset asiat 
nostivat 2010-luvun vaihteessa esille uuden Suomi-kuvan. Tällainen keskustelu 
tapahtui osittain Suomen rajojen ulkopuolella, mutta paljon useammin se on nous-
sut esille suomalaisessa sisäisessä keskustelussa. Johtavat poliitikot ja virkamiehet 
riensivät vuoden 2011 jälkeen kuin kuorossa julistamaan, ehkä vaistoten oppor-
tunistisen mahdollisuuden kansan suosion tavoittelussa, että ”mallioppilas kapi-
noi”, ”Suomi ei olekaan EU:n mallioppilas” taikka ”Suomi ei ole koskaan ollutkaan 
EU:n mallioppilas”. Tämä pantiin merkille myös muissa maissa.106  

Tilalle on noussut kuin huomaamatta uusi kuva Suomesta ajamassa tiukasti 
omaa valtioetuaan unionissa, eritoten mitä tulee eurooppalaisen talouskriisin hoi-
toon ja Venäjään. Tälle politiikalle ei ole vielä luotu tai syntynyt uutta ulkopoliit-
tista roolinimitystä. Se johtunee siitä, että monipuoluehallituksen olosuhteissa ja 
eritoten ulkopolitiikan epäselvästä työnjaosta johtuen ylimmän valtiojohdonkin 
linjoissa näkyy eroja käsityksistä Suomen ulkopoliittisesta asemoitumisesta. Voim-
me ehkä päätellä, että Suomi ei ole vielä löytänyt sellaista uutta roolia, joka aset-
taisi sille sisäisiä ja ulkoisia reunaehtoja. Siksi rooliteoria ei todennäköisesti pysty 
selittämään Suomen ulkopolitiikkaa vaan päinvastoin; linjaansa hakeva ulkopoli-
tiikka selittää kylmän sodan jälkeisen Suomen muuttuvia roolikuvia ja vastaavia 
odotuksia.  

Sukupuoli vai kulttuuri?

Jotkin tutkimukset osoittavat – tai ainakin väittävät osoittavansa – että siinä kun 
naisilla on selkeästi erilainen ostostrategia, heillä on ryhmänä myös ulkopolitiikan 
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alueella miehistä poikkeavia strategioita tai paremmuusjärjestyksiä. Yhdysvaltain 
olosuhteissa tehdyissä tutkimuksissa on tultu johtopäätökseen, että naiset olisivat 
vähemmässä määrin taipuvaisia tukemaan sotilaallista voimankäyttöä kuin mie-
het. Naiset olisivat myös miehiä halukkaampia tukemaan humanitaarisia operaa-
tioita, etenkin jos ne tapahtuvat Yhdistyneiden kansakuntien lipun alla.107 

Tällainen sukupuolisuutta korostava oppi sijoittuu useimmiten rauhan- 
ja konfliktintutkimuksen tai feministisen teorian piiriin. Painopiste on selkeästi 
konflikteissa enemmänkin kuin rauhassa. Lisäksi lähestymistapa ulottuu pitkälle 
ohi ulkopoliittisen päätöksenteon ja tarkastelee sukupuolen merkitystä laajem-
min konfliktien yhteydessä.108 Professori Tarja Väyrynen on, noudattaen pitkäl-
ti tavanmukaista käytäntöä, ryhmitellyt suuntauksen sisällä olevat koulukunnat 
kolmeen luokkaan.109 Ensimmäistä hän nimittää essentialistiseksi näkemykseksi. Se 
tähdentää juuri naisten rauhanomaista luonnetta ja siihen liittyviä ominaisuuksia, 
joiden varaan kansainväliset suhteet tulee rakentaa. Perusteluna ei ole niinkään 
kokemusperäinen todistusaineisto, vaan ajatus siitä, että naisten kyky synnyttää ja 
siitä johtuva hoivavaisto johtaisi naisten rauhanomaisuuteen. Johtuisiko tällainen 
ominaisuus pelkästään biologiasta vai varhaisesta sosialisaatiosta, on tässä kou-
lukunnassa vielä kiistanalainen kysymys. Väyrynen kuitenkin huomauttaa, että 
kollektiivinen halu nähdä naiset ”pasifistisina toisina” on saanut osakseen vahvaa 
vastarintaa; sukupuoleen perustuva luokittelu vain vahvistaa stereotypioita ja oi-
keuttaa naisten ja miesten erilaiset roolit. 

Toista koulukuntaa Väyrynen nimittää standpoint-feminismiksi. Se kyseen-
alaistaa naisten ja miesten väkivaltaisuuden eron. Mutta se kiinnittää huomiota 
niihin rooleihin, joita miehet ja naiset konflikteissa edustavat ja miten ne mahdol-
lisesti sekoittuvat. Tausta-ajatuksena on halu painottaa juuri yhdistäviä piirteitä 
– tai ainakin naisten monimuotoisuutta.  Kolmas koulukunta on jälkimoderni femi-
nismi. Sen huomio on sukupuolisuuteen ankkuroituneiden identiteettien muuttu-
misessa. Koulukunta tutkii naisten ja miesten sijasta sodassa ja rauhassa tuotettuja 
kuvia feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta, jotka eivät ole sidottuja biologiseen 
sukupuoleen. Väyrysen mukaan tällainen tutkimus ”hämärtää ennalta annettuja 
ja itsestään selvänä pidettyjä vastakkainasetteluja”.110 

Toiset ovat väittäneet, että juuri ”jälkimoderni analyysi selittää, miksi jotkut 
maailmanpolitiikan sotaisimmista johtajista ovat olleet naisia, sellaisia kuten Mar-
garet Thatcher, Indira Gandhi, Golda Meir ja Benazir Bhutto”. Vaikka naiset ovat 
näissä viroissa, maailmanpolitiikan vallitseva miehisyyteen kytkeytyvä ”diskursii-
vinen rakenne” sosialisoi heidät sotaisuuteen.111 Etenkin yllämainittujen essentia-
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listien käsitys tukee länsimaissa verraten yleistä uskoa naisten pehmeämmästä tai 
sopeutuvammasta ulkopolitiikasta. Aihepiirin tutkiminen ei ole silti edennyt ylei-
siin, kulttuureista riippumattomiin yleistyksiin. 

Yksi luonnollinen tutkimusaihe olisikin juuri kulttuuristen tekijöiden vai-
kutus ulkopoliittisessa päätöksenteossa. Tällöin tarkastelisimme niitä psykologisia 
tai sosiologisia eroja, joita kulttuuri aiheuttaa. Tällainen tutkimus on väistämättä 
menetelmällisesti hankalan haasteen edessä. Ulkopolitiikan päätöksentekijöitä voi 
päästä ani harvoin, jos milloinkaan, testaamaan oikeilla testeillä. Käytännössä on 
siis turvauduttava ajatukseen, että päättäjät jakavat kulttuurinsa ominaisuudet. 
Sormituntuma tällaisessa tutkimuksessa on, että länsimaiset ihmiset ajattelevat 
enemmän yksilöitä ja yksilöinä, kun taas monissa muissa kulttuureissa yksilöt 
suhteutuvat aina ensin yhteisöön.112 Esimerkiksi kiinalaisilla ja amerikkalaisilla 
opiskelijoilla tehdyt psykologiset testit osoittavat, että kiinalaiset ovat etenkin 
kriisitilanteissa amerikkalaisia taipuvaisempia keräämään enemmän tietoa – mikä 
viittaisi siihen että he tekevät rationaalisempia päätöksiä – ja että amerikkalaiset 
ovat taas kiinalaisia taipuvaisempia riskinottoon. Vastaavia tutkimuksia on tehty 
muidenkin kulttuurien ja maiden välillä. Niissä on kirjattu huomattavia eroja pää-
töksenteossa, vaikka tilanteessa olisi samat reunaehdot.113 

Tämä ei ole sinänsä ihmeellistä. Kertoohan jo arkikokemus, miten yksilöt, 
jotka edustavat eri kansoja tai kulttuureja, toimivat eri tavoin samanlaisissa tilan-
teissa. Tutkimukset johtajuuden, päätöksenteon ja neuvottelutyylien eroista mai-
den, kulttuurien tai muiden vastaavien yksiköiden välillä kuuluvat käyttäytymis-
tieteiden valtavirtaan.114 Ulkopolitiikan tutkimuksessa aihetta ei ole kuitenkaan 
kovin suunnitelmallisesti ja syvällisesti tutkittu eikä varsinkaan teoretisoitu.

Kielellinen käänne

Kansainvälisisten suhteiden tutkimuksessa on katsottu tapahtuneen niin sanottu 
kielellinen käänne 1990-luvun lopulla. Sillä viitataan suuntaukseen, joka väittää, 
että käytetty kieli ja sen sisältämät merkitykset itsessään vaikuttavat ulkopolitiik-
kaan. Tämän jälkistrukturalistisen suuntauksen ytimessä ovat diskurssit. Diskurs-
sianalyysistä tuli samoihin aikoihin myös laajemmassa yhteiskuntatutkimuksessa 
jonkinlainen muotiteoria. Se ymmärretään nykyisin yleensä osaksi niin sanottuja 
kriittisiä teorioita, toisaalta sen metodi on itse useimmiten osa näitä teorioita. Pe-
rusajatus on, että tietomme maailmasta ei ole suora heijastus jostakin objektiivi-
sesta todellisuudesta, vaan tuo todellisuus on mahdollista ymmärtää vain kielen 
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kautta tuotettujen käsitteiden eli niiden luokittelujen ja keskinäissuhteiden kaut-
ta. Tällaisessa tiedossa ei ole yhtä pysyvää pohjaa. Todellisuus näyttäytyy ja muut-
tuu siihen soveltamiemme ehdollistavien kielellisten rakenteiden kautta. 

Diskurssianalyysin tehtävä on siksi tunkeutua syvälle kielen rakenteisiin ja 
pyrkiä osoittamaan kielessä aineksia, jotka ennalta määrittelevät tiettyjä valtara-
kenteita ja yhteiskunnallisia suhteita. Usein diskurssianalyysissä on tarkoitushakui-
nen perusvire. Pyrkiessään riisumaan tai kyseenalaistamaan nämä kielelliset peit-
teet, se samalla näkee avaavansa, paitsi uusia mahdollisia tulkintoja todellisuudes-
ta, myös uusia mahdollisuuksien tiloja, uusia diskursseja, jotka mahdollistavat itse 
yhteiskunnallisen todellisuuden muuttumisen.115 Ulkopolitiikan kieli ei ole tässä 
katsannossa vain ulkopolitiikan väline tai tuote. Omaksuttu kieli itsessään muok-
kaa sitä, minkälainen ulkopolitiikka on mahdollista. Esimerkiksi Ulkopoliittisen 
instituutin ohjelmajohtaja Mika Aaltola on tulkinnut Suomen ulkopolitiikkaa siitä 
näkökulmasta, että se on ”kielipeliä”, jossa käsitteiden kuten ”Paasikivi-Kekkosen 
linjan” avulla yritetään häilyväisestä ja epäyhtenäisestä massasta tapahtumia ja toi-
mia luoda selkeyttä ja johdonmukaisuutta.116

 Vaikka jälkistrukturalistit eivät yleensä halua puhua yksisuuntaisesta syyn 
ja seurauksen suhteesta, he painottavat kielellisten diskurssien merkitystä ulkopo-
litiikassa. Diskurssin käsite ei ole näissä sovelluksissa yksiselitteinen. Eräässä mie-
lessä se on suomen kielelle tavoittamaton. Suomeksikin puhutaan diskursseista 
eikä keskusteluista, sillä jälkimmäinen termi ei täysin tavoita diskurssin sisältöä. 
Yleensä diskurssilla viitataan yhtä lausetta isompien merkitysten joukkoon, joita 
jonkin yhteisön kielen käytössä ilmenee. Diskurssien tutkijat voivat tutkia niin 
puheita kuin kirjoitettuja tekstejä, politiikassa yleensä jälkimmäisiä, mutta monet 
laajentavat diskurssin käsitteen koskemaan myös puhutun tai kirjoitetun kielen 
taustalla olevia ajattelun rakenteita. Tällöin tulee vaikeaksi erottaa, missä mielessä 
diskurssit eroavat maailmankuvista tai ideologioista, paitsi että edelliset ovat use-
ammin tiedostamattomia tai ainakin lausumattomia.

Mitä diskurssien tutkijat sitten ulkopolitiikasta sanovat? Kosmopoliittista 
uraa tehnyt australialaisprofessori David Campbell, jonka vuonna 1992 ilmesty-
nyt kirja Writing Security on yksi tunnetuimmista postmodernin kansainvälisten 
politiikan tutkimuksen teoksista, syventyi osoittamaan, kuinka ulkopoliittinen 
kieli tuottaa identiteettiä. Koska valtioilla ei ole selkeää koossa pitävää identiteet-
tiä luonnostaan, se täytyy tuottaa. Identiteetti rakennetaan juuri ulkopolitiikan 
ja sen kielen avulla, joka järjestää maailman ”meihin” ja ”toisiin”. Identiteetti ja 
politiikka eivät ole toisistaan enää erotettavissa.117 Näin väittää myös Kööpenha-
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minan yliopiston professori Lene Hansen Bosnian sotaa käsittelevässä kirjassaan. 
Ulkopoliittiset päätöksentekijät toimivat aina laajemmassa poliittisessa ja julkises-
sa ympäristössä, ja täten he tekevät ulkopolitiikkaa olemassa olevien identiteettien 
ehdoilla. Vaikka nämä identiteetit tai niiden niin sanotut representaatiot – tavat 
joilla identiteettiä ilmaistaan – eivät olekaan luonnollisia vaan ”diskursiivisesti ra-
kentuneita”, usein kiisteltyjä ja niin muodoin myös diskurssien kautta muutetta-
vissa, poliitikot eivät pysty näitä rakenteita ohittamaan. Usein he eivät edes kyke-
ne tiedostamaan niitä. 118

Ole Wæver, myöskin Kööpenhaminan yliopiston professori, on lähtenyt 
selventämään diskurssianalyysin roolia ulkopolitiikan teoriana siitä kysymyksen-
asettelusta käsin, että mitä hyötyä on tutkia pelkkiä julkisia puheita. Wæverin 
mielestä ulkopolitiikan peruslinjan tulee olla kiinteässä suhteessa diskursiivisiin 
rakenteisiin. Poliitikkojen on kyettävä julkisesti ilmaisemaan, mihin noudatettu 
politiikka perustuu ja mihin se johtaa. Itse asiassa se, että diskurssianalyysi ei pyri 
tunkeutumaan ulkopolitiikan toimijoiden psykologisiin perusteisiin, sen kätket-
tyihin tarkoituksiin tai salaisiin suunnitelmiin, on Wæverin mielestä ”valtava me-
todologinen etu” juuri ulkopolitiikan alueella, jossa moni asia on joka tapauksessa 
kätkettyä ja piilossa tutkijoilta. Diskurssianalyysiä ei siis tule sekoittaa psykologi-
siin tutkimusotteisiin, vaan se tarkoituksella valitsee tutkimusalueekseen julkisen 
diskurssin. Se, mikä keskustelun taso tai alue otetaan diskurssianalyysin kohteeksi, 
on valintakysymys, joka riippuu tutkimusongelmasta. Tärkeämpi seikka on, että 
teksteissä ei keskitytä siihen, mitä niissä lukee, vaan miten teksti argumentoi; mitkä 
ovat sen keskeiset käsitteet ja mitkä ovat niiden suhteet toisiinsa? Kun tarkaste-
lemme jonkin maan ulkopolitiikkaa, yksi mahdollisuus on analysoida sisäpoliitti-
sia keskusteluja. Wæverin oma esimerkki on Saksan ja Ranskan asemoituminen 
Eurooppaan turvallisuuden alueella. Hän analysoi kummankin maan perustelujen 
logiikkaa suhteessa Eurooppaan sekä tämän logiikan mahdollista muuttumista 
kylmän sodan jälkeen. Sisäpoliittisten diskurssien analyysi voi Wæverin mukaan 
selittää ainakin johonkin rajaan saakka sen, minkälaista ulkopolitiikkaa maat voi-
vat ylipäätään noudattaa. Esimerkiksi eurooppalaiselle valtiolle valtion ja kansa-
kunnan välisen suhteen määrittely sekä kansakunnan suhde Eurooppaan asettavat 
rajat sille, minkälainen ulkopolitiikka tai yhdentymispolitiikka voi tulla kysymyk-
seen. Diskurssit eivät kuitenkaan määrää ulkopolitiikan yksityiskohtia tai yksittäi-
siä ratkaisuja, vaan pikemminkin mahdollisen rajoja.119

Esimerkki tällaisesta tutkimuksesta on Arizonan valtionyliopiston professori 
Roxanne Lynn Dotyn tutkimus Yhdysvaltain politiikasta suhteessa Filippiineihin 
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etenkin jälkimmäisen itsenäisyyden ensi vuosikymmeninä. Tämä politiikka perus-
tui Filippiinien sisäisiin asioihin sekaantumiseen ja interventioihin. Lynn Doty ot-
taa teoreettiseksi lähtökohdakseen konstruktivismin ja metodologisesti hän suun-
tautuu diskurssianalyysiin. Näin tehdessään Lynn Doty tekee selvän eron oman 
linjansa ja perinteisen ulkopolitiikan analyysin välillä. Perinteinen analyysi ottaisi 
kysymyksekseen miksi jokin interventiopäätös tehtiin. Tämä lähestymistapa edel-
lyttää Lynn Dotyn mielestä liian suuren määrän annettuja oletuksia toimijuudesta 
ja vallitsevista käytännöistä. Paljon arvokkaampaa ja tieteellisesti syvällisempää on 
hänen mielestänsä tarkastella seuraavaa kysymystä: miten on mahdollista, että tietyt 
käytännöt ja ajatukset tulivat sillä tavoin yhteiskunnallisesti määritellyiksi, että 
interventionistinen politiikka Yhdysvaltain taholta oli mahdollista?120

Tavallaan diskurssianalyytikot astuvat yhden askeleen taaksepäin päätök-
senteosta ja tarkastelevat mieluimmin sen diskursiivisten ehtojen rakentumista. Po-
sitivismin kielellä diskurssit olisivat siis riippumattomia muuttujia, joskin diskurs-
sianalyytikot kiinnittäisivät huomiota siihen, että ne ovat toimijoiden tai toimijan 
ja rakenteen vuorovaikutuksen aiheuttamalle muutokselle alttiita.  

Diskurssien ohella kielellistä käännettä edustavat kansainvälisten suhteiden 
ja ulkopolitiikan tutkijat ovat kiinnittäneet erityistä huomiota metaforien eli kieli-
kuvien merkitykseen. Sivusimme asiaa jo puhuessamme historiallisten analogioiden 
poliittisesta ja kognitiivisesta käytöstä. Poliittinen puhe on läpikotaisin metaforista 
eikä ulkopolitiikka muodosta tästä poikkeusta, pikemminkin päinvastoin.121 Rea-
lismin keskeinen käsite voimatasapaino on ehkä kansainvälisen politiikan ulkopo-
litiikkaa ohjaavista kielikuvista keskeisin; se kuitenkin sallii huomattavan erilaisia 
tulkintoja pitkälle ohi realismille luonteenomaisen tyylin.122 

Kielikuvien valinnalla ja käytöllä on merkitystä tehtäessä sotilaallista väliin-
tuloa koskevia päätöksiä. Helsingin yliopiston tutkijan Riikka Kuusiston jo maini-
tussa teoksessa tarkasteltiin läntisten suurvaltajohtajien retoriikkaa. Persianlahden 
sodan oikeutusta perusteltiin Kuwaitin Irakin suorittamalla ”raiskauksella”. Kun 
taas haluttiin välttää sekaantumista Bosnian konfliktiin, siitä puhuttiin ”upotta-
vana suona”.123 Pelkkä kielikuvatutkimus on valaisevaa, mutta eräässä mielessä 
tulokset ovat itsestään selviä. Voimmehan olettaa, että asiat muotoillaan omia kä-
sityksiä ja toimia tukevasti. Tällöin ei ehkä tavoiteta sitä diskurssianalyysin väit-
tämää, että diskursseilla on, ei pelkästään kuvailevaa ja oikeuttavaa, vaan myös 
ulkopoliittista toimintaa syvemmin ehdollistavaa merkitystä.  
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ULKOPOLITIIKKA ON SISÄPOLITIIKKAA

Sisäpoliittisten ja laajemmin yhteiskunnallisten tekijöiden painotusta pidetään ni-
menomaan niin sanotun liberaalin ulkopolitiikkateorian ytimenä.1 Tämä johtuu 
siitä, että liberalismin nähdään olevan luonteeltaan sisäpolitiikan teoria, joka ko-
rostaa yksilön oikeuksia, yksityisomaisuutta sekä edustuksellisia valtion instituu-
tioita. Tämä hämärtää sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan rajaa. Lienee yleisemminkin 
tunnustettua, että vaikka ulkopolitiikkaa käsitellään politiikkatieteissä, hallinnossa 
ja journalismissa omana politiikkalohkonaan, sitä ei voida yksiselitteisesti erottaa 
sisäpolitiikasta. Raja sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan välillä on väistämättä häilyvä. 
Moni aiemmin puhtaasti sisäpoliittinen asia on globalisaation myötä muuttunut 
myös osaksi ulkopolitiikkaa.2 Olennainen osa tästä keskustelusta koskettelee po-
liittisen järjestelmän luonteen merkitystä maan ulkopolitiikassa. Tällaisten seikko-
jen pohdinta ansaitsee oman lukunsa kirjassa. 

Demokratiat eivät sodi - ainakaan keskenään

Lausuman ”demokratiat eivät sodi keskenään” on väitetty olevan yksi parhaiten 
kokemusperäisesti todistetuista laeista kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa.3 
Näin se haastaa etenkin realistisen voimatasapainoteorian, johon ei tällainen väit-
tämä vaivatta mukaudu. Realismi ei kiistä väitteeseen sisältyvää historian todista-
maa korrelaatiota. Se saattaa kuitenkin puolustautua vastaväitteellä, että kyse voi 
yhtä hyvin olla valtioiden yhteisistä strategisista eduista kuin niiden samanlaisesta 
poliittisesta järjestelmästä.4 

Sikäli kuin väite olisi totuudenmukainen – demokratiat eivät sodi keske-
nään koska ne ovat demokratioita – olisimme löytäneet avaimen ikuiseen rau-
haan: mikäli maailman kaikki maat olisivat demokratioita, valtioiden välisiä sotia 
ei esiintyisi. Voimme eräässä mielessä palauttaa tällaisen ajattelun jo Immanuel 
Kantin ajatteluun. Kant ei kylläkään puhunut demokratioista, vaan tasavaltaisista 
valtioista, millä hän tarkoitti sitä, että toimeenpanovalta oli erotettava lakiasää-
tävästä vallasta. Kant meni demokraattisen rauhan teoriaa pidemmälle, sillä hän 
uumoili vapaiden valtioiden liittoa, jonka yhdyssiteenä olisivat sodat kieltävä sopi-
mus. Mainittakoon, että Kant listasi yhdeksi edellytykseksi tällaiselle järjestykselle 
sen, että valtiot ylipäänsä noudattaisivat hyviä tapoja; niiden ei pitäisi esimerkiksi 
käyttää palkkamurhaajia ja myrkynsekoittajia ulkopolitiikkansa työkaluina. Tasa-
valtaiset valtiot olivat parhaimpia omaksumaan tällaiset hyveelliset tavat.5 
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Nykyaikainen demokraattisen rauhan teoria ei puhu niinkään sopimuksista, 
vaan asettaa juuri maiden poliittisen järjestelmän keskiöön. Siksi on ensin tärkeätä 
tietää, mitä demokratialla tarkoitetaan. Rajanveto demokratian ja ei-demokratian 
välillä ei ole tyystin mutkaton tehtävä. Onhan runsaasti itse julistettuja demokra-
tioita, vaikka muut eivät näitä demokratioiksi tunnustaisi. Sen lisäksi demokra-
tioiksi kiistatta luetut valtiotkin edustavat moninaisia malleja: parlamentaarisia 
demokratioita, presidenttijohtoisia demokratioita, moni- tai kaksipuoluedemokra-
tioita, osallistuvia demokratioita ja niin edelleen.6 Voimme siis perustellusti kysyä, 
että minkälaiset demokratiat eivät sodi minkälaisten demokratioiden kanssa. 

Useimmiten demokraattisen rauhan teoriassa viitataan niin sanottuun libe-
raaliin demokratiaan. Yalen yliopiston professorina vaikuttaneen Robert A. Dahlin 
klassiset kahdeksan kriteeriä hyväksytään tavallisesti lähtökohdaksi tällaisen de-
mokratian määrittelyssä: oikeus äänestää, oikeus tulla valituksi, poliittisten joh-
tajien oikeus kilpailla tuesta ja äänistä, vapaat ja reilut vaalit, yhdistymisvapaus, 
ilmaisunvapaus, vaihtoehtoiset tiedonlähteet sekä poliittiset instituutiot, jotka 
muodostetaan vaalitulosten ja muilla tavoin yhteiskunnan ilmaisemien etunäkö-
kohtien mukaisesti.7 

Miksi tällaiset liberaalit demokratiat eivät sitten sotisi keskenään? Kirjal-
lisuudessa voi erottaa vähintään kaksi selitystä: rakenteellinen ja normatiivinen.8  
Ne ovat osin vaihtoehtoisia mutta paremminkin täydentäviä. Edellinen korostaa 
demokratian edustuksellisia instituutioita eli sitä, että päättäjät ovat vastuussa va-
litsijoilleen. Oletuksena on, että äänestäjäkunta on vastahakoinen maksamaan so-
dasta ja ottamaan sen riskejä niskoilleen. Tämä puolestaan hillitsee päätöksenteki-
jöiden halua ryhtyä sotaan. Jopa sotaisa ulkopoliittinen johtaja joutuisi liberaalissa 
demokratiassa mukautumaan kansantahtoon, mikäli hän haluaa pysyä vallassa. 
Juuri demokratian ominaisuuksia nimittäin ovat sananvapaus, poliittinen moniar-
voisuus ja kilpailevat vaalit, kaikki sellaisia poliittisen järjestelmän ominaisuuksia, 
jotka tekevät valtaapitäjien arvostelun ja vallanvaihdon helpoksi.9

Normatiivinen selitys asettaa painon jaetuille liberaaleille arvoille. Demo-
kraattinen poliittinen järjestelmä on oppinut kompromissien hakemiseen ja siksi 
sen arvot itsessään rohkaisevat väkivallattomaan konfliktinratkaisuun myös kan-
sainvälisesti. Näin on vain sillä edellytyksellä, että toinen valtio on myös demokra-
tia. Kummankin puheena olevan valtion on siis nähtävä toisensa liberaalina demo-
kratiana, jotta demokraattinen rauha niiden välillä toimisi.10 Stanfordin yliopiston 
tutkija John M. Owen yhdisti vuoden 1994 artikkelissaan nämä kaksi demokraat-
tisen rauhan lähdettä yhteen kehykseen. Liberaalinen aateperusta on demokraat-
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tisen rauhan riippumaton muuttuja. Tällainen aate tukee kahden väliintulevan 
muuttujan esiintymistä, jotka ovat juuri demokraattiset instituutiot yhtäältä ja 
liberaali ulkopolitiikan ideologia toisaalta.11 Näiden tekijöiden yhdistelmä estää 
sodat demokratioiden välillä.

Kauniin ajatuksen kääntöpuoli on, että demokratiat kyllä sotivat ei-demo-
kraattisia valtioita vastaan. Demokraattista rauhaa tukeva kirjallisuus tosin usein 
esittää, että näissäkin oloissa demokratiat ovat ei-demokraattisia valtioita epäto-
dennäköisempiä sodan aloittajia. Lisäksi ne luultavammin valitsevat matalan tason 
konfliktin täyden sodan sijasta.12 On myös väitetty, että tilastollisesti demokraat-
tiset valtiot ovat sodassa – mikäli ne siihen sitten ryhtyvät tai ajetaan – menestyk-
sekkäämpiä kuin ei-demokraattiset. Se johtuisi siitä, että demokratioiden johtajilla 
on oman valta-aseman säilyttämisen vuoksi taipumus valita herkemmin voittoisa 
sota sekä vieläpä sellainen, jossa voitto olisi nopea.13  

Mahdollisimman usean maan demokratisoituminen olisi siis tämän koulu-
kunnan vastaus sodan ongelmaan. Itse asiassa demokratisoituminen onkin edennyt 
maailmassa. Harvardin yliopiston professori Samuel Huntington puhui kuuluisas-
sa vuonna 1991 julkaistussa kirjassaan The Third Wave demokratian aalloista. Tuol-
lainen aalto koostuu nimensä mukaisesti noususta, huipusta ja laskusta. Ensim-
mäinen aalto olisi alkanut 1800-luvun alussa; tuolloin Yhdysvalloissa suurin osa 
valkoihoisista miehistä hyväksyttiin täysivaltaisiksi yhteiskunnan jäseniksi. Demo-
kratiakin on siis suhteellista, ja sitä tulee eräässä mielessä arvioida aikakauttansa 
vasten. Yhtä kaikki tämän ensimmäisen aallon huipulla oli maailmassa Hunting-
tonin määritelmän mukaan 29 demokraattista valtiota. Aallon lasku sijoittui vuo-
den 1922 ja 1942 välille, jolloin demokratioita oli lopulta enää kaksitoista. Toinen 
aalto alkoi toisen maailmansodan jälkeen. Se huipentui 36 demokratiaan vuonna 
1962, mutta 1970-luvun alkuun mennessä jäljellä oli enää 30. Kolmas ja kaik-
kein korkein aalto alkoi ilman pitkää suvantokautta jo vuonna 1974 Portugalin 
demokratisoitumisella. Sen vanavedessä seurasi useiden maiden demokratisoitu-
minen latinalaisessa Amerikassa 1980-luvulla, Tyynenmeren alueella 1986–1988 
ja ennen kaikkea Itä-Euroopassa kylmän sodan loppuessa 1990-luvun alussa. Näin 
maailmassa oli Huntingtonin kirjoittaessa kirjaansa noin satakunta demokratiaa 
tai ainakin likimäärin demokratiaa.14 

Milloin demokratisoituvasta valtiosta tulee demokratia? Huntingtonin niin 
sanottu kaksoiskriteeri on hyvä nyrkkisääntö. Valtio on vakiintunut demokratia 
silloin, kun puolue taikka ryhmä, joka on alun perin tullut valtaan demokraat-
tisissa vaaleissa, häviää seuraavat vaalit ja luovuttaa vallan uusille voittajille, ja 



312

mikäli nämä uudet vallanpitäjät puolestaan luovuttavat rauhanomaisesti vallan 
seuraavien vaalien voittajille.15 Vaara piilee siinä, että matka tällaiseen demokrati-
an tilaan on usein pitkä ja karikkoinen. Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että 
juuri demokratisoituvat valtiot – sellaiset jotka näyttävät siirtyvän ei-demokrati-
asta demokratian suuntaan mutta eivät ole vielä saavuttaneet demokratiaa – ovat 
erinomaisen alttiita joko valtioiden väliselle sodalle taikka sisällissodalle. Tämän 
on katsottu johtuvan tällaisten valtioiden suhteellisesta sisäisestä heikkoudesta ja 
epävakaudesta. Epävakaus voi yhdeltä puolin houkutella naapureita käyttämään 
tilaisuutta hyväkseen. Mutta näiden valtioiden sotaisuus voi myös johtua eliittien 
eripuraisuudesta, mikä usein johtaa populistiseen tai nationalistiseen politiikkaan 
ennen kuin demokraattiset instituutiot ja kanssakäymisen rauhanomaiset arvot 
ovat vakiintuneet.16 Siksi on esitetty, että esimerkiksi Yhdysvaltain politiikka, jos 
se pyrkisi edesauttamaan vaikkapa Venäjän ja Kiinan demokratisoitumista, saattaa 
paremminkin lisätä näiden maiden sotaisuutta lyhyellä tähtäimellä.17

Yhtä kaikki pulma on siinä, että demokratisoituminen ei mitenkään auto-
maattisesti tai edeltä käsin määrätysti toteudu. Pikemminkin termi demokrati-
soituminen on mitä harhaanjohtavin. Kyse on vanhan autoritaarisen järjestelmän 
romahtamisesta, kun taas tulevan kehityksen kulku ja lopputulos on aina epävar-
ma ja avoin.18      

Ovatko ei-demokratiat aggressiivisia?

Demokraattinen rauhanteoria olettaa kääntöpuolenaan, että ei-demokraattiset 
valtiot toimivat ulkopolitiikassaan eri tavoin kuin demokraattiset valtiot. Jo mää-
ritelmällisesti edellisten ulkopolitiikan ajatellaan heijastavan maan johtajan tai 
hallitsevan ryhmän etuja ja mielihaluja, ei koko yhteiskunnan yhteenlaskettua 
tahtoa. Tällaiset ei-demokraattiset maat ovat kuitenkin heterogeeninen ryhmä. 
Yksiselitteinen ei-demokraattisen poliittisen järjestelmän määrittely on mahdolli-
sesti vielä vaikeampaa kuin demokratian määrittely. Ehkä parasta olisikin käsittää 
tällaiset järjestelmät juuri sellaisiksi, jotka eivät täytä yllä mainittuja liberaalin 
demokratian tuntomerkkejä. 

Kommunistiset ja fasistiset järjestelmät luetaan tässä katsannossa ei-de-
mokratioiksi, samoin kuin tyrannien, sotilasjunttien tai uskonnollisten johtajien 
hallitsemat poliittiset järjestelmät. Ei aivan tyydyttävä mutta silti mukiinmenevä 
luokittelu tekee tärkeän eron totalitaristisen ja autoritaarisen järjestelmän välillä. 
Kyse on aste-erosta siinä, miten paljon ja miten laajalla ulottuvuudella valtio pyr-
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kii puuttumaan yhteiskunnan ja sen jäsenten toimintoihin. Kunnia totalitarismin 
käsitteestä annetaan yleensä saksalaiselle oikeusoppineelle Carl Schmittille, joka 
1920-luvulla esitteli termin Totalstaat.19 Mainittakoon, että hän teki sen myöntei-
sessä hengessä ja oli jossakin määrin natsismin oppi-isä alallaan. Vaikka totalita-
rismiin tavallisessa kielenkäytössä usein liittyy yhden johtajan tai klikin ylivalta, 
totalitarismi on kuitenkin tässä katsannossa jotakin muuta – tai ehkä paremmin-
kin enemmän – kuin pelkkä tyrannivalta tai diktatuuri. Diktatuuri alistaa yhteis-
kunnan, pakottaa sen voimakeinoin toteuttamaan johtajansa ideaa. Totalitarismis-
sa yhteiskunta on sitä vastoin osa valtajärjestelmää, ei sen pelkkä kohde. Usein 
yhteiskunnan jäsenet ovat totalitarismin parhaita työkaluja. Näin ei käy pelkäs-
tään yksilön opportunistisen vallanhalun vuoksi, vaan siksi, että totalitarismi on 
doktrinoinut yksilöt omaan uskomusjärjestelmäänsä. Totalitarismin läpitunkema 
yhteiskunta tuottaa uusia uskollisia järjestelmän kannattajia, sen johtajia ja arjen 
sotureita. Totalitaristinen järjestelmä ulottaa nimensä mukaisesti totaalisen puut-
tumisensa yhteiskunnan joka ulottuvuudelle. Se pyrkii määrittelemään yhteiskun-
nan jäsenten ajattelua ja mieliä. Se ulottaa kouransa ihmisten kirjahyllyihin. Se 
tunkeutuu luvalla ja luvatta muillekin yksityiselämän alueille.

Kaunokirjallisuudessa totalitarismia käsitellään usein dystopian eli anti-utopi-
an kautta, jossa Valtion kahlitsema ihminen herää vapaudenkaipuunsa. Lukemat-
tomien dystopioiden joukosta useimmille lienevät tunnettuja sellaiset kuin Jevgeni 
Zamjatinin My, Aldous Huxleyn Uljas uusi maailma, George Orwellin 1984 tai 
Ray Bradburyn Fahrenheit 451. 

Nykyisin paremmin runoilijana tunnetun ruotsalaisen Karin Boyen Kallo-
cain20 on edustava ja vähemmän tunnettu kuvaus dystopiasta. Kirjaa inspiroi il-
meisesti ainakin jonkin verran Boyen omakohtaiset kokemukset ja näkemykset 
Neuvostoliitosta sekä natsi-Saksasta. Kirjan päähenkilö on noin nelikymppinen 
Leo Kall, kemisti Maailmanvaltion Kemiakaupunki nro. 4:ssä. Kall on tunnollinen 
”kanssasoturi”, joka on omaksunut Valtion normijärjestelmän ja jopa haluaa aktii-
visesti tiukempaa yksilöiden valvontaa. Hänen  elämänsä muuttuu, kun hän tekee 
laboratoriossaan keksinnön, totuusseerumin, joka saa kenet tahansa peittelemättä 
puhumaan aidoista tunnoistaan sekä vastaamaan totuudenmukaisesti suoriin ky-
symyksiin. Turvallisuusviranomaiset kiinnostuvat seerumista ja saavat päähänsä, 
että aine mahdollistaa, ei ainoastaan väärien tekojen rankaisemisen, vaan myös 
väärien ajatusten rankaisemisen. Tällainen laki saadaankin pian aikaan. Seurauk-
set nähtyään Kall tulee jonkinlaiseen katumustilaan. Aivan tarinan lopussa pää-
henkilömme päätyy naapurivaltion, Universaalivaltion kaappaamaksi, ja joutuu 
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henkensä säilyttääkseen tuottamaan totuusseerumia vihollisvaltion laboratoriossa. 
Lopputuleman tarkoituksena lienee esittää, että yksi valtio ei ole parempi kuin toi-
nen. Totalitarismin kasvu oli tuolloin melko tyypillisen ajattelun mukaan moder-
nin maailman kaikkialle ulottuva ilmiö.  Synkästä juonenkulusta huolimatta kirjaa 
pidetään optimistisena, sillä se osoittaa, miten vapauden aate ei katoa ihmisten 
mielistä edes äärimmäisen totalitarianismin oloissa.

