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Yleistä 
 
Ulkopoliittisen instituutin (UPI) on tutkimuslaitos, jonka tavoitteena on tuottaa korkeatasoista 
tutkimusta, tukea poliittista päätöksentekoa sekä osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun 
Suomessa ja kansainvälisesti. Suomen eduskunta perusti kansainvälisten suhteiden ja Euroopan 
unionin asioiden tutkimuslaitoksen, Ulkopoliittisen instituutin, satavuotisjuhlaistunnossaan 
kesäkuussa 2006 ja se huolehtii instituutin perusrahoituksesta. Instituutti on 
tutkimustoiminnassaan riippumaton. 
 
Ulkopoliittisen instituutin tutkimusta ohjaa instituutin hallitus. Hallitus linjaa tutkimuskausittain 
tutkimuksen kohdentamisen. Kolmen vuoden välein päätettävä tutkimuksen kohdennus määrittää 
samalla tutkimuksen prioriteetit. Prioriteetit heijastuvat ohjelmarakenteeseen, jonka hallitus 
hyväksyy. 
 
Instituutin tutkimus toteutetaan pääsääntöisesti tutkimusohjelmissa. Tutkimusohjelman 
organisointi ja hallinto järjestetään siten, että se mahdollistaa tutkijoiden ja tutkimusryhmien 
välisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön. 
 
Ohjelmakaudelle 2023–2025 on päätetty neljästä erillisestä tutkimusohjelmasta. Ohjelmat ovat: 

1. Suomen ulkopolitiikka ja Pohjois-Euroopan turvallisuus -tutkimusohjelma 

2. Euroopan unioni ja strateginen kilpailu -tutkimusohjelma 

3. Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelma 

4. Globaali turvallisuus ja hallinta -tutkimusohjelma 
 
Ohjelmista kolme (Euroopan unioni ja strateginen kilpailu; Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja 
Euraasia; Globaali turvallisuus ja hallinta) ovat pysyneet samoina yli kymmenen vuoden ajan ja 
niiden nähdään muodostavan oleellisen kokonaisuuden UPIn tutkimuskokonaisuudessa. Uutena 
ohjelmana aloittaa Suomen ulkopolitiikka ja Pohjois-Euroopan turvallisuus -tutkimusohjelma, joka 
on toistaiseksi toiminut Ulkopoliittisessa instituutissa tutkimushankkeena.



                  

 
 
 
 

 
 

Kuva: Ulkopoliittisen instituutin ohjelmakauden 2023–2025 ohjelmien rakenne. 
 
Ohjelmakaudella 2023–2025 tuetaan ohjelmien lisäksi kahta ohjelmarajat ylittävää temaattista 
kokonaisuutta: geoekonomia ja suurvaltapolitiikka. Ohjelmarajat ylittävät poikkileikkaavat teemat 
estävät tutkimuksen siiloutumista ja tukevat tutkijoiden vuorovaikutusta sekä erillisiä ajankohtaisia 
tutkimushankkeita. 
 
Vuodesta 2013 alkaen Ulkopoliittisessa instituutissa on ollut toiminnassa myös Yhdysvaltojen 
politiikan ja vallan tutkimuskeskus. Ohjelmakaudelle 2023–2025 perustetaan edellä mainitun 
lisäksi erillinen Kiina-keskus Globaali turvallisuus ja hallinta -tutkimusohjelman alaisuuteen. 
Samalla esitetään ilmastoaiheisen tutkimuksen vahvistamista instituutissa. Tutkimuskeskukset 
ovat tutkimusohjelmaa suppeampia ja tarkkarajaisempia hankkeita. Niiden keskeiset 
tutkimusteemat ovat vakiintuneet vuosien aikana osaksi UPIn pysyvämpää toimintaa, ja keskukset 
tehostavat toimintaa edelleen. Tutkimuskeskukset tuovat lähiesihenkilöt lähemmäksi keskeisten 
teemojen tutkimusta ja organisoivat tutkimuksen toteuttamista ohjelman puitteissa. 
Tutkimuskeskusten päämääränä on myös tuoda UPIin teemoihin liittyvää ulkoista rahoitusta sekä 
lisätä näkyvyyttä instituutin (tutkijoiden) keskeisille osaamisalueille, joille on myös laajempaa 
yhteiskunnallista tarvetta.  
 
