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Linj a hukassa

Kaukasian konfl ikti 
paljasti Suomen 
ulkopoliittisen 
johdon erimieli-
syydet ja linjan 
sekavuuden. 
Epäselvä perustus-
laki syventää 
johtajuuskriisiä.

emaritaustaisen presiden-
tin ja porvarihallituksen 
on ollut jo pitkään vaikea 
löytää yksituumaisuutta. 
Hankaluuksia on hyssytel-
ty, vaikka ne ovat pulpahta-
neet pintaan muun muassa 
nimitysratkaisuissa.

Venäjän ja Georgian sota nosti pintaan 
ongelmista vakavimman: selkeä ulkopo-
liittinen linja on kadonnut, ja johtosuhteet 
ovat epäselvät. Keskeiset toimijat kyräilevät 
toisiaan ja tekevät Kaukasian tapahtumista 
toisiaan korville lyöviä johtopäätöksiä.

Lisäksi perustuslain valuvika saa aikaan 
tragikoomisia edustajuussotkuja huippu-
kokouksissa, kuten viimeksi nähtiin EU-
johtajien tapaamisessa Brysselissä 1. syys-
kuuta.

SK:n haastattelemat tutkijat ja poliitikot 
ovat hämmentyneitä.

Keskeinen porvarikansanedustaja selit-
tää onnetonta nykytilaa hallituspohjalla. 
Hänestä demaritaustainen tasavallan pre-
sidentti Tarja Halonen ilmaisee toistuvasti 
vastenmielisyytensä vaalien tuloksena syn-
tyneeseen porvarihallitukseen.

”Kyllä Halosella on erilainen maailman-
kuva kuin esimerkiksi kokoomuslaisilla 
ulkopolitiikan toimijoilla”, myöntää Tam-
pereen yliopiston kansainvälisen politiikan 
professori Tuomas Forsberg.

Hän tosin muistuttaa, että kitkaa saattaisi 
syntyä, vaikka Sdp olisi hallituksessa. ”Dema-
ripuolue itsessään kattaa kaikki mahdolliset 
variaatiot. Eivät Halosen ja Paavo Lipposen-
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SS◼ Kolme toimijaa. Suomen ul-

kopoliittinen johto, president-
ti Tarja Halonen, ulkoministeri 
Alexander Stubb ja pääminis-
teri Matti Vanhanen, lähti koko 
voimallaan EU:n Georgia-huip-
pukokoukseen Brysseliin, vaik-
ka kaikille ei ollut koko ajan 
paikkaa kokoussalissa.
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kaan (sd) ulkopoliittiset näkemykset aina 
kohdanneet toisiaan.”

Halosen huono startti
Perustuslaki määrittää, että ”Suomen ulko-
politiikkaa johtaa tasavallan presidentti yh-
teistoiminnassa valtioneuvoston kanssa”.

”Jos haluaa olla ulkopolitiikan johtaja, pi-
tää johtajuus ottaa käyttöön silloin, kun sen 
paikka tulee”, sivaltaa Forsberg. Hänen is-
kunsa kohdistuu presidentti Halosen pidät-
tyvään tapaan suhtautua Kaukasian kriisiin. 
Forsbergin mukaan Halonen on koko presi-

denttiuransa ajan vastannut hitaasti kohtaa-
miinsa haasteisiin.

Suomi ei lähtenyt Kaukasian kriisissäkään 
”laukauksesta liikkeelle”. Pikajuoksutermi 
kuvaa hyvin ulkopoliittisen johdon kehnoa 
reagointinopeutta olympialaisten avajaispäi-
vänä syttyneeseen sotaan. Tahmeus selittyy 
osin historialla. Suomi ei osaa määrittää kan-
taansa sotaan, jonka yhtenä osapuolena on 
Venäjä.