Poliittiseen teoriaan hieman samansävyisen ajattelun on siirtänyt Hannah 
Arendt. Saksalaissyntyinen, toisen maailmansodan alla Ranskan kautta Yhdysval-
toihin siirtynyt Arendt on yksi 1900-luvun arvostetuimpia poliittisia ajattelijoita, 
mihin ei ole vähiten vaikuttanut hänen kirjansa vuodelta 1951 The Origins of Totali-
tarianism.21 Teos on edelleen monien valtio-oppineiden ja poliittisten filosofien pöy-
täraamattu totalitarismiteorian osalta. Arendtin kirja ei ole yksiselitteinen ja siitä 
on helppo tehdä tulkintoja. Julkaisuajankohtanaan teos herätti huomiota sillä, että 
se niputti yhteen stalinismin ja natsismin (ja ehkä myös italialaisen fasismin), joita 
tuolloin pidettiin toistensa jyrkkinä vastakohtina. Kirjan toinen ja mahdollisesti 
pidemmälle kantava ansio on sen totalitarismikäsitys ylipäänsä. Arendtin ajattelu 
on jollakin tapaa aidosti kansainvälisyyden läpitunkemaa. Totalitarismia ei nähdä 
pelkästään jonkin yksittäisen maan poliittisena järjestelmänä. Paremminkin se on 
kolonialismista syntyneen imperialistisen ja modernistisen maailmanjärjestelmän 
sivutuotos, jonkinlainen maailman nykytilan luonnollinen ilmaus.

Ehkä tästä syystä Arendt on nyttemmin niin sanottujen kriittisten maail-
manpolitiikan koulukuntien erityissuosiossa. Arendt salli itselleen kuitenkin ver-
raten väljän ja lukijasta usein ristiriitaiseltakin vaikuttavan ilmaisutyylin. Niinpä 
nykyisin löytyy kokonainen leegio kirjallisuutta, jossa Arendt on kriittisille koulu-
kunnille ominaisen ”uudelleen lukemisen” kohteena. Milloin häntä tulkitaan femi-
nistisestä, milloin jostakin muusta kriittisestä katsantokannasta käsin.22 

Mitä tulee totalitaristisen valtion ulkopolitiikkaan, Arendt ei kuitenkaan 
esitä tyydyttävää vastausta. Hänen ajattelussaan kansainvälisistä suhteista on aimo 
annos realismia – olihan hän eräässä vaiheessa enemmän kuin intellektuaalinen 
työtoveri Hans J. Morgenthaun kanssa – mutta yhtä hyvin se on jonkinlaista var-
haista jälkistrukturalismia. Ehkä lähimmäksi totalitaristisen valtion ulkopolitiikan 
ongelmaa Arendt tulee kirjoittaessaan siitä, miten tuollaisen valtion hallinto on 
perustavalaatuisesti irti omasta valtiostaan ja sen kansasta. Tämä sisäinen ominai-
suus taas mahdollistaa ajatuksen maailmanvalloituksesta, joka Arendtin ajattelus-
sa on juuri siksi leimaa-antavaa totalitarismille:
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Loogisesti maailmanvalloituksen suunnitelma pitää sisällään hyök-
käävän emämaan sekä valloitettujen maiden ja alueiden erojen mi-
tätöimisen, samoin kuin eron ulko- ja sisäpolitiikan välillä, joihin 
kaikki ei-totalitaristiset instituutiot ja kaikki kansainvälinen yhteis-
toiminta perustuvat. Jos totalitaristinen valloittaja tuntee itsensä 
kaikkialla olevansa ikään kuin kotonaan, samasta syystä hänen on 
kohdeltava omaa väestöänsä ikään kuin hän olisi vieras valloittaja. 
[...] Kuten ulkomainen valloittaja, totalitaristinen diktaattori pitää 
minkä tahansa maan, mukaan lukien oman maansa, luonnonvaroja 
ja teollisuuden rikkauksia ryöstön kohteina, voimavaroina valmis-
teltaessa seuraavaa aggressiivisen laajentumisen vaihetta.23

Arendtille 1900-luvun totalitarismi oli ulkopolitiikassa uusi ilmiö. Sen ul-
koinen hyökkäyksellisyys ei ollut samanlaista kuin aiempien valloitussotia käyvien 
suurvaltojen. Eräässä kohdin Arendt pahoittelee sitä, että totalitaristisen valtion 
Realpolitik oli eräässä mielessä liian idealistista; se oli ikään kuin oman ideologiansa 
myrkyttämä: 

Ongelma totalitarististen hallintojen kohdalla ei ole se, että ne har-
joittavat voimapolitiikkaa kovin häikäilemättömällä tavalla, vaan 
että niiden politiikan alle on piilotettu kokonaan uusi ja ennennä-
kemätön käsitys vallasta; aivan kuten niiden Realpolitik-ajattelun 
takana piilee täysin uusi ja ennennäkemätön käsitys todellisuudes-
ta. Äärimmäinen piittaamattomuus välittömistä seurauksista pi-
kemminkin kuin armottomuus; juurettomuus ja kansallisten etujen 
laiminlyönti pikemmin kuin nationalismi; hyötynäkökohtien hal-
veksunta paremminkin kuin harkitsematon oman edun tavoittelu; 
”idealismi” eli horjumaton usko ideologian kuvitteelliseen maail-
maan pikemminkin kuin vallanhimo. Nämä kaikki uudet tekijät on 
nyt tuotu kansainväliseen politiikkaan. Ne ovat paljon huolestutta-
vampia kuin pelkkä aggressiivisuus.24

Totalitarismia tutkittiin luonnollisesti myös länsimaisen Neuvostoliitto-tut-
kimuksen eli sovjetologian piirissä. Kyseisen aluetutkimuksen yksi näkyvimmistä 
alalajeista oli juuri niin sanottu totalitarismikoulukunta. Sen arkkitehdit, amerik-
kalaiset Carl Friedrich ja Zbigniev Brzezinski näkivät vuonna 1956 ilmestyneessä 
kirjassaan Totalitarian Dictatorship and Autocracy neuvostototalitarismin määritty-
vän kuuden piirteen kautta: virallinen ideologia, yksipuoluejärjestelmä, terroristi-
nen poliisi, keskusjohtoinen talous, puolueen johtama tiedonvälitys sekä puolueen 
johtama armeija. He eivät suorasukaisesti johtaneet näistä piirteistä ulkopoliittista 

”

”
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linjaa. Toisessa kohdin kirjaa he silti kirjoittavat, että ”taistelu maailmanherruu-
desta on totalitarismin luonnollinen taipumus”.25 

Aivan samoin kuten Arendt, hekään eivät ryhtyneet erityisemmin peruste-
lemaan, miksi näin olisi. Perusajatus kuitenkin on, että valtion sisäinen poliittinen 
järjestelmä ohjaa ulkopolitiikkaa tai ainakin olennaisesti vaikuttaa siihen. Yleensä 
ottaen totalitarismikoulukunnan kannattajat määrittelivät totalitarismin keskei-
seksi piirteeksi poliittisen vallan äärimmäisen keskittymisen. Juuri tämä ominais-
piirre heijastui kaikkiin muihin järjestelmän ulottuvuuksiin ja siksi myös ulkopo-
litiikan harjoittamiseen.26 

Tällaisen päättelyn epäilijät puolestaan sanoivat, että vaikka hyväksyttäi-
siinkin väittämät Neuvostoliiton poliittisen järjestelmän totalitaristisesta luontees-
ta sekä sen ulkopolitiikan aggressiivisuudesta, ei silti ollut mitenkään itsestään 
selvää, että jälkimmäinen johtuisi edellisestä.27 Myöhemmin totalitarismikoulu-
kunta haastettiin esittämällä, että joskin Neuvostoliiton poliittinen järjestelmä oli 
länteen verrattuna keskittynyt, myös sen sisällä esiintyi konflikteja. Myös neuvos-
toyhteiskunnassa vaikutti eturyhmiä – esimerkiksi kylmää sotaa kannattava sota-
teollisuus tai päinvastoin itä-länsi liennytyksestä hyötyvät teollisuushaarat – jotka 
pyrkivät ja pystyivät vaikuttamaan ulkopoliittisen linjan muotoutumiseen. Näin 
neuvostoliittolainen ulkopolitiikan muotoutuminen ei olisi periaatteellisessa kat-
sannossa mitenkään verrattoman paljon erilaista kuin vaikka Yhdysvalloissa. Sik-
si siihen voisi soveltaa samoja tutkimusmenetelmiä kuin mihin tahansa maahan. 
Mitään erityistä sovjetologiaa ei tarvittaisi.28 Tapaamme tällaisessa väittelyssä jo 
tutun rajankäynnin traditionalistien ja skientistien välillä, joista edelliset pyrkivät 
historialliseen ja aluetutkimukselliseen viisauteen ja jälkimmäisen yleisiin politii-
kan lakeihin.

Totalitarismitutkimus kuihtui lähes täysin kylmän sodan loputtua. Tilalle 
tuli demokratisoitumistutkimus, jota jo edellä sivusimme. Useat tai kenties useim-
mat maailman maista ovat kylmän sodan jälkeen yhä ei-demokraattisia ainakin 
yllä mainituilla Dahlin liberaalin demokratian mittareilla. Ei ole merkkejä, että ne 
kiirehtisivät muuttumaan ainakaan liberaaleiksi demokratioiksi. Vaikka tällaisia 
ei-demokratioita ei voi useimmiten luonnehtia totalitaristisiksi, ovat ne silti enem-
män tai vähemmän autoritaarisia. Viimeaikaisen länsimaisen politiikkatieteen yksi 
tutkimuskohde onkin ollut se, minkälaisia maita nykyaikaiset autoritaariset valtiot 
oikeastaan ovat. 

Tällaisia valtioita on tietenkin ollut olemassa jo kylmän sodan aikana. Monet 
Etelä-Amerikan diktatuurit olivat pikemminkin autoritaarisia kuin totalitaristisia. 
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Jos totalitarismin kuviteltiin pyrkivän jokaiselle yhteiskuntaelämän alueelle, auto-
ritaarisen poliittisen järjestelmän on nähty olevan kiinnostunut pelkän poliittisen 
alueen valvonnasta. Sellaiselle järjestelmälle ominaista on, että eritoten talouden 
alue voi olla hyvinkin vapaa, jonkinlaiseen markkinatalouteen perustuva. Sama-
ten autoritaarisessa järjestelmässä ihmisten henkilökohtaiset elämänalueet eivät 
useimmiten ole sorron tai ylenmääräisen valvonnan kohteena – mikäli ne eivät 
haasta poliittista valtaa. 

Tällaisilla valtioilla on useimmiten joitakin demokraattisen valtioiden tun-
nusmerkkejä, erityisesti jonkinlainen muodollinen monipuoluejärjestelmä ja siihen 
liittyvät vaalit. Viimeaikaisessa tutkimuksessa tällaisia valtioita kutsutaan joskus 
demokratioiksi adjektiiveilla. Usein esiintyviä määreitä ovat hallittu demokratia, 
muodollinen demokratia, osittainen demokratia, epätäydellinen demokratia, imitoitu 
demokratia tai vaalidemokratia. Muodoltaan tällaiset poliittiset järjestelmät täyt-
tävät demokratian tunnusmerkit, mutta käytännössä ne ovat monin osin auto-
ritaarisia. Mikäli puolestaan korostamme autoritaarista puolta, tällaisia valtioita 
on nimitetty pehmeäksi autoritarismiksi, ei-ideologiseksi autoritarismiksi, kilpailevaksi 
autoritarismiksi, vaaliautoritarismiksi, käyttäjäystävälliseksi autoritarismiksi tai jopa 
zombie- ja vegetaariseksi autoritarismiksi. Jotkut kirjoittajat haluavat välttää arvo-
latautuneita sanoja demokratia ja autoritarismi ja puhuvat harmaasta vyöhykkeestä, 
sekajärjestelmistä tai hybrideistä regiimeistä. Kun painotus on politiikan ja talouden 
suhteessa, löydämme sellaisia termejä kuin byrokraattinen kapitalismi, oligarkkinen 
kapitalismi ja hyväveli (crony) kapitalismi, vain muutamia mainitaksemme.29

Edes yksipuoluemaa Kiinaa ei voi meidän päivinämme kuvata pelkäksi dik-
tatuuriksi tai totalitaristiseksi valtioksi. Paitsi että se sallii melko suuren vapauden 
kansalaisilleen talouden ja yksityiselämän alueella, eräässä mielessä kommunistinen 
puolue on siten rakennettu, että se mahdollistaa erilaisten ryhmäetujen rajoitetun 
kamppailun puolueen sisällä. Varsinainen puolue-eliitti pitää kylläkin huolen sii-
tä, että ylenmääräinen kritiikki karsiutuu pois itse poliittiseen eliittiin nousevilta. 
Puolue on joka tapauksessa pystynyt muodostamaan jonkinlaisen konsensuksen 
nykyisestä järjestelmästä sen itsensä ja muiden yhteiskunnallisten eliittien kuten 
talouselämän ja sivistyneistön välillä. Alan tutkijat ovatkin kiinnostuneita juuri 
tämän tasapainon kestävyydestä.30

Harvardin yliopiston professori Steven Levitsky ja Toronton yliopiston pro-
fessori Lucan A. Way ovat kirjoittaneet vuonna 2010 julkaistun kirjan Competitive 
Authoritarianism. Hybrid Regimes After the Cold War.31 Siinä he jakavat autoritaris-
min kahtia. He tekevät eron kilpailevan autoritarismin ja täyden autoritarismin vä-
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lillä. Edellisessä järjestelmässä järjestetään toki muodollisesti demokraattisia vaa-
leja, mutta käytännössä valtaa pitävä puolue tai klikki on tehnyt mahdottomaksi 
opposition tulon valtaan vaalien kautta. Valtapuolue monopolisoi valtiokoneiston 
resurssit omaan propagandakäyttöönsä. Se estää opposition vapaan mielipiteen il-
maisun, kohtelee oppositiota lain edessä epäreilusti ja tarvittaessa manipuloi vaa-
lituloksia. 

Täysi autoritarismi puolestaan tulee lähelle aiemmin käytettyä totalitaris-
mi-termiä. Mutta Levitsky ja Way eivät ole kovin tarkkoja piirtäessään rajaa näi-
den kahden poliittisen järjestelmän välillä. Ehkä tuo raja onkin veteen piirretty. 
Myöskään täydessä autoritarismissa ei oppositiolla ole mitään mahdollisuutta tulla 
laillisesti valtaan, mutta usein oppositio on myös maan alla tai vankilassa. Vaik-
ka vaaleja järjestettäisiinkin, kyse on kulissista ja tulos on itsestään selvä. Vaali-
en tarkoitus on pikemminkin nykyisten vallanpitäjien oikeutus. Levitsky ja Way 
huomauttavat silti, että tällainen täysi autoritarismikin on moniulotteinen ilmiö. 
Se pitää sisällään kuningaskuntia, sulttaanikuntia, byrokraattis-autoritaarisia hal-
lintoja, yksipuoluejärjestelmiä ja periaatteessa mitä tahansa tyranniavaltoja.32 Le-
vitsky ja Way eivät silti kerro juuri mitään erilaisten autoritaaristen järjestelmien 
ulkopolitiikasta. 

Illinoisin yliopiston professori Milan W. Svolik on kirjoittanut vuonna 2012 
ilmestyneen kirjan The Politics of Authoritarian Rule33, joka keskittyy diktatuurei-
hin. Svolikin mittapuu on siinä mielessä vanhanaikainen tai suoraviivainen, että 
hän ei hyväksy yllä esitettyä ajatusta hybrideistä järjestelmistä, sitä että demokra-
tian ja diktatuurin välillä olisi jokin jatkumo, johon eriasteiset autoritaariset val-
tiot sijoittuisivat. Hänen vertauksensa mukaan vapaat, reilut ja kilpailevat vaalit 
ovat demokratian keskiössä. Mikäli poliittinen järjestelmä ei täytä tätä ehtoa, se 
on diktatuuri tai autoritaarinen järjestelmä, mitkä kummatkin termit tarkoittavat 
Svolikille samaa. 

Tästä teoreettisesti yksinkertaisesta lähtöasetelmasta huolimatta kirja nos-
taa esille kiinnostavia kysymyksiä. Kirja alkaa huomautuksella Syyrian nykyisestä 
diktaattorista Bašar al-Assadista, jonka syyksi ainakin lännessä luetaan Syyrian 
sisällissota ja siitä seuranneet miljoonaiset pakolaisjoukot. Kyseisestä Al-Assadista 
ei ollut alkujaan tarkoitus tulla ensinkään diktaattoria. Hän oli sen sijaan suorit-
tanut tutkinnon silmätautiopissa Damaskoksessa ja muuttanut sitten Lontooseen 
vuonna 1988 suorittamaan jatko-opintojaan. Vuonna 1994 Hafez al-Assad kutsui 
poikansa takaisin Syyriaan, koska tämän veli, jonka piti periä isänsä valta-asema, 
oli kuollut auto-onnettomuudessa. Bašar al-Assad kävi velvollisuudesta sotilasaka-
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temian ja lopulta vuonna 2000 hänestä tuli Syyrian diktaattori. Svolikin kysymys 
kuuluu: miten tällaisen diktaattoriaseman säilyttäminen on ollut mahdollista? Hä-
nen vastauksensa ”autoritaarisen hallinnan ongelmaan” on yksinkertainen. Ensiksi 
diktaattorin pitää löytää vastaus ja keinot ”autoritaarisen kontrollin ongelmaan” 
– eli miten hallita massojen taholta tuleva uhka. Vastaus on jonkinlainen liitto val-
litsevien traditionaalisten taloudellisten ja poliittisten eliittien sekä voimaministe-
riöiden johtajien kanssa. Tässä liitossa sekä osataan että sallitaan sopivan asteinen 
sorto. Toinen haaste on ”autoritaarisen vallanjaon ongelma”. Tämä on eliitin sisäi-
nen kiista, jossa petturuus ja väkivalta ovat jatkuvasti läsnä. Olettaen että massat 
ovat aisoissa, se kuka osaa tämän sisäisen valtapelin, pysyy diktaattorina.34 

Mutta myöskään Svolik ei kerro kirjassaan, miten ja minkälaisten mekanis-
mien kautta tällainen poliittinen järjestelmä vaikuttaa maan ulkopolitiikkaan tai 
muokkaa siitä juuri tietynlaista. Tosin voidaan ajatella, että juuri Syyrian sisäinen 
valtataistelu, halu säilyttää kyseinen poliittinen järjestelmä ja al-Assadin oma sekä 
häntä tukevan eliitin voima-asema sanelevat myös al-Assadin ulkopoliittisen liik-
kumavaran ja liittosuhteet.

Mutta ylipäänsä sellainen vertaileva politiikan tutkimus, joka tutkii ei-de-
mokraattisia valtioita, ei tarjoa mitään erityistä teoriaa tai vastausta ulkopolitiikan 
kysymyksiin. Tässä tutkimussuuntauksessa kehitetään erilaisia ei-demokraattisen 
poliittisen järjestelmän luokitteluja, mutta ei rakenneta minkäänlaista yhteyttä 
näistä luokitteluista maan ulkopoliittiseen päätöksentekoon tai ulkoiseen toimin-
taan. Emme siis omaa mitään tutkimukseen perustuvaa teoriaa, joka uskottavasti 
väittäisi tai perustelisi, että ei-demokraattinen valtio yleisesti käyttäytyy poliit-
tisen järjestelmänsä vuoksi ulkopolitiikassaan toisin kuin demokraattinen valtio. 
Niinpä paradoksaalisesti demokraattisen rauhan teoria on paras käsillä oleva teo-
ria tarkastella ei-demokraattisten valtioiden ulkopolitiikkaa; tämä tapahtuu ikään 
kuin negaation kautta. 

Epäsuorasti ulkopolitiikkaan liittyy autoritaarisia järjestelmiä tutkivassa kir-
jallisuudessa tavallaan kolikon toinen puoli. On esitetty, että sellaisten valtioiden, 
jotka ovat riippuvaisia lännen eli liberaalien demokratioiden avusta, on hankalam-
pi harjoittaa kotimaassaan opposition avointa sortoa. Tämä johtuu luonnollisesti 
siitä, että lainoja ja avustusyhteistyötä ehdollistetaan usein vaatimuksilla moni-
puoluevaaleista, vaalien valvonnasta sekä ihmis- ja kansalaisoikeuksista. Esimerk-
kinä ehdollistamisen onnistumisesta Levitsky ja Way mainitsevat, että Saharan 
eteläpuolen Afrikassa sellaiset valtiot, joissa sallittiin vain yksi puolue, vähenivät 
vuoden 1989 luvusta 29 vuoden 1994 nollaan. Silti he toteavat, että tuloksena oli 
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harvoin todellinen demokratia. Sitä paitsi ehdollistamista noudatettiin valikoivasti 
ja epäjohdonmukaisesti.35

Suomelle läheisin ei-demokraattinen valtio on tietenkin Venäjä. Nykyistä 
Venäjää ei Friedrichin ja Brzezinskin kriteereillä voi pitää Neuvostoliiton kaltai-
sena totalitaristisena valtiona. Sen vuonna 1993 kansanäänestyksessä hyväksytty 
perustuslaki täyttää jopa hyvin mainitut Dahlin liberaalin demokratian kriteerit. 
Ei Venäjää silti voi pitää demokratianakaan, koska käytännössä näitä kriteereitä ei 
noudateta. Opposition on mahdotonta päästä valtaan vaalien kautta eikä sananva-
paus ja tiedotusvälineiden vapaus toteudu. Venäjää voi siis kutsua autoritaariseksi 
tai hybridiseksi valtioksi.36 Mainitut Levitsky ja Way luokittelivat yllä mainitussa 
teoksessaan Venäjän juuri kilpailevaksi autoritarismiksi. 

On myönnettävä, että Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisten vaikeuksien 
jälkeen puhuttiin usein mahdollisuudesta Venäjän demokratisoitumiseen. Maan 
demokratian asteesta käytiin vielä 2000-luvun akupuolellakin laajaa keskustelua.37 
Mutta jo 1990-luvun lopulla moni tutkija, muiden muassa Ulkopoliittinen insti-
tuutti kollektiivisessa raportissaan vuodelta 199838 (eli ennen kuin Vladimir Pu-
tinista tiedettiin mitään), julisti että Euroopan unionin ja sen mukana Suomen 
virallinen politiikka oli liian optimistinen. Venäjän demokratisoitumista hankaloit-
ti nimenomaan demokraattisen kulttuurin sekä kansalaisyhteiskunnan ja valtion 
välisen suhteen kehittymättömyys. Ei ollut näköpiirissä, että Venäjästä lyhyellä 
tähtäimellä tulisi liberaali demokratia, vaan yhteiskunnan yleinen suunta, presi-
dentistä riippumatta, oli kohti autoritaarisempaa järjestelmää. Raportissa todettiin 
myös, että Venäjä näkee itsensä suurvaltana ja maailman vastaavasti suurvaltojen 
kerhona, jossa suurvallalla on oikeus etu- ja vaikutuspiireihin, joihin muut suur-
vallat eivät tunkeudu.  Olisi silti varsin uskaliasta ja jälkiviisasta väittää, kuten 
niin monet nykyisin tekevät, etteikö Venäjän demokratisoitumiskehityksen jat-
kuminen olisi tuolloinkin ollut mahdollista. Vaikka Venäjän poliittisen kulttuurin 
syvät rakenteet eivät demokratisoitumista suosineet, tapahtumat olisivat yhdestä 
tai toisesta syystä saattaneet saada toisen suunnan. Venäjän liberaalit eivät myös-
kään olleet vailla ulkopuolista vetoapua demokratisoitumisyrityksessä. Mutta 
kuten Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Sinikukka Saari on todennut 
väitöskirjaansa pohjautuvassa työssään vuodelta 2010, eurooppalaiset instituuti-
ot – sellaiset kuin Euroopan neuvosto, Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö 
sekä Euroopan unioni – epäonnistuivat demokratian edistämisessä Venäjällä. Ve-
näjä toki muodollisesti omaksui monia eurooppalaisia normeja ja sääntöjä, mutta 
käytti niitä sittemmin hyödykseen valtaansa ja etujaan ajaessa.39 
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Pian Venäjä ryhtyi tekemään pesäeroa eurooppalaisiin normeihin, joihin se ei 
nähnyt pystyvänsä vaikuttamaan. Venäjän johto lanseerasi itse 2000-luvun alussa 
käsitteen suvereeni demokratia tähdentääkseen Venäjän demokratian erityislaatui-
suutta verrattuna lännen tarjoamaan malliin. Jonkin verran odotuksia asetettiin 
Dmitri Medvedevin presidenttikauden iskulauseeseen modernisaatiosta, jonka 
oletettiin heijastuvan myös poliittiseen ja taloudelliseen järjestelmään. Ulkopoliit-
tisen instituutin vanhempi tutkija Katri Pynnöniemi on osoittanut, että tämäkin 
kokeilu jäi maalle typilliseksi teknologiseksi fantasiaksi, joka alun alkaenkin oli 
suunnattu lähinnä aseteollisuuden ja ydinvoimateollisuuden tarpeisiin.40 

Putinin kolmannen presidenttikauden alettua toukoukuussa 2012 useim-
mat tarkkailijat näkivät maan suuntautuvan kohti yhä verhottomampaa autori-
tarismia. Tunnettu yhdysvaltalainen tutkimuslaitos Freedom House mittaa vuo-
sittain kaikkien maiden ”vapautta” eli kansalaisten mahdollisuutta toimia ilman 
valtion tai muiden valtakeskusten painostusta. Näissä mittauksissa arvioidaan 
erikseen poliittisia ja kansalaisvapauksia. Freedom House on määritellyt Venäjän 
autoritaarisen käänteen tapahtuneen vuonna 2005. Sitä ennen Venäjä olisi ollut 
osittain vapaa aina 1990-luvun alkuvuosista lähtien, mutta sen jälkeen selkeästi 
ei-vapaa. Se saa vuoden 2015 arviossa kummassakin tapauksessa tunnusluvukseen 
6 eli toiseksi huonoimman arvon mitattaessa yhdeltä puolin poliittisia vapauksia 
ja toiselta kansalaisvapauksia.41 Vaikka Freedom Housen luokitteluja on moitittu 
arvoväritteisyydestä,42 kuva Venäjän demokratian tilasta vastannee ainakin ei-ve-
näläisten Venäjä-tutkijoiden enemmistön näkemystä.

Neuvostoliitossa tärkeimmät ulkopoliittiset päätökset tehtiin konsensuksel-
la politbyroossa, monimutkaisen henkilökohtaisen, byrokraattisen ja ehkä ideolo-
gisen taistelun värittämänä. Juuri tätä erikoista valtapeliä niin sanottu kremlologia 
tutki tai ainakin tarkasteli toisen käden lähteistä.  Merkille pantava piirre nyky-
venäläisessä autoritarismissa on, että presidentti Vladimir Putinilla on suurem-
mat valtaoikeudet kuin totalitaristiseksi määritellyssä Neuvostoliitossa oli koskaan 
yhdelläkään yksittäisellä johtajalla Stalinin valtakautta lukuun ottamatta. Voisi 
ajatella, että päätöksenteon tutkiminen olisi täten helpompaa. 

Kansainvälisten suhteiden teoriaperheestä ei kuitenkaan löydy mitään eri-
tyistä ulkopolitiikan tai ulkopoliittisen päätöksenteon teoriaa, joka ottaisi koh-
teekseen juuri tällaisen uuden autoritarismin. Toki tällaisenkin järjestelmän ulko-
politiikkaa voi hyvin tarkastella niin realististen, geopoliittisten, byrokraattisen 
politiikkamallin, peliteoreettisten, psykologisten ja muiden tässä kirjassa esitelty-
jen ulkopolitiikan selityssuuntausten näkökulmasta ja pyrkiä samalla ottamaan lu-
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kuun nykyisen Venäjän erityispiirteet. Esimerkiksi byrokraattinen politiikkamalli 
sekä organisatorinen malli muistuttavat, että edes yksinvaltainen presidentti ei 
tee ulkopolitiikkaa yksin, vaan hän on riippuvainen paitsi avustajistaan myös val-
tiokoneistosta, joka tuottaa hänelle tietoa ja muita voimavaroja sekä vastaa myös 
päätösten toteuttamisesta.  

Tällaisen poliittisen järjestelmän ulkopoliittista päätöksentekoa, jossa pää-
töksiä ei tehdä läpinäkyvästi, on vielä hankalampi tutkia kuin demokraattisten 
valtioiden päätöksentekoa. Tosin on löydettävissä Venäjä-tutkimuksen haara, jota 
voi nimittää nyky-kremlologiaksi ja jonka tutkimuskohde on ”politbyroo 2.0”.43 
Silti Venäjän ulko- ja turvallisuuspoliittisesta päätöksenteosta ei tiedetä paljoa. On 
esimerkiksi hyvin epäselvää miten Krimin valloittamisesta päätettiin. Tarkin tieto 
juuri tästä päätöksentekotilanteesta on peräisin journalistisesta spekuloinnista ja 
huhupuheista. New York Times kirjoitti 7. maaliskuuta 2014 – vähemmän kuin 
viikko sen jälkeen kun niemimaa oli miehitetty ja noin kuukausi ennen kuin Ve-
näjä itse myönsi asian julkisesti – että päätös tehtiin joko 25. tai 26. helmikuuta. 
Putinin itsensä lisäksi päätökseen osallistui lehden mukaan hänen hallintopääl-
likkönsä Sergei B. Ivanov, turvallisuusneuvoston sihteeri Nikolai P. Patrušev sekä 
turvallisuuspalvelu FSB:n johtaja Aleksandr V. Bortnikov, eli kaikki neuvostoaikai-
sen turvallisuuselimen KGB:n veteraaneja. Itse turvallisuusneuvosto samoin kuin 
ulkoministeri ja puolustusministeri saivat kuulla päätöksestä vasta jälkikäteen. 
Tämä tieto oli kirjoittajan mukaan peräisin ”virkamiehiltä ja analyytikoilta”.44 

Putinin omat lausumat Venäjän televisiota varten tehdyssä dokumentissa 
vuoden 2015 alussa jossain määrin vahvistavat tällaisen tulkinnan päälinjan. Hän 
ajoittaa päätöksen yöhön 22.–23. helmikuuta ja esittää sen ikään kuin välttämät-
tömäksi jatkotoimeksi Ukrainan presidentin Viktor Janukovytšin pelastusoperaa-
tiolle. Lisäksi hän kertoo, että osallistujia (hänen itsensä ohella) oli neljä, mutta 
ei nimeä näitä. Putinin mukaan hän itse teki aloitteen ja määräsi kollegansa val-
mistelemaan Krimin haltuunottoa. Putin pukee tuolloisen päätöksen ehdolliseksi 
eli se toteutettaisiin ainoastaan jos Krimin väestö sitä haluaisi, kun ukrainalaiset 
nationalistit uhkasivat heitä. Putinin sanomaa voi tulkita myös niin, että kyseinen 
kokous keskittyi Janukovytšin asiaan ja toteamus Krimin miehityksestä oli vasta 
kokouksen päättyessä tapahtunut presidentin tokaisu, josta olisi sitten vasta muu-
tama päivä myöhemmin päätetty oikeasti.45 

Jotkut tutkijat ovat haastaneet tämän näkemyksen ja esittäneet, että Kri-
min valloitus oli jo pitkään valmisteltu hanke.46 Näin varmaan on asian laita, sil-
lä operaatio jo itsessään paljastaa sen tarkan suunnittelun. On toinen kysymys, 
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milloin varsinainen päätös suunnitelman ottamisesta käyttöön tapahtui. Vaikka 
emme voi tietää paljoa tätä enempää, on ehkä perusteltua yhtyä siihen yleiseen 
päätelmään, että tullessaan presidentiksi vuoden 2000 alussa Putin aluksi kuunteli 
monia mielipiteitä ja pyrki olemaan jonkinlainen konsensuksen rakentaja eri eliit-
tiryhmien välillä. Kolmannen presidenttikautensa alusta hän päätyi turvautumaan 
ainakin ulko- ja turvallisuuspolitiikassa enää sellaisiin avustajiin, jotka jakoivat hä-
nen ajattelunsa.47 

Kuten sanottu, mitään selkeää teoriaa, miksi juuri autoritaarinen poliitti-
nen järjestelmä tuottaisi jotakin tietynlaista ulkopolitiikkaa – vaikkapa Venäjän 
toiminnan Ukrainan kriisissä – ei ole ainakaan toistaiseksi olemassa. Sen sijaan 
voimme melko uskottavasti ehdottaa, demokraattisen rauhan teorian ja koko 
idealistisen teorian perinteen mukaisesti, että harvoista yksilöistä tai jopa yhdes-
tä yksilöstä keskeisesti riippuva ja demokraattisen valvonnan ulkopuolella oleva 
päätöksentekojärjestelmä on demokratiaa herkempi yllättävään päätöksentekoon, 
esimerkiksi sodan ja rauhan kysymyksessä.  

Sisäpolitiikan ensisijaisuus 

Arkijärkeilyn perusteella uskaltanee esittää teesin, että ulkopolitiikan ja sisäpoli-
tiikan välinen yhteys on siinä, että ulkopolitiikan vaikuttimet voivat olla sisäpoliit-
tisia tai ulkopoliittiset tavoitteet voivat ohjata sisäpolitiikkaa. Vaikka nämä kaksi 
politiikka-aluetta ovat valtion toiminnassa eräässä mielessä erillisiä ja tapahtuvat 
ikään kuin eri areenoilla, ne ovat silti monin sitein yhteydessä. 

Vahvempi väite on, että juuri sisäpolitiikka ohjaa tai ehdollistaa ulkopolitiik-
kaa – ei päinvastoin. Diplomatian historiassa sisäpolitiikan ensisijaisuutta koros-
tava lähestymistapa tunnetaan käsitteellä Primat der Innenpolitik. Kuten nimestä 
ilmenee, käsite on peräisin saksalaisesta keskustelusta ja se on antiteesi ulkopolitii-
kan ensisijaisuutta korostavalle käsitteelle Primat der Aussenpolitik. 

Jälkimmäinen palautuu jo Lepold von Ranken inspiroimaan 1800-luvun 
keskivaiheen paikkeilla syntyneeseen koulukuntaan, josta oli puhe modernin rea-
lismin juuria käsittelevässä luvussa.  Tämä linja oli ominainen kylmän sodan Suo-
melle. Sisäpolitiikan pyrkimykset tuli alistaa ulkopolitiikalle eli kansalliselle edulle. 
J. K. Paasikivi ja Urho Kekkonen kehottivat tunnetusti heti välirauhan solmimisen 
jälkeen niitä edustajia, jotka olivat edustaneet ja yhä symboloivat vanhaa poli-
tiikkaa, jäämään Suomen ulkopoliittisen edun vuoksi pois eduskuntavaaleista ja 
ylipäänsä politikoinnista.48 Yksi ulkopolitiikan analyysin merkkihahmoista James 
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N. Rosenau kehitteli 1960-luvulla teoriaa ulkoisen ulottuvuuden tunkeutumisesta 
sisäpolitiikkaan; hän käytti yhtenä esimerkkinä presidentti Urho Kekkosta, joka 
palattuaan noottikriisin jälkeen Novosibirskistä kehotti kaikkia neuvostovastaisia 
vastustajiaan luopumaan politiikasta.49

Mitä tulee sisäpolitiikan ensisijaisuutta korostavaan oppiin, se on yleen-
sä nähty kilpailijaansa tuoreempana ilmiönä. Saksalaisen Primat der Innenpolitik 
-suuntauksen innoittajana pidetään Eckart Kehriä, joka kuoli vain 31-vuotiaana 
vuonna 1933 ollessaan stipendiaattimatkalla Yhdysvalloissa. Kehrin suuntaus on 
pikemminkin rakenteellinen kuin toimijalähtöinen. Hän pyrki eritoten Karl Mar-
xiin ja Max Weberiin tukeutuen esittämään Saksan ulkopolitiikan juontuvan maan 
taloudellisesta ja yhteiskunnallisesta historiasta ja perustasta. Suuntaus jäi suur-
valtapolitiikan jalkoihin ja nousi uudelleen esille vasta 1960-luvun nuoren polven 
saksalaishistorioitsijoiden keskustelussa, jossa nämä pyrkivät hakemaan noudate-
tulle voimapolitiikalle uusia, yhteiskunnan rakenteisiin ja sisäiseen tilaan liittyviä 
selitysmalleja.50 

Mutta sisäpolitiikkaa korostavaan näkökulmaan on liittynyt vahvasti myös 
puoluetutkimus sekä muiden sisäpoliittisten toimijaryhmien tarkastelu ulkopoli-
tiikan näkökulmasta. Tällainen koulukunta, jos sellaisesta voimme puhua, onkin 
jossain määrin irtaantunut alkuperäisestä yhteiskuntarakenteellisesta selitysmallis-
ta tai ainakin laajentunut kattamaan myös toimijalähtöisiä selityksiä. Historiasta 
löytyykin useita esimerkkejä, joissa sisäpoliittiset toimijat ja toiminta näyttävät 
määräävän ulkopolitiikan kulkua. Jo geopolitiikkaa käsittelevässä luvussa toim-
me esille väitteen, jonka mukaan Yhdysvaltain kylmän sodan patoamispolitiikka 
ja sen painotusten muutokset riippuivat jälkikatsannossa ennemminkin Yhdys-
valtain sisäpolitiikan asetelmista kuin Neuvostoliiton uhasta tai sen muuttuvista 
strategioista. Sotilaallisia toimia painottavat patoamiskaudet sijoittuvat pääosin 
demokraattien presidenttikausille.51 

Vaikka ulkopolitiikan jatkuvuus on tunnettu teema, on paljon myös tutki-
musta, joka osoittaa, että sisäpoliittinen muutos, kuten hallituksen vaihtuminen, 
muuttaa usein ulkopolitiikkaa.52 Sisäpolitiikan vaikutus ulkopolitiikkaan näyt-
täytyy luonnollisesti myös ehdollistavasti. Valtiojohtajat varta vasten harjoittavat 
jotakin ulkopolitiikkaa maksimoidakseen kotimaan kannatuksensa. Näin vallassa 
pysyminen olisikin politiikan ja myös ulkopolitiikan korkein arvo – ei kansallisen 
edun puolustaminen, rauha tai muu vastaava korkea päämäärä. Jos johtajien epä-
suosio kasvaa, he voivat päinvastoin aiheuttaa ulkopoliittisia jännitteitä tai aloittaa 
sodan, jotta saisivat aikaan ilmiön, joka tunnetaan kokoontumisena lipun ympä-
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rille (rally around the flag).53 Ainakin spekulatiivisia esimerkkejä ilmiöstä löytyy 
kosolti melkein etsimättä. 

