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Ilkka Haavisto

Suomalaiset toivovat EU:lle yhteistä puolustusta 
ja toivottavat Ukrainan mukaan unioniin 

• Enemmistö suomalaisista (59 %) ottaisi Ukrainan EU:n jäseneksi.

• 60 prosenttia katsoo, että EU:lla tulisi olla yhteinen puolustus ja kolme neljästä (74 %) pitäisi Suomen etuna,  
jos EU:lla olisi vahva, yhteinen ulkopolitiikka.

• Kaksi kolmesta (66 %) suhtautuu Suomen EU-jäsenyyteen myönteisesti ja vain 15 prosenttia kielteisesti. 
EU-myönteisyys on korkeinta koskaan Suomen jäsenyysaikana.

• Vajaa puolet (48 %) arvioi, että Suomen tulee pitää huolta kahdenvälisistä suhteistaan Venäjään huolimatta  
siitä, miten EU:n ja Venäjän väliset suhteet kehittyvät.

MUSKELEITA EUROOPALLE

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut mer-
kittävästi suomalaisten suhtautumista Euroopan 
unioniin. EU:hun suhtaudutaan nyt myöntei-
semmin kuin koskaan ennen ja EU:lta toivotaan 
yhtenäisyyttä niin ulkopolitiikassa kuin puolus-
tuksessakin. Suurin yksittäinen asennemuutos 
koskee Ukrainan EU-jäsenyyttä, jota enemmis-
tö suomalaisista on kääntynyt kannattamaan. 
EVAn kevään 2022 Arvo- ja asennetutkimukses-
sa 59 prosenttia suomalaisista arvioi, että Ukrai-
na sopisi tulevaisuudessa hyvin EU:n jäseneksi, 

ja vain 13 prosenttia on asiasta eri mieltä (Ku-
vio 1). 

Ukrainan joutuminen Venäjän hyökkäyksen 
kohteeksi on selkeyttänyt suomalaisten kannat 
asiassa, sillä vielä vuonna 2016 suurella osalla 
ei ollut kantaa Ukrainan sopivuudesta EU:hun. 
Tuolloin vain reilu viidesosa (22 %) näki Ukrai-
nan sopivan EU:n jäseneksi, mutta paljon use-
ampi piti ajatusta kaukaa haettuna.

Ukraina jätti jäsenhakemuksensa EU:lle pi-
an Venäjän hyökkäyksen alettua esittäen, että 

KUVIO 1. ”Ukraina sopisi tulevaisuudessa hyvin EU:n jäseneksi” (%)
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se käsiteltäisiin nopeutetun menettelyn kautta.1 
Hakemusta ryyditti Ukrainan presidentti Volo-
dymyr Zelenskyin Euroopan parlamentille pi-
tämä voimakas puhe, jossa presidentti kuvasi 

maansa taistelevan eurooppalais-
ten arvojen puolesta ja tulevaisuu-
destaan Euroopassa.2

Vaikka nopeaa jäsenyyttä Ukrai-
nalle ei ehkä olekaan luvassa3, piilee 
presidentin sanoissa totuuden sie-
men. Venäjän hyökkäys Ukrainaan 

on asettanut EU:n eräänlaiseen pakkorakoon, 
jossa sen on osoitettava, että Euroopan unioni 
on sanojensa mittainen turvallisuus- ja solidaa-
risuusyhteisö, joka kykenee toimimaan yhtenäi-
sesti ja omien arvojensa mukaisesti.

EU onkin toiminut kriisissä nyt paljon jämä-
kämmin kuin vuonna 2014, jolloin sen reakti-
ot Krimin miehitykseen ja Itä-Ukrainan sotatoi-
miin jäivät nykyvalossa arvioiden auttamatto-

man vaisuiksi ja alistuviksi. Tällä kertaa EU on 
ollut kertaluokkaa terävämpi. Se on asettanut 
yhdessä muiden maiden kanssa Venäjälle anka-
ria pakotteita ja edesauttanut miljoonien ukrai-
nalaisten pakolaisten sijoittamista turvaan sen 
jäsenmaihin. EU on myös toimittanut Ukrainal-
le humanitääristä ja taloudellista apua, ja lisäksi 
sen jäsenmaat ovat antaneet Ukrainalle aseapua. 

