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KONFLIKTI MUUALLA – KONFLIKTI MEILLÄ?
ETYJIN KOKONAISVALTAINEN TURVALLISUUS 
JA NYKYKRIISIEN HALLITSEMISEN INHIMILLISET 

LÄHTÖKOHDAT

15.12.2016 kello 9.00 – 12.15
Eurooppasali, Malminkatu 16, Helsinki

OHJELMA:

9.00  Seminaarin avaus
 Aila Paloniemi, kansanedustaja, ETYJin  
 parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen  
 valtuuskunnan puheenjohtaja, WISEn   
 hallituksen jäsen

 Suomi rakentamassa ETYJin    
 kokonaisvaltaista turvallisuutta
 Katja Pehrman, ETYJ-suurlähettiläs, 
 ETYJin  inhimillisen ulottuvuuden komitean  
 puheenjohtaja

 Paikallishallinnon rooli     
 rauhanrakentamisessa ja ETYJin tuki sille
 Päivi Nikander, ETYJin Kosovon mission  
 apulaispäällikkö 

 Keskustelu

10.20 Kahvitauko

10.50 Paneelikeskustelu: 
	 Mitä	ETYJ	voi	tehdä	konfliktien		 	
 hillitsemiseksi ja kriisien hallitsemiseksi?

 ETYJin turvallisuusmalli – haasteena   
 päivitys?
 Kari Möttölä, vieraileva tutkija, Eurooppa- 
 tutkimuksen verkosto, Helsingin yliopisto

 Merja Lahtinen, neuvonantaja,   
 ulkoasiainministeriön ihmisoikeuspolitiikan  
 yksikkö

 Osmo Lipponen, suurlähettiläs

 Moderaattori: Terhi Nieminen-Mäkynen,  
 WISEn Laajan turvallisuuden neuvonantajat
 -ryhmän puheenjohtaja

12.00 Loppusanat
 Tarja Kantola, WISEn puheenjohtaja

TILAISUUDEN TAVOITTEET:

WISEn vuoden 2016 ETYJ-seminaarin tavoitteena 
oli käsitellä ETYJin toimintaa, kokonaisvaltaista 
turvallisuuskäsitystä	 ja	 konfliktinhallinnan	
toteuttamista inhimillislähtöisen turvallisuuden 
viitekehyksessä.

ETYJ ajaa laajan/kokonaisvaltaisen turvallisuuden 
mallia,	 jonka	 mukaan	 konfliktinratkaisussa	 ja	
kriisinhallinnassa tulisi huomioida ja painottaa 
oikeusperustaisuutta sekä inhimillisen turvallisuuden 
näkökohtia – mukaan lukien ihmisoikeuksien 
sekä oikeusvaltioperiaatteen toteutumisen 
varmistaminen. Sen kautta voidaan pureutua 
myös	 paremmin	 konfliktien	 juurisyihin	 ja	 pyrkiä	
luomaan pysyvämpää, pidemmän aikavälin 
muutosta ja vakautta. Yksimielisyysperiaatteeseen 
perustuvalla järjestöllä ja sen eri yksiköillä on viime 
aikoina ollut haasteita toteuttaa mandaattiaan; 
esimerkiksi HCNM Astrid Thorsin mandaattia ei 
jatkettu hänen puututtuaan joidenkin mielestä liikaa 
Krimin	 tataarien	 oikeuksien	 suojeluun.	 Konfliktia	
ympäröivät kovan turvallisuuden aspektit veivät 
tässä tapauksessa voiton. Kuinka tällaisia ongelmia 
voitaisiin kokonaisvaltaisessa mallissa välttää?

