
Suomalaiset eivät halua jäädä yksin torjumaan 
Venäjän mahdollista hyökkäystä

KYLMÄÄ REALISMIA

• Suomalaiset arvioivat todennäköi-
syyden Venäjän Suomeen kohdista-
malle sotilaalliselle voimankäytölle 
vuoden 2027 loppuun mennessä 30 
prosentiksi.

• Suomalaiset arvioivat 48 prosen-
tiksi todennäköisyyden, että onnis-
tuisimme pysäyttämään Venäjän 
mahdollisen hyökkäyksen yksin-
omaan omiin puolustusvoimiimme 
nojautuen ilman ulkopuolista apua.

• 74 prosenttia suomalaisista kan-
nattaa maan liittymistä Natoon ja 
70 prosenttia on sitä mieltä, että 
tämän pitäisi tapahtua Ukrainan 
sodan ollessa vielä käynnissä.

• EVAn Turvallisuuskyselyn tulokset 
julkaistaan kahdessa osassa, joista 
tämä on ensimmäinen. Turvalli-
suuskysely on EVAn Arvo- ja asen-
netutkimuksista erillinen, oma tut-
kimuksensa.

Suomalaisten arvio todennäköisyydestä joutua 
Venäjän hyökkäyksen kohteeksi on synkkä, ja 
vielä synkempiä ovat arviot maamme kyvystä 
pysäyttää mahdollinen hyökkäys täysin ilman 
ulkopuolista apua. Näkemykset kuvaavatkin 
suomalaisten kylmää realismia, joka on 
herännyt Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Ukrainan sota on osoittanut, miten välttä-
mätöntä motivoituneesti taistelevalle maalle 
on saada ulkopuolista apua, vaikka kyse olisi 
pelkästä materiaaliavusta. Tästä näkökul-
masta on loogista, että suomalaisten täysin 
selvä enemmistö on kääntynyt kannattamaan 
Suomen Nato-jäsenyyttä.

Suomen liittymistä Natoon kannattaa kolme 
neljästä suomalaisesta. Lähes kaikki heistä 
ovat sitä mieltä, että Suomen pitäisi liittyä 
Natoon Ukrainan sodan ollessa vielä käyn-
nissä.
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V
enäjän hyökättyä Ukrainaan suomalaiset 
ovat kääntyneet selvin luvuin kannatta-
maan maamme nopeaa liittymistä puo-
lustusliitto Naton jäseneksi. Tällä hetkellä 

Suomen liittymistä Natoon kannattaa jo kolme 
neljästä suomalaisesta (74 %).

Syy Nato-jäsenyyden korkealle kannatukselle 
on ilmeinen. Suomalaisten arvion mukaan Venä-
jän hyökkäys Ukrainaan on lähes kolminkertais-
tanut todennäköisyyden, että Venäjä kohdistaisi 
sotilaallista voimaa myös Suomea kohtaan. Suo-
men Nato-jäsenyyden puolestaan katsotaan alen-
tavan selvästi todennäköisyyttä, että Venäjä hyök-
käisi Suomeen.

Nämä tiedot selviävät EVAn Turvallisuusky-
selystä, jossa kartoitettiin suomalaisten käsityk-
siä Suomen turvallisuuteen ja puolustamiseen 
liittyvistä riskeistä, kehityskuluista ja vaihtoeh-
doista sekä mielipidekysymyksillä että osin tavan-
omaisista mielipidekyselyistä poikkeavilla tavoilla. 
Uutta EVAn Turvallisuuskyselyssä on se, että suo-
malaisia pyydettiin esittämään prosenttilukuina 
omat arvionsa erilaisten Suomen turvallisuuteen 
liittyvien tapahtumien ja kehityskulkujen toteutu-
misen todennäköisyyksistä.

Saatujen prosenttivastausten keskiarvo kuvaa 
suomalaisten keskimääräistä todennäköisyysar-
viota ja kertoo siten vallitsevan yleisen näkemyk-
sen todennäköisyydestä, jolla jokin kehityskulku 
toteutuu. Vastausjakaumien muodon huomioimi-
seksi tutkimuksen tuloksista raportoidaan myös 
mediaani, joka on suuruusjärjestykseen asetettu-
jen prosenttivastausten keskimmäinen luku.1

Koska kyselyä ei ole toteutettu kaikilta osin 
samoin menetelmällisin ratkaisuin kuin EVAn 
perinteiset Arvo- ja asennetutkimukset, ei kyselyä 
tule pitää yhtenä niiden osana, vaan omana erilli-
senä kyselynään (Ks. Tämä on EVAn Turvallisuus-
kysely, s. 11).

Uhka-arviot ovat synkät
Suomalaisten arvio maamme sotilaallisen turval-
lisuuden tilasta tällä hetkellä on synkkä. Suoma-
laisten mielestä Venäjän Suomea kohtaan kohdis-
taman sotilaallisen voimankäytön toteutumisen 
todennäköisyys tämän vuoden loppuun mennessä 
on 19 prosenttia (Kuvio 1). Kun tarkasteluikkuna 
ulotetaan vuoden 2027 loppuun, arvio Venäjän 
voimankäytön toteutumisen todennäköisyydestä 
kohoaa jopa 30 prosenttiin. Verrattuna keskiarvoi-
hin, mediaaneihin perustuva tarkastelu antaa hie-
man maltillisemman uhkakuvan.