Argentiinan kolmimiehisen sotilasjuntan huhtikuussa vuonna 1982 aloitta-
ma seitsemänkymmentäneljä päivää kestänyt sota Falklandin (Malvinas) saarista 
syttyi lähes sattumalta.54 Neuvottelut Isolle-Britannialle vuodesta 1833 kuuluneen 
strategisesti ja taloudellisesti merkityksettömän saariryhmän siirrosta Argentiinan 
alaisuuteen olivat jo käynnissä. Kipinän iski mitätön välikohtaus. Muuatta argen-
tiinalaista romukauppiasta, joka teki kauppoja hylätystä skotlantilaisesta valaan-
pyyntiasemasta saariryhmän eräällä pikkusaarella, kehotettiin brittiviranomaisten 
toimesta näyttämään passinsa ja lupakirjojaan. Ne eivät olleet aivan kunnossa. 
Koska kauppamies oli kuljetettu paikalle Argentiinan laivaston aluksella, Ison-
Britannian oli mahdollista tulkita tämä jonkinlaiseksi ennenaikaiseksi röyhkey-
deksi eli suvereenisuuden loukkaamiseksi. Ehkä näin olikin. Argentiinan juntta 
vuorostaan tarkoituksellisesti ylireagoi ja vastasi passikiistaan lähettämällä joukot 
miehittämään saaret. Juntta otaksui, ettei Iso-Britannia lähtisi sotaan moisen mi-
tättömyyden vuoksi. Juntta laski väärin. 

Tapahtuma sattui sikäli hyvään aikaan pääministeri Margaret Thatcherille, 
että hän juuri tarvitsi tällaista kriisiä. Vaikka päätöksenteko oli eittämättä vaikea 
ja epävarma, voitokas sota nosti hänet syvästä kannatussuosta:

Kansa päihtyi kokemuksesta, josta se ei ollut nauttinut sitten vuo-
den 1945: selkeä sotilaallinen voitto. Voitto kohotti Thatcherin joh-
tajuuden romahduksen partaalta. Hänestä tuli maailmanlaajuinen 
ylistysten kohde, hän sai kunniaa sekä Yhdysvalloissa että Neuvos-
toliitossa. Hän lisäsi kymmenen prosenttia kotimaisiin gallupkan-
natuksiinsa. Vihdoinkin hän vetäisi eron Labour-puolueeseen. Niin 
sanotut uudet sosiaalidemokraatit eivät koskaan toipuneet tästä. 
Thatcher kääriytyi lippuun, tuomitsi kaikki skeptikot ja kehui yli-
mitoin brittien renessanssia maailmanvaltana diktatuuria vastaan  . 
Hän sai lisäpontta, kun Argentiinan diktaattorin, kenraali Galtier-
in, valta korvattiin alkeellisella demokratialla.55

Päättäjät itse eivät luonnollisesti perustele toimiaan näin kyynisesti. Kenties 
he eivät edes ajattele näin. On harvoin mahdollista kiistattomasti osoittaa, että 
juuri sisäpoliittiset valtavaikuttimet painoivat kaikkein eniten ulkopoliittisessa 
päätöksenteossa. Muistelmissaan56 Thatcher itse puolusteli sotaa sillä, että Yhdis-
tynyt kuningaskunta taisteli yhtäältä kunniastaan ja toisaalta puolusti koko maa-

”
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ilman kannalta tärkeätä periaatetta: hyökkääjän ja kansainvälisen oikeuden rikko-
jan ei pidä koskaan onnistua toimissaan! Thatcher antaa ymmärtää kyseessä olleen 
myös henkilökohtainen kunnia. Niin kauan kuin hän oli pääministerinä, kukaan 
diktaattori ei sanelisi hänelle ehtoja, kun kyse oli kuningattaren valta-alueista. 

Sisäpolitiikan tasolla Thatcher mietti, miten pitäisi parlamentin kolme linjaa 
– haukat, neuvottelulinjan kannattajat ja pasifistit – hallituksen takana tässä kan-
sallisessa kriisissä. Hän oli huolissaan myös oman hallituksensa yhtenäisyydestä, 
kun pari ministeriä aikoi heti jättää laivan. Mainittakoon, että Thatcher noudatti 
lisäksi entisen pääministerin Harold Macmillanin ohjetta pitää valtionvarainmi-
nisteri kriisipäätöksenteon ulkopuolella; rahapussin nyörejä ei tullut kiristellä, kun 
kysymys oli kansallisesta turvallisuudesta. Thatcheria harmittivat myös lehdistön 
aluksi vihamielisiset reaktiot. Kansalaisiin hän viittaa muistelmiensa tässä kohdin 
ainoastaan sivumennen. Hän kertoo olleensa turhaan huolissaan siitä, ettei kansa 
ehkä tukisi valtionjohdon sotapäätöstä. 

Huolimatta jyrkästä kansainvälisestä kritiikistä ja Yhdistyneiden kansakun-
tien turvallisuusneuvoston jäsenten, myös liittolaisten, kielteisistä tai varaukselli-
sista kannoista, Thatcher lopulta saavutti täyden sotilaallisen voiton suostumatta 
häneltä vaadittuihin kompromissiin. Mielenkiintoisen esimerkin ulkopoliittisen 
päättäjän sisäpoliittisesta logiikasta, joka mahdollisesti oli tämän taipumattoman 
linjan takana sodan jo alettua, tarjoaa Thatcherin ystävän ja liittolaisen Yhdysval-
tain presidentin Ronald Reaganin päiväkirjamerkintä kesken kriisin loppuvaihet-
ta:

Puhuin puhelimessa pääministeri Thatcherin kanssa. Meillä oli uusi 
ehdotus saada tai yrittää saada aikaan ratkaisu ilman Englannin 
täydellistä voittoa, joka voisi kaataa Argentiinan hallituksen. Pää-
ministeri on järkkymätön (toistaiseksi). Hän ajattelee, että tähän 
mennessä menetetyt ihmishenget voidaan oikeuttaa ainoastaan jos 
he voittavat. Katsotaan – ehkä hän on oikeassa.57

Jos hyväksymme ajatuksen, että sisäpolitiikalla on vaikutusta ulkopolitiik-
kaan, on pienenkin tarkastelun jälkeen selvää, että tuo vaikutus ei silti noudata 
mitään yhtä mallia. Vaikutussuhde voi olla perin monimutkainen. Ajatellaanpa 
tilannetta, jossa toinen valtio ottaa toisen valtion sisäpolitiikan huomioon omassa 
ulkopolitiikassaan. Käypä havainnollistus on Naton ensimmäinen laajentuminen 
kylmän sodan jälkeen. Kyse oli Puolan, Tšekin tasavallan ja Unkarin hyväksymi-
sestä jäseniksi vuonna 1996. Venäjä vastusti laajentumista lähes loppuun saakka. 

”
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Olennaista kysymyksessä oli juuri Venäjän sisäpoliittinen tilanne. Toki presidentti 
Boris Jeltsin oli esiintynyt jyrkästi laajentumista vastaan, ja kenties hän oli myös 
aidosti tätä mieltä. Joka tapauksessa Naton laajentumisaikeet heikensivät hänen 
asemiaan vuoden 1996 presidentinvaaleissa, jossa päävastustajana oli kommunis-
tien ehdokas Gennadi Zjuganov jyrkän nationalistisine iskulauseineen. 

Yhdysvaltain presidentti Bill Clinton ymmärsi Jeltsinin sisäpoliittiset vaike-
udet. Siksi hän antoi Jeltsinin epäsuorasti ymmärtää, että Naton laajentumista ei 
toteutettaisi ennen Venäjän presidentinvaaleja. Tämä myönnytys tasoitti tietä sille, 
että presidentit pääsivät epäviralliseen sopimukseen Helsingin huippukokoukses-
sa maaliskuussa 1997 – eli vasta Venäjän vaalien jälkeen.58 Jeltsin säilytti lisäksi 
tässä jälkijättöisessä kaupankäynnissä kasvonsa, sillä hän sai kirjattua tapaamisen 
yhteislausumaan Venäjän vastustavan kannan Naton laajentumiseen. Samalla Ve-
näjän ja Naton välille allekirjoitettiin jo toukokuussa 1997 perussopimus, jon-
ka esilauseessa todettiin yksiselitteisesti, etteivät osapuolet enää nähneet toisiaan 
mahdollisina vihollisina. Niinpä Naton kolmas laajentuminen vuonna 1999 (jota 
seurasivat vielä laajentumiset vuosina 2004 ja 2009) ei tuolloin aiheuttanut suurta 
kansainvälispoliittista kiehuntaa.

Naton laajentumisen merkitys on noussut uudelleen suurvaltapolitiikan 
keskiöön presidentti Vladimir Putinin kolmannella kaudella. Ehdimme jo esit-
tellä realismi-luvussa nykypäivän jonkinlaisen arkkirealistin, Chicagon yliopiston 
professori John Mearsheimerin. Hän näkee Venäjän toiminnan Ukrainan kriisissä 
johtuneen yksinomaan lännen toimista. Lännen strategia perustuu Mearsheimerin 
mielestä kolmeen pääaseeseen: Naton laajenemiseen, mikä lopulta yltäisi myös 
Ukrainaan; Euroopan unionin laajenemiseen, jonka lähtöaskeleet olivat jo valmiik-
si neuvotellussa assosiaatiosopimuksessa; sekä demokratian levittämiseen, mikä 
tarkoitti niin sanottujen värivallankumousten aktiivista tukemista. Näiden toimi-
en tarkoituksena olisi ankkuroida Ukraina lännen etupiiriin. Näin ollen presidentti 
Putinin toimet olivat Mearsheimerin pelkkää oikeutettua realistisen valtiojohtajan 
reagointia ulkoiseen ympäristöön.59

Tällaista ajattelua vastaan asettuvat jyrkästi Stanfordin yliopiston profes-
sori Michael McFaul sekä Columbian yliopiston professori Stephen Sestanovich, 
molemmat myös entisiä Yhdysvaltain Moskovan-suurlähettiläitä. He moittivat 
rajusti Mearsheimerin näkemystä. Varsinkin McFaul,60 jonka voi liittää toimijaläh-
töiseen liberalistiseen koulukuntaan, kiistää Venäjän toimien liittyneen mitenkään 
ulkoisiin syihin. Ulkoiset syyt, kuten Naton laajentuminen, eivät käy McFaulin 
mielestä perusteiksi Venäjän toimille. Naton ensimmäinen laajentuminen astui 



329

voimaan vuonna 1999. Miten muka voimme selittää, että Venäjä piti joukkonsa 
poissa Ukrainasta liki viisitoista vuotta ja reagoi vasta vuonna 2014? Kyse ei voi 
olla voimavarojen puutteesta, koska Venäjällä oli ollut varaa kahteen Tšetšenian 
sotaan, jotka olivat huomattavasti Krimin valloittamista ja Ukrainan operaatioita 
vaativampia. Miten oli mahdollista, että keväästä 2009 tammikuuhun 2012 – heti 
Naton kolmannen laajentumisen jälkeen – Venäjän ja Yhdysvaltojen välillä vallitsi 
niin sanottu suhteiden palautumisen (reset) kausi? Tuona aikana maat allekirjoitti-
vat liudan aseriisunta- ja yhteistyösopimuksia eri aloilla ja Venäjä tuki Yhdysval-
tain Iran-politiikkaa. Miksi Venäjä on siis yhtäkkiä kääntänyt ulkopolitiikkansa 
suunnan kohti vastakkainasettelua? 

Koska Naton laajentumisen jälkeen Venäjä on noudattanut sekä yhteistyö- 
että vastakkainasettelupolitiikkaa, McFaulin käsityksen mukaan ei tulekaan kiin-
nittää huomiota siihen, mikä on pysyvää, vaan siihen, mikä on muuttunut. Muu-
tos Venäjän ulkopolitiikassa juontuu Venäjän sisäpoliittisen tilanteen muutoksesta. 
Putinin palattua kolmannelle kaudelleen presidentiksi hän sai pian kokea tulevan-
sa haastetuksi. Tämä ei tapahtunut politiikan institutionalisoidulla areenalla, jota 
hän pystyi manipuloimaan nimityksillä ja väärennetyillä vaaleilla. Hänen valtansa 
haastettiin joukkomielenosoituksissa, jonkalaisia ei ollut nähty sitten Neuvostolii-
ton hajoamisen, sekä sosiaalisessa mediassa, jota hän ei pystynyt kontrolloimaan. 
Niinpä Putinin hallinto ryhtyi mobilisoimaan vaalitukensa aktiiviseksi nationalis-
miksi. Putin ajoi sisäiseen värivallankumoukseen pyrkivän opposition nurkkaan, 
puristi tiedotusvälineet valtion työkaluiksi ja esitti Yhdysvallat ulkoisena viholli-
sena. 

Tästä sisäisestä kehityksestä juontuu McFaulin mukaan myös Venäjän rea-
gointi Ukrainan tapahtumiin. Putin ryhtyi näkemään maailman nolla-summa pe-
linä, ja hän alkoi ehkä tässä hankkeessaan aidosti uskoa Yhdysvaltain aktiivisesti 
tukevan vallanvaihtoa Venäjällä. Täten Putinin toiminta ei suinkaan ollut reagoin-
tia ensi sijassa ulkoista uhkaa eli Naton laajentumista vastaan, vaan reagointia si-
säiseen uhkaan, värivallankumoukseen. Ukrainan kriisi toimi vain välikappaleena 
Putinin sisäpoliittisen aseman vahvistamisessa. 

Voimme tietenkin havainnollistaa vastaavilla esimerkeillä sisäpolitiikan ja 
ulkopolitiikan suhdetta mielin määrin. Teoreettisempi näkökulma sisäpoliittisten 
vaikuttimien asemasta ulkopoliittisessa päätöksenteossa on Harvardin yliopiston 
professorin Robert Putnamin kehittämä käsite kaksitasopeli (two-level game).61 Täs-
tä hieman vaikeasti muotoillusta vaikka sinänsä itsestään selvästä ajatuksesta on 
tullut vakiintunut teoreettinen perustelu sille, että ulkopoliittiset päätöksentekijät 
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joutuvat ottamaan lukuun niin ulkoiset kuin sisäiset tekijät. Se onkin enemmän 
juuri kahden tason vuorovaikutusta korostava kuin vain sisäpoliittisiin ärsykkeisiin 
ja valtatilanteisiin tukeutuva selitysmalli.

Se miksi puhe on pelistä kahdella erillisellä tasolla, johtuu kansainvälisen 
politiikan ja sisäpolitiikan erilaisesta logiikasta. Haasteena on sovittaa nämä kaksi 
erilaisten sääntöjen raamittamat tasot yhteen siten, että valittu politiikka tyydyt-
täisi politiikan kaksitasoisuudesta seuraavat mahdollisesti ristiriitaisetkin vaati-
mukset. Kyseessä on jo aiemmin esitelty tyypillinen peliteoreettinen strateginen 
valintatilanne, joskin ulko- ja sisäpolitiikan hankauskohtaan sijoitettuna: yksi va-
linta vaikuttaa toiseen, joka vaikuttaa takaisin ensimmäiseen ja niin edelleen. 

Putnam havainnollistaa teoriaansa muiden esimerkkien ohella niin sanotulla 
Torrijos-Carter sopimuksella 1970-luvun loppupuolelta. Tässä yhteydessä riittä-
nee, kun kerromme tapauksen juonen. Kyse oli Yhdysvaltain presidentin Jimmy 
Carterin ja Panaman kansalliskaartin johtajan Omar Torrijos’in hallintojen välillä 
jo solmitusta sopimuksesta Yhdysvaltain hallussa olevan Panaman kanavan siir-
rosta Panaman valtion hallintaan. Se edellytti Yhdysvalloissa kongressin ratifioin-
tia. Kummankin maan johto halusi tätä. Panama oli siirron puolella luonnollisis-
ta syistä ja Yhdysvallat lähinnä siksi, että se olisi muutoin joutunut sotilaalliseen 
konfliktiin ja todistanut neuvostoliittolaiset väitteet Yhdysvaltain imperialismista 
tosiksi. Aiemman ulkoministerin Henry Kissingerin mukaan sopimuksen kariutu-
minen olisi johtanut Yhdysvallat altavastaajaksi kaikilla kansainvälisillä areenoilla 
sekä yllyttänyt latinalaisen Amerikan kasvaviin anti-amerikkalaisiin mellakkoihin. 
Kompromissi, joka takaisi kanavan käytön yhdysvaltalaisille aluksille, riitti. Oli 
silti myös ymmärrettävää, että monet konservatiiviset yhdysvaltalaissenaattorit ja 
edustajainhuoneen kongressiedustajat karsastivat tällaista myönnytystä. Eräs stra-
teginen kytkentä diplomatian ja Yhdysvaltain sisäpolitiikan välillä oli, että mikäli 
sopimusta ei ratifioitaisi, se todennäköisesti heikentäisi vallankaappauksella vallan 
anastanutta Torrijos’ia siinä määrin, että hänet olisi uudella vallankaappauksella 
syrjäytetty. Seuraaja olisi kaiken todennäköisyyden mukaan ollut Yhdysvalloille 
huomattavasti hankalampi neuvotteluosapuoli. Carter sai lopulta edustajat taak-
seen ja Yhdysvallat ratifioi sopimuksen vuonna 1978 vaikean ja vaiherikkaan kau-
pankäynnin jälkeen. Tätä pidetään yhä Carterin kenties suurimpana ulkopoliitti-
sena voittona kongressin suhteen. 

Voimme palauttaa mieliin yksinkertaiset strategiset kahden pelaajan mallit 
peliteoreettisessa osuudessa edellä. Nyt Putnam esittää sanalla sanoen ulkopoli-
tiikan olemuksen ylläkuvatun kaltaisena strategisena pelinä, jossa ei ole vain use-
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ampi kuin kaksi pelaajaa, vaan myös kaksi täysin eri peliä, jotka ovat yhteydessä 
keskenään. Kaiken lisäksi sisäpoliittinen peli on moninaisten ryhmittymien ja kau-
pankäyntien kenttä, jossa maksuvälineenä voi olla varsinaisesta ulkopoliittisesta 
kysymyksestä täysin irrallisia kysymyksiä. Ulkopoliittisen päättäjän, esimerkiksi 
presidentin, tähtäimessä ei ole yksin kyseinen ulkopoliittinen saavutus, vaan myös 
sisäpoliittinen menestys. Luonnollisesti tasapainotuloksen saavuttaminen tällaises-
sa pelissä voi olla huomattavan vaikeaa.  

Kansanedustuslaitosten vaikutus ulkopolitiikkaan vaihtelee tuntuvasti. Yli-
malkaan on totta, että kansanedustajilla on vähemmän sananvaltaa ulkopoliitti-
sissa kysymyksissä kuin mitä heillä on sisäpolitiikassa. Useissa demokraattisissakin 
maissa valtioiden päämiehet voivat tehdä hyvin pitkälle meneviä päätöksiä, jopa 
sotilaallisiin operaatioihin ryhtymisestä, ilman kansanedustuslaitoksen suostumus-
ta. Ulkopoliittinen johto saattaa monin tavoin myös kiertää kansanedustuslaitok-
sen asettamia reunaehtoja. Vahvimmillaan kansanedustuslaitoksen valta ulkopoli-
tiikkaan on silloin, kun ulkopoliittiset toimet nimenomaan vaativat sen muodollis-
ta suostumusta, kuten valtiosopimusten kansallista ratifiointia.62 

Kansanedustuslaitokset asettuvat verraten harvoin poikkiteloin ulkopoliit-
tista johtoa vastaan. Kuvaamassamme tapauksessa Yhdysvaltain kansanedustuselin 
vain mutkien jälkeen ratifioi valtiojohdon neuvotteleman sopimuksen. Kiistoja, 
joissa kansaneduslaitos on loppuun saakka kieltäytynyt ratifioimasta ulkopoliit-
tisen johdon jo hyväksymää sopimusta, on silti niitäkin useita. Juuri Yhdysvallat 
on sellainen poliittinen järjestelmä, jossa kongressi – edustajainhuone ja senaat-
ti – ovat usein aiheuttaneet hankaluuksia presidentin johtamalle ulkopolitiikalle. 
Tämä on erityisen huomionarvoista ottaen huomion maan suurvalta-aseman. Yh-
dysvaltain kongressi on käyttänyt valtaansa muun muassa olematta vahvistamatta 
Versaillesin rauhansopimusta vuonna 1919, sillä se pelkäsi, että sopimus sitoisi 
Yhdysvallat liiaksi Kansainliittoon kansallisen turvallisuuden kysymyksissä. 

Vastaavaa tapahtuu nykyäänkin usein, usein kauppasopimusten, mutta 
toisinaan muunkinlaisten kansainvälisten sopimusten osalta. Yhdysvaltain presi-
dentti voi silloin tietyissä oloissa ohittaa määräyksillään (executive agreements) tämän 
vastustuksen, mikä johtaa sisäpoliittiseen vastakkainasetteluun. Kongressilla on 
lisäksi muita aseita, erityisesti valtion toimien rahoituksen osalta. Se ettei presi-
dentti Barack Obama noudattanut vaalilupaustaan ja sulkenut Guantanamon 
vankileiriä, johtuu juuri kongressista; se esti paremman vastakeinon puutteessa 
sulkemisen rahoituksen.63 Kongressi ryhtyi myös vuosina 2014 ja 2015 tekemään 
omaa ulkopolitiikkaansa jopa Valkoista taloa vastaan, erityisesti maan suhteissa 
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Israeliin ja Iraniin, vaikka kyse on Yhdysvaltain ulkopolitiikan ydinalueista.64

Toisaalta tällaista kansanedustuslaitoksen ulkopoliittista valtaa on usein on-
nistuttu käyttämään myös hyväksi ulkopolitiikan teossa. Näin on voitu neuvotella 
muilta valtioilta myönnytyksiä sillä varjolla, että ilman niitä jokin neuvoteltu so-
pimus ei tulisi ratifioitua kansanedustuslaitoksessa.

Jos demokratioiden katsotaan ulkopoliittiselta käyttäytymiseltään yleisesti 
eroavan autoritaarisesti hallituista valtioista, myös demokraattisten järjestelmien 
ulkopolitiikan välillä voimme löytää huomattavia eroja. Uusrealismin yhteydes-
sä esitelty Kenneth Waltz – joka muutoin tunnetaan kansainvälisen järjestelmän 
anarkkisen rakenteen korostamisesta – on vähemmän tunnetussa kirjassaan Foreign 
Policy and Democratic Politics vuodelta 1967 pohtinut juuri sisäpoliittisten tekijöi-
den vaikutusta ulkopolitiikkaan. Waltz vertaili Yhdysvaltojen ja Ison-Britannian 
poliittisia järjestelmiä. Waltzin mukaan pääministerivetoinen brittiläinen järjestel-
mä johti maltilliseen ja kompromissihakuiseen ulkopolitiikkaan, kun taas Yhdys-
valtojen presidenttivetoinen järjestelmä tuotti helpommin keskitiestä poikkeavia 
ratkaisuja.765 

Tällainen tutkimus sekä myös tutkimustulos on tunnusomaista niin sano-
tulle vertailevalle politiikan tutkimukselle. Ulkopolitiikan tutkimus läheneekin 
tällaisessa tutkimusotteessa tyypillistä valtio-opillista vertailevaa politiikan tutki-
musta ja muuttaa eräässä mielessä luonnettaan. Ulkopolitiikasta tulee ikään kuin 
sivuseikka ja poliittisesta järjestelmästä tulee päällimmäinen kiinnostuksen kohde. 
Voimme nostaa esille tutkimusaiheen, joka kohdistuu koalitioiden merkitykseen 
ulkopoliittiselle päätöksenteolle ja sen muotoutumiselle.66 Monet demokratiat pe-
rustuvat koalitiohallituksiin pikemminkin kuin yhden puolueen vaihtuviin enem-
mistöhallituksiin. Monipuoluejärjestelmissä, joissa hallituksen muodostamiseen 
osallistuu useampi puolue, pääministerin paikan saa yleensä suurin puolue, kun 
taas ulkoministeri edustaa pienempää puoluetta. Perusteena sille, miksi puoluei-
den ulkopolitiikkaa olisi tarkasteltava tarkemmin, on juuri tällaisissa yhteyksissä 
esitetty, että ulkopoliittinen päätös voikin syntyä itse asiassa puolue-elimissä pa-
remminkin kuin hallituksessa tai jossakin muussa virallisessa maan ulkopolitiikas-
ta vastaavassa elimessä.67 Hallituspuolueiden huomioon ottamisesta on vain lyhyt 
matka pohtia opposition merkitystä. Jotkut tutkijat ovatkin innostuneet kiinnit-
tämään huomionsa hallituksen ja opposition suhteeseen ulkopoliittisessa päätök-
senteossa, usein nimenomaan vertailevan politiikantutkimuksen hengessä. 

Suomessa on tehty melko paljonkin tutkimusta puolueiden ulkopolitiikas-
ta, mutta tämä tutkimus on tapahtunut pääosin poliittisen historian pikemmin 
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kuin kansainvälisten suhteiden tutkimuksen alueella. Voimme nostaa esille silloin 
tällöin Turun koulukunnaksi kutsutun ilmiön, joka sai nimensä siitä, että tällaista 
tutkimusta alettiin tehdä 1980-luvulta lähtien erityisesti Turun yliopiston poliit-
tisen historian piirissä. Maininnan arvoisia jo varhaisemmasta tutkimuksesta ovat 
professori Timo Soikkasen tutkimus ulko- ja sisäpolitiikan vuorovaikutuksesta 
vuosina 1933-3968 sekä professori Juhani Myllyn tutkimukset69 Maalaisliiton ul-
kopolitiikasta maailmansotien välisenä aikana. Paitsi tutkimuksista, jo muistelma-
kirjallisuudesta, päiväkirjoista ja päivälehtien raportoinnista saa selkeän käsityksen 
myös siitä, että ulkopolitikointi ei luonnollisesti lopu puolueiden saumakohtiin. 
Ulkopolitiikan ydinkysymyksistäkin käydään jatkuvaa kädenvääntöä puolueiden 
sisällä. 

Kun huomio on sisäpolitiikassa, päällimmäinen jakolinja on kumminkin 
hallitus vastaan oppositio. Tutkimuskirjallisuudessa on tarkasteltu niitä strategioi-
ta, joiden avulla hallitus pyrkii maksimoimaan ulkopolitiikkansa suhteessa oppo-
sitioon. Tällaisia voivat olla huomiotta jättäminen, rankaiseminen, palkitseminen, 
liittojen muodostaminen ja kompromissit.70 

Tapaustutkimuksilla voimme selvittää, mitä strategiaa hallitus on kussakin 
tapauksessa seurannut. Mahdollisesti saatamme päästä joihinkin arvokkaisiin to-
teamuksiin vertailevassa hengessä, mikäli tapauksia on tarpeeksi monta ja ne ovat 
keskenään vertailukelpoisia. Useimmiten johtopäätös lienee, että ”riippuu tilan-
teesta ja tapauksesta”. Yhtä kaikki kyse tällaisessa tutkimusotteessa on ulkopo-
litiikan ja sisäpolitiikan suhteesta, jossa sisäpolitiikka saattaa olla ulkopolitiikan 
selittävä tekijä. Yksinkertaisemmassa muodossa tällainen katsantokanta sisältyi jo 
varhaisiin ulkopolitiikan analyysin malleihin. 

Eturyhmien ulkopolitiikkaa

Minkä tahansa maan poliittisessa järjestelmässä on puolueiden lisäksi useita toimi-
joita, joilla on ainakin teoriassa vaikutusvaltaa maan ulkopolitiikan muotoutumi-
seen. On olemassa ulkopolitiikan tutkijoita, jotka harrastavat juuri tällaiseen ilmi-
öön liittyvää mallittamista, jotta siitä voitaisiin sitten johtaa väitteitä varsinaisen 
ulkopolitiikan muotoutumisesta. 

West Virginian yliopiston professori Joe D. Hagan on pyrkinyt paikanta-
maan sisäpolitiikan pelikentän toimijoiden vaikutusta viidellä ulottuvuudella. Ensim-
mäinen on toimijan läheisyys itse päätöksentekoon. Toinen ulottuvuus on itse toi-
mijan yhtenäisyys, eli kuinka yhtenäisesti esimerkiksi jokin puolue tai eturyhmä 
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toimii. Kolmas ulottuvuus ottaa huomioon toimijan koon, neljäs sen näkökulmien 
poikkeavuuden suhteessa hallituksen linjaan, ja viides toimijan aktiivisuuden kul-
loinkin kyseessä olevassa tapauksessa. Kun jokaiselle toimijalle ja vastaaville ulot-
tuvuuksille annetaan jonkinlainen kokemusperäinen arvo, voimme hahmotella 
sekä yhteenlasketuin luvuin että graafisesti kunkin toimijan aseman kyseisellä pe-
likentällä suhteessa ulkopoliittiseen päätöksentekoon. Tuloksesta havaitaan, onko 
tuo pelikenttä hajanainen vai yhtenäinen. Tällaisia arvioita on mahdollista tehdä 
vertailevassa mielessä sekä tapausten että poliittisten järjestelmien välillä. Yksi täl-
laisesta tutkimusasetelmasta nouseva johtopäätös on, että mitä hajanaisempi sisä-
poliittinen pelikenttä on, sitä enemmän ulkopolitiikalla on sisäisiä rajoitteita.71 

Vaikka tällaisen tutkimusasetelman tulokset ovat kokemusperäisesti kiin-
nostavia, niiden arveluttavuus on siinä, että johtopäätökset ovat usein itsestäänsel-
viä, jopa kehäpäätelmän omaisia, ja jollakin tavalla ”pieniä”. Tyylillisesti tällainen 
kirjallisuus edustaa jonkinlaista ulkopolitiikan tutkimuksen insinööritiedettä ja on 
varsin kaukana siitä poliittisen filosofian hengestä, joka leimaa ehkä suurinta osaa 
kansainvälisten suhteiden tutkimusta. Sen anti on poliittisen järjestelmän meka-
nismien ja vaikutussuhteiden kartoituksessa vähän samalla tavoin kuin insinöörin 
hyöty on huolellisesti suoritetuissa lujuuslaskelmissa. Siinä mielessä tällaisen tutki-
muslinjan laskelmat voivat kylläkin olla hyödyllistä tietoa poliittiselle toimijalle. 

Mutta mistä tahansa katsannosta käsin on selvää, että ulkopolitiikkaan 
vaikuttavat poliittisten instituutioiden lisäksi etenkin eturyhmät. Perinteisesti on 
kiinnitetty huomiota etenkin taloudellisiin eturyhmiin. Niiden vaikutuksesta ul-
kopolitiikkaan on esitetty hyvin voimakkaita väitteitä, joista monet lähentelevät 
salaliittoteorioita. Silti maltillisessakin katsannossa tuntuu järkevältä tarkastella 
sitä, mitkä ovat kunkin maan johtavat taloudelliset alat, mitkä ovat niiden ulkopo-
liittiset tavoitteet ja minkälainen on niihin liittyvien eturyhmien vaikutus ulkopo-
liittisiin päätöksiin. Pitänee paikkansa, että mitä organisoituneempia taloudelliset 
eturyhmät ovat, sitä parempi mahdollisuus niillä on kollektiivisesti vaikuttaa ul-
kopolitiikan muotoutumiseen. Poliittisten päätöksentekijöiden on tavallisesti vält-
tämätöntä ottaa ainakin maan taloudellisten avainalojen näkemykset huomioon 
myös ulkopolitiikassa. Sikäli kuin uskomme, että tällaisilla asioilla on merkitystä, 
voisimme ottaa tutkimustehtäväksi perehtyä erilaisten taloudellisten eturyhmien 
etuihin yksityiskohtaisemmin. Tähän kaavaan voimme lisätä niiden painoarvon ja 
poliittisen vaikutusmahdollisuuden, ja tältä perustalta voisimme sitten päätellä jo-
takin tällaisen eturyhmäpainostuksen merkityksestä jonkin maan ulkopoliittisessa 
toiminnassa ja laajemmin kansainvälisessä suuntautumisessa.
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Cornellin yliopiston professori Peter J. Katzenstein sivusi tätä asiaa vuo-
den 1976 artikkelissaan, joka käsitteli Ranskan ja Yhdysvaltain energiaan liitty-
vää ulkomaankauppapolitiikkaa. Hän osoitti, että maiden eroavaisuudet etenkin 
energiapolitiikassa juontuivat energiasektorin erilaisesta rakenteesta. Ranskassa 
energiapolitiikka oli (tuolloin) valtion käsissä ja maan ulkomaankauppapolitiik-
ka heijasti kuviteltuja valtioetuja. Yhdysvalloissa energia taas oli yksityissektorin 
ohjaamaa ja päällimmäisenä tavoiteltuna etuna ulkomaankauppapolitiikassa oli 
yritysten voitto.72 

Yhtä hyvin pienet kuin suuretkin ulkopoliittiset kysymykset voivat mää-
räytyä eturyhmäpolitiikan kautta, mikäli tällainen eturyhmä omaa tarpeeksi val-
taa tai sen etu nähdään luontevasti yhdistyvän kansalliseen etuun. Washingtonin 
yliopiston professori Christine Ingebritsen käytti johtavien taloussektorien teo-
riaa selittämään sitä, miksi Suomi ja Ruotsi päättivät liittyä Euroopan unioniin 
kun taas Norja ei. Suomen ja Ruotsin johtavat alat eli metsä- ja metalliteollisuus 
olivat riippuvaisia viennistä Euroopan markkinoille ja hyötyivät yhdentymisestä. 
Norjassa johtavat alat olivat kalastus ja öljyntuotanto; niille Euroopan unioniin 
liittymisestä ei olisi koitunut mitään erityistä hyötyä, pikemminkin haittaa.73 Ky-
symys on tällöin sellaisten mekanismien selvittämisestä, joilla nämä eturyhmäedut 
muodostuvat ulkopolitiikkaa määrääviksi. Ingebritsenin teoriaa voisi ehkä moittia 
siitä, että Norjan jäsenyyden 1994 ratkaisi kansanäänestys, kun taas hallitus tuki 
jäsenyyttä ja kärsi tappion. Saman teorian mukaan olisi näet voinut kuvitella, että 
jo Norjan hallituksen olisi pitänyt vastustaa jäsenyyttä. 

Myös Venäjän ulkopolitiikkaa ja sen suhdetta länteen on analysoitu talou-
dellisten ryhmäetujen lähtökohdasta. Venäjällä oli ainakin vielä 2000-luvun alussa 
valintatilanne suhteessa siihen, miten pitkälle se tahtoi yhdentyä Euroopan uni-
onin kanssa. Mikäli valintaa tuolloin tarkasteli Venäjän talouden eri sektoreiden 
näkökulmasta, saattoi havaita, että yhdet sektorit hyötyisivät enemmän Venäjän 
mahdollisimman pitkälle menevästä yhdentymisestä Eurooppaan, kun taas toiset 
hyötyisivät vähemmän ja kolmannet puolestaan häviäisivät kilpailun koventuessa. 
Jopa saman sektorin sisällä oli erilaisia etuja suhteessa yhdentymiskysymykseen. 
Sanalla sanoen yksien etu oli protektionismi, omien markkinoiden varjeleminen, ja 
toisten etu markkinoiden avautuminen joko viennille, tuonnille tai molemmille.74 

Jos tämän ajattelun veisi jälkijättöisesti pidemmälle, voimme päätellä, että 
joko Venäjän johtavien taloushaarojen etu on ollut jättäytyä pitkälle menevän 
yhdentymisen ulkopuolelle taikka niillä ei ole lopulta ollut ratkaisevaa merkitys-
tä Venäjän ulko- ja ulkomaankauppapolitiikan muodostumisessa. Toselta puolin 
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Venäjän jäsenyys Maailman kauppajärjestö WTO:ssa elokuussa 2012 voisi olla 
heijastusta juuri talouden päätoimijoiden etujen yhdentymisestä ainakin tämän 
asteiseen kansainväliseen säätelyyn.