Nykyiset globaalihaasteet, kuten Lähi-
idän kriisien kärjistyminen, pitkittyminen ja 
globalisaation laaja vaikutus, sekä kriisialueilta 
paenneiden pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden 
ihmisoikeustilanne heidän oleskellessaan 
Euroopassa ovat asettaneet turvallisuutta 
tukeville viranomaisille ja organisaatioille suuria 
haasteita. ETYJin organisatorinen laaja-alaisuus 
ja monihaaraisuus (ministerikokouksen lisäksi 
ODIHR, erityisedustajat, missiot sekä delegaatiot, 
jotka toimivat kaikki osaltaan kriisien ja näiden 
aiheuttamien lieveilmiöiden ratkaisemiseksi) 
ja ketteryys mahdollistaisivat ETYJille vielä 
merkittävämmän roolin ja tilaisuuden nykyisten 
turvallisuushaasteiden ja vastakkainasettelujen 
purkamisessa – eritoten järjestön toimiessa 
tehokkaasti yhteistyössä kansalaisjärjestöjen 
kanssa. Kuinka Suomi voisi vaikuttaa ETYJin ja sen 
erillisyksiköiden ja kansalaisjärjestöjen yhteistyön 
tehostamiseksi? Miten ETYJiä voitaisiin vahvistaa 
kriisien hallinnassa?

Tilaisuuden kulku:

Kahta teemaan johdattavaa puheenvuoroa 
seuraa panelistien ja yleisön interaktiivinen 
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keskustelu. Keskustelijoita kannustetaan pohtimaan 
valtiollisen tason yhteistyömahdollisuuksia 
kansalaisjärjestöjen kanssa ja osallistumaan 
kutsutaan kansalaisjärjestöjen edustajia, 
virkamiehiä, tutkijoita, journalisteja, opiskelijoita 
ja muita aiheesta kiinnostuneita, jotta saataisiin 
käyntiin mahdollisimman laajapohjaista 
kansalaisyhteiskunnan ja viranomaisten 
vuoropuhelua, kartoitettua yhteistyömahdollisuuksia 
ja pohdittua ratkaisumalleja mm. seuraaviin 
aikamme haasteisiin:

Millä keinoin Suomi voisi vaikuttaa paremmin kriisien 
hallitsemiseksi niiden syntysijoilla? Miten voisimme 
paremmin vaikuttaa kriisien lieveilmiöiden, kuten 
pakolaisten hädän lieventämiseksi sekä kriisialueilla 
että turvapaikanhakijoita vastaanottavissa naapuri- 
ja länsimaissa? Kuinka voisimme paremmin tukea 
laajapohjaista kansallista dialogiprosessia, jossa 
pureudutaan	konfliktinehkäisyn	mahdollisuuksiin	 ja	
edellytyksiin monikulttuuristuvassa suomalaisessa 
yhteiskunnassa?

WISEn hallituksen jäsen, kansanedustaja Aila 
Paloniemi avasi seminaarin. Hän harmitteli, että 
ETYJin ulkoministerikokouksessa 8.12.2016 ei 
löydetty yksimielisyyttä inhimilliseen ulottuvuuteen 
liittyvissä kysymyksissä. Paloniemi kiinnitti myös 
huomiota siihen, että puolustusvoimissa voimistuneen 
palkka-armeijakehityksen myötä Euroopassa 
myös naiset ovat tulleet vahvemmin mukaan 
rauhanrakentamiseen ja rauhanturvaoperaatioihin. 
Naisia on kuitenkin keskimäärin vain viisi prosenttia 
rauhanneuvottelijoista, vaikka naiset ovat sekä 
konfliktien	uhreja	että	osapuolia.	Naisilla	on	usein	
selvä näkemys siitä, mitkä pinnan alla olevat 
ongelmat	ovat	alun	perin	johtaneet	konflikteihin	ja	
miten ne voisi ratkaista, Paloniemi totesi. Paloniemen 
mukaan kysymys ei ole vain tasa-arvosta 
vaan rauhanvälitystoiminnan tehokkuudesta ja 
tuloksellisuudesta, joten naisten osallisuutta pitäisi 
tukea voimakkaasti. Paloniemi onkin esittänyt 
ETYJin parlamentaariseen yleiskokoukseen 
perustettavaksi naisverkostoa. Ajankohta on 
verkostolle otollinen nyt, kun parlamentaarisen 
yleiskokouksen johdossa on Christine Muttonen 
Itävallasta.