Ukrainan sota on aiheuttanut Suomen turval-
lisuusympäristössä suuren muutoksen, joka on 
tehnyt Venäjästä suomalaisten silmissä todelli-
sen sotilaallisen uhan.2 Muutoksen vaikutus myös 
käsityksiin Venäjän sotilaallisen voimankäytön 
todennäköisyydestä on huomattava. Tätä päästiin 
tarkastelemaan pyytämällä suomalaisia katsomaan 
peruutuspeiliin ja arvioimaan, kuinka todennäköi-
senä he olisivat pitäneet Venäjän Suomea kohtaan 
suuntaamaa sotilaallista voimankäyttöä viime vuo-
den lopun tilanteessa, ennen Ukrainan sotaa.

Suomalaiset arvioivat, että he olisivat tuolloin 
esittäneet paljon alhaisempia lukemia. Venäjän 
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Kuvio 1.

Tällä kysymyksellä kysytään mahdollisimman tarkkaa arviotasi Suomea kohtaavasta 
sodan riskistä lähivuosina.

KUINKA TODENNÄKÖISENÄ PIDÄT, ETTÄ VENÄJÄ KOHDISTAA SUOMEEN SOTI-
LAALLISTA VOIMAA? (prosenttilukuina asteikolla 0-100 annettujen todennäköisyys-
arvioiden keskiarvot ja mediaanit)

Kuvio k2m.

KUVIO 1. Kuinka todennäköisenä pitää, että Venäjä kohdistaa Suomeen sotilaallista voimaa 
 (prosenttilukuina asteikolla 0–100 annettujen todennäköisyysarvioiden keskiarvot ja mediaanit)
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sotilaallisen voimankäytön todennäköisyys olisi 
ollut vain seitsemän prosenttia, ja myös pidem-
män aikavälin arviot olisivat olleet olennaisesti 
nykytilannetta luottavaisempia (Kuvio 2).3 Medi-

aanit jäävät keskiarvoja alhai-
semmiksi, mikä kertoo siitä, ettei 
vastausjakauma ole symmetri-
nen.

Suomalaiset siis arvioivat, että 
Venäjän hyökättyä Ukrainaan 
Venäjän Suomeen kohdistaman 

sotilaallisen voimankäytön todennäköisyys on 
lähes kolminkertaistunut sekä lyhyellä että pidem-
mällä aikavälillä jokaisen kolmen tarkasteluajan-
kohdan osalta.

Nato-jäsenyys korjaisi tilannetta suomalaisten 
mielestä selvästi, joskaan se ei palauttaisi hyök-
käyksen todennäköisyyttä Ukrainan sotaa edeltä-
neelle tasolle. Mikäli Suomi olisi jo Naton jäsen, 
tämän vuoden aikana tapahtuvan Venäjän sotilaal-
lisen voimankäytön todennäköisyys laskisi 14 pro-
senttiin (Kuvio 3).

Selvin vaikutus nähdään kuitenkin pitkällä aika-
välillä, jolla Nato-jäsenyyden uskottaisiin vähentä-
vän sotilaallisen voimankäytön todennäköisyyttä 
paljon, lähes puoleen verrattuna tilanteeseen, jossa 
Suomi ei olisi Naton jäsen. Mediaanitarkastelu 
kertoo, että Nato-jäsenyys vähentäisi sotilaallisen 
voimankäytön kohteeksi joutumisen todennäköi-
syyttä tätäkin enemmän.
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Ajattele viime vuoden loppupuolta, aikaa ennen Ukrainan tilanteen kärjistymistä sodaksi.

KUINKA TODENNÄKÖISENÄ OLISIT TUOLLOIN KYSYTTÄESSÄ PITÄNYT, ETTÄ VENÄJÄ 
KOHDISTAA SUOMEEN SOTILAALLISTA VOIMAA?  (prosenttilukuina asteikolla 0-100 an-
nettujen todennäköisyysarvioiden keskiarvot ja mediaanit)

Mediaanit

Kuvio 2.

Todennäköisyysprosenttien keskiarvot
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Kuvio k3m.

KUVIO 2. Kuinka todennäköisenä olisi viime vuoden lopussa pitänyt, että Venäjä kohdistaa Suomeen 
 sotilaallista voimaa 
 (prosenttilukuina asteikolla 0–100 annettujen todennäköisyysarvioiden keskiarvot ja mediaanit)

Suomalaisten 
uhka-arvio on 

kolminkertaistunut.
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Tällä kysymyksellä kysytään mahdollisimman tarkkaa arviotasi sodan riskistä siinä 
kuvitteellisessa tilanteessa, että Suomi olisi tällä hetkellä Naton täysivaltainen jäsen. 

Kuvio 3.

JOS SUOMI OLISI NATON JÄSEN, KUINKA TODENNÄKÖISENÄ PIDÄT, ETTÄ 
VENÄJÄ KOHDISTAISI SUOMEEN SOTILAALLISTA VOIMAA (prosenttilukuina as-
teikolla 0-100 annettujen todennäköisyysarvioiden keskiarvot ja mediaanit)

Kuvio k5m.

KUVIO 3. Jos Suomi olisi Naton jäsen, kuinka todennäköisenä pitää, että Venäjä kohdistaisi Suomeen 
 sotilaallista voimaa 
 (prosenttilukuina asteikolla 0–100 annettujen todennäköisyysarvioiden keskiarvot ja mediaanit)
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Yksin jääminen tekisi tiukkaa

Tällä hetkellä Suomen ensisijainen pelote hyök-
kääjiä vastaan ovat suorituskykyisinä pidetyt omat 
puolustusvoimat sekä suomalaisten vahva maan-
puolustustahto.4

Suomalaiset ymmärtävät kuitenkin realiteetit. 
Tämä käy ilmi arvioista, kuinka todennäköisesti 
Suomi onnistuisi pysäyttämään Venäjän hyök-
käyksen yksinomaan omiin puolustusvoimiinsa 

nojautuen ilman ulko-
puolista apua. Suoma-
laiset punnitsevat, että 
torjunnassa onnistumi-
sen todennäköisyys on 
48 prosenttia (Kuvio 4). 
Näyttää siis ilmeiseltä, 

että pahimman sattuessa myös mahdollisilta liitto-
laisilta saatavaa apua pidetään hyvin tarpeellisena.