Vastaavasti Saksan yleensä ystävällismielistä suhtautumista Venäjään on se-
litetty maan autoteollisuuden ja eräiden muiden isojen vientisektoreiden halulla 
ylläpitää hyviä kauppasuhteita Venäjän kanssa sekä Saksan riippuvuudella venäläi-
sestä kaasusta.75 Saksalainen vientiteollisuus mukautui suhteellisen kivuttomasti 
Euroopan unionin sanktioihin Venäjää vastaan vuonna 2014 jonkinlaisen koko-
naisedun nimissä, mutta pienikin vilkaisu keskusteluun osoittaan, että tilanteesta 
kärsivät vientihaarat ovat pitäneet yllä painostusta sanktioita vastaan omia talous-
etujaan suojellakseen.76

Taloudellisten eturyhmien, mukaan luettuna sekä kyseinen teollisuus että 
siihen liittyvät ammattiliitot, lobbaus koskee tavallisesti ulkomaankauppapolitiik-
kaa eikä niinkään yleisempiä ulkopoliittisia linjauksia tai turvallisuuspolitiikkaa. 
Tosin turvallisuuspolitiikan saralla eritoten asevarustelua ja asevientiä koskevat 
päätökset ovat sellaisia, joihin sillä sektorilla toimivat yritykset ja niiden etujär-
jestöt pyrkivät vaikuttamaan. Neuvostoliiton asevarustelupolitiikan nähtiin usein 
lännestä käsin olevan ”sotilasteollisen kompleksin” vaikutusvallan pikemminkin 
kuin poliittisen päätöksenteon johtama. Tätä vaikutusvaltaa on toisinaan ehkä 
liioiteltu.77 Vastaavasti Neuvostoliiton puoluejohtaja Mihail Gorbatšov esitti Yh-
dysvaltain presidentti Ronald Reaganille näiden ensimmäisessä tapaamisessa vuo-
den 1985 lopulla Genevessä, että aseteollisuus muodosti Yhdysvaltain ”johtavan 
luokan”.78 

Mutta on selvää, että eturyhmäpainostuksella on merkityksensä. Yhdys-
valtalainen Lawrence Davidson on näitä kytköksiä kuvatessaan nimennyt vuonna 
2009 ilmestyneen kirjansa osuvasti Foreign Policy, Inc.79 Asia on ehkä siinä määrin 
rutiininomaista, että se jää usein huomaamatta, paitsi silloin kun toimitaan vastoin 
voimakkaita eturyhmiä. Kun Ruotsin sosiaalidemokraateista ja vihreistä koostuva 
hallitus vuoden 2015 helmikuussa teki päätöksen käyttää hyväkseen pitkään jat-
kuneen asevientisopimuksen purkamismenettelyä koskien asevientiä Saudi-Arabi-
aan, koska maan katsottiin rikkovan ihmisoikeuksia ja olevan diktatuuri, päätöstä 
sekä kehuttiin että arvosteltiin poikkeuksellisena. 

Syy laajaan kansainväliseenkin huomioon oli juuri se, että Ruotsin hallitus 
aiempaan käytäntöön nähden harvinaisesti syrjäytti Ruotsin asevientiteollisuuden 
erityiset ryhmäedut.80 Tavallaan päätös haastoi koko Ruotsin teollisuuden erityis-
edut ulkopolitiikan tekemisessä. Sen seurauksena Ruotsin yrityseliitti – Volvo, 
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Ericsson, Nordea, SEB, Husqvarna, Electrolux, StoraEnso, AtlasCopco, Alfa Laval, 
Scania, H&M  ja parikymmentä muuta – asettui toimitusjohtajiensa allekirjoituk-
silla laajaan yhteisrintamaan julistamaan, että päätös uhkasi Ruotsin elinkeino-
elämän pitkäaikaista kansainvälistä uskottavuutta.81 Muuan johtava yrityselämän 
edustaja vaati näyttävästi, että Ruotsin ”ulko- ja kauppapolitiikan ideologisoitu-
misen on loputtava”82, ikään kuin vastakkainen päätös olisi ollut vailla mitään 
ideologista sisältöä.  

Taloudellisten eturyhmien ohella etniset eturyhmät ovat kaikkein näky-
vimpiä. Kenties tunnetuin sovellus tällä saralla on Yhdysvaltojen Israel-lobby eli 
myötämielisesti Israeliin suhtautuvan verkoston vaikutusvalta Washingtonin ul-
kopolitiikkaan. Yhdysvallat on tukenut Israelia eri tavoin enemmän kuin mitään 
muuta valtiota, etenkin vuoden 1973 sodan jälkeen.  Yhdysvaltalaiset John Me-
arsheimer ja Stephen Walt – paradoksaalisesti kaksi eturivin realistia – ovat esit-
täneet, että Yhdysvaltain Lähi-idän politiikka saa käyttövoimansa lähes kokonaan 
maan sisäpolitiikasta, erityisesti tältä Israelia tukevalta painostusryhmältä, joka 
on tehokkaasti verkottunut niin Washingtonin päättävissä elimissä kuin tiedotus-
välineissä.83 Sen seurannaisena on kuin varkain syntynyt vahva ymmärrys siitä, 
että Yhdysvaltojen ja Israelin edut ovat enimmäkseen samat. Toisen merkittävän 
etnisen painostusryhmän Yhdysvalloissa ovat muodostaneet Kuubasta lähteneet 
siirtolaiset, jotka ovat puolustaneet kovaa ulkopoliittista linjaa Kuuban sosialisti-
hallintoa kohtaan.84 Amerikkalaistuneiden puolalaisten katsotaan puolestaan vai-
kuttaneen Naton laajentumista koskevassa päätöksenteossa.85 

Tällainen etninen lobbaus ei ole tietenkään pelkästään yhdysvaltalainen il-
miö, vaikkakin sillä on ehkä suuremmat mittaluokat ja perinteet kyseisessä mo-
nikulttuurisessa maassa. Osittain siksi myös suurin osa tutkimuksesta kohdistuu 
juuri Yhdysvaltoihin.86 Mutta myös Ranskassa muiden muassa armenialaiset ovat 
poliittisesti järjestäytyneet ja pyrkineet vaikuttamaan siihen, että ensimmäisen 
maailmansodan aikaista miljoonan armenialaisen kuolemaa nimitettäisiin kansan-
murhaksi eikä tätä tapahtumaa unohdettaisi. Tämä on vuorostaan ollut omiaan 
aiheuttamaan jännitteitä Ranskan ja sitä myötä koko Euroopan unionin Turkin-
politiikassa.87

Niin taloudellisten kuin etnisten ryhmien vaikutusta pidetään realismin 
koulukunnassa yleensä kielteisenä. Tällaisen vaikuttamisen katsotaan ylittävän 
valtion yleisemmät edut, koska ryhmäedut ovat nurkkakuntaisia. Lisäksi ne voivat 
edesauttaa vieraisiin selkkauksiin sekaantumista. Toisaalta monikulttuurisissa de-
mokratioissa ei voida mitenkään estää etnisten ryhmien poliittista vaikutusta. Ne 
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voivat vaikuttaa maan ulkopolitiikkaan myös myönteisesti rikastuttamalla sitä ja 
vähentämällä eristäytyneisyyttä. 

Kansalaisjärjestöt, kuten ihmisoikeusjärjestöt, ympäristöjärjestöt ja rau-
hanliike, toimivat eturyhmien tavoin joskin toiminnan virikkeet ovat pikemmin 
aatteelliset kuin aineelliset. Tällaisen kansalaistoiminnan merkitys sisäpoliittisena 
voimana korostuu, mikäli niiden näkyvyys on suuri. Aiemmin tuo merkitys oli 
paljolti kytköksissä johtajan henkilöön. Mainittakoon brittiläinen filosofi ja Nobel-
palkittu kirjailija Bertnard Russell, joka tuli toisen maailmansodan jälkeen tun-
netuksi ydinasevastaisuudestaan sekä ihmisoikeusaktivismistaan, kun hän toimi 
Englannissa perustamansa ja sittemmin kansainvälistyneen Sadankomiten puit-
teissa.88 

Ihmisoikeuskysymysten ja ympäristökysymysten nouseminen merkityksel-
tään valtiojohtajien ulkopoliittisessa työjärjestyksessä on nostanut viime vuosina 
ulkopoliittisiksi toimijoiksi myös sellaisia järjestöjä kuten Amnesty International ja 
Greenpeace. Tästä oli jo puhe melko laajalti ei-valtiollisten toimijoiden yhteydessä 
aiemman luvun yhteydessä, tosin enemmän poikkikansalliseen kansalaistoimin-
taan viitaten. Tässä kyse on toimivatko ne ikään kuin sisäpoliittisena painostus-
ryhmänä valtion ulkopolitiikan muodostumisessa. Voimme soveltaa vaikkapa yllä 
kuvattua Joe D. Haganin mallia tai mitä tahansa vastaavaa vaikutusanalyysike-
hikkoa, jos haluaisimme selvittää tällaisen ryhmän vaikutusta valtion viralliseen 
ulkopolitiikkaan.

Aivan oma osansa on sellaisilla toimijoilla kuten esimerkiksi Ulkopoliittisella 
instituutilla, joka eräässä mielessä sijoittuu valtion ja kansalaisyhteiskunnan välil-
le. Julkisessa keskustelussa ja sosiaalisessa mediassa tällaiset instituutit ja niiden 
yksittäiset tutkijat usein saavat todellisuutta suuremman roolin. Esimerkiksi pu-
heena olevan instituutin oletetaan olevan lähellä varsinaista ulkopoliittista päätök-
sentekoa, vaikka näin ei useimmiten ole asian laita. Professori Osmo Apunen on 
kuitenkin instituutin historiakirjassaan osannut yhdistää Suomen ulkopolitiikan 
suuret kuviot saumattomasti instituutin omaan kehitykseen. Paavo Lipponen – 
instituutin johtaja ennen uran kääntymistä ensin puoluejohtajaksi vuonna 1993 
ja sitten pääministeriksi 1995 – on luonnehtinut vuonna 2014 julkaistuissa muis-
telmissaan Apusen kirjaa parhaaksi tähän mennessä ilmestyneeksi kertomukseksi 
Suomen ulkopolitiikan kehityksestä ”1960-luvulta näihin päiviin”. Itse instituutin 
Lipponen näkee näköalapaikaksi ja ”avant gardeksi” 1980- ja 1990-lukujen vaih-
teen maailmanpolitiikan muutoksien suhteen.89 Useimmiten tällaisen toiminnan 
vaikutus pysyy epäsuorana.
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Etenkin kylmän sodan kaudella virallisia kanavia ei aina haluttu tai voitu 
käyttää. Siksi Ulkopoliittisen instituutin kaltaisia tahoja voitiin hyödyntää erilais-
ten koepallojen heittäjänä epävirallisissa tutkijatapaamisissa, joiden merkitys oli 
ehkä kyseessä olevien tutkijoidenkin tavoittamattomissa. Tutkijoiden vapaampi 
keskustelu avasi silti ehkä uusia mahdollisia ajatuslinjoja valtion johdolle. Apunen 
kuvaa Dagens Nyheter -lehden raportointia eräästä tällaisesta seminaarista:

Hanasaaren seminaarista paljastui ajattelutapojen erilaisuus: 
ruotsalainen puolueettomuus nojautui sotilaalliseen pelotteeseen, 
kun taas Suomessa se toimi luottamuksen varassa. Luottamuslinjaan 
liittyi kuitenkin vaara, että ulkopuoliset voisivat sen avulla 
puuttua siihen, miten puolueettomuuspolitiikkaa harjoitetaan.  
Ruotsalaiset uskoivat yhä voivansa välttää tällaisen ohjailun vahvan 
puolustuskykynsä avulla. Eri asia on, kuinka kauan Ruotsi kykenee 
pitämään yllä siihen tarvittavaa aseellista voimaa. Eniten palstatilaa 
valtasi keskustelu, miten ruotsalaiset voisivat ymmärtää mystistä 
Suomea. Se oli ruotsalaisille läheinen maa, mutta silti sen poliittista 
ilmapiiriä oli peräti vaikea ymmärtää. Erityisen hankala ruotsalaisten 
ja muiden pohjoismaalaisten oli saada selkoa, miten sisäpolitiikka ja 
idänpolitiikka liittyivät toisiinsa. Kysyttäessä suomalaisilta sai vain 
kiusallisen epämääräisiä vastauksia.90

   
On turha liioitella erilaisten tutkimusinstituuttien suoraa merkitystä var-

sinaiselle ulkopolitiikan teolle eikä ainakaan suomalaisessa kulttuurissa tällaisilla 
laitoksilla ole mitään omaa yhtenäistä ulkopoliittista linjaa.
 

Kehystettyä ulkopolitiikkaa

Ulkopoliittiset tapahtumat ovat vain harvoin kansalaisten välittömässä kokemus-
piirissä. Ulkopolitiikka ikään kuin tapahtuu tiedotusvälineissä. Mutta poliittisen 
realismin näkökulmasta tiedotusvälineet päinvastoin näyttäytyvät usein harmil-
liselta sekaantumiselta ulkopolitiikkaan. Urho Kekkosen ”myllykirjeet”, joista 
useat olivat suunnattu lehtien päätoimittajille, ovat jo sinänsä käsite.91 Myös J. 
K. Paasikivi piti puhutteluja sanomalehdistölle, jonka kirjoitukset liittoutuneiden 
(käytännössä Neuvostoliiton) valvontakomitea usein koki välirauhansopimuksen 
vastaisina, mikä puolestaan aiheutti harmia Suomen valtiojohdolle. Eräässä täl-
laisessa tilaisuudessa helmikuussa 1946 Paasikivi lainasi varhaisempaa realistista 
poliitikkoa: ”Pyydän muistuttaa herroille, jotka mahdollisesti eivät tunne niitä 

”
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kuuluisia sanoja, mitkä Bismarck lausui kerran, nimittäin että hallitus ja kansa 
saavat maksaa kaikki ne ikkunalasit, jotka sanomalehtimiehet rikkovat.”92 

Tutkimuksen piirissä tiedotusvälineiden on nähty vaikuttavan ulkopolitiik-
kaan usealla tavalla.93 Niillä on perinteisesti länsimaisissa demokratioissa vahti-
koiran virka. Ne valvovat päätöksentekijöiden toimia ja näin mahdollisesti ehdol-
listavat päätöksentekoa yleensä, mukaan luettuna ulkopoliittisen johdon toimia. 
Eräässä mielessä tiedotusvälineet tässä roolissaan edustavat yleistä mielipidettä. 
Tiedotusvälineiden vaikutus on usein huomattava silloin, kun se paljastaa linja-
erimielisyyksiä hallituksen sisällä tai muiden keskeisten toimijoiden välillä. Täten 
yleisölle välittyy kuva siitä, että poliittiset päätökset voisivat olla myös toisenlaisia. 
Tällä voi demokratiassa olla merkitystä, viimeistään seuraavissa vaaleissa.  

Tiedotusvälineet ovat kanavia myös toiseen suuntaan. Ne välittävät tietoja 
paitsi suurelle yleisölle myös päätöksentekijöille. Ne kiinnittävät päätöksentekijöi-
den huomion johonkin asiaan ja nostavat tällä tavoin uusia asioita ulkopolitiikan 
huomion kohteeksi ikään kuin diplomatian ulkopuolelta. Mediatutkimuksessa pu-
hutaankin usein asialistan laatimisesta (agenda setting). Kiinnittämällä huomiota 
yhteen mutta ei toiseen asiaan tiedotusvälineet muokkaavat ulkopolitiikan asioi-
den tärkeysjärjestystä. On sanottu, että jopa merkittävät kriisit usein rakentuvat 
tiedotusvälineiden kautta: 

Aivan liian usein televisio päättää, mikä on kriisi. Televisiokanavat 
totesivat, että entisen Jugoslavian hajoaminen ja taistelut Balkanilla 
muodostivat kriisin [Yhdysvalloille] ja ne ryhtyivät sen väsymättö-
mään raportointiin. Niinpä Clintonin hallinnolle ei jäänyt muuta 
vaihtoehtoa kuin löytää tapa tehdä jotain. Silti ne [tiedotusvälineet] 
eivät tehneet samaa Ruandassa, jossa tilanne oli aivan yhtä paha, 
ellei pahempi.94

Mediatutkimuksen termeillä tiedotusvälineet myös arvioittavat (priming) 
asioita, mikä tulee hyvin lähelle jo mainittua asialistan määrittelemistä. Tiedotus-
välineillä on kyky ohjata yleistä mielipidettä arvioitaessa ulkopoliittisen johdon 
päätöksiä tai toimia. Tämä tapahtuu “kiinnittämällä huomiota joihinkin asioihin 
ja jättämällä toiset huomiotta”, jolloin ”televisiouutiset vaikuttavat niihin kritee-
reihin, joilla hallituksia, presidenttejä, politiikkaa ja ehdokkaita julkisiin virkoihin 
arvioidaan”.95 Lisäksi tiedotusvälineet kehystävät (framing) tietoja ja tapahtumia. 
Sama tai samankaltainen tieto taikka tapahtuma voidaan esittää hyvin erilaisessa 
valossa. Jos jokin asia esimerkiksi liitetään kotimaiseen ympäristöön, siitä tulee 
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täysin erilainen kuin jos se esitetään jotenkin yleisesti.96 
Tarkastellaan tutkimusta, jossa vertailtiin yhdysvaltalaisten tiedotusvälinei-

den raportointia kahdesta tapauksesta. Ensimmäisessä eteläkorealainen matkus-
tajakone ammuttiin alas vuonna 1983 tämän eksyttyä Neuvostoliiton ilmatilaan. 
Toisessa yhdysvaltalainen risteilyalus ampui alas iranilaisen matkustajakoneen Per-
sianlahdella vuonna 1988, kun se lähestyi Yhdysvaltain laivaston joukkoja. Tapah-
tumat olivat verrattain samanlaisia ja molempien seurauksena kuoli suuri joukko 
viattomia lentomatkustajia. Voisi siis olettaa, että raportoinnin olisi pitänyt olla 
kutakuinkin samanlaista. Vertailu osoitti, miten edellinen tapaus sai yhdysvaltalai-
sessa mediassa monin verroin suuremman julkisuuden. Tilanne ja tosiasiat esitet-
tiin ikään kuin Neuvostoliitto sen poliittisen johdon myötävaikutuksella olisi pa-
haa pahuuttaan ampunut koneen alas. Korealaiskoneen uhrit, joista tosin usea oli 
amerikkalainen, yksilöitiin ja inhimillistettiin, ja sukulaisten kärsimys kuvattiin. 
Yhdysvaltain tapauksessa keskityttiin alasampujien inhimillisiin virhearviointei-
hin. Iranilaiskoneen uhreja ei ylipäänsä käsitelty yksilöllisinä henkilöinä. Yhdys-
valtojen hallituksen ja kansalaisten reaktio luonnollisesti seurasi samaa kaavaa.97 

Toinen esimerkki kehystämisestä on se luonnollinen huomio, että tiedotus-
välineet esittävät muista maista tulevan tiedon oman maansa poliittista kulttuuria 
vasten. Kanadalaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten George W. Bushin 
puheet vuoden 2001 terrori-iskujen jälkeen uutisoitiin Kanadassa.  Kanadalainen 
uutisointi nosti esille sellaisia lauseita ja seikkoja Bushin puheista, jotka tukivat juu-
ri kanadalaisia arvoja taikka jotakin tiettyä kantaa koskien kanadalaisista arvoista 
koskevaa ajankohtaista keskustelua. Tällainen kehystäminen ei sinänsä vääristänyt 
alkuperäistä tekstiä; se vain painotti uutisoinnissaan puheen yhtä puolta.98  

Tiedotusvälineiden roolin nähdään vahvistuneen ajan myötä. Kansainväli-
sessä politiikassa on omaksi käsitteekseen noussut niin sanottu CNN-efekti, millä 
tarkoitetaan sitä kuinka 24 tuntia vuorokaudessa toimivat tiedotusvälineet tuovat 
kansainväliset kriisit ja muut ajankohtaiset tapahtumat reaaliajassa kansalaisten 
tietoisuuteen. Dick Cheney, silloinen Yhdysvaltain puolustusministeri, selostaa 
muistelmissaan”Aavikkomyrskyä” (Desert Storm), joka oli koodinimi tammikuun 
puolivälissä 1991 alkaneelle hyökkäykselle Irakiin, minkä tarkoituksena oli ajaa 
irakilaiset miehitysjoukot Kuwaitista. Hän toteaa, että kyseessä ”oli ensimmäinen 
sota, jota amerikkalaiset saattoivat seurata keskeyksettä reaaliajassa television suo-
rassa lähetyksessä”. 

Cheney ajoi sotilaiden vahvasta vastustuksesta huolimatta linjaa, että jour-
nalistit tuli myös ottaa mukaan joukkojen keskelle varsinaisiin taistelutapahtumiin 
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ja heidät piti pitää koko ajan muutoinkin ajan tasalla. Hänen perustelunsa oli, että 
tiedotusvälineet kirjoittaisivat sodasta joka tapauksessa, ja oli parempi itse syöttää 
tietoa kuin ”antaa lehdistön päättää olemmeko voitolla vai ei”.99 Uutena tekijänä 
tässä kehityksessä onkin ollut nimenomaan elävän kuvajournalismin merkityksen 
korostuminen. Toisaalta esimerkki osoittaa, että median itsenäistä vaikutusta saa-
tetaan helposti liioitella ja niiden sisältöä saatetaan ohjailla muualta kuin median 
sisältä.

Joukkotiedotusvälineiden ja sosiaalisen median painoarvoa on tarkasteltu 
myös Suomessa. Tampereen yliopiston professori Risto Kunelius ja tutkija Esa 
Reunanen ovat lähestyneet suomalaista poliittista prosessia mediavaikutuksen 
näkökulmasta tukeutuen melko laajaan poliittisen eliitin haastatteluaineistoon.100 
Vaikka tutkimuksen kohteena ei ollut erityisesti ulkopolitiikka, se paljasti yleisiä 
piirteitä mediavaikutuksesta Suomen politiikassa. Tutkimus piti sisällään muun 
muassa kysymyksenasettelun: määräytyykö poliittinen toiminta tiedotusvälinei-
den logiikan vai politiikan oman logiikan perusteella? 

Tätä kirjoittajat arvioivat kahdeksan kysymysväitteen sarjalla, joista esi-
merkkeinä voimme mainita seuraavat: ”Kielteiset kommentit mediassa saavat 
minut epäröimään päätöksiäni”; ”Minun pitää usein toimia jonkin asian suhteen 
nopeammin tai tarkemmin, koska media on kiinnittänyt tai tulee kiinnittämään 
huomiota siihen”; ”Jos media kiinnittää suurta huomiota asiaan, joka on tärkeä or-
ganisaatiolleni, se kasvattaa painetta toimia yksimielisesti organisaatiossamme.” 

Ylivoimainen enemmistö päätöksentekijöistä – riippuen melko paljon hal-
linnonalasta – toimi Kuneliuksen ja Reunasen tutkimustulosten mukaan juuri 
tiedotusvälineiden eikä politiikan itse asetetun logiikan mukaisesti. Samalla vain 
vähemmistö päättäjistä tunnusti, että tiedotusvälineiden paine varsinaisesti vai-
kuttaisi heidän kantaansa itse päätöksenteossa.  Huomionarvoista myös on, että 
mediavaikutus korreloi positiivisesti valtaresurssien kanssa siten, että niitä ollessa 
huomattavassa määrin, päätöksentekijä pystyi paremmin käyttämään itse mediaa 
hyväkseen vaikka myös taivutti toimintansa sen vaatimuksiin. 

Ulkopolitiikan alueella on väitetty, että Helsingin Sanomien ja muiden mer-
kittämien joukkoviestinten myönteisyys Euroopan yhdentymistä kohtaan vaikutti 
Suomen liittymiseen Euroopan unionin jäseneksi.101 Toisaalta on syytä panna mer-
kille, että samojen joukkoviestinten epäilty pitkäaikainen Nato-myönteisyys – jos 
näin olisikin – ei ole todistettavasti muuttanut Suomen ulkopoliittista linjaa eikä 
edes merkittävässä määrin yleistä mielipidettä suhteessa sotilaalliseen liittoutu-
mattomuuteen.  
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Johtaja vai orja?

Aikaisemmin vapaan lehdistön mielipide samaistettiin usein niin sanotun yleisen 
mielipiteen kanssa. Kun mielipidemittaukset toisen maailmansodan jälkeen alkoi-
vat yleistyä, yleinen mielipide on nähty enemmän yksittäisten kansalaisten yh-
teenlaskettuina käsityksinä ulkopolitiikan hoidosta. Yleisen mielipiteen luonteesta 
ja merkityksestä ulkopolitiikassa voimme esittää kaksi kilpailevaa näkemystä. 

Ensimmäinen perustuu realismin maailmankuvaan. Poliittisen realismin op-
pi-isä Hans J. Morgenthau alleviivasi, että ”hallitus on yleisen mielipiteen johtaja, 
ei sen orja”. Ulkopolitiikka ei voi nojautua yleiseen mielipiteeseen, jonka näke-
mykset ja valinnat ovat tunteenomaisia pikemminkin kuin järjellisiä. Valtiomie-
hen tulee silti hyödyntää yleistä mielipidettä taktisesti, ”virittää purjeensa yleisen 
mielipiteen intohimojen tuulien mukaan ja ohjata valtiolaiva hyvän ulkopolitiikan 
satamaan”.102 Yleistä mielipidettä on siis manipuloitava realistisen ulkopolitiikan 
hyväksi.

Kaikkein kyynisin realismin sovellus on, että ulkopolitiikan johtajat sopivat, 
mitä on tarpeen sopia, eikä yleisen mielipiteen tarvitse edes tietää tästä. Puhdas-
piirteinen esimerkki tästä on Josif Stalinin ja Franklin D. Rooseveltin sananvaihto 
Teheranin huippukokouksessa joulukuussa 1943. Aiheena on Puolan rajojen siirto 
siten, että ne olisivat Neuvostoliitolle mieluisemmat.

Roosevelt: ”[...] On tarpeen kertoa marsalkka Stalinille Yhdysval-
tojen sisäisestä tilanteesta. Ensi vuonna Yhdysvalloissa on vaalit. 
En haluaisi olla ehdokkaana, mutta sodan jatkumisen vuoksi olen 
ehkä pakotettu niin tekemään. Amerikassa elää kuusi tai seitsemän 
miljoonaa puolalaisperäistä kansalaista, enkä halua menettää heidän 
ääniään. Olen marsalkka Stalinin kanssa samaa mieltä, että meidän 
täytyy perustaa uudelleen Puolan valtio, eikä minulla ole mitään 
vastaväitteitä siihen, että Puolan rajoja siirretään idästä länteen, aina 
Oderille asti, mutta poliittisista syistä en kuitenkaan voi nyt osal-
listua tämän asian ratkaisuun. Olen siis marsalkka Stalinin kanssa 
samaa mieltä, mutta toivon, että hän käsittää, miksi en voi täällä 
Teheranissa enkä myöskään ensi keväänä ottaa siihen julkisesti kan-
taa.” Stalin: ”Ymmärrän sen kuultuani Rooseveltin selityksen.”103 

Samassa sävyssä Stalin ja Roosevelt sopivat sitten siitä, että Baltian maat 
liitetään Neuvostoliittoon. Roosevelt lupasi Stalinille, että ”kun Venäjän armeija 
jälleen marssii näihin maihin, en tule sen vuoksi aloittamaan sotaa Neuvostoliittoa 
vastaan”. Silti ”voi käydä niin, että [amerikkalainen] yleinen mielipide vaatii siellä 

”
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pidettäväksi kansanäänestyksen”. Stalin lupasi Rooseveltille järjestää kansanäänes-
tyksiä, mutta totesi samaan hengenvetoon, ettei se ”luonnollisestikaan tarkoita, 
että kansanäänestykset näissä maissa tapahtuisivat kansainvälisessä valvonnassa.” 
Roosevelt vastasi tähän: ”Ei tietenkään.”104 

Laajemmassa katsannossa realismin maailmankuvaa myötäilevä katso-
mustapa ulkopolitiikan ja yleisen mielipiteen suhteesta perustuu ennen kaikkea 
jo 1950-luvulla julkaistuihin amerikkalaisten Gabriel Almondin ja Walter Lipp-
mannin – edellinen politiikkatieteilijä ja jälkimmäinen Pulitzer-palkittu poliitti-
nen kommentaattori – kirjoituksiin.105 Tällaista näkökulmaa kutsutaankin usein 
Almondin ja Lippmannin konsensukseksi. Yleinen mielipide on tässä katsannossa 
epävakaa. Se kannattaa pasifismia silloin, kun ei pitäisi, ja se on sotaisampi juuri 
silloin, kun tulisi olla pidättyväinen. Milloin se antaa liian helpolla periksi ja mil-
loin se ei tajua olevansa liian jyrkkä kannoissaan. Yleinen mielipide on yhtä kaikki 
vailla johdonmukaisuutta ja minkäänlaista järjestäytyneisyyttä. 

Liberaali näkemys pitää tätä realismin ajattelutapaa vanhentuneena. Erityi-
sesti Vietnamin sodan seurausilmiönä yleinen mielipide näytti saavan enemmän 
painoarvoa Yhdysvalloissa. Lopulta osoittautui, että yleinen mielipide oli itse asias-
sa ollut sodan suhteen varsin järkevillä ja kenties jopa realistisilla linjoilla (esimer-
kiksi Morgenthau kuului Vietnamin sodan vastustajiin). Vahvimmin liberaalien 
kuvaa yleisestä mielipiteestä ovat hahmottaneet amerikkalaiset professorit Benja-
min Page ja Robert Shapiro.106 Heidän mukaansa kansalaisilla on usein riittävästi 
tietoa muodostaakseen omat perustellut mielipiteensä keskeisistä ulkopoliittisista 
kysymyksistä eivätkä valtaapitävät voi sitä rajattomasti ohjailla. Yleinen mielipide 
ei ole myöskään ylen määrin ailahteleva. Mikäli se muuttuu, se muuttuu pääosin 
olosuhteiden ja tiedon muutoksen seurauksena. Yleinen mielipide onkin suhteelli-
sen vakaa, kun taas eliitin mielipiteet kansainvälisistä kysymyksistä ja toimintalin-
jasta saattavat olla paljon ailahtelevampia. 

Liberaalit ajattelevat, että yleisellä mielipiteellä on – ja sillä tuleekin olla 
– merkitystä ulkopoliittisia päätöksiä tehtäessä. Jos realismin käsitystä yleisestä 
mielipiteestä kutsutaan elitistiseksi, niin liberaalien käsitystä kutsutaan moniar-
voiseksi.107 Yleinen mielipide asettaa rajoja ulkopoliittiselle eliitille, mutta se voi 
myös aktiivisesti tukea jotakin ulkopoliittista hanketta. Demokraattisissa valtiois-
sa yleinen mielipide voi lopulta toimia rankaisijan roolissa seuraavissa vaaleissa, 
mikäli päätöksentekijät jättävät sen kaikesta huolimatta huomiotta. Yleisen mieli-
piteen vaikutus on erinomaisen suuri silloin, kun kysymys on sellaisista keskeisistä 
ulkopoliittisista ratkaisuista, joita seurataan tiedotusvälineissä ja joista keskustel-
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laan. Sanalla sanoen yleisen mielipiteen täytyy tulla jollakin tapaa julkisessa tilassa 
ilmaistuksi, jotta sillä olisi merkitystä. 

Jotkut ovat teoretisoineet sitä, miten tällainen yleisen mielipiteen ilmaisu 
tapahtuu. Ulkopolitiikan analyysin yksi varhaisista teoreetikoista James N. Rose-
nau puhui vuonna 1961 mielipiteenmuokkausprosessista (opinion-making process) 
jossa on sekä mielipiteentekijöitä (opinion-makers) että mielipiteen omaajia (opinion-
holders). Välittäjinä päätöksentekoprosessiin ja päätöksentekijöille toimivat mieli-
piteen välittäjät (opinion-submitters), jotka turvautuvat mielipiteenvälitysprosessiin 
(opinion-submitting process).108 Jaottelu vaikuttaa yhä mielekkäältä, vaikka poliitti-
nen joukkomielipiteen manipulointi, mukaan luettuna ”trolliarmeijat”, ovat arki-
päivää. 

Yleisen mielipiteen sisällöstä ei ole olemassa mitään kovin merkittäviä yleis-
tyksiä. Varsinkin realistit ajattelevat yleistävästi, että yleinen mielipide ei ymmärrä 
kansallista etua ja on päättäjiä haluttomampi vaikkapa käymään sotia silloinkin, 
kun se palvelisi kansakunnan etua. Usein tilanne on kumminkin täsmälleen päin-
vastoin ja yleinen mielipide päinvastoin vaatii tiukempia otteita päättäjiltä. Samoin 
ajatellaan että päättäjät ovat yleensä halukkaampia osallistumaan kansainväliseen 
yhteistyöhön kun taas kansalaiset ovat taipuvaisia eristäytymään. Tämäkään ei 
pidä varauksetta paikkansa.109

Osallistuminen sotilaallisiin toimiin on silti usein asia, joka on herkkä ylei-
sen mielipiteen kannalta. Tällaisista kysymyksistä teetetään mielipidetutkimuksia 
ja ne nostattavat myös spontaania protestiliikehdintää.110 Pelkällä mielipiteiden 
jakaumalla ei aina olekaan ratkaisevaa merkitystä ulkopolitiikan muodostumisen 
kannalta. Yleisen mielipiteen vaikutus perustuu myös sen voimakkuuteen, jolloin 
äänekäs vähemmistökin voi yleisen mielipiteen nimissä vaikuttaa päätöksente-
koon. Sen sijaan vähemmän huomiota keräävissä rutiiniratkaisuissa yleinen mieli-
pide tuskin vaikuttaa paljon. Harvoin tällaisten päätösten kohdalla päätöksenteki-
jät edes tietävät, mitä kansalaiset ajattelevat, yhtä vähän kuin yleinen mielipide on 
kiinnostunut siitä, mistä päätetään. 

Toisaalta ulkopoliittisen mielipiteen vaikutusta sattaa analysoida myös niin, 
että se ei yleensä määrää, mitä johtajien tulisi tehdä; se vain antaa jonkinlaiset väl-
jät reunaehdot sille, mitä he voivat tehdä. Riippuu tavallaan eliitin omaksumista 
käsityksistä, antavatko johtajat yleisen mielipiteen vaikuttaa politiikkaan.111 

Vahvimmillaan yleinen mielipide – kansalaismielipide – on silloin, kun jokin 
ulkopoliittinen kysymys alistetaan kansanäänestykseen. Näitä tapauksia on koko 
maailmanlaajuisessa historiassa vain harvoja, mikäli ei lasketa mukaan kansanää-
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nestyksiä Euroopan unioniin liittymisestä tai sen perussopimusten hyväksymisestä. 
Tällainenkin tapahtuma on kuitenkin poliittisen eliitin manipuloinnin kohteena. 

Kun Suomen kansan sallittiin lokakuussa 1994 lähinnä poliittisen eliitin 
ristiriidoista johtuen äänestää ”neuvoa-antavasti” unionin jäsenyydestä, uudeksi 
kiistaksi nousi kysymys, pitäisikö kansanäänestys järjestää ennen vai jälkeen Ruot-
sin vastaavan äänestyksen. Puheena oli myös jo uudelleenäänestys, mikäli tulos 
olisi ”ei”.  Lopulta äänestys järjestettiin ennen Ruotsin kansanäänestystä. Paavo 
Lipponen muistelee, miten jäsenyyttä kannattavat jakoivat kansanäänestyksen 
vaalilippuja imitoivia lappusia, joissa ”kyllä” vaihtoehto oli jo valmiiksi ruksat-
tu kun taas toisena vaihtoehtona oli ”njet”.112 Kuten tunnettua äänestystulos oli 
56,9 prosentin kannatus liittymiselle. Ruotsissa ja Itävallassa päädyttiin samaan 
tulokseen, kun taas Norjan kansanäänestyksessä vastustava puoli voitti, huolimat-
ta hallituksen tuesta jäsenyydelle.