Paloniemi kiinnitti huomiota myös lasten ja muiden 
erityisen haavoittuvien asianosaisten asemaan 
kriiseissä – järkyttävimpänä ilmenemismuotona 
lapsisotilaiden värvääminen. Heille jää kriiseistä 
usein elinikäiset traumat. 
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ETYJ-suurlähettiläs Katja Pehrman piti Hampurin 
ministerikokouksessa ilmennyttä trendiä inhimillisen 
ulottuvuuden kysymysten seisahtuneisuudesta 
huolestuttavana. Valitettavasti merkittäviä tuloksia 
ei voida sanoa syntyneen ja toisaalta odotuksetkaan 
eivät olleet suuria nykyisen kansainvälisen tilanteen 
valossa ja erityisesti Ukrainan kriisin värittäessä 
ETYJin toimintaa. Päätöksiä saatiin aikaiseksi 
kuitenkin poliittis-sotilaallisella ulottuvuudella 
kyberturvallisuuden ja asevalvonnan osalta.

Pehrman jatkoi esittelemällä ETYJin organisaatiota 
ja sen tärkeimpiä toimintoja. Pehman painotti, että 
ETYJin toiminta perustuu edelleen vuonna 1975 
sovitun Helsingin päätösasiakirjan ns. kolmen korin 
periaatteelle. Laajan turvallisuuden käsitteessä on 
edelleen ETYJin tarjoama tärkeä lisäarvo. 

Kokonaisvaltaisen turvallisuuden käsitettä 
toiminnassaan toteuttaa muun muassa ETYJ:in 
Ukrainan monitorointimissio (Special Monitoring 
Mission). Noin 700 tarkkailijan päätehtävinä ovat 
tulitauon ja raskaan aseistuksen poisvetämisen 
tarkkailu, raportointi ihmisoikeuksien toteutumisesta 
sekä	dialogin	vahvistaminen.	Suomi	on	profiloitunut	
ETYJ-toimintojen vankkana tukijana. Suomalaisia 
toimii Ukrainassa tarkkailijoina noin 25-30. 

Suomen pääprioriteetti v. 2016 oli Suomen 
puheenjohtajuus ETYJin inhimillisen ulottuvuuden 
komiteassa. Inhimillisen ulottuvuuden komitea 
on ETYJin komiteoista haasteellisin ja hyvin 
politisoitunut. Puheenjohtajuuskauden puitteissa 
kiinnitettiin huomiota mm. naisten oikeuksien 
ja aseman edistämiseen ml. järjestäen naisten 
kohtaaman väkivallan ehkäisemiseen sekä miesten 
ja poikien rooliin keskittyvä tasa-arvoistunto. 
Istunnossa kuultiin myös videotervehdys tasavallan 
presidentti Sauli Niinistöltä.  

Suomi nosti puheenjohtajuuskaudellaan 
erityisesti esille vammaisten henkilöiden oikeudet 
erityisistunnon ja lukuisten sivutapahtumien 
kautta. Ennen Suomen puheenjohtajuuskautta 
aihe on järjestössä ollut hyvin vähän esillä 
ja olemassa olevat sitoumukset juontavat 25 
vuoden takaa. Vaikka Suomen valmistelemaa 
vammaisten henkilöiden oikeuksia edistävää 
päätöstä ei saatu hyväksyttyä konsensuksella 
ministerikokouksessa , on ETYJiin ihmisoikeustoimisto 
ODIHR sitoutunut jatkamaan työtä ja pitämään 
vammaisten henkilöiden oikeuksia jatkossakin 
esillä. Pehrman toivoi, että näin tekee myös Itävalta 

2017 puheenjohtajuuskaudellaan. Komitean 
puheenjohtajana toiminut Pehrman sai inhimillisen 
ulottuvuuden komitean puheenjohtajuuskaudella 
arvokkaita suosituksia kansalaisjärjestöiltä, kuten 
mm. toiveen komitean työn läpinäkyvyyden 
lisäämiseksi. Vapaaehtoisia raportteja julkaistiinkin 
Saksan ETYJ-puheenjohtajuuskaudeninternetsivuil
la.