UPIn tutkimusta koordinoidaan sekä sisäisesti että myös mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä ja 
vuorovaikutuksessa muiden kotimaisten ja kansainvälisten tutkijaryhmien ja tutkimuslaitosten 
kanssa. UPI toimii vahvasti kansainvälisessä viitekehyksessä. Instituutti ja sen tutkijat ovat 
monipuolisesti verkostoituneita, ja instituutin tutkijakunta on kansainvälinen. Erimittaiset 
kansainväliset tutkijavierailut tukevat tutkimusohjelmien toteuttamista. UPIn tieteellisellä 
neuvostolla on tärkeä rooli instituutin kansainvälisten yhteyksien kehittämisessä sekä sen 
tutkimuksen tieteellisen tason arvioinnissa. 

 

 



                  

 
 
 
 

1. Suomen ulkopolitiikka ja Pohjois-Euroopan turvallisuus -tutkimusohjelma  
 
Suomen ulkopolitiikka ja Pohjois-Euroopan turvallisuus -tutkimusohjelma aloittaa toimintansa 
ohjelmamuodossa 2023. Ohjelma tuottaa strategisen tason tutkimusta Suomen ulko- ja 
turvallisuuspolitiikasta ja turvallisuusympäristön muutoksesta. Sen keskeinen tehtävä on arvioida 
Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa ja laajemmin maan roolia kansainvälisissä 
suhteissa. Tutkimuksen alueellinen painopiste on Suomen välittömässä turvallisuusympäristössä, 
jonka kehityskuluilla on suora vaikutus kansalliseen turvallisuuteen. Ohjelma tuottaa tietoa 
turvallisuuteen ja geostrategiaan liittyvistä ilmiöistä myös laajemmin Pohjois-Euroopassa: 
Pohjoismaissa, Itämerellä ja arktisella alueella. 
 
Ohjelman tutkimus keskittyy seuraaviin temaattisiin kokonaisuuksiin: 

1. Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan perusteet ja muutos 

2. Suomen huoltovarmuus ja kansallinen/alueellinen resilienssipolitiikka sekä 
kokonaisturvallisuus 

3. Alueelliset kehityskulut ja vaikutussuhteet Pohjoismaissa 

4. Venäjän ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka suhteessa Suomeen ja sen välittömään 
toimintaympäristöön 

5. Arktisen alueen toimintaympäristön geostrateginen kehitys ja Itämeren alueen 
turvallisuus 

6. Suomen ulkosuhteiden Euroopan unioniin liittyvät erityispiirteet 
 
Teemoihin liittyvä tutkimus keskittyy Suomen ulkopolitiikan päätöksenteon ja valmistelun 
viitekehyksiin, jotka ovat määritelty ulko- ja turvallisuuspoliittisissa selonteoissa, muissa 
strategioissa sekä huoltovarmuusasiakirjoissa. Vaikka tutkimustoiminta keskittyy Suomeen, 
ohjelman analyyttinen lähestymistapa on vertaileva ja järjestelmätason huomioiva. 
 
Uudella tutkimusohjelmalla on neljä keskeistä tutkimuksellista tehtävää: 

1. Tukea Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tietopohjan kartuttamista ja ulkopoliittista 
päätöksentekoa tuottamalla tutkimusta teemoista ja kehityskuluista, joilla on suoria 
vaikutuksia Suomen kansalliseen turvallisuuteen. 

2. Toimia kansallisena solmukohtana Suomen ulkopolitiikan tutkimuksessa muun muassa 
tuottamalla tutkimuksia ja tilaisuuksia, joihin eri yhteistyötahot voivat osallistua. 