Suomessa yleisellä mielipiteellä, vaalikäyttäytymisen ulkopuolella, ei juuri 
ole ollut merkitystä ulkopolitiikan teossa ennen 1970-lukua, jolloin mielipidetut-
kimuksia alettiin julkaista. Presidenteistä Paasikivi ei arvostanut korkealle yleistä 
mielipidettä vaan piti realismin oppien mukaan Suomen kansaa ulkopoliittisesti 
tietämättömänä ja lyhytnäköisenä, yksityisissä kommenteissa jopa tyhmänä.113 

”Poliittisen realismin taju ei ole ollut Suomen kansan vahvimpia puolia”, Paasikivi 
lausui itsenäisyyspäiväpuheessaan 1945. ”Uskotaan, kuten asioiden toivotaan ole-
van, ja toimitaan ikään kuin se, mitä toivotaan, olisi totta.”114 

Tosin Paasikivi kuten Urho Kekkonenkin olivat sitä mieltä, että yleisen 
mielipiteen tuki Suomen ulkopolitiikalle, etenkin mitä tuli suhteisiin Neuvosto-
liiton kanssa, oli arvokasta. Mutta yksittäisen kansalaisen tai yleisen mielipiteen 
piti niin sanotusti tietää rajansa; se ei saanut koskaan astua maan etuja vastaan, 
joiden huomioon ottaminen kuului demokratiassa valituille valtiollisille elimille 
ja joihin ainoastaan ne olivat kykeneviä. Ulkopoliittisen johdon tuli vallita yhtä 
aikaa kansantahdon varassa ja riippumatta siitä. Toisaalta ulkopoliittisen johdon 
väärä politiikka ei muuttuisi oikeaksi vaikka koko kansa tukisi sitä. Kansan tukea 
pyrittiin silti myös aktiivisesti hankkimaan. ”Jotta puolueettomuuspolitiikkamme 
onnistuisi, tarvitsee se tuekseen yhtenäisen kansalaismielipiteen”, Kekkonen kir-
joitti.115 

Tässä onnistuttiin ilmeisen hyvin. Kekkosen vakiinnutettua valtansa ul-
kopolitiikan hoitoa piti Suomessa hyvänä yleensä yli 90 prosenttia kansalaisista. 
Sopimusta ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta Neuvos-
toliiton kanssa kannatti vielä vuonna 1989 – kaksi vuotta ennen kuin sopimus siir-
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tyi historiaan – kolme neljäsosaa suomalaisista.116 Kansa oli oppinut luottamaan 
ylhäältä tuleviin neuvoihin kansallisesta edusta.

Kylmän sodan jälkeen yleisen mielipiteen vaikutus on näkynyt, paitsi kes-
kustelussa Euroopan yhdentymisestä, ennen kaikkea keskustelussa Nato-jäsenyy-
destä. Suomalaisten enemmistö on mittauksissa toistuvasti vastustanut Natoon 
liittymistä. Se on varmasti ollut yksi pidäke sille, miksi Nato-jäsenyyttä kannatta-
vatkin poliitikot ovat olleet haluttomia viemään asiaa eteenpäin. Paasikiven kal-
taisia poliitikkoja, jotka lähtisivät – etenkään vallassa tai virassa ollessaan – valis-
tamaan kansaa oikeana pitämästään ulkopoliittisesta linjasta vastoin kansalaismie-
lipiteen perusvirettä, on harvassa. Ehkä tämä osoittaa yleisen mielipiteen aidon 
merkityksen kasvua. Moni ei halua sitoa kannatustaan ja valta-asemaansa kansan 
enemmistön karsastamaan kysymykseen. 

Varsinaista teoretisointia ja tutkimusta yleisen mielipiteen ja ulkopolitiikan 
suhteista on kuitenkin niukanlaisesti, sekin on kohdistunut pääosin Yhdysvaltoi-
hin ja jossain määrin muihin länsimaisiin demokratioihin. Tuon aukon paikkaami-
seksi jotkut tutkijat ovat ryhtyneet kysymään, miten kansalaismielipide vaikuttaa 
ulkopolitiikan muotoutumiseen muunlaisissa poliittisissa järjestelmissä. Kenties 
vielä tärkeämpi on kysymys, miten globalisaation ja internetin kehittymisen myö-
tä kehittyvä niin sanottu maailmanlaajuinen kansalaismielipide taikka rajat ylit-
tävän kansalaisyhteiskunnan mielipide vaikuttavat eri maiden ulkopolitiikkaan.117 

Tällaisessa tutkimuksessa ei olla edetty pitkälle. 
Tässä yhteydessä juuri niin sanotun sosiaalisen median merkitys on noussut 

huomion kohteeksi viimeisen vuosikymmenen aikana. Sosiaalisen median tutki-
minen ulkopolitiikan yhteydessä on vielä suhteellisen niukkaa. Ennen kaikkea on 
kiinnitetty huomiota sen merkitykseen esimerkiksi arabikevään kaltaisessa yhteis-
kunnallisessa liikehtimisessä ja vallankumouksissa, joissa se toimi mielenosoittajien 
kommunikointivälineenä perinteisten tiedotusvälineiden ollessa valtion hallussa. 
Mutta sosiaalisella medialla on myös monia ulkopoliittisia ulottuvuuksia sellaisissa 
maissa, joissa muodolliset demokraattiset vaikutuskanavat ovat huonot. Kyse on 
kumminkin enemmän tutkimusaiheesta kuin mistään koulukuntaa luovasta teo-
retisoinnista. 

Länsimainen perusnäkemys on toivottaa tervetulleeksi poliittisen kansalais-
toiminnan puolijulkinen kenttä autoritaarisissa maissa. On tietenkin käynyt ilmi, 
että ulkopolitiikan alueella kansalaismielipiteen kanavoituminen sosiaalisen me-
dian kautta ei ole välttämättä vain pyrkimystä rauhanomaiseen ulkopolitiikkaan. 
Kiinan johtajien on sanottu olevan vaikeuksissa maan noin viidensadan miljoonan 
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internetin käyttäjän nationalistisuuden hallitsemisessa. Enemmistö vaatii hallituk-
selta kovempia otteita Japania, Intiaa ja muita naapurimaita kohti, joiden kanssa 
Kiinalla on ajoittaisia erimielisyyksiä.118 

Siinä missä kansalaisyhteiskunta käyttää sosiaalista mediaa vaikuttaakseen 
politiikkaan, myös ulkopoliittiset päätöksentekijät ovat oppineet hyödyntämään 
sitä. Useiden maiden ulkopolitiikassa käytetään sosiaalista mediaa ulkopoliittiseen 
vaikuttamiseen ja mielipiteiden muokkaamiseen. Euroopassa Ruotsin entisen ulko-
ministerin Carl Bildtin sanottiin näkyvistä poliitikoista olleen ”parhaiten kytkey-
tynyt maailmassa” mitä tuli sosiaalisen median käyttöön. Bildt itse on esitelmöinyt 
”digitaalisesta diplomatiasta” ja ”diplomatia 3.0” -käsitteistä, jotka mullistaisivat 
diplomatian juuri mahdollisuudella kytkeä suuri määrä asiantuntijatoimijoita yh-
teen ja kuunnella samalla ”kansalaisten pulssia”.119

Voimme todeta, että sisäpolitiikan tutkimus ulkopolitiikan analyysin tarpei-
ta varten on täynnä uusia aiheita ja vielä melko löysiä muotoiluja niiden teoreetti-
sesta merkityksestä. Jo luonteensa vuoksi tällainen pohdiskelu vie ulkopolitiikan 
tutkimuksen kohti tavanomaista valtio-oppia. Vertaileva politiikantutkimus toi-
mii jonkinlaisena siltana ulkopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden laajempaan 
käsittelyyn. Eräänlainen ristiriita syntyy siitä, että tällainen tutkimussuuntaus 
kutsuu tutkijaa pureutumaan syvemmälle kansallisvaltioiden sisäiseen politiikka-
kenttään samaan aikaan kun Euroopan yhdentymiskehitys ja globalisaatio avaavat 
yhä enemmän kansallisvaltion ylittäviä ja siitä riippumattomia näkymiä.
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ULKOPOLITIIKKA YHDENTYNEESSÄ EUROOPASSA

Lähes kaikki ulkopolitiikan teoriat ovat valtiokeskeisiä. Ne tarkastelevat yhden 
kansallisvaltion ulkopolitiikkaa. Euroopan yhdentyminen, jota voi pitää kaikkein 
menestyksekkäimpänä alueellisista yhdentymishankkeista, on haaste perinteisil-
le ulkopolitiikan teorioille. Klassiset yhdentymisteoriat pyrkivät selittämään sitä, 
miksi tällaista yhdentymistä ylipäänsä tapahtuu.1 Tämä kysymyksenasettelu on 
silti pikkuhiljaa korvaantunut tutkimuksella, jossa yksi valtio ei katsele sitä ulkoa 
päin. Unioni ymmärretään poliittisena järjestelmänä, eräänlaisena monitasoisena 
hallintajärjestelmänä2 tai politiikkaverkostona3, jota leimaa samalla kansallisval-
tioiden eurooppalaistuminen ja yhteisen identiteetin synty.4 Kysymys on siitä, 
minkälainen järjestelmä on kyseessä ja mitä se tarkoittaa erilaisilla politiikkaloh-
koilla. Tutkimus on nykyisin huomattavan monitieteistä5 emmekä koskettele sen 
kaikkia puolia. Siinä mitassa kuin nämä tutkimusotteet sivuavat juuri unionin ul-
kopolitiikkaa, niitä on syytä tarkastella lähemmin. Aloitamme klassisten yhden-
tymisteorioiden katsauksella ja päätämme luvun uudempaan keskusteluun. Ul-
kopolitiikan näkökulmasta kiinnostavaa onkin, miten selitämme jäsenvaltioiden 
ulkopolitiikkaa silloin, kun yhdentyminen on edennyt yhteiseksi ulkopolitiikaksi. 
Missä kulkee valtion ulkopolitiikan ja unionin ulkopolitiikan raja, ja millä tavalla 
ne vaikuttavat toisiinsa? 

Teknokratiaa vai suurpolitiikkaa? 

Eräs kaikkein vaikutusvaltaisimmista toisen maailmansodan jälkeisistä niin sano-
tuista klassisista yhdentymisteorioista on funktionalistinen teoria.6 Sen perusajatus 
oli, että moderni yhteiskunta on luonut sellaisia teknisiä haasteita itselleen, että 
niiden ratkaisemiseen vaaditaan rajoja ylittävää yhteistyötä. Vaikka koulukunnan 
pohjavire oli kytköksissä idealistisiin päämääriin, eli rauhaan ja hyvinvointiin, sen 
ominaislaatuisuus oli toteamuksessa, että yhdentyminen ei etene suurpolitiikan ja 
dramaattisten ulkopoliittisten käännekohtien kautta. Funktionalistien mielestä yh-
dentymisen moottori on teknokraattinen ja käytännöllinen asiantuntijayhteistyö. 
Silti tällainenkin yhteistyö, jotta se toimisi kyseisten ongelmien ratkaisussa, edel-
lyttää asteittain luotavia monikansallisia päätöksentekokeskuksia. Ajan mittaan 
niille siirtyy teorian mukaan käytännön pakosta yhä enemmän lainsäädäntö- ja 
muuta sääntelyvaltaa. Funktionalistisen teorian isänä pidetään romanialaisperäistä 
brittiä David Mitranya. Tämä maine on yleisesti ottaen ansaittu. Mitranyn mie-
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lessä ei kuitenkaan ollut alueellinen vaan universaali yhdentyminen. Hän uumoili 
kansainvälisestä yhteisöstä tai maailmanyhteisöstä, joka luotaisiin toiminnallisella 
asiantuntijayhteistyöllä. Tätä tavoitetta hän perusteli kansainvälisen rauhan ta-
voitteella. Funktionalismista tuli Mitranyn tavoitteiden vastaisesti kuitenkin juuri 
länsieurooppalaisen alueellisen yhdentymisen pääteoria. Ranskalaista poliittista ta-
loustieteilijää ja diplomaattia Jean Monnet’ia sekä luxemburgilaisperäistä ranska-
laista poliitikkoa Robert Schumania pidetään pääarkkitehteina Euroopan hiili- ja 
teräsyhteisön perustamisessa, mistä nykyinen Euroopan unioni sai alkunsa. On 
aivan asiallisesti huomautettu, että juuri Mitranylta he “lainasivat sen pääominai-
suudet, mitä voidaan kutsua funktionaaliseksi metodiksi, hyväksymättä Mitranyn 
päätavoitetta”.7 

Funktionalistinen tulkinta oli perin juurin vastakkainen paljon idealistisem-
man federalistisen aatteen kanssa. Viimeksi mainittu vaati paljon tarmokkaammin 
Euroopan nopeaa yhdentymistä jonkinlaiseksi liittovaltioksi toisen maailmansodan 
kauhujen jälkeen. Ajatus oli eritoten Saksan ja Ranskan vuosisataisen vastakkain-
asettelun ylittäminen sulauttamalla maiden taloudet toisiinsa.8 Verrattuna funk-
tionalismiin federalismi oli jo alun pitäen paljon poliittisempi ja käytännöllisempi 
oppi. Se liitetään usein italialaisen Altiero Spinellin nimeen. Spinelli oli poliittinen 
teoreetikko, jonka poliittinen ura alkoi leninisti-stalinistina. Tästä aatteesta erot-
tuaankin hän jatkoi antifasistina ja vietti sen vuoksi vuosia vangittuna. 

Euroopan federalistinen aate syntyikin juuri vankilassa. Vuonna 1941 Spi-
nelli sepitti vankitoverinsa Ernesto Rossin kanssa poliittisen pamfletin nimeltä Per 
un’Europa libera e unita: progetto d’un manifesto; se kantaa usein nimeä Ventotenen 
manifesti sen saaren mukaan, jossa vankila sijaitsi. Spinelli ja Rossi kirjoittivat mo-
nisivuisen julistuksensa sätkäpaperille ja se salakuljetettiin jonkinlaisen tinalaa-
tikon salapohjassa pois vankilasta. Sanoma kopiotiin ja se levisi nopeasti Italian 
vastarintaliikkeelle. Julistus vannoo vapaan ja yhtenäisen Euroopan nimeen. Kir-
joittajat väittivät, että vaikka taistelu natseja ja fasisteja vastaan voitettaisiinkin, 
kaikki tämä olisi tyhjää puhetta, mikäli Eurooppa palaisi takaisin kansallisvaltio-
järjestelmään. Sellainen kehitys johtaisi väistämättä uuteen sotaan. Euroopan oli 
yhdistyttävä yhdeksi suurvallaksi. 

Spinelli itse ei ehtinyt nähdä federalistista Eurooppaa, mutta hänestä tuli 
aikanaan käänteentekevä toimija eurooppalaisissa instituutioissa. Suomessa hänen 
nimensä tuskin herättäisi katukyselyssä oivalluksia, mutta jokainen, joka on käy-
nyt Euroopan parlamentin pääovesta Brysselissä, on varmaan huomannut sen ylä-
puolelle kirjaillun rakennuksen nimen ”Altiero Spinelli”.
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Spinelli oli eurooppalainen sanan varsinaisessa merkityksessä. 
Hän asettui Yhdysvaltojen puolelle kylmän sodan kansainvälises-
sä ympäristössä, ei vain siksi, että Yhdysvallat edisti ylikansallista 
yhdentymistä sodan jälkimainingeissa, mutta myös koska vapaus 
oli pelkkä kangastus Neuvostoliitossa ja sen satelliittivaltioissa. 
Samalla Spinelli kuitenkin puolusti näkemystä muuttaa Eurooppa 
”kolmanneksi voimaksi”, joka pystyisi kykeneväksi luomaan uuden 
tasapainon maailmanpolitiikassa. Koko uransa aikana, ja erityises-
ti komissaarina ja Euroopan parlamentin jäsenenä Spinelli korosti, 
että Euroopan pitäisi pyrkiä yhdistymiseen.9

 Spinelli oli kantavia voimia vielä 1980-luvun puolivälissä panemassa alulle 
kehitystä, joka sittemmin johti Euroopan unionin instituutioiden muotoutumiseen 
sellaisiksi kuin ne ovat tänään. Vaikka Spinelli oli eräässä mielessä vallankumouk-
sellinen, hän turvautui lopulta instituutioihin. 

Se, mihin lopulta kului monta vuosikymmentä, oli Spinellin kaavassa alun 
perin tarkoitus tapahtua paljon nopeammin. Päinvastoin kuin funktionalistit, jot-
ka näkivät yhdentymisen jossain määrin epäpoliittisena, federalistit tähdensivät 
tarvetta luoda hetimiten ylikansallisia päätöksentekoelimiä poliittisilla päätöksillä. 
Yhdentyminen olisi alusta saakka poliittinen hanke, vaikka se alkaisikin talouden 
alueella. Osapuolten oli määrä vapaaehtoisesti ja tietoisesti rajoittaa itsemäärää-
misoikeuttaan, jotta tällainen rauhanhanke onnistuisi. Myöhemmin federalistit 
ryhtyivät perustelemaan tavoitettaan myös väitteillä, että yhdentyminen edistäisi 
yhteiskuntien ja kansalaisten hyvinvointia.

Funktionalismi perustui niin sanottuun yhteistoimintamalliin ja federalismi 
ylikansalliseen malliin. Jyrkissä muodoissaan ne olivat alttiita helpolle kritiikille. 
Kumpikin koulukunta näytti liioittelevan oman mallinsa mahdollisuuksia. Ei ollut 
siksi ihme, että ajan mittaan koulukunnat pehmensivät kantojaan ja lähestyivät 
toisiaan. Federalistinen teoria Euroopan yhdentymisestä ei enää vaatinut yhtäk-
kistä valtiosuvereeniuden luovuttamista eurooppalaiselle perustuslailliselle koko-
ukselle; se muuttui odotukseksi asteittaisesta ylikansallisten päätöksentekoelimien 
luomisesta. Joskus tällaista oppirakennelmaa on kutsuttu uusfederalismiksi. Myös 
funktionalismi muokkaantui kompromissin suuntaan. Kun se yhdistettiin selkeäs-
ti eurooppalaiseen yhdentymishankkeeseen, syntyi uusfunktionalismi. Juuri viimek-
si mainitusta tuli 1960-luvun lopulla muotiteoria selitettäessä Euroopan yhden-
tymistä.10 Saksasta toisen maailmansodan aattona Yhdysvaltoihin emigroitunutta 
politiikantutkijaa Ernst B. Haasia pidetään uusfunktionalismin keksijänä. Oppi 

”
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oli luova yhdistelmä eri suuntauksia. Uusfunktionalismin on katsottu nousseen, ei 
pelkästään funktionalismin ja federalismin synteesistä, vaan myös 1960- ja 1970-
luvuilla kansainvälisten suhteiden tutkimuksessa valta-asemassa olleen realismin 
kritiikistä. 

Verrattuna sekä funktionalismiin että federalismiin uusfunktionalismi oli 
paljon vähemmän normatiivinen. Se ei tarjonnut ohjeita siitä, miten yhdentymistä 
edistetään, vaan keskittyi kuvaamaan ja selittämään yhdentymistä. Toisaalta se 
tarjosi erinomaisen työkalulaatikon myös käytännön yhdentymispolitiikalle, sillä 
se näytti kertovan, milloin ja mistä syistä yhdentyminen etenee ja milloin ei. 

Uusfunktionalismi tähdensi ensiksi yhdentymisen esiehtoja; sellaisia kuten 
yhteiset taloudelliset edut, talousjärjestelmien samankaltaisuus, keskinäisriippu-
vuus, poliittinen pluralismi sekä eliittien samankaltaisuus. Jollei näitä esiehtoja 
ollut, vapaaehtoinen valtioiden yhdentyminen ei koskaan lähtisi liikkeelle. Toiseksi 
uusfunktionalismi kävi käsiksi yhdentymisen aloitusvaiheeseen. Yhteistyö alkai-
si sellaisilla toimialoilla, joissa yhteistyö koettaisiin kaikkein tarpeellisimmaksi, ei 
kaikilla aloilla yhtä aikaa, eikä se etenisi samaa vauhtia. Kolmanneksi uusfunk-
tionalistit esittivät, että alkuvaiheen jälkeen yhdentyminen ei ainoastaan syvenisi 
niillä aloilla, joilla se oli alkanut, vaan se lisäksi leviäisi muille läheisille aloille. 
Yhteistyö yhdellä energiasektorilla esimerkiksi leviäisi yhteistyöksi muilla energia-
alueilla. Yhdentymishaketta ei nimittäin voisi viedä kunnolla lävitse, mikäli lähei-
set alueet laahaisivat liikaa perässä. 

Ero funktionalismiin siis oli, että yksittäisiä toiminta-alueita ei nähty itsenäi-
sinä ja eristyneinä, vaan ne olivat keskinäisriippuvaisia. Juuri tämä keskinäisriip-
puvuus johtaisi yhdentymisen lumipallovaikutukseen. Lisäksi yhdentymisen leviä-
minen ei tapahtuisi yksinomaan aihealueiden sisällä ja välillä, vaan myös alueelli-
sesti tai maantieteellisesti, mikä johtui juuri toiminnallisen keskinäisriippuvuuden 
omasta logiikasta. 

Yhdentymisen päätoimijoina uusfunktionalismi näki yhdentymisen myötä 
syntyvän jonkinlaisen sihteeristön (komission), joka oli tarpeen asioiden hoitoa var-
ten, sekä sellaiset ammatilliset ja toiminnalliset etujärjestöt, jotka ryhtyivät toimi-
maan eurooppalaisella eikä pelkästään kansallisella tasolla. Valtioiden hallitusten 
rooli ei ollut tässä ajattelussa korostunut, vaikka se ei toisaalta ollut vähäinenkään. 
Päinvastoin kuin funktionalistit, uusfunktionalistit eivät nähneet yhdentymistä 
kuitenkaan pelkästään automaattisena ja poliittisesti neutraalina hankkeena. He 
korostivat että teknokraattinen ongelmanratkaisu yhdentymisen moottorina koh-
taisi ennen pitkää rajansa ja törmäisi poliittisiin vastakkainasetteluihin. Yhteis-
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työn laajentuminen yhdeltä aihe- ja maantieteelliseltä alueelta toiselle edellyttäisi, 
että hankkeen keskeiset toimijat alkaisivat määritellä etunsa uudelleen, ylittäisivät 
kansallisvaltion rajat ja tarkastelisivat asioita laajemman alueen näkökulmasta. 
Tällainen siirtymä olisi perusteltavissa hyvinvointiin liittyvillä väitteillä yhdenty-
misen kasvaessa. Hallitukset tulisivat tätä myötä mukaan yhdentymishankkee-
seen. Niinpä uusfunktionalistit omaksuivat tavallaan federalistisen ajatuksen, että 
poliittisten toimijoiden tulisi yhdentymisen etenemiseksi siirtää lojaliteettejaan 
kansalliselta tasolta kansojen väliselle tasolle. Käytännössä heidän tulisi myös olla 
valmiita siirtämään taloudellista ja poliittista valtaa kansalliselta tasolta ylikansal-
lisille elimille, jotta yhdentyminen jatkuisi ja syventyisi.  

Uusfunktionalismi ei kuitenkaan pystynyt esittämään mitään järin oma-
leimaista teoriaa siitä, missä tapauksessa poliittiset toimijat olisivat valmiita siir-
tämään kansallista valtaa ylikansalliselle tasolle. Haasin alkuperäisestä teoriasta 
ylipäänsä puuttui paitsi yhdentymisen automatiikka myös jokin aika-ajattelu tai 
järjestys, jota yhdentyminen noudattaisi. Lopulta se epäonnistui ennakoimaan, 
milloin yhdentyminen etenisi tai syvenisi, ja milloin taas ei. Tällainen kysymyksen-
asettelu tuli silmiinpistävän ajankohtaiseksi 1970-luvun loppupuolella, kun näytti 
siltä, että Euroopan yhdentyminen oli pysähtynyt. Eräässä mielessä käytäntö rat-
kaisi tämän pulman ennen kuin siihen keksittiin teoreettista selitystä ja ratkaisua; 
yhdentyminen piristyi jälleen 1980-luvun keskivaiheilla. Tämä uusi herääminen 
näyttäytyi Euroopan yhtenäisasiakirjan hyväksymisenä vuonna 1986 ja huipentui 
Maastrichtin sopimukseen vuonna 1992. Tämä, kuten kaikki tietävät, johti yhteis-
markkinoiden syntymiseen. Samalla käynnistyi uudelleen laajentumiskehitys, joka 
nopeasti moninkertaisti unionin jäsenmäärän. Jopa uusfunktionalismin harrastajat 
ja puolestapuhujat ovat todenneet, ettei sillä – eikä sen paremmin muillakaan yh-
dentymisteorioilla taikka perinteisillä kansainvälisten suhteiden teorioilla – ollut 
teoreettisia ja metodologisia edellytyksiä ennakoida tai edes selittää tätä yhden-
tymisen melko yhtäkkistä riemumarssia. Yhdentyminen syveni olemassa olevilla 
aihealueillaan, levisi yhä uusille aihealueille ja kaiken lisäksi laajeni huomattavasti 
maantieteellisesti.11 

Valtion etu ja tulevaisuuden varjo

Uusfunktionalismi joutui realistisesta ja rationalistisesta kansainvälisten suhtei-
den tutkimuksen pääsuunnasta kumpuavan valtiokeskeisen tai hallitustenvälisyyden 
koulukunnan (intergovernmentalism) kritiikin kohteeksi. Periaatteessa kyse on realis-
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mista. Silloin kun tämän koulukunnan painopiste on enemmän kotimaisessa etu-
politiikassa, kotimaan politiikan ja kansainvälisen politiikan vuorovaikutuksessa 
(two-level games) sekä valtioiden taloudellisessa keskinäisriippuvuudessa, puhutaan 
joskus liberaalista hallitustenvälisyydestä.12 

Ajatuksessa Euroopan yhdentymisestä erityisesti talouden alueella ei ole mi-
tään sellaista, mikä sotisi välttämättä realismia vastaan. Edward Hallet Carr, yksi 
modernin realismin oppi-isistä, ehdotti jo vuonna 1942, että ainoa toimiva ratkai-
su sodanjälkeisen Euroopan uudelleenrakentamiseen olisi jonkinlainen yhteinen ja 
kansojen yhdenvertaisuuteen perustuva eurooppalainen suunnitteluelin (European 
Planning Authority), johon kuuluisi jopa jonkinlainen eurooppalainen valuuttoja 
säätelevä pankki (Bank of Europe). Näissä yhteistyön puitteissa kansallisvaltiot säi-
lyttäisivät silti itsemääräämisoikeutensa ja ajaisivat tiukasti omia kansallisia etu-
jaan.13 

Tällainen joustava realismi antoi myöhemmin sijaa jyrkemmälle valtiokeskei-
selle mallille, joka ei etsinyt yhteistyön alueita ja muotoja, vaan päinvastoin korosti 
yhteistyön rajoja. Realismin iskulauseeksi tuli, että uusfunktionalistien ongelman-
ratkaisumalli yhdistettynä poliittisiin päätöksiin ylikansallisista hallintaelimistä oli 
liian yksinkertainen ja naiivi. Uusfunktionalismi ei realismin mukaan heijastanut 
todellisuutta eli sitä, miten kansakunnat oikeasti toimivat etujensa puolustajina. 
Eritoten kun kyse olisi suurpolitiikasta, kuten esimerkiksi kansallisesta turvalli-
suudesta, valtioiden halu luovuttaa päätösvaltaansa ylikansallisille elimille loppuisi 
lyhyeen. Uusfunktionalistinen malli toimisi näin ollen korkeintaan pienpolitiikan 
alueilla, esimerkiksi taloudessa tai ympäristöpolitiikassa. 

Vielä vahvempi uusrealistinen väite tässä yhteydessä oli, että uusfunktiona-
listinen teoria epäonnistuu siinä, ettei se ottanut huomioon kansainvälisen järjes-
telmän rakenteen – suurvaltojen eli napojen määrää ja voimasuhteita – yhdenty-
misen taustalla vaikuttavana selittäjänä. Realismin katsannosta voisi näet hyvin 
ajatella, että Euroopan yhdentyminen olisi jonkinlaista voimatasapainon etsimistä 
esimerkiksi mahdollista yhteistä vihollista tai kilpailijaa vastaan.   

Tällainen arvostelu ei kuitenkaan ole edennyt oman yhdentymisteorian 
luomiseen. Se olisikin ehkä mahdotonta. Onhan uusrealismiin ja osittain myös 
liberalismiin tukeutuvien teorioiden asenne yhdentymiseen juuri sellainen, mikä 
kiinnittää huomio ylikansallisen vapaaehtoisen yhdentymisen vaikeuteen tai peräti 
mahdottomuuteen. Tampereen yliopiston professori Hanna Ojanen onkin toden-
nut, että realismiin perustuvan tutkimuksen maailma on lähtökohdiltaan päinvas-
tainen kuin yhdentymisen maailma. Edellinen perustuu kansainvälisen järjestel-
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män anarkiaan ja itsenäisiin valtioihin, jälkimmäinen ylikansallisuuteen.14 
Niinpä uusrealistisen koulukunnan perusväitteeksi jäi, että selitettäessä val-

tioiden päätöksiä yhdentymiseen liittyen – vaikka kyse olisikin ylikansallisten eli-
men luomisesta – tutkijan tulee silti turvautua oletukseen rationaalisesta toimijas-
ta, joka toimii omien etujensa mukaisesti suhteessa muiden osallistujien voimaan. 
Erityisesti amerikkalainen Duken yliopiston professori Joseph M. Grieco yritti 
1990-luvun puolivälissä15 sovittaa tältä perustalta Euroopan yhdentymistä uus-
realismin selitysmalliin. Tässä hän tukeutui jo mainitun Imre Lakatosin ajatukseen 
tutkimusohjelmien vertailusta.16 Grieco aloitti myöntämällä, että yhdentyminen 
ja nimenomaan Maastrichtin sopimus sekä Euroopan talous- ja rahaliitto eli EMU 
olivat hankalia haasteita uusrealismille, joka perinteisesti vähättelee kansainvälis-
ten instituutioiden merkitystä. Griecon ratkaisu oli korostaa yhtäältä vahvempi-
en valtioiden ylivertaisuutta tällaisen yhdentymisen sääntöjen muodostumisessa, 
mutta samalla sitä, että heikompien jäsenmaiden etuna oli silti osallistua hank-
keeseen, mikäli ne pystyvät tällä tavoin välttämään muutoin niille seuraavat vielä 
vahingollisemmat järjestelyt tai ainakin lieventämään niitä. 

Grieco väitti, että tällainen selitys ei sotinut uusrealismin perusoletuksia 
vastaan, vaan oli suorastaan osoitus näiden oletusten toteutumisesta. Valtiot ovat 
yhä maailmanpolitiikan keskeisiä toimijoita, ne toimivat anarkkisessa ympäris-
tössä ajaen omia itsekkäitä etuja, ne ovat kiinnostuneita suhteellisista eduistaan 
sekä itsemääräämisoikeudestaan ja ne käyttäytyvät rationaalisesti. Tämän joh-
topäätelmän Grieco sitten esitti todisteena sille, että uusrealismi kykeni pienellä 
tulkintamuutoksella mukautumaan muuttuvaan todellisuuteen ja laajentamaan 
selitysaluettaan; se oli siten Griecon mielestä Lakatoksen metateoreettisessa mal-
lissa tarkoitettu edistyksellinen tutkimussuuntaus.  

Kenties lähimmäksi kansainvälisten suhteiden perinteisistä rationalistisista 
teorioista juuri yhdentymisen teoriaa eteni realismin kohtelias vastustaja uuslibe-
raalinen institutionalismi.17 Tämä koulukunta on tietyssä mielessä laimennettu 
versio jo käsitellystä valtiokeskeisestä teoriasta ja laajemmassa katsannossa sitä 
nimitetäänkin liberaaliseksi valtioidenvälisyydeksi. Sen keskeinen väite on ollut, että 
mikään yhden selittäjän malli ei riitä Euroopan yhdentymisen, tai minkä tahansa 
yhdentymisen, selittämiseen. Princetonin yliopiston professori Andrew Moravcsi-
kin ja zürichiläisen ETH yliopiston professorin Frank Schimmelfennigin mielestä 
ainakin kolme selitysmallia on tarpeen: yksi joka koskee kansallisia etujärjestyksiä 
(preferences), toinen joka koskee politiikan kaupankäyntiä ja kädenvääntöä (bargai-
ning) ja kolmas joka koskee instituutioita.18 Mitä tulee kansallisiin etuihin, ne eivät 
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ole tämän koulukunnan mielestä mitään itsestäänselvyyksiä, vaan tulosta kunkin 
valtion sisäisestä poliittisesta kamppailusta. Tämä kamppailu tapahtuu sisäpolitii-
kan areenalla puolueiden, parlamenttien ja hallitusten muotoilemana. Lopputulos 
vaihtelee ajan mukana ja käsillä olevan asian muuttuessa. Keskeinen oletus on juu-
ri, aivan samoin kuin uusliberalismi esitti jo 1970-luvulla, että aihealue määrittää 
yhteistyön tarpeen ja luonteen, ei mikään yleinen valtionetu. Useimmiten tuo etu 
on juuri jonkin taloustoiminnan haaran taloudellinen etu, jota valtio sitten edistää 
yhdentymisellä tai yhdentymisen jarruttamisella. 

Kaupankäyntiä koskeva teoretisointi nojaa ajatukseen rationaalisista toimi-
joista, jotka pyrkivät parhaaseen mahdolliseen kollektiiviseen tulokseen. Ongelma 
unionin suhteen on se, että minkä tahansa hankkeen edut jakautuvat epätasaisesti. 
Niinpä sellainen valtio, joka ei koe saavansa tarpeeksi hyötyä yhteistyöstä, pyrkii 
estämään tällaisen yhteistyön jos sen mukana oloa edellytetään. 

Liberaalinen valtiokeskeisyys onkin käsitellyt kysymystä yhdentymises-
tä, toisin kuin vanhempi teoretisointi, kahdesta näkökulmasta. Ensimmäinen on 
juuri, miksi jokin valtio haluaa liittyä unioniin tai syventää ja laajentaa unionin 
toimialaa. Toinen on, miksi unioni haluaa hyväksyä uusia jäseniä. Yhdistyneen ku-
ningaskunnan halu liittyä Euroopan silloiseen talousyhteisöön selitetään pääosin 
taloudellisilla eduilla, samoin kuin Ranskan vastustus brittien mukaan ottamiseen. 
Lopputulema oli lehmänkauppa, jossa Ranska luopui vastustuksesta kun se sai 
palkkioksi luotua yhteisölle Ranskan ylituotantoa suunnattomasti suosivan yhtei-
sen maatalouspolitiikan.19 

Unionin itäinen laajeneminen on selitetty tässä koulukunnassa pitkälle sa-
moin. Uusiin jäsenmaihin rajoittuvat maat tukivat näiden jäsenyyttä, koska se 
edisti talousyhteistyötä ja auttoi hallitsemaan mahdollisia kielteisiä naapuruuden 
seurauksia. Vähemmän kehittyneet maat taas varsin järkeenkäypästi olivat vasta-
hakoisia ottamaan jäseniksi maita, jotka olivat niitä kehittymättömimpiä ja söisi-
vät näin suuren osan unionin rahastoista, joilla tuetaan alueiden tasapäistymistä. 
Tämä unionin sisäinen kiista teki jäsenyydestä syvästi ehdollisen, jossa vaatimuk-
sena olivat unionin olemassaolevien säädösten, niin sanotun acquis communitairen, 
ehdoton hyväksyminen sekä erilaiset siirtymäkaudet uusien jäsenmaiden ja niiden 
kansalaisten etuuksissa. Uudet jäsenmaat laskelmoivat puolestaan jäsenyyden ole-
van nettohyödyltään parempi kuin jättäytyminen pelkkään assosiaatioasemaan. 
Myös ideologiset ja geopoliittiset seikat vaikuttivat tähän arvioon. Yhtä kaikki 
yhdentyminen selittyisi täysin rationaalisilla syillä.20
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Talous, laki vai eturistiriidat?

Unkarilais-amerikkalaisen taloustieteilijän, Johns Hopkinsin yliopiston professo-
rin Béla Balassan klassista jo vuonna 1961 esittämää jaottelua21 seuraten voimme 
erottaa viisi erilaista tai eritasoista taloudellisen yhdentymisen muotoa: vapaa-
kauppa-alue, tulliliitto, yhteismarkkinat, talousliitto sekä täysi taloudellinen yh-
dentyminen. Vapaakauppa-alue tarkoittaa sellaista maaryhmittymää, joka on pois-
tanut tariffit, määrälliset rajoitukset sekä erilaiset paremmuusvälineet useimpien 
tavaroiden osalta. Tyypillisiä vapakauppa-alueita ovat Euroopan vapaakauppajär-
jestö (EFTA) ja Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus (NAFTA). Tulliliitto on 
vapaakauppa-alue, jolla on yhteiset ulkoiset tullitariffit, eli sen jäsenet noudattavat 
samaa kauppapolitiikkaa ja sääntöjä (tullit, määrälliset rajoitukset, suosituimmuu-
det ja niin edelleen) ei-jäseniä kohtaan. Esimerkkejä tulliliitosta ovat Euroopan 
unioni, EU-Turkki tulliliitto sekä Eteläisen Afrikan tulliliitto. Sisämarkkinat (eli 
yhteismarkkinat) on tulliliitto, jolla on myös yhteinen politiikka tuotteiden sään-
telyyn sekä kaikkien tuotannontekijöiden (tavarat, palvelut, pääoma ja työvoima) 
vapaaseen liikkuvuuteen. Esimerkkejä ovat Euroopan unioni sekä Euroopan ta-
lousalue. Hyvin kehittynyt yhdentymisen muoto on puolestaan talousliitto, joka 
tarkoittaa kaikkea edellä mainittua mutta lisättynä kansallisten talouspoliittisten 
normien, sääntöjen ja säätelyn ylikansallisella yhdenmukaistamisella ja laillisesti 
sitovalla päätöksentekomekanismilla. Mikäli tähän vielä ynnätään talouspolitiikan 
eri sektorien ylikansallinen hallinto, päästään täydelliseen taloudelliseen yhdentymiseen. 
Sitäkin tiiviimpi yhdentyminen, jota ei edes Balassa ennakoinut, on kyseessä, jos 
kaiken päälle perustetaan rahaunioni yhteisellä valuutalla ja rahapolitiikalla. Eu-
roopan unionin euroalue täyttää tämän kriteerin. 