Pehrman totesi, että ETYJin instituutiot, ODIHR sekä 
vähemmistövaltuutetun (HCNM) ja mediavaltuutetun 
(RFOM) toimistot, kohtaavat yhä enemmän haasteita 
toiminnassaan. Vähemmistövaltuutetun tehtävä 
on ollut Astrid Thorsin kauden loputtua tyhjänä jo 
neljän kuukauden ajan. Myös kenttäoperaatiot ovat 
kohdanneet haasteita ja osa maista on pyrkinyt 
heikentämään isännöimiensä kenttämissioiden 
mandaatteja.. 

Suomelle tärkeänä prioriteettina on vahvistaa 
ETYJin	 toimintakapasiteettia	 konfliktisyklin	 eri	
vaiheissa sekä kasvattaa järjestön keinovalikoimaa 
näissä. On esitetty myös kriisirahaston perustamista 
mm. nopean toiminnan kyvyn vahvistamiseksi. Lisäksi 
tulisi varmistaa, että sihteeristöllä on olemassa 
riittävät taloudelliset ja henkilöstöresurssit työn 
kehittämiseksi. 

Mitä tulee rauhanvälitykseen, Suomi perusti 
yhdessä Turkin ja Sveitsin kanssa 2014 
rauhanvälityksen ystäväryhmän edistämään 
tiedonjakoa ja asiantuntijoiden yhteistyötä. Myös 
parlamentaarinen yleiskokous on vahvistamassa 
profiiliaan	 rauhanvälityksessä.	 Se	 nimitti	
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syyskuussa 2016 Ilkka Kanervan ensimmäiseksi 
rauhanvälityksen erityisedustajakseen. 

Suomi	on	Pehrmanin	mukaan	profiloitunut	ETYJissä	
luotettavana toimijana, jonka puoleen usein 
käännytään hankalissa tilanteissa. Tästä yhtenä 
esimerkkinä on Suomen puheenjohtajuus ETYJin 
ihmisoikeuskomiteassa – tehtävä, johon Saksa 
halusi juuri Suomen. Aiemmin Suomen delegaatio 
on tukenut aktiivisesti mm. ETYJiä vahvistamaan 
pyrkinyttä Helsinki +40-prosessia sekä tätä 
seurannutta, osallistujavaltioiden yhteistyön 

parantamiseksi perustettua ns. viisasten paneelia. 

Yrityksiä ETYJin vahvistamiseksi on ollut lähtien 
Suomen ETYJ-puheenjohtajuuskaudesta vuonna 
2008, mutta poliittisen tahdon ja konsensuksen 
puuttuessa eteneminen on haasteellista ja hidasta. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei ETYJillä enää 
olisi roolia, päinvastoin. Vaikka ministerikokousten 
tulokset eivät välttämättä aina ylitä uutiskynnystä, 
pienetkin askeleet ovat tärkeitä. 

Pehrmanin mukaan ETYJin rooli on omimmillaan 
kriisien ennaltaehkäisemisessä ja ratkomisessa.

Kansalaisyhteiskunnan yhteistyö ETYJin kanssa on 
onnistuneelle toiminnalle olennaista ja erityinen 
rooli tämän yhteistyön puitteissa on ETYJin 
kenttämissioilla ja instituutioilla. Tämän lisäksi Suomi 
on tukenut ETYJin akateemisen verkoston työtä, 
jonka tuloksista Kari Möttölä kertoi seminaarissa 
myöhemmin. Järjestön tämän hetken suurin haaste 
on luottamuspuute jäsenvaltioiden kesken, josta 
myös Möttölä kertoi lisää.