3. Kehittää Pohjois-Euroopan ulko- ja turvallisuuspolitiikan tutkimuksen kansainvälisiä 
verkostoja erityisesti tukemalla pohjoismaisen tutkimusyhteistyön kehittymistä. 

4. Tukea teemasta käytävää yhteiskunnallista keskustelua mediassa ja laajemmin 
kansalaisyhteiskunnassa. 

 
Ohjelman toimintaan kuuluu myös kaksi hankkeiden muodossa toteutettavaa merkittävää 
instituutin tutkimuspainotusta. Näitä hankkeita vetävät pääsääntöisesti instituutin senioritason 
johtavat tutkijat. 



                  

 
 
 
 

 
Strateginen ennakointi: Hankeen tarkoituksena on tuottaa strategisen tason ennakoivaa 
tietoa eduskunnalle ja laajemmin päätöksenteon tueksi. 
 
Pohjoismainen verkosto: Hanke tukee pohjoismaista ulkopoliittisten instituuttien verkostoa 
sekä pohjoiseen teemaan liittyviä tutkimushankkeita. 

 
Ohjelma tukee myös Ulkopoliittisen instituutin poikkileikkaavia tutkimusteemoja eli geoekonomiaa 
sekä suurvaltapolitiikan tutkimusta siltä osin, kun ne ovat oleellisia ymmärrettäessä Suomen 
kansallista turvallisuutta sekä Euroopan unionin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyviä 
politiikkahankkeita. 
 
2. Euroopan unioni ja strateginen kilpailu -tutkimusohjelma  
 
Euroopan unioni ja strateginen kilpailu -tutkimusohjelma tuottaa tutkimusta ja tietoa Euroopan 
unionista ja sen roolista strategisen kilpailun kiristyessä kansainvälisesti. Ohjelman pääasiallisina 
tutkimuskohteina ovat yhtäältä EU:n yhteinen politiikka erityisesti ulkosuhteisiin, integraation 
kehityslinjoihin sekä EU:n vallankäyttöjärjestelmään liittyen. Samalla ohjelma keskittyy 
tarkastelemaan keskeisten jäsenmaiden politiikkaa näissä teemoissa. 
 
Tutkimuksen keskeisenä painopistealueena ovat EU:n ulkosuhteet ja unionin globaalin roolin eri 
ulottuvuudet. Tällä tutkimuskentällä Ulkopoliittinen instituutti on Suomessa ainoa 
tutkimuslaitostoimija unionin sisäisten politiikkojen ollessa tutkimuskohteina maan 
taloustieteellisissä ja sektoritutkimuslaitoksissa. 
 
Ohjelman tutkimus keskittyy tarkemmin seuraaviin temaattisiin kokonaisuuksiin: 

1. Euroopan unionin globaali rooli ja toimintaedellytykset strategisen kilpailun oloissa 

2. Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, yhteisen turvallisuus- ja 
puolustuspolitiikan sekä eurooppalaisen puolustusyhteistyön kehitys 

3. Euroopan unionin ja integraation suuret kehityslinjat ja vallankäyttöjärjestelmän 
muutokset 

4. Euroopan unionin keskeisten jäsenmaiden Eurooppa-politiikat ja niiden muutokset 
 
EU:n globaalia roolia ja toimintaedellytyksiä tarkastellaan muuttuvaa kansainvälistä 
toimintaympäristöä vasten, jolloin unionin ulkosuhteet kiristyvän strategisen kilpailun oloissa 
nousevat keskeiseksi tutkimusteemaksi. EU:n ulkopolitiikan tutkimuksen rinnalla vahvistetaan 
unionin taloudellisten ulkosuhteiden (esim. kauppapolitiikka ja pakotepolitiikka) sekä vihreään ja 
digitaaliseen siirtymään liittyvää tutkimusta. Tämä tukee instituutin geoekonomiaan liittyvää 
poikkileikkaavaa tutkimusteemaa ja täydentää UPIn suurvaltasuhteisiin (Yhdysvallat, Kiina ja 
Venäjä) liittyvää tutkimusta. 
 