Kylmä realismi hallitsee myös arvioita siitä, 
millaiset olisivat Naton turvatakuiden ulkopuo-
lella olevan Suomen mahdollisuudet saada konk-
reettista sotilaallista apua tositilanteessa. Ukrai-
nan sota on osoittanut, että Nato-maiden on käy-
tännössä hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta tuoda 
sotilaallista voimaansa liittoumaan kuulumatto-
mien maiden avuksi.

Siksi suomalaiset pitävätkin nykytilanteessa 
konkreettisen sotilaallisen avun saannin toden-
näköisyyttä rajallisena (Kuvio 5). Todennäköisim-
pänä pidetään Ruotsin sotilaallista apua, jonka 
todennäköisyydeksi kyselyhetkellä arvioitiin alle 
puolet (todennäköisyys 46 %), mutta Nato-raja-
naapureiden Viron (37 %) ja Norjan (35 %) tai 
EU-maiden koordinoimien sotilaallisten tukitoi-

mien mahdollisuus jää suomalaisten silmissä noin 
yhteen kolmasosaan (35 %). Ruotsia lukuun otta-
matta mediaaniluvut ovat keskiarvoja selvästi 
alhaisempia.

Usko siihen, että johtavat Nato-maat tai Nato 
liittoutumana lähettäisivät joukkojaan tai ilmavoi-
miaan Naton turvatakuiden ulkopuolella olevan 
Suomen avuksi, jää vielä alhaisemmaksi (toden-
näköisyys 26 %).

Kolme neljästä valmiita Natoon
Edellä esitetyt arviot selittävät pitkälti, miksi kolme 
neljäsosaa suomalaisista (74 %) on sitä mieltä, että 
Suomen pitäisi pyrkiä Naton jäseneksi (Kuvio 6). 
Jäsenyyden hakemista vastustaa 15 prosenttia ja 
hieman yli kymmenesosa (11 %) on kannastaan 
epävarmoja.

Suomalaisten mielestä jäsenyyden hakemi-
sella on kiire, sillä hakemusta Ukrainan sodan yhä 
ollessa käynnissä puoltaa 70 prosent-
tia. Vain neljä prosenttia lykkäisi jäse-
neksi pyrkimisen myöhäisempään 
ajankohtaan, kun Ukrainaan on saatu 
tulitauko tai rauha. Natoon pyrkimistä 
kannattavista siis 95 prosenttia on sitä mieltä, että 
Suomen pitäisi pyrkiä Naton jäseneksi Ukrainan 
sodan yhä ollessa käynnissä.

Ukrainan sodan alkuviikkoina jossain määrin 
esillä ollut käsitys maltin tarpeesta Nato-hake-
muksen jättämisessä on näin ollen lähes täysin 
väistynyt. Sodan mahdollisen eskaloitumisen ris-
kin sijaan nyt painotetaan pikemminkin nopeaa 
hakemusta hetkellä, jolloin Venäjän asevoimat 
ovat melko laajalti sidottuja Ukrainaan.

Puolet arvioi oman 
puolustuksen pystyvän 

pysäyttämään hyökkäyksen.
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Venäjän mahdollisten sotilaallisten toimien laajuutta tai Suomen puolustuskykyä on 
vaikeaa ennakoida ja mitata tarkasti, mutta pyydämme, että annat seuraavaan parhaan
mahdollisen objektiivisen arviosi nykytilanteesta. 

Kuvio 4.

JOS VENÄJÄ KOHDISTAISI SUOMEEN SOTILAALLISTA VOIMAA, KUINKA TODEN-
NÄKÖISENÄ PIDÄT, ETTÄ SUOMI ONNISTUISI PYSÄYTTÄMÄÄN TÄLLAISEN HYÖK-
KÄYKSEN YKSINOMAAN OMIIN PUOLUSTUSVOIMIINSA NOJAUTUEN, ILMAN ULKO-
PUOLISTA APUA?  (prosenttilukuina asteikolla 0-100 annettujen todennäköisyysarvioiden 
keskiarvo ja mediaani)

Todennäköisyysprosenttien keskiarvo

Mediaani

Kuvio k6m.

KUVIO 4. Jos Venäjä kohdistaisi Suomeen sotilaallista voimaa, kuinka todennäköisenä pitää, että Suomi 
 onnistuisi pysäyttämään hyökkäyksen yksinomaan omiin puolustusvoimiinsa nojaten, ilman 
 ulkopuolista apua 
 (prosenttilukuina asteikolla 0–100 annettujen todennäköisyysarvioiden keskiarvot ja mediaanit)

Natoon on kiire.
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Vertailu aiemmin keväällä 2022 tehtyihin mui-
hin mielipidemittauksiin5 kertoo, että Ukrainan 
sodan pitkittyminen on kevään mittaan kasvatta-
nut Nato-jäsenyyden kannatusta erityisesti siten, 
että kannastaan epävarmojen suomalaisten osuus 
on pienentynyt selvästi. Sitä vastoin jäsenyyttä 
vastustavien osuus on muuttunut viime kuukau-
sina vähemmän, ja se saattaakin olla vakiintu-
massa noin 15 prosentin tuntumaan.