EU:n suosio huipussaan
Ajankohtainen kriisi ja EU:n toimeliaisuus siinä 
ovat myös vakuuttaneet suomalaiset. Suhtautu-
minen Suomen EU-jäsenyyteen on nyt ennätyk-
sellisen myönteistä. Kaksi kolmesta (66 %) suh-
tautuu Suomen EU-jäsenyyteen myönteisesti ja 
vain 15 prosenttia kielteisesti (Kuvio 2). Neutraa-
lin kannan EU:hun ottaa vajaa viidesosa (18 %). 

Suomalaisten EU-suhde on toipunut täysin 
notkahduksesta, jonka koronakriisi ja sitä seu-

Tällä kertaa EU 
on kertaluokkaa 

terävämpi.
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rannut tulehtunut kotimainen keskustelu EU:n 
elpymispaketista aiheuttivat.4 EU-myönteisyy-
den uusi vankistuminen viittaa kiinnostavaan 
säännönmukaisuuteen: vaikka EU on viimeisten 
viidentoista vuoden aikana vaikuttanut ajelehti-
van kriisistä toiseen, eivät kriisit näytä juuri hor-
juttaneen suomalaisten sitoutumista unionin jä-
senyyteen. Sen sijaan ne ovat kerta toisensa jäl-
keen lopulta vahvistaneet sitä.  Näin kävi sekä 
finanssikriisin (2008–2009), sitä seuranneen eu-
roalueen velkakriisin (2010–2014), pakolaiskrii-
sin (2015–2016), Ison-Britannian repivän EU-
eroprosessin (2016–2019), Visegrád-maiden oi-

keusvaltiokiistan (2019–2020) että 
lopulta myös koronakriisin (2020–
2022) kohdalla. 

Suomalaisten EU-myönteisyyden 
vahvistuminen näiden kriisien myö-
tä ei tarkoita, että suomalaiset vält-
tämättä osoittaisivat EU:lle suosiota 

kriisien hienosta hoidosta. Se kertoo kuitenkin 
siitä, että epävakaissa oloissa EU nähdään Suo-
melle ankkurina, johon luotetaan ja turvaudu-
taan. 

Asennekehityksen tarkastelu vielä pidemmäl-
lä aikavälillä kertoo myös toisen viestin. Suoma-
laiset ovat kotiutuneet EU:hun, ja jäsenyyden en-
simmäisiä kymmentä vuotta leimannut varautu-
neisuus EU:ta kohtaan on vähentynyt ilmeisen 
pysyvästi. Näyttää selvältä, että EU:n arkisessa 
toiminnassaan heijastamat arvot sopivat suo-
malaisille ja sen linjaamat säännöt ja toimet ovat 
riittävässä määrin olleet myös Suomen ja suoma-
laisten etujen mukaisia.

EU:n puolustus kiinnostaa
Ukrainan sota on muuttanut Euroopan turval-
lisuusympäristöä perinpohjaisesti. Se on ravis-
tellut jäsenmaita havaitsemaan, että niiden on 

vahvistettava puolustustaan. Vaikka EU:n yhtei-
sen puolustuksen idea sisältyi jo 1992 vuoden 
Maastrichtin sopimukseen, varsinaista yhteistä 
puolustusta siitä ei ole koskaan kehkeytynyt. Sitä 
ei ole nähty tarpeelliseksi, koska Euroopan mai-
den sotilaallisesta turvallisuudesta on vastan-
nut pitkälti Pohjois-Atlantin liitto Nato, johon 
27 EU-maasta kuuluu 21. Loput jäsenmaista ovat 
huolehtineet puolustuksestaan itse sekä kump-
panuuksin keskenään tai Nato-maiden kanssa.

Vaikka suomalaiset suhtautuvat sekä Nato-jä-
senyyteen että kumppanuuteen Yhdysvaltojen 
kanssa hyvin myönteisesti5, myös eurooppalai-
nen ratkaisu kelpaisi sen rinnalle. Selvä enem-
mistö (60 %) katsoo, että EU:lla tulisi olla yhtei-
nen puolustus, ja vain 17 prosenttia on asiasta 
toista mieltä (Kuvio 3). 

Käsitys EU:n yhteisen puolustuksen tarpeelli-
suudesta on vahvistunut selvästi muutaman vuo-
den takaisesta ja erityisen paljon verrattuna vuo-
teen 2012, jolloin järkeä EU:n yhtei-
sessä puolustuksessa näki vain 29 
prosenttia suomalaisista.