UPIssa toteutettavan EU:n ulkosuhdetutkimuksen perinteisiin painopisteisiin kuuluvat EU:n 
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan sekä 
eurooppalaisen puolustusyhteistyön tutkimus. Tämä tukee suomalaista päätöksentekoa ja Suomen 



                  

 
 
 
 

vaikutusmahdollisuuksia unionissa. Unionin sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden rajapinnat kuten 
rajaturvallisuus, terrorismin torjunta sekä kyber- ja laaja-alaisiin uhkiin vastaaminen liittyvät tähän  
tutkimusalaan, samoin kuin Pohjoismaiden välinen ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö. 
 
Unionin ulkosuhdetutkimuksessa painottuu vahvasti myös EU:n kansainväliset kumppanuudet 
koskien Lähi-itää ja Afrikkaa sekä näihin alueisiin liittyvä asiantuntemus. Eteläisen naapuruston 
tutkimus palvelee tärkeitä Suomen ja EU:n tietotarpeita, jotka liittyvät strategisen kilpailun 
moninaisiin vaikutuksiin sekä muuttoliikepaineen taustoihin ja hallintaan. 
 
Keskeisen painopisteen UPIn EU-tutkimuksessa muodostavat unionin suuret kehityslinjat (ml. 
liittovaltiokehitys ja eriytyminen) ja vallankäyttöjärjestelmä. Integraation poliittiseen oikeutukseen 
liittyvät merkittävät kysymykset pandemian jälkeisessä unionissa muodostavat erään 
läpileikkaavan teeman UPIn EU-tutkimuksen eri aihealueilla. EU:n vallankäyttöjärjestelmän 
tutkimus (unionin toimielimet ja demokraattinen järjestelmä) keskittyy unionissa kulloinkin 
käynnissä oleviin poliittisiin kehityskulkuihin. UPIn tehtävänä on ylläpitää vahvaa asiantuntemusta 
EU:n päätöksentekoon ja vallankäyttöön liittyvissä kysymyksissä siitäkin syystä, ettei aihepiiri 
lukeudu muiden suomalaisten tutkimuslaitosten prioriteetteihin. 
 
EU:n keskeisten jäsenmaiden Eurooppa-politiikkaa koskeva tutkimus liittyy ohjelman yllä 
mainittuihin painopisteisiin ja valottaa niihin liittyvää jäsenmaiden välistä dynamiikkaa. 
Tutkimuksessa otetaan huomioon keskeisten jäsenvaltioiden historialliset identiteetit ja 
sisäpoliittiset tekijät sekä arvioidaan, miten ne vaikuttavat Eurooppa-politiikan kehitykseen. 
Erityisesti unionin suurten jäsenvaltioiden EU-politiikan seuranta ja muutosten arviointi kuuluu 
instituutin suomalaista päätöksentekoa tukevien tutkimusaiheiden keskiöön. 
 
Ohjelmassa jatketaan tutkimusyhteistyötä ja verkostoitumista aktiivisesti Euroopan unionia 
analysoivien muiden kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa. 
 
3. Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelma  
 
Venäjä, EU:n itäinen naapurusto ja Euraasia -tutkimusohjelma tarkastelee keskeisiä ulko- ja 
turvallisuuspolitiikkaan vaikuttavia kehityskulkuja Euroopan unionista maantieteellisesti itään, 
keskittyen erityisesti Venäjään. 
 