Natoa vastustavien joukko on 
kutistunut
Pidemmällä aikavälillä Nato-jäsenyyden kanna-
tuksen kasvua selittää kuitenkin jäsenyyttä aiem-
min vastustaneiden tai sitä tarpeettomana pitänei-
den mielten muuttuminen. EVAn Turvallisuusky-
selyssä vastaajia pyydettiin miettimään, mikä oli 
heidän Nato-kantansa ennen Ukrainan tilanteen 
kärjistymistä sodaksi. Vain reilu kolmasosa (35 %) 

KUVIO 5. Jos Venäjä kohdistaisi Suomeen sotilaallista voimaa nykytilanteessa, kuinka todennäköisenä pitää, 
 että eri tahot lähettäisivät sotilaallisia joukkojansa avustamaan puolustustaistelussa Suomen 
 maaperällä tai antaisivat ilmavoimiensa puolustaa Suomen ilmatilaa 
 (prosenttilukuina asteikolla 0–100 annettujen todennäköisyysarvioiden keskiarvot ja mediaanit)
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Kuvio 5.

JOS VENÄJÄ KOHDISTAISI SUOMEEN SOTILAALLISTA VOIMAA NYKYTILANTEESSA, 
KUINKA TODENNÄKÖISENÄ PIDÄT, ETTÄ SEURAAVAT TAHOT LÄHETTÄISIVÄT SOTI-
LAALLISIA JOUKKOJANSA AVUSTAMAAN PUOLUSTUSTAISTELUSSA SUOMEN MAA-
PERÄLLÄ TAI ANTAISIVAT ILMAVOIMIENSA PUOLUSTAA SUOMEN ILMATILAA?  (pro-
senttilukuina asteikolla 0-100 annettujen todennäköisyysarvioiden keskiarvot ja mediaanit)

Kuvio k7m.
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Kuvio 6.

PITÄISIKÖ SUOMEN MIELESTÄSI PYRKIÄ NATON JÄSENEKSI? 

Kuvio k8.

KUVIO 6. Pitäisikö Suomen mielestäsi pyrkiä Naton jäseneksi? (%)
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arvioi, että olisi tuolloin puoltanut jäseneksi pyr-
kimistä, ja miltei puolet (46 %) olisi ollut jäsenha-
kemuksen jättämistä vastaan (Kuvio 7).

Vaikka ”taaksepäin katsovien” mielipidekysy-
mysten tulkintaa on tehtävä varoen, arviot omista 
aiemmista kannoista ovat hyvin linjassa esimer-
kiksi EVAn Arvo- ja asennetutkimuksen syksyn 
2021 tulosten kanssa.6 Venäjän hyökkäys Ukrai-
naan on näin ollen yli kaksinkertaistanut Nato-
jäsenyyden kannatuksen vuodenvaihteen jälkeen.

Yhteistyö ei riitä turvaksi

Nato-jäsenyyden suurta kannatusta selittää myös 
se, että sitä pidetään nyt parempana ratkaisuna 
kuin muita puolustuspoliittisessa keskustelussa 
vuosien varrella esiintyneitä malleja. EVAn Turval-
lisuuskyselyssä esitettiin yhdeksän eri puolustus- 
ja turvallisuuspoliittista mallia pyytäen suomalai-
sia asettamaan ne paremmuusjärjestykseen omaan 
henkilökohtaiseen arvioonsa perustuen (Kuvio 8).

KUVIO 7. Pitäisikö Suomen pyrkiä Naton jäseneksi: arviot kyselyajankohtana ja viime vuoden lopulla 
 (arvio silloisesta arviosta) ennen Ukrainan tilanteen kärjistymistä sodaksi (%)
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Kuvio 7.

KYSELYAJANKOHTANA
VIIME VUODEN LOPULLA

*Nykytilannetta koskevan kysymyksen vastausvaihtoehdot (1) 'Kyllä, sodan 
 ollessa yhä käynnissä Ukrainassa' ja (2) 'Kyllä, sen jälkeen, kun Ukrainaan 
 on saatu tulitauko tai rauha' on yhdistetty 

PITÄISIKÖ SUOMEN PYRKIÄ NATON JÄSENEKSI: ARVIOT KYSELYAJANKOHTANA
JA VIIME VUODEN LOPULLA (arvio silloisesta arviosta) ENNEN UKRAINAN TILANTEEN 
KÄRJISTYMISTÄ SODAKSI (%)
 

Kuvio k8/9.

KUVIO 8. Arviot vaihtoehtoisten puolustus- ja turvallisuuspoliittisten mallien paremmuusjärjestyksestä, 
 sijoille 1. ja 2. asetetut vaihtoehdot (%)

Naton täysjäsenyyteen perustuva malli

Ison-Britannian johtamaan puolustusyhteistyöhön perustuva malli

EU-maiden väliseen yhteistyön ja EU:n solidaarisuuslausekkeeseen

Suomen ja Ruotsin väliseen yhteistyöhön perustuva malli

Ennen Ukrainan sotaa noudatettu, Suomen omaa puolustuskykyä ja Nato-*

Nykyistä selvästi vahvempaan omaan itsenäiseen puolustukseen

Yhdysvaltojen kanssa kahdenvälisesti sovittuun sopimukseen perustuva*

Täydelliseen puolueettomuuteen perustuva malli

Tiiviimpään Venäjä-yhteistyöhön perustuva malli
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 1 Naton täysjäsenyyteen perustuva malli
 2 Suomen ja Ruotsin väliseen yhteistyöhön perustuva malli
 3 EU-maiden väliseen yhteistyön ja EU:n solidaarisuuslausekkeeseen (artikla 42.7) perustuva malli
 4 Yhdysvaltojen kanssa kahdenvälisesti sovittuun sopimukseen perustuva malli
 5 Ison-Britannian johtamaan puolustusyhteistyöhön perustuva malli, kuten ns. Joint Expeditionary 
   Force -malli, jossa mukana Iso-Britannian ja Suomen lisäksi ovat Alankomaat, Islanti, Latvia, 
   Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro. 
 6 Ennen Ukrainan sotaa noudatettu, Suomen omaa puolustuskykyä ja Nato-optiota sekä Nato-
   kumppanuutta korostava malli
 7 Täydelliseen puolueettomuuteen perustuva malli
 8 Nykyistä selvästi vahvempaan omaan itsenäiseen puolustukseen perustuva malli
 9 Tiiviimpään Venäjä-yhteistyöhön perustuva malli

Tässä kysymyksessä tarkastellaan vaihtoehtoisia puolustus- ja turvallisuuspoliittisia malleja, 
joita Suomi voisi tavoitella nykytilanteessa.