Syy asennemuutokseen voidaan 
johtaa Venäjän hyökkäykseen Ukrai-
naan, mutta myös jo pidempään li-
sääntyneisiin turvallisuushuoliin Eu-
roopassa. Venäjä on sotinut naapurimaissaan jo 
vuodesta 2008 alkaen ja osallistunut sotiin Syyri-
assa6 ja Libyassa7. Lännestäkin kasaantui Euroo-
pan taivaalle tummia pilviä, kun Yhdysvaltojen 
presidentiksi vuonna 2016 valittu Donald Trump 
kovisteli presidenttikautensa aikana Naton eu-
rooppalaisia jäsenmaita kasvattamaan puolus-
tusbudjettejaan ja onnistui lopulta kyseenalais-
tamaan Naton turvatakuut ja maansa sitoutumi-
sen Euroopan puolustamiseen.8 

Vuoden 2019 lopussa Ranskan presidentti Em-
manuel Marcon kertoi synkeänä käsityksenään, 
että Natosta on tulossa ”aivokuollut” ja esitti, että 
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Euroopan pitäisi asettaa tavoitteekseen sotilaal-
linen riippumattomuus.9 Trumpin aiheuttama 
epävarmuus Yhdysvaltojen sitoutumisesta Na-
toon on vahvistanut EU:ssa pyrkimystä niin sa-
nottuun strategiseen autonomiaan10, jonka mu-
kaan EU:n on kyettävä toimimaan yhtenäisenä ja 
aiempaa itsenäisempänä suhteessa muihin geo-
poliittisiin mahteihin.11 

Vaikka Yhdysvaltojen nykyinen presidentti 
Joe Biden on vakuuttanut Yhdysvaltojen sitou-
tuneisuutta Euroopan puolustamiseen, suoma-
laiset ymmärtävät Macronin järkeilyä erittäin 
hyvin. Ylivoimainen enemmistö (89 %) ajattelee, 
että EU-mailla pitäisi olla mahdollisuus puolus-
taa Eurooppaa riippumatta siitä, mitä Yhdysval-
loissa kulloinkin ajatellaan, eikä eri mieltä asias-
ta ole käytännössä kukaan (Kuvio 4).

Vaikka EU:n tulevaisuuskonferenssissa12 on 
ideoitu muun muassa EU:n yhteisen armeijan 
perustamista13, on tällainen tavoite vielä kaukai-
nen. Euroopan yhteinen turvallisuuspolitikka on 
toistaiseksi keskittynyt lähinnä puolustusteolli-
seen yhteistyöhön, kriisinhallintaan sekä hybri-
di- ja kyberuhkien torjuntaan.14 Epävakaina ai-
koina Naton eurooppalaiset maat eivät ole aina-
kaan valmiita uudelleenarvioimaan 73-vuotias-
ta puolustusliittoaan, jonka jäseninä ne laskevat 
edelleen sotilasmahtina ylivertaisen Yhdysvalto-
jen avun varaan. 

Suomalaiset eivät kuitenkaan tyrmäisi euroop-
palaisen puolustuksen selvittämistä. Vain alle 

kolmasosa (31 %) katsoo, että EU:n yhteisen puo-
lustuksen suunnittelu on haihattelua, sillä ilman 
Yhdysvaltojen tukea EU:lla ei ole todellista soti-
laallista voimaa, ja selvästi useampi (42 %) antaa 
EU:lle tukensa yhteisen puolustuksen suunnit-
telulle (Kuvio 5). 

Liittoutumattomuus romukoppaan
EU:lle yhteistä puolustusta toivovien osuus (ks. 
Kuvio 3) on tarkalleen yhtä suuri kuin Suomen 
Nato-jäsenyyttä kannattavien joukko (60 %). 
Suomalaiset eivät koe myöskään tavoitetta EU:n 
yhteisestä puolustuksesta vaihtoehtona tai kil-
pailevana ratkaisuna Natolle, sillä 72 prosenttia 
Nato-jäsenyyttä kannattavista kannattaa myös 
EU:n yhteistä puolustusta (ks. erillinen Kuvio-
liite).

Tämä kertoo siitä, että suomalaiset hakevat 
nyt voimakkaasti turvaa sotilaallisesta liittoutu-
misesta ja doktriini liittoutumattomuudesta yh-
tenä Suomen lähialueilla vakautta luovana ele-
menttinä on joutanut romukoppaan. 

Nopea muutos herättää kuitenkin jonkin ver-
ran tietynlaista haikeutta ja yllättävääkin kaipuu-
ta kylmän sodan aikaan. Suomi ei ole ollut puolu-
eeton maa yli neljännesvuosisataan, sillä tuo aika 
jäi virallisestikin taakse Suomen liityttyä EU:n jä-
seneksi vuonna 1995. 