Forsberg kiinnittää silti huomiota päämi-
nisteri Matti Vanhasen (kesk) poikkeukselli-
seen aktiivisuuteen kriisin alkupäivinä. ”Ul-
koministerin aktiivisuus oli itsestään selvää, 
mutta myös Pekingissä ollut pääministeri ot-
ti presidenttiä aktiivisemman roolin ulkopo-
litiikan johtajana.”

Alussa hyvin informoidulta vaikuttanut 
Vanhanen häipyi sittemmin useaksi päiväk-
si pimentoon.

Maratonpuheluja
Presidentin johdolla toimiva ulko- ja turval-
lisuuspoliittinen ministerivaliokunta ko-
koontui vasta kolme viikkoa sen jälkeen, kun 
vihollisuudet puhkesivat. Eli Suomen tasa-
vallan virallisen kannan julkituomiseen ku-
lui 21 päivää.

”Kun naapurimaa on mukana sotatoi-
missa, olisi tärkeää, että Suomella olisi 
nopeasti yksi kanta”, kansanedustaja Pek-

ka Haavisto (vihr) miettii. ”Minulle syntyi 
vaikutelma, että presidentin, pääministe-
rin ja ulkoministerin yhteistyö ei ollut ko-
vin tiivistä, vaikka näin annettiin ymmär-
tää”, hän jatkaa.

Haavistosta tuntui, että presidentti Halo-
nen ja ulkoministeri Alexander Stubb (kok) 
kävivät pari viikkoa eräänlaista kilpailua.

”Ensin ilmoitettiin, että Halonen oli ollut 
kahdesti puhelinyhteydessä Venäjän presi-
dentin Dmitri Medvedevin kanssa. Mara-
tonille osallistunut Stubb sanoi seuraava-
na päivänä, että 
Yhdysvaltojen 
ulkoministerin 
Condoleezza Ri-
cen toimistos-
ta oli tavoiteltu 
häntä kolmes-
ti juoksun aika-
na”, vihreiden 
kansanedustaja 
hymyilee.

Haavistosta 

valtioelinten keskinäinen kilpailu ei aja 
Suomen asiaa.

”Olisi tyylikkäämpää, jos Suomen ulkopo-
litiikan johtajat korostaisivat kokonaisuutta 
ja toisivat esiin myös toistensa hoitamia yh-
teyksiä. Silloin syntyisi yhtenäinen kuva.”

Kokoomus demarilinnakkeessa
Demaritaustaisen Halosen lienee vaikea sie-
tää, että ulkoministeriössä, vanhassa dema-
rivallan linnakkeessa, on nyt kokoomuslai-
nen isäntä.

Kansanedus-
taja Liisa Jaakon-
saari (sd) torjuu 
väitteet, että pre-
sidentin ja halli-
tuksen erilaiset 
poliittiset taus-
tat häiritsisivät 
ulkopolitiikan 
hoitoa. ”En todel-
lakaan usko tuol-
laista. Suomessa 

on perinteisesti totuttu erottamaan sisäpo-
liittinen kähinä ja ulkopolitiikan suuret lin-
jakysymykset.”

 ”Minusta ulkopolitiikan johdon yhteis-
työ on pelannut Kaukasian kriisissäkin hy-
vin. Minun on vaikea löytää linjaerimielisyyk-
siä. Myös eduskuntaa on informoitu hyvin. 
Se on arvostettavaa, kun nyt on uusi tilanne 
paitsi EU:n ja Venäjän myös Suomen ja Venä-
jän suhteissa”, Jaakonsaari jatkaa.

Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti ja 
Aleksanteri-instituutin tutkija Pekka Visuri 
ei sulje pois mahdollisuutta, että presidentil-
lä, pääministerillä 
ja ulkoministeril-
lä olisi ollut ko-
ko ajan hyvinkin 
yhtenäinen linja. 
”He ovat periaat-
teessa voineet so-
pia, että kukin 
vetää omaa rooli-
aan.”