*Arvioitavat vaihtoehdot lyhentämättöminä:

PYYDÄMME SINUA ASETTAMAAN KAIKKI ALLA LUETELLUT VAIHTOEHDOT PAREM-
MUUSJÄRJESTYKSEEN OMAN NÄKEMYKSESI JA NYKYTIETÄMYKSESI MUKAAN.

TOISEKSI
PARAS

 PA-
RAS

Kuvio 8.

Sijoille 1.- 2. asetetut vaihtoehdot (%)

Kuvio k10(2).

Naton täysjäsenyyteen perustuva malli

Ison-Britannian johtamaan puolustusyhteistyöhön perustuva malli

EU-maiden väliseen yhteistyön ja EU:n solidaarisuuslausekkeeseen

Suomen ja Ruotsin väliseen yhteistyöhön perustuva malli

Ennen Ukrainan sotaa noudatettu, Suomen omaa puolustuskykyä ja Nato-*

Nykyistä selvästi vahvempaan omaan itsenäiseen puolustukseen

Yhdysvaltojen kanssa kahdenvälisesti sovittuun sopimukseen perustuva*

Täydelliseen puolueettomuuteen perustuva malli

Tiiviimpään Venäjä-yhteistyöhön perustuva malli

0 20 40 60 80

1st

60

3

6

5

8

7

1

8

1

2nd

7

24

16

14

11

9

14

4

1

 1 Naton täysjäsenyyteen perustuva malli
 2 Suomen ja Ruotsin väliseen yhteistyöhön perustuva malli
 3 EU-maiden väliseen yhteistyön ja EU:n solidaarisuuslausekkeeseen (artikla 42.7) perustuva malli
 4 Yhdysvaltojen kanssa kahdenvälisesti sovittuun sopimukseen perustuva malli
 5 Ison-Britannian johtamaan puolustusyhteistyöhön perustuva malli, kuten ns. Joint Expeditionary 
   Force -malli, jossa mukana Iso-Britannian ja Suomen lisäksi ovat Alankomaat, Islanti, Latvia, 
   Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro. 
 6 Ennen Ukrainan sotaa noudatettu, Suomen omaa puolustuskykyä ja Nato-optiota sekä Nato-
   kumppanuutta korostava malli
 7 Täydelliseen puolueettomuuteen perustuva malli
 8 Nykyistä selvästi vahvempaan omaan itsenäiseen puolustukseen perustuva malli
 9 Tiiviimpään Venäjä-yhteistyöhön perustuva malli

Tässä kysymyksessä tarkastellaan vaihtoehtoisia puolustus- ja turvallisuuspoliittisia malleja, 
joita Suomi voisi tavoitella nykytilanteessa.

*Arvioitavat vaihtoehdot lyhentämättöminä:

PYYDÄMME SINUA ASETTAMAAN KAIKKI ALLA LUETELLUT VAIHTOEHDOT PAREM-
MUUSJÄRJESTYKSEEN OMAN NÄKEMYKSESI JA NYKYTIETÄMYKSESI MUKAAN.

TOISEKSI
PARAS

 PA-
RAS

Kuvio 8.

Sijoille 1.- 2. asetetut vaihtoehdot (%)

Kuvio k10(2).

Naton täysjäsenyyteen perustuva malli

Ison-Britannian johtamaan puolustusyhteistyöhön perustuva malli

EU-maiden väliseen yhteistyön ja EU:n solidaarisuuslausekkeeseen

Suomen ja Ruotsin väliseen yhteistyöhön perustuva malli

Ennen Ukrainan sotaa noudatettu, Suomen omaa puolustuskykyä ja Nato-*

Nykyistä selvästi vahvempaan omaan itsenäiseen puolustukseen

Yhdysvaltojen kanssa kahdenvälisesti sovittuun sopimukseen perustuva*

Täydelliseen puolueettomuuteen perustuva malli

Tiiviimpään Venäjä-yhteistyöhön perustuva malli

0 20 40 60 80

1st

60

3

6

5

8

7

1

8

1

2nd

7

24

16

14

11

9

14

4

1

 1 Naton täysjäsenyyteen perustuva malli
 2 Suomen ja Ruotsin väliseen yhteistyöhön perustuva malli
 3 EU-maiden väliseen yhteistyön ja EU:n solidaarisuuslausekkeeseen (artikla 42.7) perustuva malli
 4 Yhdysvaltojen kanssa kahdenvälisesti sovittuun sopimukseen perustuva malli
 5 Ison-Britannian johtamaan puolustusyhteistyöhön perustuva malli, kuten ns. Joint Expeditionary 
   Force -malli, jossa mukana Iso-Britannian ja Suomen lisäksi ovat Alankomaat, Islanti, Latvia, 
   Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro. 
 6 Ennen Ukrainan sotaa noudatettu, Suomen omaa puolustuskykyä ja Nato-optiota sekä Nato-
   kumppanuutta korostava malli
 7 Täydelliseen puolueettomuuteen perustuva malli
 8 Nykyistä selvästi vahvempaan omaan itsenäiseen puolustukseen perustuva malli
 9 Tiiviimpään Venäjä-yhteistyöhön perustuva malli

Tässä kysymyksessä tarkastellaan vaihtoehtoisia puolustus- ja turvallisuuspoliittisia malleja, 
joita Suomi voisi tavoitella nykytilanteessa.