Osa kuitenkin vielä kaipaa perinteistä puolu-
eettomuutta, sillä reilu kolmasosa (36 %) katsoo, 

KUVIO 4. ”EU-mailla pitäisi olla mahdollisuus puolustaa Eurooppaa riippumatta siitä, 
 mitä Yhdysvalloissa kulloinkin ajatellaan” (%)
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EU:n ulko-
politiikassa on 
kääntymässä 
lehti.

että historia on osoittanut perinteisen puolueet-
tomuuspolitiikan parhaaksi Suomelle. Yhtä mo-
ni (36 %) ei kuitenkaan tällaista johtopäätöstä 
historiasta vetäisi (Kuvio 6).

Ajatus puolueettomuudesta ja historian ope-
tuksista viehättää vanhempia ikäryhmiä selvästi 
nuorempia enemmän. Missään väestöryhmässä 
enemmistö ei teesiä allekirjoita, mutta ajatuksel-
la on vahva yhteys Nato-kielteisyyteen: 76 pro-
senttia Nato-jäsenyyden vastustajista kaipaa ta-
kaisin puolueettomuuden aikaan (ks. Kuvioliite).

Toive vahvasta ulkopolitiikasta
Venäjän hyökkäys Ukrainaan on tuonut näky-
viin sen, mistä EU:n yhteisessä ulkopolitiikassa 
on kyse, mihin se kykenee ja millaisia ovat sen 
rajat. Esimerkki onnistumisesta nähtiin ennen 
Ukrainan sodan puhkeamista. Tuolloin EU-maat 
koordinoivat torjuvan vastauksensa Venäjän eri 
jäsenmaille lähettämiin kirjeisiin, joissa Venäjä 
käytännössä vaati itselleen etupiiriä.15 

Myös pakotteissa EU on onnistunut koordi-
noimaan jäsenmaiden toimet varsin hyvin. EU 
on asettanut Venäjälle pakotteita jo viisi kertaa16, 
ja 4. toukokuuta esiteltiin luonnos kuudennes-
ta pakotepaketista, jonka tulisi ottaa kantaa pa-
kotteiden vaikuttavuudelle olennaiseen, mut-
ta myös EU-maille vaikeaan venäläisen öljyn ja 
kaasun tuontiin. Lisäksi EU on koordinoinut Uk-
rainan sotaan liittyvät toimensa Yhdysvaltojen 

kanssa,17 painostanut Venäjälle tukea osoittanut-
ta Kiinaa ja lähestynyt samaan aikaan Japania ja 
Intiaa yhteistyöaloitteilla.18

Onkin mahdollista, että EU:n yhteisessä ulko-
politiikassa on kääntymässä lehti, jolla reaktii-
visuus ja sivusta seuraaminen vaihtuisivat aktii-
visempaan EU:n vaikutusvallan käyttöön. Täl-
lainenkin toiminta vaikuttaisi olevan suomalais-
ten mieleen. Kolme neljästä (74 %) ajattelee, että 
olisi Suomenkin etu, jos EU:lla olisi vahva yh-
teinen ulkopolitiikka. Eri mieltä on 
vain kahdeksan prosenttia suoma-
laisista (Kuvio 7). Tuki EU:n vahval-
le yhteiselle ulkopolitiikalle on kas-
vanut rutkasti kolmen vuoden ta-
kaisesta mittauksesta.

Aktiivisuudella on kuitenkin ra-
jansa. EU:n yhteisen ulkopolitiikan 
heikkoudet juontavat juurensa unionin luontee-
seen valtioliittona ja jäsenmaiden yksimielisyyt-
tä edellyttävään päätöksentekoon. Sekavat toi-
mivaltuudet, EU:n sisäisten ja ulkosuhteita kos-
kevien asioiden sekoittuminen päätöksenteossa 
sekä jäsenmaiden eriävät intressit ovat omiaan 
heikentämään yhteisen ulkopolitiikan tuloksia. 
Samalla ne tarjoavat EU:n ulkopuolisille mail-
le mahdollisuuksia niin halutessaan horjuttaa 
EU:ta ja sen linjauksia.19   

Esimerkiksi näistä vaikeuksista käy EU-komis-
sion esitys Venäjä-pakotteiden ulottamisesta öl-
jyn tuontiin, joka on kohdannut joissakin EU-jä-

KUVIO 6. ”Historia on osoittanut perinteisen puolueettomuuspolitiikan parhaaksi 
 Suomelle” (%)
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senmaissa muita suurempaa vastustusta.20 Suo-
mi on sopeutunut ongelmitta EU:n yhteiseen pa-
koterintamaan, mutta aivan mukisematta kaikki 
suomalaiset eivät ole valmiita siihen, että kan-
sallinen liikkumatila Venäjä-suhteiden hoidossa 
siirrettäisiin Brysseliin.