Ohjelman tutkimus keskittyy tarkemmin seuraaviin temaattisiin kokonaisuuksiin: 

1. Politiikan ja talouden kehitys Venäjällä, sen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja suhteet sekä 
länteen että Kiinaan 

2. Poliittinen dynamiikka entisen Neuvostoliiton alueella 

3. Lännen politiikkakäytännöt ja -aloitteet, jotka kohdistuvat Euroopan unionin 
idänpuoleisille alueille 

 
Tavat, joilla Venäjän sisä- ja ulkopolitiikka muuttuvat, ovat oleellisia Suomelle ja EU:lle 
kokonaisuudessaan. Tutkimusohjelman avaintehtävä on tuottaa analyyttistä tietoa näistä 
keskenään linkittyvistä päätutkimusteemoista. Tämän merkitys korostuu tämänhetkisessä Venäjän 
ja lännen välisessä ristiriitaisessa tilanteessa ja Venäjän sodassa Ukrainassa.  



                  

 
 
 
 

Tutkimusohjelma tarkastelee Venäjän politiikan dynamiikkaa: toimijoita, verkostoja sekä intressi- 
ja valtamuutoksia. Ohjelma tutkii strategista ajattelua ja ideapohjaa, jotka toimivat Venäjän 
ulkopolitiikan ajureina ja vertailee niitä hallinnon politiikkakäytäntöihin. Venäjän hallinnon 
transformaatio laajemmassa autokraattisten hallintojen kontekstissa Euraasiassa muodostaa 
perustavanlaatuisen viitekehyksen käynnissä olevien tapahtumasarjojen tutkimukselle. 
 
Ohjelma tarkastelee laajemmin myös Venäjän ja EU:n yhteisen naapuruston alueellisia 
muutostekijöitä. Tulevien muutosten epävarmuustekijät, alueen mahdollisesti riittämätön 
resilienssi suhteessa taloudellisiin ja sosiaalisiin haasteisiin sekä turvallisuusuhat, muodostavat 
tärkeän haasteen koko Euroopalle. Energiaan, hallintamalleihin, yhteiskunnallisiin muutoksiin, 
poliittisiin suuntautumisiin samoin kuin turvallisuusstrategioihin liittyvät kysymykset ovat hyvin 
sensitiivisiä aiheita koko alueella. Sota Ukrainassa ja pitkittynyt Valko-Venäjän poliittinen kriisi ovat 
ohjelman ensisijaisia tutkimusalueita. Keski-Aasian valtioihin keskittyvä tutkimus on yhä 
merkittävämmässä asemassa Venäjän ja Kiinan pyrkiessä joko säilyttämään tai kasvattamaan 
rooliaan alueella. 
 
Ohjelma tarkastelee myös, kuinka läntisten toimijoiden EU:n idänpuoleista aluetta koskevat 
lähestymistavat kehittyvät. Euroopan politiikkamalleista käytävä keskustelu suhteessa Venäjään ja 
EU:n itäinen kumppanuus Valko-Venäjän, Ukrainan, Moldovan, Georgian, Armenian ja 
Azerbaidžanin kanssa säilyvät tutkimuksen keskiössä samoin kuin keskustelu keskeisistä 
kahdenvälisistä suhteista. Oleellisessa roolissa ovat myös tutkimukset siitä, kuinka EU:n politiikat 
tulkitaan itäisen kumppanuuden alueilla ja mitä käytännön vaikutuksia politiikkamuodoilla on 
alueellisesti. 
 
Ohjelman tutkimus tukee instituutin poikkileikkaavaa geoekonomian tutkimusteemaa. Tällöin 
korostuu erityisesti Euraasian alueen energiaan ja infrastruktuuriin liittyvien merkittävien 
hankkeiden analysointi. Ohjelma tukee myös UPIn suurvaltasuhteisiin liittyvää poikkileikkaavaa 
tutkimusteemaa ja toimii yhteistyössä instituutin suurvaltatutkimukseen liittyvien 
tutkimuskeskuksien kanssa (Yhdysvallat ja Kiina). Ohjelman tutkimusyhteistyön piirteisiin kuuluu 
myös verkostoituminen aihealuetta analysoivien muiden kotimaisten ja ulkomaisten 
tutkimuslaitosten kanssa. 
 