*Arvioitavat vaihtoehdot lyhentämättöminä:

PYYDÄMME SINUA ASETTAMAAN KAIKKI ALLA LUETELLUT VAIHTOEHDOT PAREM-
MUUSJÄRJESTYKSEEN OMAN NÄKEMYKSESI JA NYKYTIETÄMYKSESI MUKAAN.

TOISEKSI
PARAS

 PA-
RAS

Kuvio 8.

Sijoille 1.- 2. asetetut vaihtoehdot (%)

Kuvio k10(2).

Naton täysjäsenyyteen perustuva malli

Ison-Britannian johtamaan puolustusyhteistyöhön perustuva malli

EU-maiden väliseen yhteistyön ja EU:n solidaarisuuslausekkeeseen

Suomen ja Ruotsin väliseen yhteistyöhön perustuva malli

Ennen Ukrainan sotaa noudatettu, Suomen omaa puolustuskykyä ja Nato-*

Nykyistä selvästi vahvempaan omaan itsenäiseen puolustukseen

Yhdysvaltojen kanssa kahdenvälisesti sovittuun sopimukseen perustuva*

Täydelliseen puolueettomuuteen perustuva malli

Tiiviimpään Venäjä-yhteistyöhön perustuva malli

0 20 40 60 80

1st

60

3

6

5

8

7

1

8

1

2nd

7

24

16

14

11

9

14

4

1

 1 Naton täysjäsenyyteen perustuva malli
 2 Suomen ja Ruotsin väliseen yhteistyöhön perustuva malli
 3 EU-maiden väliseen yhteistyön ja EU:n solidaarisuuslausekkeeseen (artikla 42.7) perustuva malli
 4 Yhdysvaltojen kanssa kahdenvälisesti sovittuun sopimukseen perustuva malli
 5 Ison-Britannian johtamaan puolustusyhteistyöhön perustuva malli, kuten ns. Joint Expeditionary 
   Force -malli, jossa mukana Iso-Britannian ja Suomen lisäksi ovat Alankomaat, Islanti, Latvia, 
   Liettua, Norja, Ruotsi, Tanska ja Viro. 
 6 Ennen Ukrainan sotaa noudatettu, Suomen omaa puolustuskykyä ja Nato-optiota sekä Nato-
   kumppanuutta korostava malli
 7 Täydelliseen puolueettomuuteen perustuva malli
 8 Nykyistä selvästi vahvempaan omaan itsenäiseen puolustukseen perustuva malli
 9 Tiiviimpään Venäjä-yhteistyöhön perustuva malli

Tässä kysymyksessä tarkastellaan vaihtoehtoisia puolustus- ja turvallisuuspoliittisia malleja, 
joita Suomi voisi tavoitella nykytilanteessa.

*Arvioitavat vaihtoehdot lyhentämättöminä:

PYYDÄMME SINUA ASETTAMAAN KAIKKI ALLA LUETELLUT VAIHTOEHDOT PAREM-
MUUSJÄRJESTYKSEEN OMAN NÄKEMYKSESI JA NYKYTIETÄMYKSESI MUKAAN.

TOISEKSI
PARAS

 PA-
RAS

Kuvio 8.

Sijoille 1.- 2. asetetut vaihtoehdot (%)

Kuvio k10(2).



7

Suomalaiset pitävät Nato-täysjäsenyyttä ylivoi-
maisesti muita vaihtoehtoja parempana. Kaksi kol-
mesta (67 %) asettaa Naton täysjäsenyyteen perus-
tuvan mallin joko parhaaksi tai toiseksi parhaaksi 
vaihtoehdoksi. Parhaana vaihtoehtona sitä pitää 
60 prosenttia vastaajista, mikä erottaa Nato-jäse-
nyyden selvästi muista vaihtoehdoista. Muut tar-
jolla olleet turvallisuusjärjestelyt saavat parhaan 
vaihtoehdon sijalle vain hajaääniä.

Muillekin puolustus- ja turvallisuuspoliittisille 
malleille löytyy paremmuusjärjestys, kun valinnat 
toiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi huomioidaan. 
Tälläkin listalla on merkitystä tilanteessa, jossa 
Nato-jäsenyyden tielle ilmestyisi syystä tai toisesta 
esteitä. Tällöin katseet kääntyisivät ensiksi Ison-
Britannian johtamaan puolustusyhteistyöhön (24 
% pitää toiseksi parhaana vaihtoehtona) ja sen jäl-
keen EU-maiden väliseen yhteistyöhön (16 %).

Hieman yllättäen paljon esillä olleeseen Suomen 
ja Ruotsin väliseen yhteistyöhön (14 %) nojaava 
puolustusratkaisu jää neljännelle sijalle. Yhdys-
valtojen kanssa tehtävään kahdenväliseen yhteis-
työhön pohjautuvaa mallia pitää toiseksi parhaana 
14 prosenttia. Parhaana sitä ei pidä käytännössä 
kukaan, mikä kielii siitä, että Yhdysvaltoihin nojaa-
mista järkevänä pitävät ilmeisesti nostavat Naton 
täysjäsenyyden kahdenvälisyyden edelle. Kaiken 
kaikkiaan yhteistyöhön perustuvia turvallisuus-
malleja ei pidetä liittoutumisen veroisina.