ETYJin Kosovon mission apulaisjohtaja Päivi Nikander 
on työskennellyt neljä vuotta Kosovossa johtamassa 
missiota, joka myöskin tukee  paikallishallinnon 
kehittämistä rauhanteonvälineenä. ETYJ tukee myös  
poliisin, eduskunnan, kuntien ja muiden keskeisten 
instituuttien kehittämistä Kosovossa.  .Ahtisaaren 
paketti, ”Comprehensive Status Settlement”, 
hahmotteli perustan Kosovon paikallishallinnolle, 
joka myöhemmin hyväksyttiin lainsäädäntöön.   
ETYJ tukeen Paikallishallinto Ministeriötä sen työssä 
lainsäädännön täytäntöönpanossa.
Kosovon kriisin päätyttyä vuonna 1999, UNMIK 
johti Kosovoa.  Ensimmäiset paikallisvaalit olivat 
vuonna 2000,jolloin paikallishallinnon vetovastuu 
siirrettiin kosovolaisille.  Vuonna 2005 luotiin viisi 
pilottikuntaa, joissa vähemmistöt saavat päättää 
omista asioistaan. Kosovon Serbit boikotoivat tätä 
prosessia.

Presidentti Ahtisaaren vuonna 2006-2008 
vetämissä rauhanneuvotteluissa päädyttiin 
perustamaan uusia Kosovo-Serbi enemmistöisiä 
kuntia,	 International	 Civilian	 Office:n	 johtaessa	
prosessia, koska Serbia kieltäytyi allekirjoittamasta 
Ahtisaaren suunnitelmaa..   Valvotun itsenäisyyden 
loputtua vuonna 2012 ETYJille statusneutraalina 
toimijana aukeni  enemmän toimintamahdollisuuksia 
juuri kuntahallintosektorilla. Se oli mukana luomassa 
instituutioita, auttamassa kuntalainsäädäntöä ja 
kouluttamassa paikallisia. ETYJin mandaattiin 
kuuluvat  on ihmisoikeuksien turvaaminen, 
demokratian kehitys ja julkisen turvallisuuden 
keittäminen ETYJin avustuksella on muunmuassa 
perustettu paikallisia turvallisuusneuvostoja, 
joissa kansalaisjärjestöt, nuorisojärjestöt ja 
naiset kokoontuivat yhteen keskust4elemaan 
turvallisuuteen liittyvistä aiheista jaesittämään 
kunnille miten turvallisuutta voidaqan kehittää 
positiivisempaan suuntaan.. 
Missio on myös osallistanut uskonnollisia johtajia 
yhteistyöhön ja ottanut nuorison mukaan kunnan 
ja paikallishallinnon kulttuurityöhön vihapuheen 
välttämiseksi ja sodanaikaisten kokemusten 
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ventiloimiseksi.  Kunnat on tuotu myös mukaan 
antiradikalisoitumisprojekteihin. Tästä hyvänä 
esimerkkinä on Kosovon Kansallisteatterissa 
pyörinyt ensimmäinen serbiankielinen esitys, Macho 
Man, joka otettiin hyvin vastaan .ETYJ on myös 
ollut mukana perustamssa hallintoa  ns.  ’special 
protective zones’, joita on perustettu kirkkojen ja 
luostarien turvaamiseksi.  Tässä yhteydessä ETYJ on 
myös kouluttanut poliiseja ja auttanut ministerioiden 
ja Serbian Ortodoksisen kirkon yhteistyössä.  