Miksi valtiot ryhtyisivät tällaisiin yhdentymisen muotoihin? Vaikka yh-
dentyminen on tietenkin valtion näkökulmasta ulkopoliittinen päätös, sitä usein 
perustellaan väitteillä taloudellisesta kasvusta tai hyvinvoinnista. Useimmat niin 
sanotut taloudelliset yhdentymisteoriat perustuvat klassiseen liberalistiseen ta-
lousteoriaan. Se painottaa niitä yleisiä etuja, joita syntyy yhdentymisen myötä 
luoduista vapaista markkinoista. Yhdentymisen päämäärinä olisivat niin muodoin 
kansainvälisen työnjaon taloudellinen optimointi, siitä seuraava talouskasvun mak-
simointi, taloudellisen toiminnan samanvertaisten oikeuksien takaaminen kaikille, 
tasaisempi tulonjako sekä valinnanvapauden kasvu.22 Ajatus on, että poliittiset 
päättäjät omaisivat tällaisen ideologian tai ajatusmaailman, ja sitten päättäisivät 
maansa liittymisestä yhdentymisen imuun.
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Hieman toisen katsantokannan mukaan yhdentymisen veturina on lakien 
yhdenmukaistaminen. Kyseessä on enemmänkin käytännöllinen kuin teoreetti-
nen suuntaus. Teoreettisesti sekin kumpuaa klassisen talousliberalismin teesistä, 
jonka mukaan taloudellista toimintaa säätelevien lainsäädäntöjen lähentyminen 
valtioiden välillä vakauttaa ja vahvistaa kansallisia talouksia luomalla terveen ja 
kilpailevan toimintaympäristön. Kun tavaroiden, pääoman, palveluiden ja ihmis-
ten (työvoiman) liikkumisen ehdot ovat kansainvälisesti tai alueellisesti samoja, se 
automaattisesti syventää yhdentymistä. Tämäkin perustelu edellyttäisi poliittisten 
päättäjien sitoutumista yhdentymishankkeeseen, mutta hiukan erilaisella pohjalla 
kuin edellä esitetty markkinaperusteinen tulkinta. 

Nykypäivän maailmassa talousliberalismi ja siihen liittyvä sääntöjen yhden-
mukaistaminen liittyvät alueellisia yhdentymishankkeita laajempaan globalisaa-
tioon. Globalisaatio nähdään eräässä mielessä tahdottomana ilmiönä, joka seuraa 
talouden omasta logiikasta eli jatkuvasta tehokkuuden lisäämisen vaatimuksesta. 
Usein globalisaation oikeutus nähdään siinä itsessään eli kasvaneessa kaupassa ja 
nopeutuneessa yhteydenpidossa, mikä on luonut laajoja alueellisia ja maailmanlaa-
juisia markkina-alueita. Lakien yhdenmukaistaminen seuraa tästä tilanteesta. Yri-
tystoiminnan katsannossa toimintasääntöjen yhdenmukaistaminen on järkevää, 
sillä maailmanlaajuiset markkinat vaativat yrityksiä toimimaan useiden lainsää-
däntöjärjestelmien puitteissa. Epävarmuus ja suuret eroavaisuudet maiden välillä 
sekä niiden poikkeavat viranomaiskäytännöt voivat aiheuttaa suuria kustannuksia 
yrityksille. 

Ulkopoliittisessa katsannossa tällaisen suuntauksen omaksuminen edellyt-
tää laajaa valmistelutyötä ja koordinointia muiden maiden ja kansainvälisten jär-
jestöjen kanssa. Mikäli tällainen toiminta nähdään kokonaisuutena ulkopolitiikan 
alaan kuuluvana, se myös huomattavasti laajentaa perinteistä näkemystä ulkopo-
liittisesta päätöksenteosta. Enää ei riitä, että ulkopolitiikkaa tehdään valtionjoh-
don ja ulkoministeriön toimin; nyt tähän hankkeeseen kytkeytyy paljon suurempi 
osa valtionhallintoa sekä myös lakiasäätävä kansanedustuslaitos. Käytännössä täl-
lainen hanke edellyttää samanlaista teknokraattista asiantuntija- ja viranomaisyh-
teistyötä kuin funktionaalinen suuntaus. 

Tutkimuksen näkökulmasta kysymys on varsin väljästä teoreettisesta ke-
hyksestä. Yhdentymisen tarkasteleminen lainsäädännön kautta ohjaa kysymyk-
senasettelua juuri lakien yhdenmukaistamiseen. Jos tutkimme Euroopan unionin 
jäsenmaiden toimintaa, voimme havaita, että useimmilla yhteiskuntapolitiikan 
alueilla mailla on yhdenmukaistettu lainsäädäntö, joka on usein jonkintasoisel-
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la unionin säädöksellä määritelty; monissa tapauksissa unionin säädökset ovat 
suoraan velvoittavia eikä niiden lisäksi tarvita kansallista toimeenpanoa. Toisilla 
aihealueilla taas kukin jäsenmaa tekee mitä itse haluaa. Yleiskehitys näyttää ole-
van, että unioni ei kajoa asioihin, jotka jäsenmaat voivat suorittaa paremmin (ns. 
läheisyysperiaate), mutta silti yhä useampi julkisen politiikan alue ajautuu unionin 
yhteisen sääntelyn alle. Tässä lakeihin ja säännöksiin tukeutuvassa koulukunnassa 
yleisote on useimmiten jonkinlainen rationaalisen valintateorian muunnelma ja se 
tutkii esimerkiksi sitä, miten unionin säädökset ja tuomiovalta suhteutuvat kan-
sallisiin säädöksiin ja tuomioistuimiin.23

Klassiseen talousliberalismiin pohjautuva ajattelu ei kuitenkaan näytä tarjo-
avan valaistusta saatikka sitten kunnon selitystä sille, miksi yksi maa osallistuu yh-
dentymiseen ja toinen ei, taikka miksi yhdentyminen syvenee yhdellä aihealueella, 
kun taas toinen talouden alue jää pitkälti yhdentymiskehityksen ulkopuolelle. 

Yksi mahdollinen selitys, jossa huomio on silti edelleen pikemminkin talou-
dessa kuin politiikassa, löytyy (uus)marxilaisuudesta tai niin sanotusta kriittisestä 
poliittisesta taloustieteestä.24 Marxilaiset teoriat eivät kuulu yhdentymisteorioi-
den valtavirtaan. Euroopan yhdentymisen kriittisissä tarkasteluissa on kuitenkin 
jo 1960-luvulta alkaen havaittavissa suuntaus, joka palautuu juuri marxilaiseen 
analyysiin.25 Ydin tässä ajattelussa on nähdä yhdentyminen konfliktina tai eturis-
tiriitana. Mikä tuo ristiriita on, sen sijaan vaihtelee hieman eri suuntausten tai pai-
notusten välillä.26 Kaikkien marxilaisten lähtökohta on alueellisen yhdentymisen 
ymmärtäminen yksinkertaisesti kapitalistisen kehityksen yhdeksi, kansallisvaltiot 
ylittäväksi vaiheeksi. Kun kansallisvaltio käy esteeksi tai rajoitteeksi pääoman ker-
tymiselle, kapitalismi laajentuu alueelliseksi tai maailmanlaajuiseksi, ja sen muka-
na kapitalistinen luokka. 

Marxilaisen tulkinnan mukaan myöhäiskapitalismin luonne vaati toisen 
maailmansodan jälkeen muutoksia eurooppalaisten kansallisvaltioiden ja niiden 
talouksien keskinäisiin suhteisiin. Se johti taloudellisen vallan uudelleenjärjeste-
lyyn alueelliselta perustalta. Kapitalistinen luokka omissa kotimaissaan tavalla tai 
toisella pakotti tai painosti valtion omaksumaan yhdentymispolitiikan, jonka tulos 
edesauttaisi sen uusia etuja. Käytännössä tämä merkitsi siirtymistä kansallisvaltio-
perusteisesta keynesiläisyydestä alueelliseen ja globaaliin taloudelliseen uuslibera-
lismiin, joka salli tuotannon omistamisen eurooppalaistumisen ja kansainvälisty-
misen. Tämä muutos näkyy marxilaisten tutkijoiden mukaan siinä, että kansallis-
valtion taloudellinen päätöksenteko on siirtynyt pois kansallisilta lakiasäätäviltä 
kansanedustuselimiltä. Tällainen talouden ei-politisointi on erityisen näkyvä Eu-
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roopan rahaliitossa, jossa kansalliset lainsäädäntöelimet on tyystin eristetty raha-
politiikan muotoilusta. 

Marxilainen analyysi siis tarkastelee valtiota kapitalistisen tai suurtuotan-
tovälineitä omistavan ja rahoitusjärjestelmää vallitsevan luokan työvälineenä. 
Vastaavasti yhdentymisen luomat eurooppalaiset poliittis-taloudelliset instituuti-
ot ovat alueellisella tasolla niitä päätöksentekoelimiä, joita kapitalistien luokka 
käyttää hyväkseen luodakseen itselleen sopivia uusia normeja ja pelisääntöjä. Hie-
nostuneempi versio tästä perusajatuksesta on, että kansallisvaltiot ja eurooppalai-
set instituutiot eivät ole yksinkertaisesti kapitalistisen luokan työvälineitä, vaan 
areenoita, joissa luokkataistelun kulloisetkin vaiheet kristallisoituvat. Historialli-
sen luokkavastakohtaisuuden tämänhetkinen lopputulema, kapitalistisen luokan 
riemuvoitto, on juuri se kansallisvaltioiden ja eurooppalaisen yhdentymisen aste, 
sen valtasuhteet ja muodot, jotka nyt näemme edessämme. 

Jotkut eurooppalaisen yhdentymisen marxilaiset arvioijat painottavat enem-
män kapitalistisen luokan sisäisiä kuin eri luokkien välisiä ristiriitoja.27 Euroopan 
yhdentymisessä olisi näin ollen kyse kapitalistisen toiminta-alueen uusjaosta. Tässä 
tarkastelussa on niin ikään kaksi koulukuntaa. Yhtäältä voimme nähdä eurooppa-
laisen yhdentymiskehityksen eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen kapitalistiluokan 
kilpailun tuloksena. Euroopan yhdentyminen olisi näin eurooppalaisen pääoman 
vastavaikutus amerikkalaisen pääoman painetta vastaan. 

Toisaalta voimme painottaa eurooppalaisen kapitalistisen luokan sisäistä 
jakoa perinteiseen kansalliseen kapitalistiluokkaan ja myöhemmin syntyneeseen 
poikkikansalliseen rajat ylittävään kapitalistiluokkaan, joilla on kummallakin eri 
edut. Kansallinen kapitalismi puolustaa liittolaistensa, porvarillisen ja vasemmis-
tolaisen kansallismielisen yhteiskuntakerroksen kanssa luonnollisesti itsemää-
räämisoikeutta ja protektionismia, koska se haluaa suojella asemaansa kotimaan 
markkinoilla. Se siis vastustaa yhdentymistä. Poikkikansallisen tai globaalin ka-
pitalistiluokan ja sitä myötäilevien poliittisten yhteiskuntakerrosten edut edellyt-
tävät paremminkin markkinoiden laajentumista. Siksi se puolustaa vapaakauppaa 
ja yhteismarkkinoita. Tämä kamppailu, riippuen kulloisistakin voimasuhteista, 
heijastuu puolestaan sekä kansallisvaltioiden että unionin suhtautumisessa yhden-
tymiseen ja kulloisiinkin siihen liittyviin asiakysymyksiin. 

Tämä näkökulma selittää esimerkiksi unionin itälaajentumista. Uusien jä-
senmaiden ”täysjäsenyys edesauttoi markkinakurin aikaansaamista ja länsipää-
oman tunkeutumista sellaisessa laajuudessa, mikä ei muutoin olisi ollut mahdol-
lista”. Näin yhdentyminen oli tässä tapauksessa länsimaisen pääoman hanke, joka 
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perustui entisten valtiososialististen yhteiskuntien nopeaan yksityistämiseen ja 
hintojen liberalisointiin, mikä teki mahdolliseksi rajat ylittävän kapitalismin laa-
jenemisen.28 

Nykyaikainen marxilainen ajattelu sijoittuu usein niin sanotun kansainväli-
sen poliittisen taloustieteen nimikkeen alle. Oppiala pitää sisällään myös virtauksia, 
jotka ainakin näennäisesti ovat vähemmän ideologisia, mutta joiden selitysmallit 
ovat sukua yllä käsitellyn tapaiselle marxilaisuudelle. Periaatteessa ne ovat myös 
osa edellä mainittua liberaalia valtioidenvälisyyttä29 tai laajempaa liberaalia kan-
sainvälisen politiikan teoriaa, sellaista joka korostaa monikansallisten tai globaa-
lien yritysten merkitystä kansainvälisessä politiikassa erityisesti protektionismin 
vastustamisessa.30 Tampereen Rauhan- ja Konfliktintutkimuskeskuksen tutkija 
Teemu Palosaari onkin esittänyt, että kansainvälisen poliittisen taloustieteen aset-
tama peruskysymys alueellisesta yhdentymisestä palautuu kysymykseen politiikan 
ja talouden suhteesta, jota olemme edellä tutkineet. ”Onko kyse valtioiden johta-
masta yhteisten instituutioiden rakentamisesta vai aidomman alueellisen talousjär-
jestelmän syntymisestä rajat ylittävän taloudellisen yritystoiminnan vuoksi?”31 

Suuntaus, joka yhdistää kotimaisen politiikan teoriat niin sanottuun uuteen 
poliittiseen talousteoriaan näkee tärkeäksi eturyhmäpolitiikan yhdentymisen selit-
täjänä.32 Se esittää, kuten myös monet marxilaiset analyytikot, että milloin sellaiset 
eturyhmät, jotka suosivat yhdentymistä omien etujensa vuoksi, ovat vaikutusval-
taisempia kuin yhdentymistä omien etujensa nimissä vastustavat eturyhmittymät, 
yhdentyminen etenee. Yhdentymisellä alueellisten kauppajärjestelyiden, tulliliit-
tojen ja muiden vastaavien taloudellisten yhdentymishankkeiden muodossa on 
seurauksia talouden tulonjakoon. Yhdentymiseen osallistuvien maiden joukossa 
sekä kansallisvaltioiden sisällä on näin ollen aina sekä voittajia että häviäjiä. 

Eliitti vai ruohonjuuritaso?

Yksi klassisista yhdentymiskoulukunnista 1950- ja 1960-luvuilta tähdensi kom-
munikaation merkitystä (eli niin sanottu transactionalist- tai communications-koulu-
kunta). Tällainen kansainvälisen politiikan suuntaus ei kirjaimellisesti käsitellyt 
juuri Euroopan yhdentymistä eikä itse asiassa edellyttänyt tiukassa mielessä alu-
eellista ja institutionalisoitua yhdentymistä. Se korosti tiedon virtaa valtiotoimijoi-
den välillä.33 Koulukunnan kehittäjän, tshekkiläisen ja sittemmin Yhdysvalloissa 
ja Saksassa vaikuttaneen politiikkatieteilijän Karl Deutschin ydinväite – joka tulee 
lähelle paljon myöhempää konstruktivistista koulukuntaa34 – oli että tietyissä olo-
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suhteissa keskinäinen yhteydenpito, sellaiset asiat kuin matkustus, kauppa ja tele-
kommunikaatio, yhdistettynä keskinäiseen vastavuoroisuuteen, voi luoda yhteisön 
tunteen.  Tällainen vastavuoroinen yhteisö tai jopa niin sanottu pluralistinen tur-
vallisuusyhteisö olisi tulosta monimutkaisesta ja hitaasta oppimisesta. Lisäänty-
vässä määrin se pitäisi sisällään yhteisesti hyväksyttyjä symboleita, identiteettejä, 
tapoja, muistoja, arvoja ja normeja. 

Jos kuvittelemme Euroopan unionia turvallisuusyhteisönä, voi olla syytä 
mainita esimerkiksi suomalaisen rauhantutkijan Unto Vesan kriteeri, jonka hän 
perustaa Deutschin alkuperäiseen ajatukseen. Ollakseen turvallisuusyhteisö sen 
pitää tarkoittaa, ettei yhteisön jäsenten välillä ole aikomuksia vihollisuuksiin tai 
sotiin tai että se olisi ”mahdoton ajatus”. Euroopan unioni täyttäisi varmaan moni-
en mielestä tällaisen määritelmän; olivathan jotkut konstruktivistiset turvallisuus-
yhteisöteoreetikot 1990-luvun lopulla valmiita jopa ennakoimaan Euroopan tur-
vallisuus- ja yhteistyöjärjestöstä turvallisuusyhteisöä.35 Vesa toteaa, että Deutschin 
tutkimusryhmä 1950-luvun keskivaiheilla ei ollut valmis luonnehtimaan ”Poh-
jois-Atlantin aluetta” turvallisuusyhteisöksi. Sitä olisiko nykyinen Nato sellainen, 
Vesa ei käsittele. Sen sijaan hän siirtyy tarkastelemaan vuonna 2012 ilmestyneessä 
artikkelissaan Itämerta, jossa haasteena on tietenkin Venäjän kuuluminen tähän 
alueeseen. Vesa tunnistaa tällä alueella selkeitä muutoksia ”paitsi rakenteissa myös 
prosesseissa: kaikenlaisen kanssakäymisen kuten kaupan, investointien, taloudelli-
sen yhteistyön, matkailun, kulttuurintapahtumien jne. lisääntymisenä.” Johtopää-
tös on, ettei ”Itämeren aluetta voi luonnehtia vielä turvallisuusyhteisöksi.”36   

Vesan analyysi itse asiassa jo paljastaa, että vaikka Deutsch kohdisti huo-
mionsa lähinnä poliittisiin johtajaluokkiin37, monet teoreetikot ja analyytikot etu-
päässä rauhantutkimuksen piirissä ovat myöhemmin pyrkineet soveltamaan näitä 
aineksia ja ajatuksia yhteiskunnallisella tasolla. Ajatus on, että identiteetit kasvavat 
paremminkin kansalaisyhteiskunnassa kuin eliittien tai päätöksentekijöiden piiris-
sä. Koulukunta, joka on saanut vaikutuksia konstruktivismista ja jota voitaisiin 
kutsua poikkikansalliseksi aluetutkimukseksi kyseenalaistaakin koko kuvan nykyisen 
kansainvälisen politiikan valtiokeskeisyydestä. Käsittelimme tällaista katsanto-
kantaa jo ulkopolitiikan analyysiä käsittelevän luvun lopussa, jossa huomioimme 
ei-valtiollisten toimijoiden kasvavan merkityksen ulkopolitiikan teossa. Tämä 
suuntaus ei suoranaisesti käsittele Euroopan unionia, mutta näkee sen puitteissa 
tapahtuneen yhdentymiskehityksen heijastavan laajemmin jonkinlaista yhteiskun-
nasta nousevaa poikkikansallisuutta. Esimerkiksi tutkijanuransa pääosin Tanskas-
sa tehnyt Pertti Joenniemi sekä Virossa Tarton yliopistossa professorina toimiva
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Andrei Makarytšev ovat johdonmukaisesti tuoneet esille tällaista ajattelutapaa. 
Joenniemen mukaan kansainvälisten suhteiden paino on kylmän sodan jälkeen 
ollut yhä enemmän pienpolitiikassa. Se tapahtuu valtionsisäisten tai -välisten pie-
nempien alueiden, kuten kaupunkien, taikka muiden ei-valtiollisten toimijoiden 
kesken, ja on ”oletettavasti luonteeltaan paljon yhteistyöhakuisempaa” kuin perin-
teinen suurpolitiikka.38 Makarytšev on puolestaan päätellyt, että valtiosuvereenius 
ei tällaisessa kehityksessä välttämättä kokonaan katoa, mutta kansalliset rajat 
avautuvat. Näin poikkikansallinen ja maailmanlaajuinen kansalaisyhteiskunta 
saa lisää tilaa toimia.39 Toisin sanoen perinteinen paikallinen kansalaisyhteiskunta 
muuttuu laajemmaksi, jopa maailmanlaajuiseksi. Tämä olisi paljolti kommunikaa-
tion globalisoitumisen mahdollistama kehitys, sillä internet tekee sekä fyysisesti 
että taloudellisesti mahdolliseksi kansalaisyhteiskunnalle aloittaa ja ylläpitää toi-
mintoja, jotka ovat luonteeltaan poikkikansallisia tai maailmanlaajuisia.40

Näin kansainvälinen yhteistyö ja osa ulkopolitiikkaa Euroopan unionin yh-
teydessä – ja sen mukana tutkijoiden tutkimuskohde – ikään kuin valuu perin-
teisiltä päätöksentekijöiltä paljon laajemmalle kansalaisyhteiskunnalle. Tällaisen 
ajattelun vaikeutena on sen tuskin peitetty optimistisuus paremmasta maailmasta 
rajat ylittävän kansalaisyhteiskunnan kasvaessa, mille ei välttämättä ole mitään 
asiallista tai kokemusperäistä pohjaa. Toisaalta sen vahvuus on juuri osoittaa mo-
nesti huomaamatta jäävät suuret linjat, kuten kansalaisyhteiskunnan roolin kasvu 
ja kansainvälistyminen, jotka pitkällä aikavälillä saattavat muuttaa kansainvälis-
ten suhteiden perusluonnetta. 

Unioni poliittisena järjestelmänä

Euroopan yhdentymiskehitys, selitetäänpä se millä teorialla tahansa, haastaa pe-
rinteisen ulkopolitiikan tutkimuksen. Euroopan unioni näyttää ottaneen osia jä-
senmaidensa perinteisen kansallisen ulkopolitiikan tehtävistä itselleen. Euroopan 
unionin yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta sekä siihen vuonna 1999 sisälly-
tetystä yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta, joka keskittyy lähinnä krii-
sinhallinta- ja humanitaarisiin operaatioihin, on huomattava määrä kirjallisuutta. 
Vain vähäinen osa siitä on sellaista, jossa edetään kuvailua pidemmälle ja pohdi-
taan edes hieman jäsennellymmin sitä, miten Euroopan unionin ulkopolitiikkaa tai 
sen jäsenmaiden omaa ulkopolitiikkaa voidaan ymmärtää tällaisessa kehyksessä. 

Nykyisessä Euroopan yhdentymisen tutkimuksessa lähdetään usein siitä, että 
unioni ”on yhä enemmän oma vakiintunut poliittinen järjestelmänsä”, vaikkakaan 
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ei samanlainen kuin kansallisvaltio. Tampereen yliopiston professori Tapio Raunio 
päättelee, että yhdentyminen on tiivistynyt ja muuttunut laadullisesti markkina- 
ja talouspainotteisesta yhdentymisestä ylikansalliseksi yhteiskunnalliseksi ja poliit-
tiseksi yhteistyöksi. ”Unionista on varsin lyhyessä ajassa rakentunut vahva poliit-
tinen toimija, jonka päätökset vaikuttavat yhä useamman kansalaisen elämään” ja 
samalla siitä ”on tullut entistä selvemmin ylikansallinen poliittinen yhteisö, joka 
asettaa kyseenalaisiksi kansalliset toimintamallit ja identiteetit.” Tämä on puoles-
taan johtanut siihen, että sekä jäsenvaltiot että niiden kansalaiset ovat ryhtyneet 
puolustamaan jäljellä olevaa itsemääräämisoikeuttaan. Sikäli kuin jäsenmaiden 
poliittinen ja ehkä laajemmin yhteiskunnallinen eliitti onkin eurooppalaistunut, 
kansalaiset ainakin ovat ”yhä vahvasti sidoksissa omiin jäsenvaltioihinsa”.41 

Euroopan unionia sopii siis ehkä ajatella valtioiden yhteenliittymänä tai kes-
keneräisenä liittovaltiona. Tällöin voisi ajatella, että valtioiden ulkopolitiikkaan 
sovellettavat selitysmallit voisivat toimia selitettäessä unionin ulkopolitiikkaa. 
Jos turvaudumme vaikkapa perusrealismiin, olisi ensin huomioitava, että realismi 
tarkastelee valtiota useimmiten yhtenä kokonaisuutena. Mikäli Euroopan unio-
ni tulevaisuudessa olisi liittovaltio, luonnollinen näkökohta olisi silloin tarkastella 
sitä yhtenä rationaalisena toimijana kansainvälisessä järjestelmässä – aivan kuten 
Yhdysvaltoja. Euroopan unioni olisi näin ollen yksi suurvalloista. Kysymys olisi 
tällöin, onko se nouseva vai laskeva suurvalta ja miten sen suurvaltapolitiikka ja 
voimatasapainottelu suhteessa muihin suurvaltoihin – Yhdysvaltoihin, Kiinaan, 
Venäjään – näyttäytyisi sen ajaessa etujaan kansainvälisessä järjestelmässä. 

Useimmat realistit eivät kuitenkaan hyväksyisi väitettä, että Euroopan unio-
ni on, ainakaan vielä, valtion kaltainen toimija. Pikemminkin valtavirtarealismi 
väittäisi, että unionin ulkopolitiikka koostuu yhä itsenäisten valtioiden ulkopoliit-
tisista linjoista. Niiden yhteenlaskettu lopputulos määräytyy niiden keskinäisten 
voimasuhteiden perusteella. Mikäli edut ovat ristiriidassa, mitään yhteistä linjaa 
ei synny, elleivät suuret jäsenmaat pystyisi siihen pienempiä taivuttamaan. Näin 
ollen Euroopan unionin yhteinen ulkopolitiikka heijastaisi esimerkiksi Saksan tai 
Ranskan etuja taikka niiden välistä voimatasapainoa. Nämä Euroopan suurvallat 
yksinkertaisesti käyttäisivät Euroopan unionia oman ulkopolitiikkansa välikappa-
leena. Tällaista linjausta käsittelimme yhdentymisen hallitustenvälisyyteen perus-
tuvan selitysmallin yhteydessä. 

Toiselta puolin esimerkiksi Saksan näkökulmasta tehdyt tutkimukset pai-
nottavat, miten vaikeaa Saksalle on ollut ottaa johtorooli tai suurempi vastuu 
unionin ulkopolitiikasta, vaikka jopa Ranska on sitä Saksalta vaatinut.42 Toden-
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näköisesti valtavirtarealisti toteaisi, että nykyisellä Euroopan unionilla ei olekaan 
mitään omaa ulkopolitiikkaa, ei ainakaan merkittävissä kysymyksissä. Joistakin 
kalastuskiintiöistä on päästy sopuun ja siinäkin voimasuhteita heijastaen; tur-
vallisuutta koskevissa asioissa jäsenmaat ajavat aina vain omaa etuaan. Tällaiset 
realistit voisivat hyvin nostaa esille esimerkiksi Irakin sodan 2003, joka jakoi uni-
onin maat välittömästi vähintään kahteen leiriin. Samoin he voisivat viitata jäsen-
maiden haparoivaan politiikkaan suhteessa Venäjään Ukrainan kriisin yhteydessä 
vuonna 2014. 

Geopoliittisten teorioiden katsannossa tilanne olisi pitkälle yhtäpitävä rea-
lismin kanssa. Tällöin Euroopan unionin voi tulkita siihen kuuluvien suurvaltojen, 
erityisesti Saksan, geopoliittisena hankkeena. Tässä katsannossa unionin vaikutus-
voimaisin ulkopoliittinen ulottuvuus ei olisikaan sen globaalipolitiikka tai yhtei-
nen ulkopolitiikka, vaan unionin oma laajentuminen. Sen avulla unioni on vuosi-
kymmenten kuluessa kasvanut kuuden maan talousliitosta 28 valtion poliittiseksi 
liitoksi. Tällainen näkökulma korostaa, että unionin jäsenmaiden ja erityisesti 
suurten jäsenmaiden johtajat kannattavat laajentumista silloin, kun he näkevät 
sen olevan omien geopoliittisten ja taloudellisten etujen mukaista.43 

On tietenkin totta, että Euroopan unionissa on usein vallalla näkökulma, 
joka esittää laajentumisen ongelmana, koska ehdokkaita on enemmänkin kuin 
otettaisiin. Laajentuminen aiheuttaa lisäksi jatkuvaa uudelleenmäärittelyä unio-
nin toiminnalle, politiikanmuodostukselle sekä taloudelle, ja on siinäkin mielessä 
hankalaa. Mutta uusien jäsenten ottamisen ohella tällaiseen geopolitiikkaan liittyy 
hienovarainen lähialuepolitiikka, jolla unioni pyrkii sitomaan itseensä naapurialu-
eet erilaisin sopimusjärjestelyin paljon jäsenyysaluetta laajemmin. 

Erityisesti ulkoapäin tarkasteltuna tällainen yhdentymispolitiikka voi näyt-
täytyä puhtaana geopoliittisena laajentumishankkeena – aivan kuten Venäjän 
pyrkimykset yhdistää Euraasia yhtenäiseksi poliittiseksi ja taloudelliseksi alueek-
si näyttäytyy helposti puhdasverisenä geopoliittisena hankkeena. Näin Ukrainan 
kanssa tehtävä lähialuepolitiikka ja laajemmin koko ”itäinen ulottuvuus” olisi Ve-
näjän näkökulmasta unionin etupiirin laajentamista. 

Tampereen yliopiston aiempi professori Helena Rytövuori-Apunen tarkasteli 
vuonna 2007 julkaistussa kirjassaan unionin Venäjä-politiikkaa. Vaikka näkökul-
ma on konstruktivistinen, siihen sisältyy ajatus siitä, että Venäjä näkee unionin 
juuri geopolitiikan näkökulmasta:
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Venäjä arvostelee unionia, koska se ei riittävän läpinäkyvästi ilmaise 
aikomuksiaan, joilla kuitenkin on seuraamuksia Venäjän lähiympä-
ristön geopoliittisen tilanteen ja näin myös unionin ja Venäjän suhtei-
den kannalta. Poliittinen muisti rakentuu yksinkertaisesta vastavuo-
roisuuden kaavasta: koska unioni etenee Venäjän mielestä verhotusti, 
myös Venäjä vastaa omaehtoisemmalla lähestymistavalla.44

 
Myös byrokraattisen ja organisatorisen politiikkamallin lähestymistapoja on 

käytetty selitettäessä Euroopan unionin ulkopoliittista päätöksentekoa45, vaikka 
useimmiten tätä puolta tarkastellaan nykyisin monitasoisen hallinnan (multilevel 
governance) käsitteen kautta.46 Tämä sopiikin hyvin siihen yleiseen käsitykseen, että 
unionin toimintaa leimaa juuri byrokraattisuus. Jos tällaiseen teoretisointiin läh-
detään, asiaintila näyttäytyykin kansallisvaltioon verrattuna huomattavasti moni-
mutkaisempana. Unionin päätöksentekoon osallistuu moninkertainen määrä toi-
mijoita ja instituutioita. Kansallisvaltioiden niin sanotun mustan laatikon lisäksi 
tulee avata unionin musta laatikko. 

Ensinnä tulee tarkastella Eurooppa-neuvostoa, joka koostuu kaikista valtion 
päämiehistä tai pääministereistä, jotka vuorostaan ovat vastuussa omille hallituk-
silleen ja kansanedustuslaitoksille. Ulkosuhteiden alueella on sen yhteyteen perus-
tettu Korkea edustaja, jolla on oma byrokratiansa eli Euroopan ulkosuhdehallinto, 
joka tavallaan on unionin ulkoministeriö. Tämän lisäksi toinen unionin instituutio 
on ministerineuvosto (neuvosto), joka koostuu jäsenvaltioiden nimeämistä ministe-
ritason edustajista, jolloin edustettuina olevat ministerit määräytyvät käsiteltävän 
aihealueen mukaan. Sen byrokratiaan eli sihteeristöön tukeutuu myös Eurooppa-
neuvosto. Unionin ulkopolitiikkaan vaikuttaa myös Euroopan parlamentti, joka 
on monenkirjava sekoitus vallitsevista puolueista ja aatteista Euroopassa. Mikäli 
unioni olisi liittovaltio, ministerineuvostoa voisi kenties pitää sen parlamentin ylä-
huoneena ja parlamenttia sen alahuoneena. 

Kaiken lisäksi Euroopan komissio on varsin itsetahtoinen ja suurin valta-
oikeuksin varustettu byrokratia, joka ei kuitenkaan kansallisten byrokratioiden 
tavoin noudata hallitusten ohjeistuksia, vaan on tavallaan jäsenmaiden nimittämä 
unionin hallitus. Näin on tarkoituskin. Komissio on ylikansallinen toimielin, jon-
ka oli alun perinkin määrä taata yhdentymisen pysyvyys ylikansallisuuden piiriin 
määritellyillä aihealueilla. Mutta komission valta ulottuu myös alueille, joilla sillä 
ei ole mitään ylikansallista päätäntävaltaa, vaan pelkkää valmistelu- ja koordinaa-
tiovaltaa. Myös tällainen valta on osoittautunut merkittäväksi, ei vähiten siksi, 
koska komissiolla on näilläkin alueilla huomattavia taloudellisia ja muita resursseja 

”
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käytössään. Nyt tulisi ottaa lukuun myös Euroopan unionin jo mainittujen osa-
tekijöiden – Eurooppa-neuvosto, Euroopan ulkosuhdehallinto, ministerineuvosto, 
Euroopan parlamentti, Euroopan komissio jne. – muodolliset ja sisäiset rutiinit ja 
käytännöt. On kiistatonta, että nämä käytännöt rajoittavat ja ehdollistavat mel-
kein mitä hyvänsä unionin toimintaa. Vähäisin niistä ei ole, että unionin ulko-
poliittinen päätöksenteko mitä tärkeimmissä päätöksentekotilanteissa, sellaisissa 
kuten Ukrainan kriisissä vuonna 2014, vaatii melko lailla aikaa ja koordinaatiota 
verrattuna esimerkiksi vastapuolen (Venäjän) päätöksentekoon. Toisinaan unionin 
eri elimien toimivallat ovat lisäksi osin päällekkäisiä tai kilpailevia, mikä lisää häm-
mennystä. Toisaalta tämä piirre voi myös nostaa esille politiikkavaihtoehtoja, joita 
ei muuten nähtäisi. 

Unionin ulkopolitiikan tarkempi tutkiminen tavallaan pakottaa tutkijan 
byrokratian tutkijaksi. Maastrichtin yliopiston Jean Monnet -professori Sophie 
Vanhoonacker työtovereineen ovat vuoden 2010 analyysissään väittäneet, että 
yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perustaminen loi siinä määrin uutta 
kansallisvaltioista riippumatonta byrokratiaa – mukaan lukien mitä erilaisimmat 
pysyvät komiteat Brysselissä sekä liikuteltavat monikansalliset johtokeskukset 
kriisialueilla – että byrokratisoitumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota: 

Kasvava institutionalisoituminen ja ”byrokratisoituminen” merkit-
see, että politiikan tekemistä ei voi enää nähdä puhtaana valtioiden 
välisen yhteistyön muotona, missä kaikki on päätetty kansallisissa 
pääkaupungeissa. Vaikka ulkopolitiikka yhä seuraa omaa yhdenty-
mislogiikkaansa – konsensus on edelleen sääntö ja ylikansallisten 
instituutioiden rooli on rajoitettu – jatkuva yhteydenpito kansallis-
ten ja Euroopan tason toimijoiden välillä tekee ulkopolitiikan har-
joittamisen vähemmän eroavaksi muista EU:n politiikka-alueista 
kuin ennen.47

Byrokratia on eräässä mielessä korvannut diplomatian. Vanhoonacker kump-
paneineen hyväksyvät perinteisen byrokraattisen politiikkamallin yhdeksi teoreet-
tiseksi innoituksen lähteeksi selitettäessä tällaista politiikkaa. He etsivät työkaluja 
ja käsitteitä myös vertailevasta politiikantutkimuksesta, hallinto-opista sekä jo 
mainitusta monitasoisen hallintajärjestelmän tutkimuksen työkalulaatikosta. 

Kirjoittajat näkevät, että erityisesti neljä kysymystä ansaitsevat jonkinlaisen 
pohdinnan. Ensiksi he kysyvät keitä nämä uudet ulkopolitiikan eurobyrokraatit ovat. 
Tarkempi katsaus paljastaa, että toimijoiden taustat ovat hyvin monipuolisia; siinä 
mielessä he eroavat huomattavasti perinteisistä unionin virkamiehistä. Voisimme 
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päätellä, että tavallaan ulkopolitiikka sallii tai vaatii ikään kuin laajemman rekry-
tointipohjan. Miten tämä on mahdollista neuvoston tai komission sääntöjen poh-
jalta, sitä eivät tutkijat kysy eivätkä selvitä.

Toinen kysymys on miksi eurobyrokraattien rooli on tärkeä. Kirjoittajat näke-
vät, että vaikka ulkopoliittiset byrokraatit unionin tasolla eivät suorastaan ohita 
jäsenmaiden poliittisia toimijoita, heidän valmisteluvastuunsa, käytettävissä olevat 
resurssit sekä kansallisvaltioiden päättäjiä ja virkamiehiä monipuolisempi infor-
maation saanti takaa heille huomattavan valta-aseman. 