Heikoimmiksi vaihtoehdoiksi arvioidaan yksin-
omaan Suomen itsenäiseen puolustukseen perus-
tustuvat turvallisuuspoliittiset mallit, jotka jäävät 
listan häntäpäähän. Perää pitää ehdotelma tiiviim-
mästä Venäjä-yhteistyöstä, joka ei saa käytännössä 
lainkaan kannatusta.

Järki ja asiantuntijat puhuvat
Nato-jäsenyyden kannatus on kasvanut poikkeuk-
sellisen nopeasti ja paljon siitä huolimatta, että esi-
merkiksi maan valtiojohto ei ollut kyselyajankoh-
tana vielä ilmaissut omaa kantaansa Nato-jäsenyy-
teen. Tämä on herättänyt kysymyksen siitä, miten 
suomalaiset ovat päätyneet Nato-näkemyksiinsä.

EVAn Turvallisuuskyselyssä tätä aihetta lähes-
tyttiin esittämällä puolustus- ja turvallisuuspo-
liittisten mallien paremmuusjärjestystä koskevan 
kysymyssarjan (ks. Kuvio 8 edellä) jälkeen toi-
nen kysymyssarja, jossa vastaajia pyydettiin aset-
tamaan tärkeysjärjestykseen kahdeksan eri teki-
jää sen mukaan, miten olennaisia ne ovat itselle 
olleet muodostettaessa henkilökohtaista näke-
mystä puolustus- ja turvallisuuspolitiikan ratkai-
suista (Kuvio 9).

Vastaukset kertovat, että suomalaisten puolus-
tus- ja turvallisuuspoliittiset näkemykset perus-
tuvat ennen muuta kahteen tekijään: suomalais-
ten omaan itsenäiseen pohdintaan ja järkeilyyn 
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sekä puolustus- ja turvallisuuspolitiikan asiantun-
tijoiden kannanottoihin. Oma itsenäinen järkeily 
ja pohdinta ovat tärkein tai toiseksi tärkein tekijä 
omaa näkemystä muodostettaessa 61 prosentille. 
Puolustus- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntijoi-
den kannanotot olivat tärkein tai toiseksi tärkein 
tekijä omaa näkemystä muodostettaessa lähes yhtä 
monelle (59 %).

Sitä vastoin valtiojohdon kannanotot ja linja-
ukset ovat olleet tärkein tai toiseksi tärkein tekijä 
vain neljäsosalle (26 %). Huomionarvoista on, että 
valtiojohdon mielipide on ollut tärkein tekijä suo-
malaisten näkemyksien muodostamisessa vain 

kuudelle prosentille, ja pitkin 
kevättä ulostulojaan tehnei-
den puolueiden ja poliitikkojen 
kannanotot vain kahdelle pro-
sentille suomalaisista. Suomen 
nopea liike kohti Nato-jäse-
nyyden hakemista onkin ollut 

yhteiskunnallisena prosessina melko ainutlaatui-
nen. Valtiovallan kenties tärkein tehtävä on kan-
salaisten turvallisuuden takaaminen, mutta tällä 
kertaa prosessia maamme ulkoisen turvallisuuden 
vahvistamiseksi ovat valtaapitävien sijaan ajaneet 
kansalaismielipide ja asiantuntijat.

Mielipiteet Natosta ovat harkittuja

Merkittävimmiksi mielipidevaikuttajiksi puolus-
tus- ja turvallisuuspolitiikassa nousevat alan asian-
tuntijat. Oma kysymyksensä on kuitenkin, missä 
määrin kansalaismielipiteen hyvin poikkeukselli-
nen kehitys on itsessään vaikuttanut suomalais-
ten mielipiteisiin.

Jos Nato-jäsenyyden muuttuminen enemmis-
tön mielipiteeksi on vahvistanut Nato-jäsenyyden 
kannatusta, kyse olisi mielipidekyselyiden yhtey-
dessä toisinaan havaittavasta vetovankkuri-ilmi-
östä (bandwagon effect). Ilmiössä enemmistömie-
lipide vahvistuu yksinomaan siksi, että yhä use-
ampi haluaa olla enemmistön puolella tai välttää 
jäämistä vähemmistöön. On mahdollista, etteivät 
ajankohtaisen asian tiimoilta tehdyt mielipidetut-
kimukset ainoastaan selvittäisi kansalaismielipi-
dettä vaan ne myös vaikuttaisivat siihen.

Vaikka vetovankkuri-ilmiön luotettava selvit-
täminen kyselytutkimuksessa on vaikeaa, yksi 
merkki ilmiöstä olisi, jos ilmenisi, että vastaajien 
omat Nato-kannat olisivat varovaisempia kuin hei-
dän oletuksensa yleisestä kansalaismielipiteestä. 
EVAn Turvallisuuskyselyssä tätä kysymystä lähes-
tyttiin pyytämällä vastaajia arvioimaan, miten 

KUVIO 10. Arviot siitä, mikä prosenttiosuus suomalaisista kannattaa tällä hetkellä kutakin seuraavista 
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muut suomalaiset suhtautuvat Nato-jäsenyyttä 
koskeviin eri toimintavaihtoehtoihin.

Suomalaisten arviot Naton kannatuksesta suo-
malaisten parissa ovat lähes täysin yhtäpitäviä hei-
dän ilmaisemiensa Nato-kantojen kanssa. Suoma-
laiset arvioivat keskimäärin kolmen neljästä (73 %) 
kannattavan Nato-jäsenyyttä, 16 prosentin vastus-
tavan sitä ja kymmenesosan (11 %) jäävän ilman 
kantaa (Kuvio 10).