4. Globaali turvallisuus ja hallinta -tutkimusohjelma  
 
Globaali turvallisuus ja hallinta -tutkimusohjelma pyrkii tuottamaan ymmärrystä ja ennakoimaan 
kansainvälisten taloudellisten ja poliittisten suhteiden muutosta tilanteessa, jossa suurvallat, 
alueellinen valtapolitiikka ja yhdistyneisyys (esim. valtioiden perinteiset rajat ylittävä 
infrastruktuuri, sosiaalinen media ja datavirrat) vahvistuvat.  
 
Ohjelman tutkimus keskittyy tarkemmin seuraaviin temaattisiin kokonaisuuksiin: 

1. Maailman politiikan systeemitason ja sen muutosten analysointi, erityisesti geopoliittiset 
ja geoekonomiset dynamiikat, vallan eri muodot eri toimintakentillä, sekä toimijoiden 
moninaisuus 

2. Strateginen kilpailu globaalista johtajuudesta, erityisesti Yhdysvaltain ja Kiinan välinen 
kamppailu 



                  

 
 
 
 

3. Globaalihallinta uusine ja vanhoine haasteineen muuttuvassa maailmanjärjestyksessä, 
etenkin huomioiden ilmastonmuutoksen politiikan 

 
Tutkimusohjelma kartoittaa lisääntyvässä määrin kompleksista maailmaa ja sen systeemitason 
järjestystä keskittyen vallan, toimijoiden ja hallinnan teemoihin. Tällöin tutkimuksessa korostuvat 
erityisesti vallan ja voiman käytön moninaisuus, toimijakentän moninaistuminen ja hajaantuminen 
sekä lisääntyvä valtapoliittinen kilpailu. Kamppailu globaalista johtajuudesta geoekonomian ja 
teknologian keinoin eri toimintakentillä instituutioista yhteiskäyttöalueille (esim. kyber, avaruus, 
meriliikenne ja infrastruktuuri) on tutkimusohjelman keskiössä tilanteessa, jossa demokraattiset ja 
autoritääriset hallintomallit kamppailevat lisääntyvässä määrin keskenään. 
 
Ohjelman tutkimusagenda tarkentuu maantieteellisesti sekä globaalihallintaan liittyvien 
prioriteettien mukaan. Tarve ymmärtää Yhdysvaltojen ja Kiinan kamppailua, niiden keskinäistä 
geostrategista kilpailua sekä taustalla olevia sisäisiä ja alueellisia ajureita ja seurauksia ovat 
keskeisiä tutkimuksen painopisteitä. Kyseisiä aiheita tarkastellaan myös suurvaltatutkimuksen 
poikkileikkaavan tutkimusteeman kautta yhdessä Venäjä-ohjelman kanssa.  
 
Ohjelmassa painotetaan aikaisempaa enemmän globaalihallinnan tutkimusta tilanteessa, jossa 
monet keskeiset instituutiot kuten YK-järjestelmä ja Maailman kauppajärjestö (WTO), joutuvat 
vastaamaan multilateralismin heikkenemiseen. Samoin ilmastonmuutos näyttäytyy sekä 
hallintahaasteena että kriisien, konfliktien ja niihin liittyvien geopoliittisten haasteiden ajurina. 
Uusien uhkien muodostamien haasteiden lisäksi ohjelmassa keskitytään perinteisten kysymysten 
ymmärtämiseen muuttuneessa kontekstissa. Tutkimuksellisen tiedon tuottaminen 
globaalihallinnan perinteisiltä ydinalueilta, sodan ja rauhan, asevalvonnan, ihmisoikeuksien ja 
kansainvälisen oikeuden kysymyksistä, sekä laajentuvasta määrästä uusia hallinnon kenttiä, kuten 
kyber, avaruus ja muut uuden teknologian mahdollistamat toimintakentät, muodostavat keskeisen 
osan instituutin innovatiivista tutkimusta. 
 