Eräs porvari-
kansanedustaja 
uskoo presiden-
tin vieroksuvan 
sitä, että ulkoministerinä on nimenomaan 
henkilö nimeltään Alexander Stubb. Halo-
nen kavahtanee Suomen Nato-jäsenyyttä 
kannattavaa, ”vahvasti Amerikka-mieliseksi” 
(SK 25–26/2008) julistautuvaa miestä. Halo-
nen itse on ylläpitänyt henkilökohtaisia suh-
teita Venäjän presidenttiin Dmitri Medvede-
viin ja pääministeri Vladimir Putiniin.

Halonen saattaa pelätä, että Stubbin hy-
vät länsikontaktit nakertavat hänen Venä-
jän-suhteillaan saavuttamaansa ulkopoliit-
tista erityisroolia.

Touhu-Alex
Vauhdikas Stubb saa syyttää itseäänkin Ha-
losen varauksellisuudesta. Presidentin epä-
luottamus nykyiseen ulkoministeriin juon-
taa viime hallituskauteen, jolloin Stubb 
valittiin Euroopan parlamenttiin huimalla 
äänimäärällä. Silloisen oppositiopuolueen 
euroedustaja kävi toimeensa eräiden mieles-
tä ”turhan touhukkaasti”.

Tuore meppi yritti ainakin kerran kampit-

taa Halosen luottoministeriä, ulkoministeri 
Erkki Tuomiojaa (sd).

Syksyllä 2005 Stubb meilasi europarla-
mentin konservatiiviryhmän jäsenille eng-
lanniksi käännättämänsä Tuomiojan haas-
tattelun. Stubb ehdotti, että konservatiivit 
nostaisivat täysistunnossa ”haloon” Tuo-
miojan EU-parlamenttia vähätelleistä lau-
sumista. Voi jopa tulkita, että Stubb suositti 
ryhmätovereilleen Suomen EU-puheenjoh-
tajuuskauden vaikeuttamista.

”Demarit pitivät Stubbin touhuja hemme-
tin epälojaaleina”, sanoo yksi arvioija.

Halosen happamuus kävi ilmi, kun Stubb 
lähti Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjär-
jestön Etyjin edustajana neuvottelemaan 
aselepoa Venäjän ja Georgian sodassa. ”No, 
katsotaan nyt. Toivottavasti hän pärjää yhtä 
hyvin kuin Eki Libanonissa.”

Halonen viittasi Erkki Tuomiojaan, jo-
ka etsi EU:n edustajana rauhaa Libanonin 

sotaan kesällä 
2006.

Stubbin soolo
Halosen luotta-
mus Stubbiin 
tuskin lisääntyi 
pari viikkoa sit-
ten. Silloin Suo-
men suurlähet-
tiläille puhunut 
ulkoministeri 
sanoi, että Suo-
men tulisi har-

kita Nato-jäsenyyttä, vaikka ”päätöksen ai-
ka ei ole vielä käsillä”.

”En tiedä sen puheen järkevyydestä, mut-
ta erikoinen se ainakin oli”, sanoo Nato-jä-
senyyttä vastustava Pekka Visuri.

Stubb saa puheensa ajoituksesta yllättä-
vää kritiikkiä myös kahdelta puoluetovereil-
taan.

”Oli turha nostaa se asia esille nyt noin 
konkreettisesti. Ei ollut syytä kaivaa verta 
nenästä, kun myötätuuli puhaltaa Stubbille 
muutenkin kovaa.”

Nato-mielinen demari Liisa Jaakonsaari 
taas ymmärtää kokoomusministeriä. ”Kaik-
ki tietävät, mitä mieltä Stubb on. Olisi ollut 
epärehellistä, jos hän olisi lähtenyt edusta-
maan toista kantaa. Eikä vaikeneminen so-
vi nykyaikaan.”

Stubb näyttää saaneen Kaukasian kriisis-
tä lisäperusteita Nato-jäsenyydelle. Halonen 
ja Vanhanen tekevät tapahtumista erilaisia 
johtopäätöksiä. Heistä kriisi ei anna aihet-
ta muuttaa Suomen nykyistä asemaa. Visuri 

ei usko Stubbin sooloilun synnyttävän ulko-
mailla epäselvyyttä Suomen pyrkimyksistä.