Kuntien monitorointityössä missio on antanut 
viikoittaisia ja myös yksittäisiä ”spot”-raportteja 
ministerineuvostolle ja tuonut sen tietoisuuteen 
rauhaa häiritsevät toimet. Vuonna 2017 Kosovossa 
pidetään kuntavaalit, joita Kosovon vaalilautakunta 
tuskin vielä pystyy pitämään Pohjoisen kunnissa.  
Pyydettäessä ETYJ auttaa sitä Kosovon lain 
mukaisesti. Serbian rahoittamat kunnat ovat ovat 
siis edelleen olemassa ja niiden hajottamisen 
ehdoista  keskustellaan Belgradin ja Pristiinan 
välisessä EU:n vetämässä  vuoropuhelussa, johon 
Kosovon serbit eivät ota virallisesti osaa. Heidän 
pitää saada osallistua vuoropuheluun, jotta he ovat 
myös   mukana päättämässä ehdoista.Brysselin 
2014 sopimuksen mukaan onkin perusteilla 
Kuntaliitto, joka tarkoituksena on vahvistaa 
entisestään  Kosovon serbien etua.. ETYJ auttaa 
Euroopan unionia tässä prosessissa teknisesti. 

Alustajille esitettiin kysymyksiä naisten 
osallisuuteen ja paikalliseen omistajuuteen liittyen. 
Eräs osallistuja kysyi, voitaisiinko käytännön 
kriteerit naisten osallistumisesta rauhanprosessiin 
luoda etukäteen, niin kuin ennen kansainvälisiä 
operaatioita määritellään naisten määrät ja roolit. 
Päivi Nikander totesi, ettei ETYJillä tosiaan ole 
naiskiintiöitä. 

Katja Pehrmanin mukaan asiassa on parantamisen 
varaa. Jo kenttäoperaatiota perustettaessa olisikin 
hyvin tärkeää ottaa gender-kysymykset huomioon, 
muttä käytännössä tämä on erittäin vaikeaa. 
Esimerkiksi Ukrainan monitoirointimission osalta 
kysymyksiä alettiin pohtia mission perustamisen 
jälkeen. Osa osallistujavaltioista totesi, että 
asiaan voidaan palata, kunhan on saatu rauha 
maahan. SMM:n turkkilainen johtaja Ertugrul 
Apakan on hyvin aktiivisesti pitänyt asiaa esillä 
ja mm. pyytänyt osallistujavaltioita tarjoamaan 
missioon naistarkkailijoita. Tämä on kuitenkin viime 
kädessä kiinni osallistujavaltioista itsestään. Mission 
päälliköinä on myös hyvin vähän naisia, vaikkakin 

kaksi näistä on Suomesta. 

ETYJin lisäarvo on Pehrmanin mukaan 
kokonaisvaltaisessa turvallisuuskäsitteessä. 
Nopeita voittoja ei kuitenkaan saada aikaiseksi 
konsensusperiaatteella toimiessa, ei ETYJillä eikä 
YK:lla, vaan edistyksen aikaansaaminen vaatii 
muutaman vuoden. Esimerkiksi 1325-ohjelman 
hyväksymiseksi tehtiin esitys muutama vuosi sitten 
Suomen, Itävallan, Kazakhstanin ja Turkin toimesta, 
mutta yksi jäsenvaltio vastustaa yhä esitystä. Näitä 
aiheita on siis tuotu esille ja tuloksia toivotaan 
saavutettavan myöhemmin. Muiden jäsenvaltioiden 
osallistaminen tukemaan teemoja on tässä työssä 
tärkeää, kuten on myös saada kansalaisjärjestöiltä 
ideoita ja palautetta.

WISEn laajan turvallisuuden neuvonantajat – ryhmän 
puheenjohtaja Terhi Nieminen-Mäkynen viittasi v. 
2000 laadittuun YK:n 1325-päätöslauselmaan ja 
totesi, että Suomessa on tekeillä keväällä valmistuva 
kolmas toimintaohjelma, jossa on paljon uutta 
asiaa ja jossa naisten osallistaminen huomioidaan 
konkreettisesti voimakkaammin. 