Koska byrokratioita on monia, tutkijat kysyvät vielä miten byrokratiat toimi-
vat keskenään. Huomio on kyseisen byrokratian monimutkaisessa koordinoinnissa, 
jota tapahtuu usealla tasolla: unionin byrokratian eri toimielimien ja komiteoiden 
välillä; unionin ja jäsenmaiden välillä; sotilas- ja siviilielimien välillä; päämajan ja 
operaatioiden välillä; sekä vielä usein unionin ja Naton vastaavien elimien välil-
lä, koska unioni hyödyntää kriisinhallinnassaan osittain Naton elimiä ja resursseja 
välttääkseen päällekkäisyyksiä. Vastaus tähän kysymykseen on pikemminkin ku-
vaileva kuin analyyttinen tai kyseenalaistava.

Vielä mainittu tutkielma pohtii, kuinka tällaista eurobyrokratiaa valvotaan 
poliittisesti ja demokraattisesti. Kirjoittajat huomauttavat, että vaikka periaatteessa 
konsensukseen perustuva käytäntö vallitsee unionin ulkopolitiikassa, käytännössä 
jäsenmaiden hallitukset eivät aina, ja vielä vähemmän niiden kansanedustuslaitok-
set, pysty vaikuttamaan tähän pitkälti rutiininomaiseen ja teknokraattiseen ulko-
politiikan prosessiin. 

Tässä on sekä itse ulkopolitiikan että kirjamme kannalta ehkä kaikkein mie-
lenkiintoisin solmukohta koko kysymyksenasettelussa. Onko ulkopolitiikka nou-
semassa, rahapolitiikan tavoin, valtiotasolta unionin tason tehtäväksi? Jos näin on, 
silloin ehkä myös ulkopolitiikan teorian tulisi seurata mukana? Yksi kysymys tässä 
katsannossa on jäsenmaiden rooli. Toinen on demokratia. Häipyykö ulkopolitiikan 
demokraattinen valvonta, jos ulkopolitiikka nousee unionin tasolle?

Mainitut tutkijat nostavat tässä yhteydessä esille keskustelun unionin ylei-
sestä demokratiavajeesta ja sen mahdollisesta täyttämisestä Euroopan parlamentin 
roolin kasvattamisella. Mutta he eivät anna selkeää vastausta, pystyisikö tällainen 
demokraattinen valvonta lopulta tunkeutumaan unionin monimutkaiseen ulko-
politiikkakoneistoon.48 

Tässä katsannossa unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on pää-
tynyt jonkinlaiseen valtioidenvälisyyden ja ylikansallisen ulkopolitiikan välimaas-
toon, jossa osa ulkopolitiikasta on ainakin kansalaisten valvonnan tavoittamatto-
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missa.49 Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Kristi Raik on väitöskirjas-
saan vuodelta 200350 tarkastellut Viron liittymistä unioniin ja todennut, että jopa 
liittyminen unioniin on, etenkin viimeisissä laajennuksissa, osittain epädemokraat-
tinen hanke. Unionin ja erityisesti komission taholta korostetaan laajentumishank-
keiden yhteydessä, kun sellainen hanke on kerran aloitettu, niiden väistämättö-
myyttä. Jo tämä väistämättömyys, joka siis kieltää vaihtoehdot matkan varrella, 
on demokratian vastaista, koska demokratia perustuu juuri valintojen tekemiseen. 
Jäseneksi haluavan on lähes ilman neuvotteluvaraa hyväksyttävä noin 80 000 si-
vua unionin lainsäädäntöä ja koko hakemusajan alistuttava komission käytännöil-
le, mukaan luettuna komission korostamat aikarajat.   

Laajemmassa tarkastelussa tutkijayhteisö on erimielinen siitä, tulisiko olla 
lainkaan huolissaan demokrativajeesta vai pitäisikö se nähdä päinvastoin yhden-
tymisen syventymisen edellytyksenä. On esitetty, että useimmat unionin toimi-
valtaan kuuluvat asiat ovat joka tapauksessa sellaisia, että ne sopivat paremmin 
virkakoneiston kuin vaaleilla valittujen elimien päätettäväksi. Jos asiat alistetaan 
äänestyksenalaisiksi ja tavallaan enemmistön ohjaamaksi jäsenvaltioiden konsen-
suksen sijasta, unioni tuskin säilyisi elinvoimaisena.51    

Mikäli lähestymme Euroopan unionin ulkopoliittista päätöksentekoa psy-
kologisten teorioiden kannalta, pääpiirteissään samat teoriat voisivat periaattees-
sa päteä kuin kansallisvaltion kohdalla. Psykologisia teorioita ei tässä yhteydessä 
voida kuitenkaan pitää sellaisina, että ne pystyisivät tai edes yrittäisivät jonkin-
laiseen Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden ulkopolitiikan kokonaisselitykseen. 
Tutkimuksia, joissa olisi sovellettu psykologisia teorioita Euroopan unioniin, onkin 
vaikea löytää, mikäli sellaisia on ensinkään olemassa. On silti todennäköistä, että 
tämäkin suuntaus saa jossain vaiheessa sovellutuksensa esimerkiksi jonkin unionin 
laajuisen ulkopoliittisen kriisin tarkastelemisen yhteydessä. Huomio olisi ehkä vie-
lä enemmän kuin kansallisvaltion kohdalla henkilökemioissa ja luottamuksessa; 
sillä perusteella, että juuri ne voisi nähdä perusedellytyksenä unionin yhteiselle 
toimijuudelle ja solidaarisuudelle. 

Yhteisen ulkopolitiikan rajat

Konstruktivistit ovat esittäneet, että Euroopan unionin asettama haaste ja samal-
la tutkimuskysymys kansainvälisten suhteiden tutkimukselle on ymmärtää kol-
lektiivisen eurooppalaisen identiteetin syntymisen ehtoja. Euroopan yhdentymi-
nen voidaan tässä katsantokannassa nähdä hankkeena, joka mahdollisesti johtaa 
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yhteistyövaraiseen turvallisuusjärjestelmään, jossa valtiot asemoituvat toisiinsa 
myönteisesti ja näkevät, että jokaisen turvallisuudesta tulee kaikkien turvallisuut-
ta.52 Tässä kehityksessä valtiot eivät yksinomaan samaistu toisiinsa, vaan ne alka-
vat nähdä ulkomaailman entistä samankaltaisemmin. Seurauksena voi esimerkiksi 
olla jaettu käsitys uhkakuvasta tai yhteisistä eduista valtioille, jotka ovat aiemmin 
määritelleet uhat ja edut yksinomaan omasta kansallisesta katsantokannasta. Täl-
laisessa tutkimusasetelmassa tutkijan tulisi löytää tai muotoilla kyseinen identi-
teetti, sitten tarkastella sen mahdollista merkitystä ulkopolitiikan suhteen, tutkia 
niitä kanavia sekä syyn ja seurauksen logiikkaa, joilla tämä identiteetti välittyy 
ulkopolittiiseen päätöksentekoon ja lopulta toimintaan.

 Mistä lähteestä tällainen eurooppalainen identiteetti sitten ammentaa? 
Berliinin Freie Universität -yliopiston professori Thomas Risse, jonka voimme 
lukea konstruktivistisen koulukunnan piiriin, ei näe uuden eurooppalaisen 
identiteetin syntyä poikkikansallisessa kansalaisyhteiskunnassa mutta ei 
myöskään eurooppalaisten instituutioiden vaikutuksessa. Hänen nähdäkseen 
eurooppalaistuminen tapahtuu kansallisvaltion tasolla. Kyseessä on asteittainen 
kehitys, jonka myötä kansakuntien identiteetti määritellään uudelleen. Tästä 
katsantokannasta seuraa luonnollinen johtopäätelmä, joka voi selittää yhdentymisen 
vaikeuksia. Kehittyessään asteittain yksittäisissä maissa, eikä jotenkin yhtäaikaisesti 
eurooppalaisessa institutionaalisessa kehyksessä, tuo kehitys on väistämättä 
epätasaista. Epätasainen kehitys tietenkin nostaa pinnalle ristiriitoja ja heikentää 
unionin toimintakykyä.53

Mikäli eurooppalaista identiteettiä korostavaa lähestymistapaa haluaa 
arvostella, voisi asettaa kysymyksen: onko sellaista identiteettiä olemassakaan? 
Euroopan komissio on toki omilla rahoitusohjelmillaan pyrkinyt selvittämään, 
mitä eurooppalainen identiteetti pitää ja voisi pitää sisällään. Tutkimustuloksia 
luotaavan komission raportin otsikko vuodelta 2012 Unfinished Business54 tiivistää 
sanoman: mitään yhteistä identiteettiä ei ole vielä saavutettu. Muut tutkimukset 
osoittavat, että vain pieni osa kansalaisista samaistuu unioniin; useimmiten 
suhtautuminen perustellaan jäsenyydestä koituvilla hyödyillä tai haitoilla, ei yhteen 
kuulumisen tunteella. Mitä vahvemmin kansalainen samaistuu jäsenvaltioonsa, 
sitä varauksellisempi hän on yhdentymisen syvenemisen suhteen.55 

Euroopan unionilla ei ole takanaan paljon sellaisia kollektiivisia suuria koke-
muksia, joita voisimme pitää identiteetin peruskivinä, kuten yhdessä käyty sota tai 
yhteisen vihollisen kokeminen. Tällainen hauras identiteetti, jota täytyy rakentaa 
hyvin hajanaisista aineksista, ei välttämättä ole identiteetti lainkaan. Korkeintaan 
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yhteistä identiteettiä voi hakea yhteisestä laajemmasta historiasta, mahdollisesti 
kristinuskosta, ylittäen ajoittaiset sodat ja keskinäissuhteiden vaihtelut. Sellainen-
kin historiantulkinta tuo helposti lisää jakolinjoja unionin sisälle, esimerkiksi ka-
tolisen etelän ja protestanttisen pohjoisen välillä, kuten Ulkopoliittisen instituutin 
johtaja Teija Tiilikainen on väitöskirjassaan huomioinut.56 

Näin identiteettiteoria itsessään jää Euroopan unionin ulkopolitiikan käsit-
telemisen yhteydessä verraten hankalaksi tutkimuksen työkaluksi. Parhaimmil-
laan se voi muotoutua sivistyneeksi tulkinnaksi, mutta todennäköisesti tällainen 
teoretisointi sortuu tahattomaan jossitteluun. 

Yllä kuvatusta asetelmasta on johdettu erilaisia skenaarioita unionin tule-
vaisuudesta. Tampereen yliopiston professorin Tapio Raunion esittämästä kolmes-
ta vaihtoehdosta ensimmäinen on unionin säilyminen varsin muuttumattomana, 
eli yhdistelmänä ylikansallisuutta ja hallitustenvälisyyttä. Toinen vaihtoehto olisi 
unionin kehittyminen aidoksi ylikansalliseksi demokratiaksi omine pääministerei-
neen, liittohallituksineen ja liittovaltioparlamentteineen. Kolmas vaihtoehto taas 
olisi askel taaksepäin: yhdentyminen osittain purkaantuisi ja rakentuisi jäsenmai-
den keskinäiselle verkostoitumiselle, joka toimisi eri politiikkalohkoilla erilaisten 
maaryhmien yhteistyönä.57 Ensimmäistä vaihtoehtoa hän pitää todennäköisim-
pänä myös tulevaisuudessa, sillä se edustaa jonkinlaista tasapainoa vastakkaisten 
tavoitteiden välillä ja kaikkinainen perustavalaatuinen muutos unionissa on yli-
päänsä hankalaa.

Mitä tulee ulkopolitiikkaan, yksi vaihtoehto on siis luopua unionin yhteisen 
ulkopolitiikan tarkastelemisesta ikään kuin se jo olisi liittovaltio. Huomio tulisi 
kaventaa jäsenmaiden ulkopolitiikkaan unionin yhteydessä. Näin osittain hyväk-
syttäisiin realistien tai valtioidenvälisyyttä korostavan koulukunnan väite: ei ole 
olemassa mitään unionin yhteistä ulkopolitiikkaa, vaan ainoastaan jäsenmaiden 
ja etenkin suurten jäsenmaiden yhteenlaskettu sekä usein ristiriitainen ulkopoli-
tiikka. Tällainen tilannekuva voi kuitenkin toimia lähtökohtana myös muille kuin 
puhtaasti realistisille analyyseille. On paikallaan listata joitakin esimerkkejä tällai-
sesta suuntauksesta. Niiden yhteisenä haasteena on yrittää juuri piirtää ääriviivoja 
sille, kuinka paljon voimme puhua yhteisestä ulkopolitiikasta ja kuinka paljon on 
kyse perinteisestä kansallisvaltioiden ulkopolitiikasta.

Englantilaisen Staffordshiren yliopiston professori Brian White on vuon-
na 2001 ilmestyneessä kirjassaan Understanding European Foreign Policy58 lähtenyt 
tarkastelemaan jäsenmaiden ulkopolitiikkaa kolmella toisiinsa liittyvällä ulottu-
vuudella, jotka ilmaisevat eurooppalaisuuden asteita eri ulkopolitiikkalohkoilla: 
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1) Euroopan komission toimialaan kuuluvat politiikka-alueet kuten kauppa ja 
kehityspolitiikka, 2) Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka, 
3) sekä lopulta jäsenmaiden kansalliset ulkopolitiikat. Tehtävä on valita kulloinkin 
käsillä olevan tutkimuskohteen mukaan asiaankuuluva ulkopoliittinen toimija tai 
toimijat mainitun kolmijaottelun pohjalta, ja soveltaa sitten asainmukaista tut-
kimusotetta. Whitella, joka on ajattelijanlaadultaan konstruktivisti, on itsellään 
mielessä identiteetit, diskurssit ja muut vastaavat konstruktivistiset käsitteet sekä 
tutkimusotteet. 

Edellisestä nousee kysymys ulkopolitiikan muutoksesta. Muuttaako unionin 
jäsenyys valtion ulkopolitiikkaa, ja miten tällainen muutos tapahtuu? Kööpenha-
minan yliopiston professori Ian Manners ja Kentin yliopiston professori Richard 
Whitman ehdottavat kirjassaan Foreign Policy of European Union Member States59 
vuodelta 2000, että jäsenvaltioiden ulkopolitiikkaa tulisi vertailla kolmen kate-
gorian kautta: 1) ulkopolitiikan muutos, joka perustuu käsitteisiin sopeutuminen 
ja sosialisaatio; 2) ulkopolitiikan prosessit eli byrokraattiset ja valtioiden sisäpoli-
tiikkaan liittyvät tekijät; 3) ja ulkopoliittinen toiminta, erityisesti sen perusteella 
tapahtuuko tämä toiminta unionin puitteissa ja avustuksella vai itsenäisesti. 

Tällainen kaava auttaisi hahmottamaan ne ulkopolitiikan osat tai piirteet, 
jotka pysyvät samana, ja ne jotka muuttuvat. Sen ensimmäinen osa eli sopeutu-
minen ja sosialisaatio periaatteessa selittävät ulkopolitiikan muutosta. Voisi ehkä 
kuvitella, että tuo muutos on suurinta erityisesti pienten jäsenvaltioiden kohdalla.  
Dublinin yliopiston Jean Monnet -professorina toimivan Ben Tonran teos The Eu-
ropeanization of National Foreign Policy: Dutch, Danish and Irish Policy in the European 
Union60 vuodelta 2001 onkin huomionarvoinen Suomen kannalta, sillä se analysoi 
juuri pienten jäsenmaiden ulkopolitiikkaa unionin yhteydessä. Tonra kiinnittää 
huomiota yhtäältä niihin muotoihin, joita yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 
unionissa edellyttää. Mutta vielä enemmän hän paneutuu niihin jaettuihin arvoi-
hin ja käsityksiin perustuviin epämuodollisiin normeihin ja käytäntöihin, joihin 
jäsenmaat ulkopolitiikassaan mukautuvat. Kyseessä on tyypillinen jälkistruktu-
ralistinen tai postmodernistinen suuntaus, joka soveltaa dekonstruktiota ulkopo-
litiikan analyysiin, eikä se tuota mitään uutta teoriaa tai merkittävää uutta tietoa, 
mutta on silti ajatuksia herättävä kehitelmä ulkopoliittisesta sopeutumisesta. 

Tanskalainen Henrik Larsen on vuoden 2009 analyysissään yrittänyt kehit-
tää edellisiä suuntauksia. Myös hän näkee tarpeen jonkinlaiselle omalle analyy-
sikehikolle silloin, kun tarkastellaan Euroopan unionin jäsenmaan politiikkaa.61 
Larsenin malli ei kovin paljon eroa edellä mainituista Whiten taikka Mannersin 
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ja Whitmanin mallista siinä suhteessa, että sekin näkee jäsenmaan ja unionin 
suhteen ulkopolitiikan teossa muuttujana aihealueesta riippuen. Tietyllä tavalla 
kyse on 1970-luvulla esiintyneen uusliberaalin kansainvälisten suhteiden teorian 
elvytyksestä; myös tuolloin ajateltiin, että valtion politiikkaa ei määrittele mikään 
yleinen voimatasapaino, vaan ulkopolitiikkaa ja kansainvälistä politiikkaa tulee 
tarkastella aihealueittain. Turvallisuuspolitiikassa esimerkiksi pätevät eri säännöt 
kuin kauppapolitiikassa tai siviili-ilmailun alueella. 

Larsen jakaa unionin politiikan joko intensiiviseksi ja resursseja käyttäväksi 
taikka sen vastakohdaksi, sekä jäsenmaiden politiikan sellaiseksi, missä jäsenmaal-
la joko on tai ei ole tarmokkaasti ilmaistua toimijuutta. Kaikkein haastavin tapaus 
Larsenin mukaan on sellainen, jossa sekä unionilla että jäsenmaalla on sekä vahva 
toimijuus että vahvat edut. Tällöin ulkopolitiikkaa tehdään sekä unionin tasolla 
että jäsenmaan toimesta itsenäisesti. Larsenin mukaan näitä erilaisia yhdistelmiä 
tulee arvioida osittain erilaisten linssien lävitse. Ne tulee ymmärtää erilaisina po-
liittisen toiminnan areenoina, joissa toimivat eri säännöt ja käytännöt.

Yllä esitellyt harvalukuiset esimerkit piirtävät vain karkean kuvan siitä 
haasteesta, jonka Euroopan unionin yhteisen ulkopolitiikan syntyminen, joka ei 
kumminkaan tapahdu liittovaltion puitteissa, on asettanut ulkopolitiikan tutki-
mukselle. Laajemmassa katsannossa voimme erottaa näkemyksen, että unionin 
olemassaolo ei muuta mitään teoreettisesta näkökulmasta. Toisaalta jotkut näke-
vät tarpeen juuri Euroopan unionille tai sen jäsenmaille sovellettavalle erityiselle 
teoreettiselle mallille. Toistaiseksi tällaiset mallit siitä, millä aihealueella, kuinka 
paljon ja missä tilanteissa jäsenmaat sopeutuvat unionin yhteiseen ulkopolitiik-
kaan, näyttävät palautuvan perinteisiin selitystekijöihin: jäsenmaiden voima, Eu-
roopan unionin toimivalta, byrokratioiden rutiinit ja identiteetin muodostus. 

Yhtä kaikki voimme todeta, että vaikka tällainen teoretisointi on vasta al-
kamassa, se pitää sisällään jo useita näkemyksiä. On todennäköistä, että kansain-
välisten suhteiden tutkimuksessa tai ulkopolitiikan tutkimuksessa ei päästä asias-
sa mihinkään lopulliseen yksimielisyyteen taikka teoreettiseen kompromissiin. 
Tuleva tutkimus noudattanee kansainvälisten suhteiden yleistä kaavaa: se tulee 
etenemään erilaisten väittelyiden ja keskusteluiden kautta dialektisesti aina uusiin 
malleihin, teorioihin ja koulukuntiin.
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LOPPUSANAT

Olemme kirjassamme käyneet lävitse laajan rintaman ulkopolitiikan ja kansain-
välisten suhteiden tutkimuksen koulukuntia ja teorioita. Toivomme että olemme 
näin pystyneet laajentamaan lukijan näköpiiriä ulkopolitiikasta ja kansainvälisistä 
suhteista. Ei ole mitään yksiselitteistä ja kiistatonta tapaa vertailla teorioita. Tie-
teenfilosofia tarjoaa lähtökohdaksi useita kilpailevia malleja siitä, mitä on tieto, 
mikä on teorian asema sen hankkimisessa, minkälainen on hyvä teoria ja miten 
siihen päästään. Teoriat puolestaan perustuvat näille kilpaileville metateoreettisil-
le näkemyksille. Mitään yhtä ja kaikkien hyväksymää tietoteoriaa, joka tarjoaisi 
perustan sille, että äänekkäästi julistaisimme yhden teorian toista paremmaksi, ei 
ole olemassa. Aiempi kartesiolainen (matemaatikon ja filosofin René Descartesin 
mukaan) usko siihen, että loppujen lopuksi löydetään pysyvä ratkaisu tieteellisen 
metodin ongelmaan, eli tie varmaan tietoon, on jo haipunut.1 Nykyinen käsitys on 
yhä selkeämmin sellaisen ajattelun puolella, että tutkijoiden tulee pyrkiä keskuste-
luyhteisöihin, joissa vastavuoroinen teorioiden arviointi, käytännöllinen keskustelu 
ja järkiperäinen vakuuttelu kukoistavat.2 

Kirjassa esittelemiämme teorioita ja koulukuntia on myös siksi hankala aset-
taa samaan vertailukehikkoon, että ne liikkuvat niin eri tasoilla. Ei ole yhtä tosiasi-
oiden tietopankkia, jota vasten voisimme teorioitamme verrata, vaan kukin teoria 
omaa sille räätälöidyn todistusaineiston ja sovellutusalueen. Yhden historiallisen 
tapahtuman kautta teorioiden vertaileva pohdinta on kuitenkin käytännönlähei-
sempää. Alkusanoissa mainitsimme, että soveltuvin osin havainnollistamme teori-
oitamme Ukrainan vuonna 2013 alkaneen ja seuraavana vuonna sodaksi yltyneen 
kriisin kautta, erityisesti Venäjän osuuteen siinä. Emme ehkä voi panna koulukun-
tia ja teorioita paremmuusjärjestykseen, mutta voimme tarkastella, voidaanko nii-
tä ylipäänsä soveltaa puheena olevaan ilmiöön, mitä ne siitä voivat kertoa ja mitkä 
ovat niiden käytännölliset eroavaisuudet.

Vaikka sellaisia vertaisarvioinnin läpikäyneitä tutkimuksia ei kirjan kirjoit-
tamisajankohtana juuri ole ollut saatavilla, jotka soveltaisivat jotakin käsittele-
määmme teoriaa syvällisesti kyseiseen tapaukseen, kansainvälisten suhteiden tut-
kijat ovat silti kirjoittaneet aiheesta monilla journalistisilla tai puoliakateemisilla 
areenoilla. Lisäksi voimme aina spekuloida kilpailevista teoreettisista lähtökohdis-
ta käsin. Mitä siis ulkopolitiikan teoriat kertovat Ukrainan kriisistä?   

Ei ole mitään tasapuolista tapaa vastata tähän kysymykseen. Yksi tapa tuo-
da käsittelemämme teoriat yhteen yhden historiallisen ilmiön tarkastelemisessa on 
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esittää kolme kysymystä: Olisiko jonkin teorian avulla voitu ennustaa tapahtumien 
kulku? Millä tavoin eri teoriat johtaisivat meidät selittämään tai ymmärtämämään 
mistä tässä kaikessa on kysymys? Antavatko teoriat ohjeita ja työkaluja valtion 
ulkopoliittiselle johdolle kohdata tällainen tilanne, eli kertovatko ne mitä pitäisi 
tehdä? 

Teoriat eivät ennusta tapahtumia

Useimmat ulkopolitiikan ammattilaiset – olivatpa he poliittisia päättäjiä, virka-
miehiä tai tutkijoita – olivat yllättyneitä tapahtumien kulusta Ukrainassa. Kohta 
sen jälkeen, kun Venäjä oli sotilaallisesti ottanut Krimin niemimaan haltuunsa, 
eräässä arviossa todettiin sattuvasti: “Harva ihminen Sarah Palinin ja muutaman 
venäläisen astrologin lisäksi kykenivät ennustamaan Venäjän sotilaallisen interven-
tion Ukrainassa.”3 

On totta, että tutkijat, jotka ammattiryhmänä ovat todennäköisesti mui-
ta taipuvaisempia tarkastelemaan asioita teoreettisesta katsantokannasta, eivät 
olleet ensimmäisinä ennakoimassa tapahtunutta. Jotakin tutkijoiden melko vaa-
timattomasta ennustuskyvystä paljastaa kysely, joka suoritettiin yhdysvaltalaisten 
tutkijoiden keskuudessa helmikuun lopulla 2014, eli vain muutama päivä ennen 
Krimin valtausta. Kyselyyn vastasi 909 tutkijaa, noin kolmannes kaikista niistä, 
jotka kyselyn tekijät arvioivat alan akateemisiksi asiantuntijoiksi Yhdysvalloissa.4 

Vastaajista vain runsaat 14 prosenttia vastasi myöntävästi kysymykseen, uskoi-
vatko he ”Venäjän sotavoimien sekaantuvan Ukrainan poliittiseen kriisiin”. Kiel-
tävästi vastasi noin 57 prosenttia ja loput vajaa kolmannes vastasi, etteivät tiedä. 
Kaikkein huonoiten ennustamisessa pärjäsivät yllättäen kokeneet tutkijat niistä 
25 laitoksesta, jotka kyselyn tekijät arvioivat huippuyliopistoiksi tai johtaviksi tut-
kimuslaitoksiksi. He ehkä olivat liiaksi taipuneita jatkuvuuden korostamiseen tai 
tukeutuivat nuoria tutkijoita enemmän vanhaan tilannekuvaan.

Kun pannaan merkille vastanneiden itsensä ilmoittama koulukuntasuunta-
us, huonoiten ennakoivat kansainvälisen politiikan niin sanotut liberaalit. Tulos ei 
ehkä ole yllätys. Se johtunee siitä, että puheena olevilla teoreetikoilla on taipumus 
alleviivata kansainvälisen oikeuden ja kansainvälisten instituutioiden merkitystä 
valtioiden käyttäytymisessä. Kuten nyt tiedämme, tällainen optimismi osoittautui 
kyseisessä tapauksessa perusteettomaksi. Konstruktivistit, jotka tähdentävät iden-
titeettien merkitystä, eivät osanneet arvata paljon liberaaleja paremmin. Heidän 
joukossa oli tosin muita lukuisammin ”en osaa sanoa” vastauksia. Realistit olivat 
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ennusteissaan hieman edellisiä parempia, joskin heistäkin vain noin kuudesosa vas-
tasi uskovansa Venäjän sekaantuvan sotilaallisesti kriisiin. Realistien muita parempi 
menestys on tietenkin odotettavissa juuri käsiteltävän kaltaisessa kriisissä, painot-
taahan oppisuunta ylipäänsä voimapolitiikan osuutta kansainvälisessä politiikassa. 
Sellaiset tutkijat, jotka eivät julistautuneet minkään koulukunnan hengenheimo-
laisiksi, ennustivat tulevan kehityksen vielä realisteja paremmin. Ne jotka ilmoit-
tivat itsensä määrällisten (kvantitatiivisten) tutkimusmetodien kannattajiksi, puo-
lestaan onnistuivat ennakoinnissaan jonkun verran useammin kuin laadullisten 
(kvalitatiivisten) metodien kannattajat. Vielä on huomioitava, että juuri Venäjän 
taikka turvallisuuspolitiikan tutkijoiksi ilmoittautuneet arvioivat tapahtumat etu-
käteen hieman muita kansainvälisten suhteiden tutkijoita paremmin. 

Yhtä kaikki minkään mainitun alaryhmän sisällä oikein ennustavien mää-
rä ei ylittänyt kahtakymmentä prosenttia. Luultavasti mikä tahansa kyselyryhmä 
olisi yltänyt samaan. Voimme siis ehkä päätellä, että teoriat eivät ole kovin hyviä 
työkaluja päivänpoliittisten tapausten ennakoinnissa. 

Useimmat yhteiskuntatieteelliset teoriat eivät kuitenkaan edes väitä, että 
niillä olisi tällaisten asioiden suhteen suurta tai yhtään mitään ennustuskykyä. Tar-
kasteltaessa asiaa tarkemmin, on vielä kysyttävä, mitä ne tutkimussuuntaukset, 
jotka ilmoittavat omaavansa edes jonkinlaista ennustusvoimaa, sillä tarkoittavat. 
Lähimmäksi väitettä, että teorian avulla voimme ennustaa tapahtumia, tulee ken-
ties rationaalisen valinnan teoria, erityisesti sen kehittyneet muodot, jotka nojau-
tuvat suureen tietomäärään eikä pelkkiin malleihin. Tällöinkin edellytyksenä on 
– paitsi että itse kysymys on asetettu oikein – että tutkijalla on käytettävissä pal-
jon oikeaa tietoa toimijoiden ajattelusta. Jos tarkastelisimme esimerkiksi Venäjän 
päätöksentekoa kyseisessä tapahtumaketjussa, tulevaisuuden arvioiminen edel-
lyttäisi käsitystä Venäjän päättäjien todellisista näkökannoista, tietoa heillä käy-
tössä olevasta tiedosta sekä vielä heidän uskomuksistaan mahdollisten valintojen 
lopputulemista ja niiden paremmuusjärjestyksestä. Koska kyseessä on strateginen 
valintatilanne, tarvitsisimme myös tietoa Venäjän etukäteisarvioinneista muiden 
toimijoiden (kuten Ukrainan, Euroopan unionin, Yhdysvaltain ja Kiinan) toden-
näköisistä reaktioista erilaisiin Venäjän valintoihin. Tällainen analyysi edellyttäisi 
lopulta myös jonkinlaista ymmärrystä Venäjän päättäjien riskinottotaipumuksis-
ta. 

Tällaista tietoa tai edes hyvää arviota ei ole useimmiten mahdollista saa-
da ilman syvempää kyseisen päätöksentekotilanteen tutkimista yksityiskohtaisen 
lähdeaineiston pohjalta. Ei silti ole mahdotonta, että Venäjän valintatilanne olisi 
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voitu mallittaa melko yksinkertaisenkin peliteorian muotoon ja ehkä osua oikeaan 
pelkän yleisen tiedon tai asiantuntemuksen perusteella. Mutta jonkun olisi pitänyt 
ensin asettaa peliteoreetikoille tällainen tehtävä suhteessa tilanteeseen, jota vain 
harva piti mahdollisena tai todennäköisenä ennen varsinaisia tapahtumia. Peliteo-
reetikot itse eivät useinkaan lähde omin päin mallittamaan kaikkia mahdollisia 
kriisejä etukäteen saatikka keräämään laskutoimitusten vaatimaa tietoa.

Näyttää kiistattomalta, että mikään teoria ei olisi pystynyt ennakoimaan 
sellaisia Ukrainan kriisin käänteitä kuten presidentti Viktor Janukovytšin pakoa 
Venäjälle tai malesialaisen matkustajakoneen alasampumista. Silti juuri näillä ta-
pahtumilla oli suuri vaikutus tapahtumien kulkuun. Yhtä vähän olisi mahdollista 
jonkin teorian avulla vastata sellaisiin vuoden 2014 syksyllä ja alkuvuonna 2015 
tutkijoille tiedotusvälineissä asetettuihin kysymyksiin, kuten pitääkö Ukrainan tu-
litauko ja mitä tapahtuu, jos ei pidä. Se että tutkijat syystä tai toisesta silti ryhtyvät 
vastaamaan erilaisiin päivänpoliittisiin kyselyihin, on pidettävä jossain määrin eril-
lään heidän edustamiensa teorioiden ennustusvoimasta.

Monet teoriat kertovat silti jotakin tulevaisuudesta. Realismi esimerkiksi 
ennakoi, että voimapolitiikka valtioiden välillä ei väisty minnekään. Jo sen pe-
ruslähtökohdat oikeuttavat väitteen, että muut vallat pyrkivät tasapainottamaan 
Yhdysvaltain kylmän sodan jälkeistä väliaikaista johtoasemaa. Niinpä realistinen 
teoria yleisellä tasolla ennustaa, jopa ilman sen parempaa tutkimista, että Venäjä 
yrittää puolustaa ja kasvattaa valta-asemaansa vaikka sotavoimin, mikäli sen voi-
mavarat siihen riittävät. Nykyisenkaltaisessa voimapoliittisessa tilanteessa realismi 
ilmiselvästi ennakoi, että Venäjä ei halua ”menettää” Ukrainaa lännelle. Realistisen 
teorian perusteella voi myös päätellä, että Venäjä, Kiina ja jotkin muut suurvallat 
hakeutuvat väliaikaisiin liittosuhteisiin pyrkiäkseen tasapainottamaan Yhdysval-
tain ylivaltaa. 

Realismi ei kuitenkaan pysty ennustamaan yksittäistä sotaa tai sen ajan-
kohtaa. Niin sanotun poliittisen realismin näkökulmasta valtion tai valtiomiehen 
toimintaa ei voi ylipäänsä ennustaa, sillä valtiomies voi joko noudattaa tai jät-
tää noudattamatta poliittisen realismin sääntöjä. Mikäli valtio säännönmukaises-
ti laiminlyö poliittisen realismin ohjeet ja ryhtyy tekemään päätöksiä esimerkiksi 
moraalisista tai oikeudellisista lähtökohdista, tällaiset valtiot toimivat todellisten 
etujensa vastaisesti ja saattavat vähin erin koko olemassaolonsa kyseenalaiseksi. 

Rakenteellinen realismi vuorostaan ennakoi, että moninapainen järjestelmä 
on epävakaampi kuin kylmän sodan kaksinapainen järjestelmä. Moninapaisessa 
maailmassa, joka on voimapolitiikan näkökulmasta paljon monimutkaisempi kuin 
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esimerkiksi kahden supervallan muodostama kansainvälinen järjestelmä, valtiot 
ovat alttiimpia moninaisille virhelaskelmille. Siksi sodat ovat todennäköisempiä 
moninapaisessa järjestelmässä ja erityisen todennäköisiä tilanteessa, jossa valtiot 
hakevat uutta tasapainoa yksien vallan laskiessa ja toisten noustessa. Tällaisen rea-
lismin yksinkertainen sanoma siis on, että sota ei ole poissuljettu politiikan jatke 
tai väline niin kauan kuin ei ole mitään maailmanhallitusta taikka ylivoimaisen 
suurvallan vastakkaista politiikkaa, joka tehokkaasti estäisi sotia yleensä tai jotain 
kyseistä sotaa erityisesti. Täten Ukrainan kaltaiset tapahtumat ovat tietyssä mie-
lessä luonnonlainomaisia ilmiöitä, vaikka tällaisia tapahtumia ei sinänsä voikaan 
ennustaa, kuten emme voi ennustaa jotakin yksittäistä myrskyä kuukausia tai edes 
viikkoja ennakolta. 

Milloin kyseessä on sellainen ulkopoliittinen kysymys, joka liittyy johon-
kin alueeseen, realismi ja geopolitiikka kulkevat usein käsi kädessä. Kuten geo-
politiikkaa käsittelevässä luvussa mainitsimme, jotkut geopoliitikot esittivät jo yli 
vuosikymmen sitten, että Ukraina on kylmän sodan jälkeisessä tilanteessa niin 
sanottu geostrateginen solmukohta. Mikäli Venäjän länsisuuntaus ja liittyminen 
Eurooppaan ei toteutuisi, Ukrainasta muodostuisi Venäjän ja läntisen Euroopan 
hankauskohta. Juuri näin on näyttänyt käyvän. Ehkä jo vuonna 2008 Venäjän ja 
Georgian lyhyen sodan yhteydessä, mutta viimeistään vuonna 2014, oli selvää, 
että Venäjä oli valinnut linjansa. Tuo linja ei veisi sitä mihinkään gorbatšovilaiseen 
”yhteiseen eurooppalaiseen kotiin”, mikä oli ollut jossain määrin vielä presidentti 
Boris Jeltsinin tavoite. Venäjä ei myöskään jäisi Yhdysvaltain junioripartneriksi 
esimerkiksi terrorismin vastaisen sodan nimissä, vaikka tältäkin saattoi hetken 
näyttää vuosituhannen alkupuolella. 