Merkkejä vetovankkuri-ilmiöstä ei tällä het-
kellä juuri ole nähtävissä. Tämä käy ilmi siitä, että 
vaikka vain neljä prosenttia kannattaa Nato-jäse-
nyyden hakemista vasta sen jälkeen, kun Ukrai-
naan on saatu tulitauko tai rauha (ks. Kuvio 6 
edellä), suomalaiset arvioivat, että noin viidennes 

(18 %) ajattelisi näin. Tämä ero kertoo siitä, että 
suomalaisten vastaajien omat Nato-kannat eivät 
ole varovaisempia kuin heidän ole-
tuksensa yleisestä kansalaismielipi-
teestä.

Sitä vastoin suomalaiset ovat var-
sin varmoja siitä, että Suomi hakee 
Nato-jäsenyyttä. Todennäköisyys, 
että Suomi on hakenut Nato-jäse-
nyyttä ennen tämän vuoden loppua, arvioidaan 
82 prosentiksi, ja pidemmälle tulevaisuuteen kat-
soessa asia näyttää jo lähes täysin varmalta (Kuvio 
11). Mediaaneihin perustuva tarkastelu nostaa 
näitä arvioita vielä korkeammaksi.

KUVIO 11. Kuinka todennäköisenä pitää nykytiedon valossa, että Suomi hakee Nato-jäsenyyttä 
 (prosenttilukuina asteikolla 0–100 annettujen todennäköisyysarvioiden keskiarvot ja mediaanit)
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Kuvio 11.

Kuvio k12m.
Suomalaiset ovat 
varmoja, että 
Natoon haetaan.
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VIITTEET

1 Vastauksista muodostuvan jakauman kuvaamiseen ei ole yksiselit-
teistä menetelmää. Soveltuvin tunnusluku vaihtelee sen mukaan, 
mitä halutaan korostaa. Keskiarvo ja mediaani ovat keskilukuja, 
jotka pyrkivät kuvaamaan vastausaineiston keskikohtaa. Hieman 
yksinkertaistaen voidaan sanoa, että mediaani näyttää, mikä 
on annettujen todennäköisyysarvioiden keskimmäinen vastaus. 
Aritmeettinen keskiarvo puolestaan huomioi erot vastausten 
intensiteetissä eli sen, onko aineistossa voimakkaita näkemyksiä 
erityisesti vastausjakauman laidoilla. Mikäli vastausjakauma on 
lähes symmetrinen, keskiarvo ja mediaani ovat tyypillisesti lähellä 
toisiaan.

2 Ks. Haavisto (2022a).

3 Tässä kysymyksessä vastausjakauma on myös vino hyvin alhaisten 
todennäköisyyksien suuntaan, ks. vastausten mediaanit kuviossa 2.

4 Ks. Metelinen (2022).

5 Ks. esim. Haavisto (2022b).

6 Ks. Metelinen (2021).
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E VAn Turvallisuuskyselyn tarkoituksena on tuottaa 
tietoa ajankohtaiseen puolustus- ja turvallisuus-
poliittiseen keskusteluun. Tutkimuksen tulokset 

julkaistaan kahdessa osassa. Tutkimuksen kysymysten 
laadinnasta ovat vastanneet Ari Hyytinen (Hanken) ja 
Ilkka Haavisto (EVA). Kyselyn tiedonkeruun on rahoit-
tanut Väinö Tannerin säätiö.

EVAn Turvallisuuskyselyssä vastaajia pyydettiin arvi-
oimaan mahdollisia Suomen turvallisuuteen ja puolus-
tukseen sekä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä 
kehityskulkuja ja vaihtoehtoja. Osassa kysymyksistä 
heiltä kysyttiin mielipidettä johonkin asiaan ja osassa 
näkemystä siitä, kuinka todennäköistä prosenttiluvulla 
arvioituna on, että jokin tapahtuma tai asia tapahtuu 
tietyn ajanjakson kuluessa. Vastaajille kerrottiin, että 
todennäköisyydellä voidaan kuvata erilaisten epävarmo-
jen vaihtoehtojen tai riskien toteutumismahdollisuutta, 
ja heille annettiin esimerkkejä, mitä prosenttiasteikko 
tarkoittaa. Vastaajia pyydettiin arvioimaan mahdollisim-
man laajakatseisesti, mitä kaikkea voi tapahtua. Kyselyn 
suunnittelussa on hyödynnetty tutkimuskirjallisuutta, 
jossa todennäköisyyskysymyksiä on käytetty ja tutkittu.

Koska kyselyä ei ole toteutettu kaikilta osin samoin 
menetelmällisin ratkaisuin kuin EVAn perinteiset Arvo- 
ja asennetutkimukset, ei kyselyä tule pitää yhtenä nii-
den osana, vaan omana erillisenä kyselynään. Tutkimus-
aineisto luovutetaan EVAn muiden aineistojen tapaan 
Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon (FSD, Tampe-
reen yliopisto), joka luovuttaa aineistoja edelleen tie-
teelliseen tutkimus- ja opetuskäyttöön.

Tulokset perustuvat 2 832 henkilön antamiin vas-
tauksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön 
tasolla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. 
Tiedot kerättiin Taloustutkimus Oy:n internet-paneelissa 
14.4.–2.5.2022 välisenä aikana. Vastaajat edustavat 
koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaa). 
Tutkimusotos on muodostettu Taloustutkimuksen ja 
Dynatan internet-paneeleista ositetulla satunnais-
otannalla. Aineisto on painotettu edustamaan väestöä 
iän, sukupuolen, asuinalueen, koulutuksen, ammatin 
tai aseman, toimialan ja puoluekannatuksen mukaan. 
Aineiston tilastollisen analyysin ja tulosgrafiikan on teh-
nyt Pentti Kiljunen (Yhdyskuntatutkimus Oy).

TÄMÄ ON EVAN TURVALLISUUSKYSELY
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