WISEn puheenjohtaja Tarja Kantolan kysymykseen 
paikallisen omistajuuden vahvistamisesta Nikander 
vastasi, että Kosovon mission tapauksessa koko missio-
organisaatio voisi olla pienempi, mutta ETYJin itä-
länsiakselin jäsenvaltiot eivät pääse mission koosta 
yhteisymmärrykseen. Ylimonitorointia on kuitenkin 
katsottu olevan enemmän turvallisuuskysymyksissä 
kuin paikallishallinnon kehityksessä. Kompetenssien 
siirtäminen paikallishallintoon on vaikeaa ja 
palveluinfrastruktuurien kehittäminen loppuun 
asti vaatii paikallisten hyväksynnän ja tuen. 
Kunnanjohtajat ovat kuitenkin yhä puolueiden 
paikalliskäsiä.  Laajemmassa viitekehyksessä 
täytyy huomioida, että rauha on tehty vasta 15 
v. sitten. Muutoksia on tulossa, vaikkakin hitaasti. 
Nikander vetosi tässä Suomeen ja painotti, että 
Suomessa on paljon paikallishallinnon osaamista 
ja Suomella olisi antaa paljon enemmän tukea 
prosessiin. Esimerkiksi Kuntaliitto ja kuntapoliittiset 
osaajat olisivat mainioita ideapankkeja.

Puhujilta kysyttiin myös, miten ETYJ-mission työ 
näkyy paikallistasolla. Kun keskustelut käydään 
pääkaupunkien välillä, miten paikallistason 
omistajuus saadaan toteutumaan? Voisiko 
konsultaatioita paikallistason kanssa edistää jo 
alkuvaiheessa? Nikander vastasi, että ETYJin 
rauhanvälityksen tuen yksikkö on auttanut Kosovon 
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missiota	 mm.	 käyttämään	 konfliktianalyysiä,	 ml.	
identifioimaan	rauhanprosessiin	aktivoitavat	 ryhmät.	
Tämä tulee jatkossa parantamaan rauhansopimusten 
laatua. Nikander totesi, että pohjoisen serbit 
jätettiin alun perin pois Ahtisaaren sopimuksesta 
syystä, että heidän kanssaan oli vaikea asioida. 
Tämä sotii kuitenkin kestävän rauhan edellytyksiä 
vastaan. Omistajuus syntyy vallasta määritellä, 
millainen perustuslaki tulisi olemaan, eli tämän 
määrittelyprosessin ulkopuolelle jätetyt protestoivat. 
Käytännön tasolla tämä tarkoittaa esim. sitä, 
minkälaisia kunnista ja kunnanvaltuustostoista tulee; 
kuka valitsee kunnanjohtajan, jne. Täytyy myös ottaa 
huomioon paikalliset olosuhteet, kuten esimerkiksi se, 
että 1,5 miljoonan asukkaan maassa valta vaihtuu 
aina kokonaisvaltaisesti - kaikki edustajat yhdellä 
kerralla.

Yleisöstä kysyttiin myös, millaista yhteistyötä 
ETYJin inhimillisen ulottuvuuden komitea on tehnyt 
kansainvälisten järjestöjen kanssa. Pehrman vastasi, 
että Suomi puheenjohtajana kutsui kokouksiin 
mukaan YK:n erityisedustajia, Euroopan neuvoston, 
EU Fundamental Rights Agencyn, UNHCR:n ja 
kansalaisjärjestöjen osalta suurimman kumppanin, 
Civic Solidarity Platformin. Tätä yhteistyötä on hänen 
mukaansa syytä jatkaa. 

