
NATON HUIPPUKOKOUS LÄHESTYY

ASIALISTA ON TÄRKEÄ SUOMELLE JA RUOTSILLE

Nato-maiden johtajat kokoontuvat heinäkuun puolivälissä Brysseliin antamaan 
siunauksensa liittokunnan tulevien vuosien agendalle. Myös sotilasliittoon 
kuulumattomat Suomi ja Ruotsi odottavat kutsua kokoukseen. Maiden näkökulmasta 
Naton asialista on merkittävä.
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Heinäkuun huippukokous on en-
simmäinen Donald Trumpin presi-
denttikaudella. Transatlanttisesta 
turbulenssista huolimatta pöydällä 
on isoja asiakokonaisuuksia. Ny-
kyiseen turvallisuusympäristöön 
sopeutumisessa riittää haasteita.

Kokouksessa tehdään merkittä-
viä päätöksiä liittokunnan tulevasta 
politiikasta ja painopisteistä. Pää-
töksillä ei ole pelkästään vaikutusta 
sotilasliiton jäseniin vaan myös sen 
kumppaneihin. Kaksi maata – Suo-
mi ja Ruotsi – erottuvat tässä suh-
teessa muista kumppaneista. Tiivis-
tyneen yhteistyön tuloksena Naton 
päätöksillä on alati kasvava merki-
tys Suomen ja Ruotsin turvallisuu-
delle. Samalla Naton huippukoko-
uksista on tullut merkittäviä tapah-
tumia pohjoismaiselle kaksikolle.

Kaksi edellistä huippukokousta 
olivat merkkipaaluja sekä Suomen 
että Ruotsin puolustuspolitiikalle. 
Vuoden 2014 Walesin huippukoko-
uksessa Nato esitteli laajennettujen 
mahdollisuuksien kumppanuusyh-
teistyön, jonka piiriin myös Suomi 
ja Ruotsi luettiin. Lisäksi maat al-
lekirjoittivat Naton kanssa isäntä-
maasopimukset.

Varsovan huippukokouksessa 
vuonna 2016 Suomi ja Ruotsi olivat 
muihin kumppaneihin verrattuna 
erityisasemassa. Presidentti Sauli 
Niinistö ja pääministeri Stefan Löf-
ven osallistuivat Nato-maiden val-
tionpäämiesten illalliselle, mikä oli 
omiaan symboloimaan Suomen ja 
Ruotsin läheisiä siteitä liittokuntaan.

Tämänvuotinen kokous käsit-
telee ainakin neljää kysymystä. 

Tärkein prioriteetti on kollektiivi-
sen puolustuksen ja pelotteen vah-
vistaminen. Toisekseen Naton on 
tarkoitus keskustella taakanjako-
kysymyksestä, joka on entisestään 
korostunut presidentti Trumpin 
aikana. Kolmantena teemana voi-
daan pitää Euroopan unionin ja Na-
ton yhteistyötä, joka on kehittynyt 
suotuisasti viime vuosien aikana. 
Neljänneksi Nato ei ole unohtanut 
Euroopan ulkopuolisia alueita, jo-
ten se keskittyy eteläisen naapu-
ruston vakauteen. 

Miten Suomi ja Ruotsi näkevät 
huippukokouksen ja erityisesti Na-
ton tämänhetkisen agendan?

Ensinnäkin Suomi ja Ruot-
si odottavat kutsua kokoukseen. 
Jos kumppanimaat otetaan mu-
kaan, Varsovan huippukokouksen 
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käytäntö olisi hyvä toistaa ja suoda 
Ruotsille ja Suomelle erityisstatus. 
Illallinen liittokunnan jäsenten seu-
rassa tai osallistuminen Pohjois-At-
lantin neuvoston kokoukseen EU–
Nato-suhteiden käsittelyn aikana 
olisi signaali siitä, että niin kutsuttu 
29+2 –formaatti vakiintuu. Vaikka 
kyse olisikin osittain symboliikas-
ta, Suomen ja Ruotsin näkyvä rooli 
entisestään oikeuttaisi Suomen ja 
Ruotsin Nato-politiikkaa maiden 
kansalaisten silmissä.