Nyky-Venäjän pyrkimyksenä on geopolitiikan näkökulmasta euraasialaisen 
imperiumin uudelleen rakentaminen. Ukrainan merkitys tällaisessa geopoliittises-
sa tilanteessa ei näin ollen johtuisi pelkästään Krimin niemimaalla sijaitsevasta 
Venäjän Sevastopolin laivastotukikohdasta – jolla silti on luonnollisesti sekä rea-
lismin että geopolitiikan kannalta suuri merkitys – vaan myös siitä, että Venä-
jä ilman Ukrainaa ei voi muodostua aidoksi euraasialaiseksi imperiumiksi. Ilman 
Ukrainaa Venäjästä voi korkeintaan tulla pääosin aasialainen imperiaalinen voima. 
Näin geopoliittisen ajattelun perusteella – mikäli analyytikolla olisi perustiedot 
vallitsevista olosuhteista, valtioiden voimavaroista, oletus niiden elinvoimasta ja 
laajemmista pyrinnöistä – olisi ainakin periaatteessa pääteltävissä, että nykyisissä 
olosuhteissa Venäjä vastustaisi kykynsä mukaan Ukrainan liukumista Euroopan 
unionin valtapiiriin ja mahdollisesti myöhemmin Naton jäseneksi.
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Monet ulkopolitiikan analyysin piiriin kuuluvat teoriat ovat hieman toisella 
tavalla ennakoivia kuin realismi tai geopolitiikka. Niitä ohjaa positivistiseen tie-
teenperinteeseen liittyvä ehdollisuus jos-niin -hengessä. Ne kertovat esimerkiksi, 
että tapahtuu asia x, jos ensin asia y tapahtuu, etenkin jos vallitsevat olosuhteet z. 
Tapahtuuko asia y ja vallitsevatko olosuhteet z on sitten erillinen kysymys. Kirjan 
luvuissa, jotka käsittelivät ulkopolitiikan analyysiä sekä toisaalta sisäpolitiikan ja 
ulkopolitiikan suhdetta, esittelimme joitakin tällaisia teorioita. Voimme esimer-
kiksi esittää olettaman, että mitä hajanaisempi sisäpoliittinen pelikenttä on, sitä 
suuremmassa määrin ulkopolitiikalla on sisäisiä rajoitteita, jolloin esimerkiksi so-
dan aloittaminen on vaikeampaa. Löydämme tällaiselle melko itsestään selvälle 
oletukselle tukea aiemmista tutkimuksista. Venäjän sisäpoliittinen kenttä, mikäli 
siksi luetaan toimeenpanovallan ja lakiasäätävän vallan elimet sekä tärkeimmät 
puolueet, on valtiojohdon tiukassa kontrollissa. Kansalaisyhteiskunta ja opposi-
tio on ajettu sisäpolitiikan marginaaliin eikä niillä juurikaan ole merkitystä pää-
töksenteossa. Näin voisimme otaksua, että sisäpolitiikka ei asettanut presidentti 
Vladimir Putinille suuriakaan rajoitteita, vaan hän saattoi Ukrainan politiikassaan 
valita haluamansa linjan. 

Tällaista tutkimusta kutsutaan joskus keskitason teoretisoinniksi erotuksena 
realismin tai konstruktivismin kaltaisista kansainvälisten suhteiden suurteorioista. 
Ukrainan kriisin suhteen tällainen tutkimusote ei välttämättä tuota kouraantun-
tuvia ennusteita. Useimmiten kyse onkin juuri joidenkin yleisten hypoteesien tes-
taamisesta jo tapahtuneisiin ilmiöihin. Tapahtumien ennustamisen näkökulmasta 
hankalaksi asian tekee lisäksi se, että harvoin edes olettamukset, jotka jo ovat 
saaneet tukea tapaustutkimuksista, pitävät sataprosenttisesti paikkaansa. Ne ovat 
vain suuntaa antavia tai suhteellisia; ne kertovat esimerkiksi, että jos asia y esiintyy 
olosuhteiden z vallitessa, niin 80-prosenttisesti tapahtuu ilmiö x.

Byrokraattista politiikkamallia voisi käyttää Venäjän Ukrainaa koskevan 
päätöksenteon analyysiin. Näin olisi sillä ehdolla, että meillä olisi tietoa siitä, ket-
kä tarkalleen kuuluvat kulloiseenkin päätöksentekoryhmään, mitkä ovat heidän 
vaikuttimensa, keskinäiset valtasuhteet, epämuodolliset suhteet toisiinsa ja niin 
edelleen. Mainitsimme, että tällaista uuskremlologista tutkimusta harrastetaan-
kin. Esittelimme niitä tiedonmurusia, joita kyseisestä päätöksenteosta tiedetään 
tai uskotaan tiedettävän. 

Mitä tulee ennustamiseen, hyvinkin informoidun kremlologin on silti syytä 
pysyttäytyä varovaisena. Periaatteessa kehityskulut niin Venäjän kuin muidenkin 
maiden päätöksenteossa ovat avoimia eikä paraskaan asiantuntemus yllä tulevai-
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suuden näkemiseen. 
Bruno Kreisky, Itävallan entinen liittokansleri, kertoo muistelmissaan, mi-

ten hänet esiteltiin kerran Yhdysvalloissa yhdeksi maailman parhaaksi Neuvosto-
liiton politiikan tuntijaksi. Kreisky, jota todellakin saattoi pitää neuvostojohdon 
asiantuntijana aivan kuten monia Suomen kylmän sodan kauden presidenttejä, 
oikaisi kuitenkin arviota. Hän sanoi henkilökohtaisesti tunteneensa sellaisia henki-
löitä, jotka olivat olleet vielä parempia Neuvostoliiton asiantuntijoita, mutta olivat 
silti ennustaneet Kremlin politiikan väärin; nimittän Vjatšeslav Molotov ja Nikita 
Hruštšov.5 Kreiskyn anekdootti on tervetullut muistutus ennustamisen vaikeudes-
ta, joka pätee myös Ukrainan kriisiin tai mihin tahansa dramaattiseen poliittiseen 
tapahtumaketjuun. 

Teoreettiseen kehykseen asetettuna yksityiskohtainen kremlologinen tieto 
voi auttaa muodostamaan uskottavia jälkikäteisselityksiä tai tulkintoja Venäjän 
päätöksenteosta. Todennäköisesti tutkijoiden tulee odottaa arkistojen avautumista 
eli muutamia vuosikymmeniä ennen kuin tällaista tutkimusotetta täysin määrin 
pystytään hyödyntämään. Näin byrokraattisen politiikkamallin sovellus käytän-
nössä yhdistyy tavanomaiseen poliittisen historian tutkimukseen. 

Psykologiset teoriat, jotka nekin kuuluvat kansainvälisen politiikan keski-
tason teoretisointiin, eivät yleensä edes väitä pystyvänsä ennustuksiin. Yksi poik-
keus on esittelemämme prospektiteoria, joka – päinvastoin kuin niin sanottu ra-
tionaalisen valinnan teoria – esittää, että päätöksenteko määräytyy lähtökohdan 
eikä odotetun hyödyn mukaisesti. Kyse on tavallaan psykologisesta peliteoriasta. 
Ihmiset ovat taipuvaisia pelaamaan varman päälle, mikäli kyse on voitoista, mutta 
ottamaan riskejä, kun kyse on tappioista. Voisimme tässä yhteydessä spekuloida, 
että Vladimir Putin oli Ukrainan kriisin alkuvaiheessa, jolloin kyse oli Ukrainan 
”menettämisestä”, alttiimpi riskinotolle kuin hän olisi tai tulisi olemaan kriisin 
edetessä. Kun Krimin niemimaan valloitus ja Ukrainan yleinen epävakauttami-
nen, jotka kummatkin estävät melko tehokkaasti Ukrainan mahdollisen Nato-
jäsenyyden, olivat jo saavutettu, riskinottotaipumus väheni. Tällainen teoreettinen 
ennustaminen kohtaa kuitenkin samat vaikeudet kuin rationaalisen valinnan teo-
ria. Konkreettisissa valintatilanteissa jonkun on ensin kyettävä asettamaan oikeat 
kysymykset ja tutkijalla on oltava verraten täydellinen tieto ”pelaajien” päämää-
ristä, olemassa olevista vaihtoehdoista, niiden kuvitelluista lopputulemista sekä 
vaihtoehtojen arvojärjestyksestä. 

Muista psykologista teorioista voimme mainita niin sanottua operationaalista 
koodia koskevan tutkimuksen. Mikäli meillä olisi edessämme todenmukainen Pu-
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tinin operatiivinen koodi, voisimme ennakoida, miten hän todennäköisesti toimii 
erilaisissa päätöstilanteissa; minkälaisessa tilanteessa hän on valmis perääntymään 
ja milloin hän on taipuvainen ottamaan suuriakin riskejä? Ennen Ukrainan kriisiä 
meillä tietenkin oli jonkinlainen käsitys tällaisista asioista – ja Ukrainan kriisin 
tutkimus tuo paljon lisää perusteltua ja kokemukseen perustuvaa tietoa. Olisi silti 
ollut ennenaikaista vuonna 2013 lähteä olemassa olevan tiedon perusteella enna-
koimaan Putinin tai hänen johtamansa Venäjän toimia Ukrainan kriisissä keväällä 
2014 millään suurella teoreettisella varmuudella.

Konstruktivismi tarkastelee kollektiivisia uskomuksia, kuten esimerkiksi 
Venäjän strategista kulttuuria tai identiteettiä. Sen mukaan ei ole olemassa mitään 
yksiselitteisiä kansallisia etuja, vaan nämä edut ovat yhteiskunnallisesti rakentu-
neita ja niin muodoin alttiita muutoksille – eräässä mielessä jopa kouriintuntu-
vista tapahtumista tai olosuhteista riippumatta. Olisimme mahdollisesti voineet 
olemassa olevan tutkimuksen perusteella päätyä ennakoimaan maan käyttäyty-
mistä Ukrainan kriisin kaltaisessa tilanteessa. Ehkä näin teki juuri se vähemmistö 
konstruktivisteista, jotka yllä mainitussa kyselyssä uskoivat Venäjän sotilaalliseen 
sekaantumiseen. Useimmat konstruktivistit ovat kuitenkin epävarmoja ennusta-
misen suhteen. He eivät lähde hevin määrittelemään suoria syy-seuraussuhteita 
taikka arvaamaan kansainvälisen politiikan lopputulemia, puhumattakaan konk-
reettisista tapahtumista. Juuri konstruktivismi on oppialan suurteorioiden etukär-
jessä sillä kannalla, että tulevaisuus on olennaisilta osiltaan avoin ja ennakoimaton. 
Sitä paitsi myös päämäärähakuinen ja hyvin suunniteltu toiminta voi johtaa mo-
niin ei-tarkoitettuihin seurauksiin. 
 

Tosiasioiden suodattimet
 
Ennustaminen ei siis ole ulkopolitiikan teorioiden ominta alaa. Kaikki teoriat sen 
sijaan väittävät, että ne ovat hyviä paitsi kuvaamaan, myös selittämään tai ymmär-
tämään ilmiöitä. Teoriat kertovat usein yleisellä tasolla, mitkä asiat ovat tärkeitä, 
mihin tulee kiinnittää huomiota. Käsittelimme selittämisen ja ymmärtämisen ero-
ja jo johdannollisessa luvussamme. Edellinen on ikään kuin ilmiön selittämistä ul-
koa päin, jonkin syyn esittämistä esimerkiksi valtion ulkopoliittiselle toiminnalle. 
Jälkimmäiselle on tunnusomaista toimijan, olkoonpa tuo toimija valtio tai valtion-
päämies, päätösten ja tekojen ymmärtäminen eläytymällä sisältä käsin kulloiseen-
kin tilanteeseen, tunkeutumista kyseisen toimijan perusteisiin. Useat teoriat ovat 
selkeästi yhtä ja toiset toista, mutta monet teoriat ovat myös jotakin siltä väliltä 
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tai molempia yhtä aikaa.
Realismi on tietenkin hyvin varustautunut selittämään jälkikäteen puheena 

olevaa sodaksi puhjennutta kriisiä. Tässä katsantokannassa esimerkiksi Venäjän 
osuudessa siinä ei ole mitään poikkeuksellista. Kyse on voimapolitiikasta ja tällaisia 
kriisejä voimme odottaa tulevaisuudessakin. Valtiot, etupäässä suurvallat, haluavat 
vähintään säilyttää ja mieluiten kasvattaa voimaansa eli kontrolloida muiden val-
tioiden käyttäytymistä. Mikäli ne siihen pystyvät, ne myös niin tekevät. Tämä ta-
pahtuu joko rauhanomaisen suostuttelun, poliittisen painostuksen tai suoranaisen 
väkivallan avulla. Venäjä ei ole tässä katsannossa poikkeus, eikä se siis ole jonkin-
lainen sui generis tai harvinainen häirikkö kansainvälisessä politiikassa. Realismin 
näkökulmasta mikä tahansa suurvalta vastaavassa tilanteessa kohtaisi samanlaisen 
haasteen. Lisäksi riippumatta siitä, kuka Venäjällä olisi vallassa tai minkälainen 
poliittinen järjestelmä siellä vallitsisi, tilanne olisi periaatteessa sama. Juuri tästä 
katsannosta käsin muutamat realistit ovat lähteneet jopa puolustamaan tai vä-
hintään suopeudella ymmärtämään Venäjän toimia. Perusasetelma on perinteinen 
turvallisuusdilemma, jossa Venäjä puolustaa etupiiriään, koska uskoo sen muuten 
valuvan mahdollisen tulevaisuuden vihollisen haltuun, vaikka tällaista laajempaa 
konfliktia ei juuri nyt olisikaan näköpiirissä. 

Geopoliittinen selitysmalli säestää realismia, vaikkakin tuo siihen vahvem-
man ideologisen leiman. Venäläisessä nationalistisessa ajattelussa, jonka president-
ti Putin on sisällyttänyt viralliseen politiikkaansa, Neuvostoliiton hajoaminen oli 
”1900-luvun suurimpia geopoliittisia katastrofeja”.6 Hän on ottanut useita aske-
leita korjatakseen katastrofin jäljet ja palauttaakseen Euraasian hallinnan. Geo-
poliitikko voisi tässä tilanteessa lausua, että ”kuka hallitsee Ukrainaa, hallitsee 
Euraasia”. Ukrainan tapahtumat voisi siis selittää erään aikakauden ratkaisevana 
taisteluna geopoliittisen solmukohdan hallinnasta. Klassisia geopoliittisia teorioita 
mukaillen Krimin, Ukrainan tai osan siitä voisi Venäjän näkökulmasta nähdä myös 
olevan kiinteä osa Venäjän ”valtioruumista”, jota ilman se ei ole elinkelpoinen.

Rationaalisen valintateorian soveltaminen on eräässä mielessä pelkkää edel-
listen selitysten mallittamista. Ei olisi vaikeaa muotoilla Ukrainan tilanteesta pe-
liteoreettista kuviota, vastaavasti kuten kirjassamme teimme esimerkiksi Irakin ja 
Syyrian kriisien suhteen. Vaikka on vaikea sanoa, olisivatko tällaiset mallit enem-
män kuvailua kuin selittämistä, voimme peliteorian avulla pelkistää monimut-
kaiset historialliset valintatilanteet strategisiksi – muiden toiminnasta riippuviksi 
– valinnoiksi. Näin havainnollistaisimme päätöksentekijöiden valintatilanteita, 
vaihtoehtoja ja hyötylaskelmia. Emme kuitenkaan voi useimmiten olla varmoja 
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siitä, kuinka paljon ja minkälaista tietoa kyseisellä päättäjällä on ollut hallussaan 
päätöstä tehdessään; mitkä olivat ne vaihtoehdot joita hän kuvitteli omaavansa ja 
mikä oli hänen vaihtoehdoille asettamansa paremmuusjärjestys missäkin olosuh-
teissa? Joten peliteoreettiset selitysmallit ovat pohjimmiltaan myös tulkintoja. 

Esittelimme kirjassa useita vaihtoehtoja siitä, miten psykologiset seikat voi-
vat vaikuttaa valtion ulkopolitiikkaan. Teoreettisesti ratkaiseva näkökohta on, että 
sen kohde on yksilö tai pienryhmä emmekä edellytä toimijalta täyttä rationaali-
suutta. Tämä valinta kehottaa – jos tarkastelukohteemme on edelleen Venäjän toi-
minta Ukrainan kriisissä – etsimään syitä erityisesti Venäjän ylimmäisen päätök-
sentekijän Vladimir Putinin henkilöstä ja psykologiasta, olettaen että toisenlaisen 
luonteen omaava presidentti olisi toiminut toisin. Esittelimme joitakin mahdollisia 
psykologisia malleja tai hypoteeseja käyttäen juuri tätä esimerkkiä. 

On tietenkin selvää, että psykologisilla tekijöillä on merkitystä ulkopolitii-
kassa. Edes rationaalisen valintateorian kannattajat eivät kiellä tätä, vaikka he ko-
rostavat rationaalisen valinnan teorian metodologista ylivoimaisuutta psykologisiin 
teorioihin nähden; teorian ei rationalistien mielestä pitäisi psykologisten teorioiden 
tapaan tarkastella jokaista tapausta ikään kuin yksittäistapauksena. Psykologisiin 
teorioihin nojaavat tutkijat taas näkevät juuri tällaisen menetelmän olevan hyvä 
henkilön käyttäytymisen ymmärtämiseksi. 

Psykologisten menetelmien vaikeus ulkopoliittisen päätöksenteon tutki-
muksessa on saatavilla olevan todistusaineiston heikkous. Julkisesti lausuttuja 
puheita tai ohjelmakirjoituksia ei voi pitää hyvänä todisteena, sillä ne voivat olla 
pelkkää propagandaa ja lisäksi niiden tuottamiseen osallistuu kokonainen koneis-
to avustajia. Toiminnasta, julkisesta esiintymisestä ja vartalon kielestä voi ehkä 
päätellä jotakin. Mutta päättäjiä ei voi testata psykologisissa laboratorioissa ja har-
voin edes haastatteluin tai kyselytutkimuksin. Totta kai on olemassa pöytäkirjoja, 
muistiinpanoja, muistelmia ja muita vastaavia lähteitä, joihin tutkijat jälkijättöi-
sesti saattavat päästä käsiksi. Silti tutkimuksen lähdeaineisto jää helposti anekdoo-
tinomaiseksi. Etenkään suurpolitiikassa emme voi todentaa mitään varmaa jonkin 
poliittisen päättäjän psykologiasta – saati päättäjän psykologisten ominaisuuksien 
siirtymisestä ulkopoliittiseen toimintaan. 

Näistä menetelmällisistä puutteista huolimatta ei ainakaan ymmärtävässä tai 
tulkitsevassa tutkimusotteessa, jossa pohditaan päättäjän tarkoitusperiä ja perus-
teita, psykologisia tekijöitä voi myöskään ohittaa. Kyseisessä esimerkkitapauksessa 
voisimme tarkastella Putinin riskinottotaipumuksia, kognitiivisia kykyjä arvioida 
tilannetta tarpeeksi järkiperäisesti, hänen operationaalista koodiaan ja luonteeseen 
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kytkeytyvää taipumusta käyttäytyä tällaisissa tilanteissa, tai vaikkapa tunteiden, 
kuten turhautumisen, loukkaantumisen tai kiukun merkitystä päätöksenteossa.  

Kollektiiviset uskomukset ovat myös asioita, joihin meidän tulisi kiinnittää 
huomiota ymmärtävässä tutkimusotteessa. Sellaiset asiat kuten kansanluonne, ide-
ologia, mielikuvat, strateginen kulttuuri, identiteetti, rooli sekä diskurssit eräässä 
mielessä ”edeltävät” rationaalista selitysmallia. Ne, samaten kuin yksilöpsykologi-
set seikat, ohjaavat toimijoiden tavan hahmottaa maailmaa, määrittelevät käsillä 
olevia yksittäisten tilanteiden päätösvaihtoehtoja sekä niiden paremmuusjärjestyk-
sen. Sikäli kuin tahdomme tarkastella Venäjän toimia Ukrainan kriisissä tällaisessa 
katsannossa, löydämme tietenkin paljon enemmän aineistoa kuin yksilöpsykolo-
gisessa tutkimuksessa. Voimme melko helposti arvioida Venäjän päätöksenteon 
ideologista tai diskursiivista kehystä. Venäjällä ei ole, eikä perustuslain mukaan 
saakaan olla, virallista ideologiaa. On silti ilmeistä, että jonkinlainen nationalisti-
nen suurvaltaideologia tai jopa poliittinen doktriini on viime vuosina muodostunut 
tai valittu Venäjän johdossa avoimesti julistetuksi johtotähdeksi. Sen olennainen 
osa on sellainen suurvenäläisyyden ajatus, jossa Venäjä nähdään Euraasian luon-
nollisena yhteen kokoajana ja sen myötä alueellisen vakauden säilyttäjänä. Tä-
hän ideologiaan kuuluu myös realistiseen selitysmalliin soveltuva ajatus maailman 
moninapaisuudesta, jossa Venäjä on yksi navoista omine etupiireineen ja ”laillisi-
ne” suurvaltaetuineen. Kyse onkin ideologiasta tai uskomusjärjestelmästä, jonka 
juuret ovat geopoliittisessa realismissa ja geopolitiikassa, ja johon on sekoittunut 
aineksia nationalistisesta historiantulkinnasta sekä siitä kumpuavia uskomuksia 
Venäjän historiallisesta missiosta. 

On kuitenkin vaikea osoittaa tällaisen ideologian vaikutusta ulkopolitiik-
kaan: onko se savuverho, jolla perustellaan kylmää voimapolitiikkaa, vai onko se 
aito uskomusjärjestelmä tai identiteetti, joka ehdollistaa tai peräti ohjaa ulkopoliit-
tista päätöksentekoa? Koska tämä ideologia on joka tapauksessa tarpeeksi lähellä 
ulkopoliittista yleislinjaa, sitä voi ainakin pitää jonkinlaisena kuvauksena Venäjän 
tavoitteista laajemmassa mielessä. Tässä mielessä ideologia paljastaa ulkopolitiikan 
perusteet, vaikka ei toimisikaan yksittäisten toimien tai tapahtumien perusteina.

Useimmat nykyisin vaikuttavat kollektiivisia uskomuksia koskevat teoriat 
tai suuntaukset ovat läheisessä sukulaisuudessa konstruktivismiin. Konstruktivis-
mi lähtisi etsimään syitä Ukrainan kriisille esimerkiksi Venäjän, Ukrainan, Euroo-
pan unionin ja Yhdysvaltain identiteeteistä tai paremminkin niiden eroista. Näi-
tä eroja ja jakolinjoja löytyy useita, jopa jokaisen mainitun toimijan sisällä. Yhtä 
kaikki konstruktivismi näkisi Ukrainan kriisin ja siihen eri toimijoille liittyvät uhat 
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ja arvot nimityksensä mukaisesti ”konstruoituina” eli rakennettuina, ei minään 
objektiivisena tilanteena. Keskeinen olisi se huomio, että nämä identiteetit ovat 
sillä lailla toisensa poissulkevia, että konflikti on ymmärrettävä.

Konstruktivismia lähellä oleva niin sanottu kriittinen geopolitiikka huo-
mauttaisi lisäksi, ettei Ukrainan (tai Krimin tai Sevastopolin) geopoliittinen sijain-
ti ole mikään luonnonlain sanelema solmukohta, kuten perinteinen geopolitiikka 
katsoo. Kysymys on pelkistä geostrategisista kuvitelmista osana suurempia geo-
poliittisia unelmia, joilla vuorostaan voi olla hyvin raadollinen peruste esimerkiksi 
jonkin valtajärjestelmän tukemisessa. Myös Euroopan unionin tai Yhdysvaltain 
tuohtumus Venäjän toiminnasta olisi nähtävä tässä valossa. Kyse on vastavuoroi-
sesta kollektiivisesta toistensa ymmärtämättömyydestä. 

Konkreettisissa kansainvälisen politiikan kriiseissä konstruktivismilla sekä 
yleisemmin niin sanotuilla kriittisillä teorioilla onkin taipumus välttää syyllisten 
etsintää – tai joissakin tapauksissa jopa asettua usein ”väärin ymmärretyn” puolelle 
esimerkiksi tarkastelemalla Ukrainan kriisiä Venäjän näkökulmasta. Arvostelun 
kohteena on siten monissa niin sanotuissa kriittisissä katsauksissa Ukrainan tilan-
teeseen usein länsi, joka ei osaa nähdä asioita kuin omasta näkökulmastaan.

Käsittelimme myös sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan suhdetta. Ei ole tarpeen 
mennä syvälle tähän keskusteluun. Voimme silti todeta, että tällaisten teoreettis-
ten linssien läpi näkisimme Putinin käyttäneen ulkopoliittista kriisiä oman sisäisen 
asemansa vahvistamiseen. Voisimme kansainvälisten suhteiden liberalistien kanssa 
väittää, että koko Ukrainan kriisissä ei ole kyse mistään geopoliittisesta valtapelis-
tä, vaan yksinomaan Venäjän sisäpoliittisesta tilanteesta. Kriisi oli Venäjän johdon 
luoma, jotta se mahdollistaisi opposition kuriin panemisen ja samalla kääntäisi 
katseet sisäisistä ongelmista ulkoiseen uhkaan. Tähän asennoitumistapaan kuuluu 
myös poliittisen järjestelmän ja maan sisäisten valtasuhteiden merkityksen koros-
taminen. Jos Venäjän päätöksenteon sijasta tarkastelisimme muiden maiden re-
aktioita ja toimia Venäjän toimintaan, tämä näkökulma pureutuisi esimerkiksi eri 
maiden puoluepolitiikkaan ja hallitusten rakenteeseen. Pitkän aikavälin tilastoilla 
ja muulla tiedolla on voitu esimerkiksi Yhdysvaltojen kohdalla tehdä johtopää-
töksiä, että demokraattinen hallinto ja republikaaninen hallinto ovat toimineet eri 
tavoilla kansainvälisissä kriisitilanteissa, esimerkiksi suhteessa Neuvostoliittoon tai 
Venäjään. Olemme esittäneet kirjassamme muutamia esimerkkejä tästä. 

Suomen ulkopolitiikan tai Euroopan unionin suhteen vastaavia yleistyksiä 
on vaikeampi tehdä yhtä järjestelmällisesti, johtuen poliittisen järjestelmän ja koa-
litioiden monimutkaisuudesta. Tästä teoreettisesta näkökulmasta – päinvastoin 
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kuin esimerkiksi yksinkertaistetuissa realismin malleissa – voimme kuitenkin ylei-
sesti päätellä, että sisäpolitiikalla on merkitystä. Tällainen teoreettinen lähtökoh-
ta johtaa läpikotaisin toisenlaisiin kysymyksenasetteluihin kuin realismi. Olisiko 
Suomessa keskustapuolueen johtama hallitus enemmän altis niin sanotulle pien-
valtiorealismille eli kansan kielellä suomettumiselle kuin jokin muu hallitus? Oli-
sivatko sosialististen hallitusten vallitsemat maat Euroopan unionissa enemmän 
tai vähemmän alttiita hyväksymään unionin pakotepolitiikan suhteessa Venäjään 
kuin konservatiivisemmat hallitukset?        

Kirjan yhdessä luvussa käsiteltiin Euroopan yhdentymistä koskevia teorioi-
ta. Esittelimme yleisiä yhdentymisteorioita laajalla ulottuvuudella. Tarkastelimme 
myös teorioita ja malleja jäsenmaiden ulkopolitiikasta suhteessa Euroopan unio-
nin yhteiseen ulkopolitiikkaan. Eri yhdentymisteoriat, mukaan luettuna realismi 
mutta myös monet klassiset yhdentymisteoriat kuten funktionalismi, tarjoaisivat 
selityksiä – useimmiten keskenään ristiriitaisia – koskien Ukrainan assosiaatioso-
pimusta. Voisimme ajatella, että juuri tuo sopimus toimi kriisin jonkinlaisena lau-
kaisijana. Mitä yhdentymislogiikkaa kyseisen sopimuksen suunnittelu noudatti? 
Oliko kyseessä jonkinlainen maantieteellinen tai funktionaalinen ja varsin vähän 
suurpoliittinen hanke? Vai oliko kyse suuresta poliittisesta suunnitelmasta taikka 
eturyhmien taloudellisista eduista? Monet vielä alkeelliset kehitelmät unionin yh-
teisestä ulkopolitiikasta, jotka useimmiten tähtäävät selittämään juuri jäsenmai-
den ja unionin politiikan välistä jännitettä, tarjoavat puolestaan unionin toimintaa 
selittäviä malleja. Esimerkiksi byrokraattisen politiikkamallin sovellus tässä tapa-
uksessa siirtäisi huomion päätöksenteon sisäisiin ristiriitoihin ja epätyydyttäviin 
kompromisseihin, kun taas organisatorisen mallin kautta voisimme painottaa uni-
onin laajentumis- ja naapuruuspolitiikan tietynlaista epäpoliittista rutiinia, mikä 
tässä tapauksessa olisi johtanut tarkoittamattomiin suurpoliittisiin seurauksiin. 
Niiden teorioiden kautta, jotka suuntaavat katseensa eurooppalaistumiseen, kyse 
olisi tarkastella sitä, mitä Ukrainan kriisi kertoo unionin identiteetistä tai miten se 
osallistuu tuollaisen identiteetin luomiseen.

Päätöksenteon tienviitat

Monilla teorioilla on jonkinlainen ohjeellinen ulottuvuutensa. Realismi kuuluu 
näihin. Eräs lainaamamme nykyisen realismin johtotähti asetti syyn Ukrainan krii-
sistä kokonaan lännelle. Jos pyrkimyksenä on rauha ja vakaus, ei pitäisi ärsyttää 
suurvalta-Venäjää sen lähialueilla, esimerkiksi Ukrainan tiivistyvillä länsisuhteilla. 
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Mutta yhtä hyvin realismin pohjalta voisimme päätyä esittämään lännelle tai Yh-
dysvalloille jyrkkiä toimia Venäjää vastaan – aivan kuten realismin oppi-isät kyl-
män sodan alkaessa neuvoivat Yhdysvaltojen johtoa. Tämän lähtökohdan mukaan 
Venäjä etenee niin pitkälle kuin sen sallitaan edetä. 

Juuri tämä realismin sisäinen joustavuus tekee sen käytön hankalaksi käy-
tännön politiikan ohjenuorana. Suomen poliittista johtoa realismi voisi yhtä hy-
vin neuvoa sopeutumaan kasvavaan Venäjän voimaan noudattamalla myöntyväi-
syyspolitiikkaa kuin kehottaa Suomea tasapainottamaan tätä voimaa liittymällä 
Natoon. Koska edellinen linja on perinteisesti ollut Suomessa vallalla, realismi 
ankkuroidaan suomalaisessa keskustelussa usein yksinomaan tällaiseen johtopää-
telmään.   

Rationaalinen valintateoria antaa ohjeita koskien sitä, mitä pitäisi tehdä, 
kunhan asetamme kysymyksen oikein, omaamme riittävästi tietoa nähdäksemme 
kaikki käsillä olevat vaihtoehdot sekä osaamme asettaa näiden vaihtoehtojen lop-
putulemat jonkinlaiseen paremmuusjärjestykseen. Strategisissa valintatilanteissa 
olisi lisäksi hyvä ymmärtää vastapuolen vaihtoehdoilleen asettama paremmuusjär-
jestys, jotta emme kummankin osapuolen rationaalisilla valinnoilla ajautuisi vaih-
toehtoon, jota emme halua. Tällainen välineellinen rationaalisuus ei kuitenkaan 
suorasukaisesti määrittelisi tavoitteitamme, jotka voivat olla mitä hyvänsä; se yk-
sinomaan osoittaisi valinnat, joiden avulla saavuttaisimme parhaan mahdollisen 
tuloksen. Samalla periaatteella toimivat ne positivistiset teoriat – mukaan luettuna 
useimmat perinteiset ulkopolitiikan analyysin mallit sekä sisäpoliittisia seikkoja 
korostavat teoriat – jotka arvioivat jos-niin kausaalisuhteita. Tällaisista teorioista 
ja malleista on oikeissa käsissä paljon hyötyä ulkopolitiikan suunnittelussa, vaikka 
niitä ei pidä ottaakaan minään ulkopoliittisen käytännön yleispätevänä kaavana.

Psykologiset ja kollektiivisiin uskomuksiin nojautuvat teoriat kiistävät, että 
ulkopolitiikan toimijat olisivat puhtaasti rationaalisia. Ne eivät suoranaisesti ohjaa 
päätöksentekijää, mutta osoittavat asioita, jotka tulee ottaa huomioon päätöksen-
teossa. Päätöksentekijät ovat harvoin itsereflektiivisiä, mutta ainakin he saattaisi-
vat huomioida, miten sellaiset seikat, kuten väärinarvioinnit, tunteet, luottamus 
tai epäluottamus, ideologia, rooli tai identiteetti, vaikuttavat vastapelaajien käyt-
täytymiseen. Tavallaan Suomen ulkopoliittisten johtajien Ukrainan kriisin aika-
na osoittama pyrkimys keskusteluyhteyksien ylläpitämiseen ja henkilökohtaisiin 
tapaamisiin on merkki siitä, että tällaiset asiat nähdään Suomen ulkopoliittisessa 
johdossa tärkeinä. Eräässä mielessä psykologisistakin teorioista voi johtaa myös 
tarkempia politiikkasuosituksia. Voimme esimerkiksi päätyä väitteeseen, että Ve-
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näjä toimii Ukrainassa aggressiivisesti, koska se kokee väärin perustein olevansa 
nöyryytetty ja yliajettu maailmanpolitiikan laajemmalla kentällä. Tällöin muiden 
tavoitteena tulisi olla osoittaa, että Venäjä päinvastoin otetaan vastaan yhdenver-
taisena toimijana.

Monimuotoisuus ja perusteltu valinta

Olemme saapuneet kirjamme loppuun. Kirjassa on piirretty laaja kuva ulkopolitii-
kan tutkimuksesta, sen koulukunnista, teorioista ja malleista. Lukija tapaa kirjassa 
sekä pitkälle historiaan juurtuvia keskusteluita että nykypäivän uutta luovia kehi-
tyssuuntia. Tällainen oppialan kokonaisvaltainen perustuntemus on mielestämme 
se, mitä voidaan odottaa alan opiskelijoilta, ennen kuin he suuntautuvat syvemmin 
johonkin yksittäiseen teoreettiseen koulukuntaan. Myös alan harrastaja kokee to-
dennäköisesti tällaisen katsantokannan mielekkäämmäksi ja yleissivistävämmäksi 
kuin pelkän yhden näkökulman korostamisen. Ulkopolitiikan ammattilainenkin 
voi peilata omia näkökulmiaan tätä tutkimuskenttää vasten. Mutta kuten on käy-
nyt selväksi, emme tarjoa yhtä ihmelääkettä tai yleisavainta ulkopolitiikan salai-
suuksiin, saatikka sen tekemiseen. Mikään yksittäinen teoria ei kykene kattamaan 
ulkopolitiikan tai laajemmin kansainvälisten suhteiden koko monimutkaisuutta. 

Olemme puolustaneet moniteoreettista vertailevaa näkökulmaa7, jopa mah-
dollisuutta joissakin tapauksissa teorioiden yhdistelemiseen.8 Moniteoreettinen 
asiaintila ulkopolitiikan ja kansainvälisten suhteiden tutkimuksen piirissä on mie-
lestämme pikemminkin etu kuin kielteinen tosiasia. Koulukuntien ja teorioiden 
kilpailu johtaa niiden vahvuuksien ja heikkouksien tunnistamiseen ja sitä myötä 
yhä parempiin teorioihin. Siksi olemme tähdentäneet oppialan monimuotoisuut-
ta, kehottaneet tutkijayhteisöä välttämään eristäytynyttä kuppikuntaisuutta ja 
pyrkimään kohti moniteoreettista keskustelua. Samalla olemme korostaneet niitä 
kysymyksiä ja teoreettisia tienhaaroja, joissa yksittäisen tutkijan tulee silti kyetä 
tekemään perusteltu valinta. 

Uskomme että juuri tällainen tutkijayhteisö on kaikkein paras vaihtoehto 
myös ulkopoliittisen päättäjän ja käytännön toimijan näkökulmasta. Klaus Törn-
udd, joka myöhemmin toimi Suomen ulkoministeriössä merkittävissä asemissa, 
päätti Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professuurin virkaanastu-
jaisesitelmänsä vuonna 1967 sanoihin, jotka sopivat myös kirjamme päätteeksi. 
Ei ole mielekästä tavoitella minkään yhden teoreettisen koulukunnan luomista, 
jolla nimenomaisesti pyrittäisiin opastamaan tulevia virkamiehiä heitä odottavien 
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käytännöllisten vaikeuksien parissa. ”Tehtävä on sekä vaatimattomampi että vaa-
tivampi – tehtävänä on kartuttaa kansainvälistä politiikkaa koskevaa inhimillistä 
tietoa ja selventää sitä koskevaa ajattelua.”9 Toivomme kirjamme edistävän tätä 
tehtävää. 
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Lähdeviitteet

Olemme merkinneet lähdeluetteloon varsin säästeliäästi usein pitkiä ja monimutkaisia http-osoitteita, vaikka 
kyseessä olisikin internet-perusteinen lähde. Esimerkiksi lehtiartikkelit löytyvät helposti hakukoneilla alla olevilla 
tiedoilla. Hakukoneilla vaikeasti löydettävät lähteet olemme kuitenkin varustaneet tarkalla http-osoitteella. 
Sikäli kuin on epäselvää, että kyse on nimenomaan internet-lähteestä, eikä samaa lähdettä ole helposti muualta 
saatavissa, olemme tuoneet sen ilmi. Mitä tulee lähdeviitteissä esiintyvään symbooliin “mt.”, se tarkoittaa, että 
kyseisen lähteen bibliografiset tiedot on täysimääräisinä jo mainittu saman luvun lähdeviitteissä edellä. 
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Specialists’, teoksessa Lakatos ja Musgrave 1970, mt., s. 201; Kuhn 1970, mt., s. 50.
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tässä kirjassa. Idealismin tai utopianismin nykyisenä versiona voi puolestaan pitää useitakin suuntauksia, 
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of Agency-Structure in International Relations: A Neo-Gramscian Perspective’, European Journal of International 
Relations 7(1) 2000, ss. 5-35.
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