Tutkimusohjelmassa katetaan myös Afrikan ja Intian sekä Etelä-Amerikan alueiden merkittävimpiä 
tutkimuskysymyksiä. Näihin kuuluvat muun muassa väestönkasvun vaikutukset alueelliselle 
vakaudelle ja suurvaltasuhteiden roolin muutos. 
 
Ohjelma toimii instituutin eräiden keskeisten tutkimusteemojen ankkuriohjelmana: 
 

UPIssa on toiminut vuodesta 2013 lähtien Yhdysvaltojen politiikan ja vallan -
tutkimuskeskus. Se toimii Globaali turvallisuus ja hallinta -tutkimusohjelman yhteydessä 
keskittyen tarkastelemaan Yhdysvaltojen globaalia suurvaltaroolia, transatlanttisia suhteita 
ja demokratioiden haavoittuvuuksia. 
 
Kiinan politiikan tutkimusta järjestetään tutkimuskeskuksen muotoon ohjelmakauden 
kuluessa. Kiina-keskuksen tarkoituksena on pyrkiä tuottamaan tietoa Kiinan vahvistumisen 
vaikutuksista Aasiassa ja globaalisti. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida Kiinan 
geostrategista ajattelua, Kiinan sisäistä dynamiikkaa ja ulkosuhteiden ajureita, Kiinan 
alueellista roolia ja maan suurvaltaroolin vaikutuksia globaaliin normatiiviseen 
rakenteeseen sekä globaalihallinnan dynamiikkaan. 
 



                  

 
 
 
 

Ohjelman yhteyteen pyritään perustamaan ulkopuolisella rahoituksella 
ilmastonmuutoksen politiikkaa tarkasteleva tutkimuskeskus. Ilmastonmuutos ja politiikka -
tutkimuskeskus tarkastelisi globaalihaasteen poliittisia sekä turvallisuuteen ja 
geopolitiikkaan liittyviä dynamiikkoja ja seurauksia. Tällöin tarkastelun kohteena olisi 
esimerkiksi suurimpien valtojen/talouksien politiikat suhteessa ilmastohaasteeseen sekä 
Pariisin sopimuksen poliittisluontoiset vaikutukset. Ulkopoliittisessa instituutissa toimi 
vuoteen 2011 asti ilmastokysymyksiin liittynyt tutkimusohjelma. Nyt kysyntä teemaa 
kohtaan poliittisesta, geoekonomisesta sekä geopoliittisesta näkökulmasta käsin on 
kasvamassa. UPI pyrkii vastaamaan tähän keskeiseen rakenteelliseen globaaliin 
haasteeseen lisäämällä aiheeseen liittyvää tutkimusta ja ulkoista tutkimusrahoitusta. 

 
Tutkimusohjelma tukee myös geoekonomian poikkileikkaavaa tutkimusteemaa ja toimii aiheeseen 
liittyvän tutkimuksen vetäjänä Ulkopoliittisessa instituutissa. Ohjelmaan kuuluva geoekonomian 
tutkimusjohtaja vastaa poikkileikkaavan teeman tutkimuksen jatkuvuudesta instituutissa, 
yhteistyöstä eri ohjelmien välillä sekä ulkoisten verkostojen ylläpitämisestä ja 
tutkimusrahoituksesta. Geoekonominen tutkimustoiminta tarkastelee talouden ja valtapolitiikan 
eri muotoja sekä uusia toimintakenttiä infrastruktuurista sanktioihin sekä teknologiaan ja sen 
regulaatioon. Tarkoituksena on tarkastella myös nousevia ilmiöitä, kuten sosiaalisen median 
vaikutusta demokratiaan sekä teknologisten innovaatioiden tuottamia muutosajureita. 
 
Ohjelmassa jatketaan tutkimusyhteistyötä ja verkostoitumista aktiivisesti maailmanpolitiikan 
kenttää ja toimijoita analysoivien muiden kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa. 
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