Myös kokouksen ja koko liit-
tokunnan asialista näyttävät posi-
tiivisilta suomalais-ruotsalaisesta 
näkökulmasta.

Naapurukset tukevat täysin Na-
ton pyrkimyksiä vahvistaa pelotetta 
ja kollektiivista puolustusta Euroo-
passa. Molemmat maat rakentavat 
puolustuspolitiikkaansa enenevissä 
määrin sille oletukselle, että kriisin 
tullen olisi olemassa poliittisia ja 
sotilaallisia perusteita antaa maille 
myös sotilaallista tukea. Suomi ja 
Ruotsi katsovat maantieteellisen 
asemansa niin tärkeiksi, että mah-
dollisessa kriisitilanteessa ne voi-
sivat vastaanottaa Natolta tukea, 
vaikkei niillä muodollisia turvata-
kuita olekaan.

Tätä taustaa vasten Naton kor-
keampi valmius, tehokkaampi 
päätöksentekokyky ja kyvyk-
käämmät asevoimat voisivat hyö-
dyttää Suomea ja Ruotsia, mikäli 

sotilaallinen kriisi puhkeaisi Eu-
roopassa.

Suomella ja Ruotsilla on jok-
seenkin erilaiset lähestymistavat 
EU:n yhteiseen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikkaan, mutta ne 
jakavat näkemykset EU–Nato-yh-
teistyöstä. Tällä hetkellä potentiaa-
lisesti hedelmällisin mutta ei ainoa 
yhteistyömuoto EU:n ja Naton vä-
lillä on sotilaallinen liikkuvuus. 

Suomi ja Ruotsi ovat mukana 
yhdessä Naton kannalta merkittä-
vässä EU:n pysyvän rakenteellisen 
yhteistyön hankkeista, jonka ta-
voitteena on parantaa sotilaskalus-
ton vapaata valtioiden rajat ylittä-
vää liikkuvuutta. Liikkuvuuskysy-
mys on elintärkeä Suomen ja osin 
myös Ruotsin huoltovarmuudelle 
sekä mahdolliselle sotilasavun vas-
taanottamiselle. Ihanteellisessa 
tilanteessa Nato ja EU löytäisivät 
saumattoman työnjaon ja edistystä 
liikkuvuuden helpottamiseksi ta-
pahtuisi.

Keskustelu taakanjaosta ei ole 
suoraan koskettanut Natoon kuu-
lumattomia Suomea ja Ruotsia. Mo-
lemmat kuitenkin käyttävät soti-
lasmenoihinsa alle Naton suosituk-
sen, joka on kaksi prosenttia brut-
tokansantuotteesta. 2020-luvulla 
Suomi ylittää suosituksen suurten 
ilma- ja merivoimien hankintojen 
myötä. Trumpin hallinnon tavois-
ta ajaa nykyistä tasapainoisempaa 

taakanjakoa voi olla monta mieltä. 
Sotilaallisesti kyvykkäämpi Eu-
rooppa on kuitenkin Suomen ja 
Ruotsin intresseissä.

Suomen ja Ruotsin huomio on 
viime vuodet ollut aluepuolustuk-
sessa, mutta ne eivät ole välinpi-
tämättömiä Naton etelänaapurus-
tosta kumpuavia haasteita kohtaan. 
Vaikka alueen huolet ovat maille 
toissijaisia, epävakaus voi heijas-
tua myös pohjolaan, esimerkiksi 
terrorismina tai pakolaisvirtoina. 
Lisäksi Naton eteläinen reunusta, 
erityisesti Lähi-itä, on tärkeä niin 
Välimeren maille kuin Yhdysval-
loille. Jos Ruotsi ja Suomi odottavat 
kumppaneiltaan solidaarisuutta, 
maiden on oltava halukkaita ym-
märtämään myös kumppaniensa 
turvallisuushuolia.  