39 prosenttia katsoo, että Suomen kannattaisi 
hoitaa Venäjä-suhteitaan enenevästi EU:n kaut-
ta eikä kahdenkeskisesti, mutta vain hieman pie-
nempi joukko (33 %) näkisi tärkeänä mahdolli-
suuden voida jatkaa Venäjän kanssa perinteisel-
lä, kahdenvälisellä pohjalla (Kuvio 8). 

Epävarmuutta henkivästä tuloksesta huoli-
matta Venäjä-asioiden hoito Brysselin kautta kel-
paa suomalaisille nyt paljon paremmin kuin vain 
vuosi sitten.21

Tätä selittää se, että suomalaiset näkevät hyök-
käyssotaa naapurissaan käyvän Venäjän nyt pal-
jon aiempaa huonompana ja epäluotettavampa-
na yhteistyökumppanina, joka on oma-aloittei-
sesti tuhonnut mahdollisuudet yhteistyöhön.22

Suomalaisten suhtautuminen yhteiseen ul-
kopolitiikkaan sisältää osin kahteen eri suun-
taan vetäviä toiveita. Kansalaiset ovat tottuneet 
siihen, että Suomi on osannut samanaikaisesti 
hoitaa kahdenvälisiä suhteitaan Venäjään ja so-
pimaan EU:n yhteisestä ulkopolitiikan linjasta. 

Toive kahdenvälisten suhteiden ylläpitämisestä 
Venäjän kanssa elää yhä, mutta hiipuu.

Hieman alle puolet (48 %) lähtee siitä, että 
Suomen tulee pitää huolta kahdenvälisistä suh-
teistaan Venäjään huolimatta siitä, miten EU:n ja 
Venäjän väliset suhteet kehittyvät. Reilu neljäs-
osa (26 %) kuitenkin arvioi, että EU:n ja Venäjän 
väliset ongelmat ovat väistämättä myös Suomen 
ongelmia, eikä maallamme ole varaa livetä EU:n 
yhteisestä linjasta (Kuvio 9).

Tulos kertoo, että suomalaiset näkevät Venä-
jän olevan jatkossakin Suomen ulkosuhteiden 
tärkein kysymys, jonka hoidon riistäytyminen 
kokonaan omista käsistä suurvaltojen väliseksi 
aiheeksi näyttäytyy ilmeisen hankalana kehitys-
kulkuna. Ehkä tästä syystä suomalaiset nojaavat 
nyt voimakkaasti Euroopan unioniin, jonka ul-
kopolitiikkaan Suomikin voi osaltaan vaikuttaa.
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KUVIO 8. ”Suomen kannattaisi hoitaa Venäjä-suhteitaan enenevästi EU:n kautta eikä 
 kahdenkeskisesti” (%)
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KUVIO 9. ”Suomen tulee pitää huolta kahdenvälisistä suhteistaan Venäjään huolimatta siitä,
 miten EU:n ja Venäjän väliset suhteet kehittyvät” (%)
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Näin kysely tehtiin
Tulokset perustuvat 2 074 henkilön antamiin vasta-
uksiin. Tulosten virhemarginaali on koko väestön ta-
solla 2–3 prosenttiyksikköä kumpaankin suuntaan. 
Tiedot kerättiin 4.3.–15.3.2022. Vastaajat edustavat 
koko maan 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenan-
maa). Aineisto on kerätty Taloustutkimus Oy:n in-
ternetpaneelissa, josta tutkimusotos on muodostet-
tu ositetulla satunnaisotannalla. Aineisto on paino-
tettu edustamaan väestöä iän, sukupuolen, asuinalu-
een, koulutuksen, ammatin tai aseman, toimialan ja 
puoluekannatuksen mukaan. Aineiston tilastollisen 
analyysin ja tulosgrafiikan on tehnyt Pentti Kiljunen 
(Yhdyskuntatutkimus Oy). Tulokset ja niiden tar-
kemmat väestöryhmittäiset erittelyt löytyvät EVAn 
kotisivuilta. EVAn Arvo- ja asennetutkimuksia on 
tehty vuodesta 1984.
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