”Yksittäinen poliitikko voi tehdä irtiottoja, 
mutta kaikki viralliset kannanotot ovat olleet 
yksiselitteisiä.”

Mikä Nato-optio?
Nato-jäsenyyttä kannattava Elinkeinoelä-
män valtuuskunnan johtaja Risto E. J. Pent-
tilä ei halua arvioida Stubbin puheen tyylik-
kyyttä.

”Olisi tietysti hyvä, jos ulkopolitiikan joh-
tajat koordinoisivat julkisesti esitettäviä kan-
toja. Pidin sitä kuitenkin hyvänä puheena. 
Jos Suomessa sanoo sanan Nato, niin pu-
heen kaikki muu analyysi jää valitettavasti 
vaille painoarvoa.”

Penttilän mielestä vuodesta toiseen auki 
oleva Nato-kysymys on yksi Suomen ulkopo-
litiikan johtoa hiertävistä tekijöistä.

”Asiaa on pidetty maton alla 15 vuotta. Se 
nousee esiin niin kauan kuin meillä on tehty 
selkeä päätös joko jäsenyydestä tai ulkopuo-
lella pysyttäytymisestä.”

Tuomas Forsberg on samoilla linjoilla. 
”Meillä ei ole koskaan purettu auki, mitä 
Nato-optio tarkoittaa ja koska se otettaisiin 
käyttöön. Kaikki on hyvin epämääräistä.”

Brysselin lautasmatkat
Ulkopolitiikan johtosuhteet epäselvästi mää-
rittävä perustuslaki on iso ongelma. Lain 
mukaan hallitus johtaa maan EU-politiik-
kaa, kun ”muun ulkopolitiikan” johto kuu-
luu presidentille.

Tämä on synnyttänyt Suomelle koomisen 
”kahden lautasen ongelman”. Suomi edus-
tautuu EU:n huippukokouksissa yleensä pre-
sidentin ja pääministerin voimin.

Halosen päätös matkata äskettäiseen 
EU:n ylimääräiseen Georgia-huippukokouk-
seen herätti hämmennystä. Passiivisena py-
syneen presidentin ratkaisu sysäsi kriisiä 
ratkoneen Etyjin puheenjohtajan Alexander 
Stubbin sivuosaan.

Halosen ratkaisu varmistanee, että loka-
kuussa asetettava parlamentaarinen työryh-
mä karsii presidentin ulkopoliittista valtaa.

”Tehokkaan ulkopolitiikan johdon kan-
nalta on yhdentekevää, kenellä johto on, 
kunhan se on yksiselitteisesti jonkun kä-
sissä. Paluuta presidenttikeskeiseen järjes-
telmän ei minusta ole. On siis lisättävä par-
lamentaarisen vastuun varassa toimivan 
hallituksen roolia”, Penttilä linjaa.

Presidentin valtaoikeuksiin mahdollises-
ti tehtävät kavennukset eivät koske Halosta, 
vaan vasta hänen seuraajaansa. SK

Halonen on koko 
presidenttiuransa 
ajan vastannut 
hitaasti kohtaamiinsa 
haasteisiin.

väitteet, että pre-Vauhdikas Stubb 
saa syyttää itseäänkin 
Halosen varaukselli-
suudesta.

Stubb näyttää 
saaneen Kaukasian 
kriisistä lisäperusteita 
Nato-jäsenyydelle.
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”Olisi tyylikkäämpää, jos Suomen ulkopolitiikan johtajat korostaisivat   kokonaisuutta ja toisivat esiin myös toistensa hoitamia yhteyksiä.”

◼ Törmäyskurssilla Natosta. Ulko-
ministeri Stubbin mielestä Suomen 
on syytä harkita läntisen puolus-
tusliiton jäsenyyttä. Presidentti 
Halonen ei ole mielestään kuullut 
riittävän päteviä perusteita Natoon 
liittymiselle.