Aila Paloniemi kiinnitti huomiota paikallisomistajuuden 
vahvistamiseen parlamentaarisen ulottuvuuden 
kautta. Paloniemi oli ETYJin parlamentaarisen 
valtuuskunnan puheenjohtajan ominaisuudessa 
käymässä Ukrainassa, jossa Suomen eduskunnan 
tulevaisuusvaliokunnan työ herätti paljon kiinnostusta. 
Ukrainaan perustettiin tulevaisuusvaliokunta ja 
yhteistyö on jatkunut jälkeenpäin. Yhteistyö on 
toiminut samaan tapaan myös Afganistanin kanssa, 
josta Suomessa oli vierailulla naisdelegaatioita, ja 
jonka jälkeen eduskuntaan perustettiin Afganistan-
ystävyysryhmä ja vastavuoroisesti Kabuliin 
Suomi-ystävyysryhmä. Pehrman kiitti Paloniemeä 
erinomaisesta yhteistyöstä mm. naisten oikeuksia ja 
rauhanvälitystä koskevien kysymysten osalta. 

Nikander jatkoi, että Kosovossa on v. 2012 perustettu 
rauhanvälityksen toisen raiteen/track 2-ryhmä, 
”Follow us”, naisparlamentaarikkoryhmä Serbian 
ja Kosovon parlamenteista, johon on otettu mukaan 
akateemisia ja kansalaisjärjestöedustajanaisia. 
Kosovolaisille ja Serbialaisille tytöille on perustettu 
vuoropuheluakatemia, ”Dialogue Academy”. 
Suomalainen tutkija Tanja Tamminen on ollut 
mukana opettamassa. Kosovon poliisin sisälle on 

luotu naisten klubi, joka on lajissaan ensimmäisiä 
Balkanilla ja jonka kautta on pyritty lisäämään 
alueellista yhteistyötä Kosovon ja Serbian poliisin 
dialogin luomiseksi. Lisäksi ETYJin Kosovon missiossa 
on gender-asiantuntijana/focal point’ina toiminut 
Nikander itse, joka apulaisjohtajan ominaisuudessa 
on voinut tukea ideoita ja aloitteita ja varmistaa että 
mission dokumenteissa naiskysymyksiä edistetään.

Eräs osallistuja kertoi kokemuksistaan Pohjois-Irlannin 
rauhanprosessissa, jossa Northern Ireland Women’s 
Coalition toimi kokoavana voimana. He keskittyivät 
konkreettisiin, ”bread and butter”, -kysymyksiin, 
eivätkä hankaliin poliittisiin kysymyksiin. Koska 
yhteishallinnossa tultiin ratkomaan ongelmia yhdessä 
tulevaisuudessa, koalitio toimi osapuolia lähentävänä 
voimana. Puolueena naiskoalitio ei tosin edistynyt, 
mutta	siinä	profiloituneet	naiset	saivat	näkyviä	rooleja	
yhteiskunnassa, ihmisoikeuskomissiossa jne.  Osallistuja 
jatkoi esittämällä kysymyksen YK:n roolista. ETYJ, EU 
ja NATO ovat hänen mukaansa nykyisin prominentissa 
asemassa, mutta YK:n näkyvyys on huonontunut ja 
YK:n asemaa pitäisi vahvistaa. 

Pehrman totesi, etteivät päätökset yhdessä 
kansainvälisessä järjestössä päde aina muualla, vaikka 
näin pitäisikin olla. Pehrmanin mukaan ETYJissä mm. 
rauhanvälitys ja 1325, naiset, rauha ja turvallisuus, 
linkkautuvat teemoina hyvin yhteen, mitä Suomi 
jatkossakin edistää. ETYJ-sihteeristössä on saatu viime 
aikoina	vahvistettua	toimintoja	konfliktinestokeskuksen	
rauhanvälitystiimin perustamisen kautta. Työ perustuu 
kuitenkin vapaaehtoiseen rahoitukseen ja olisi hyvä 
saada mukaan ETYJin sääntömääräiseen budjettiin. 
Kansalaisjärjestöillä onkin suuri rooli viedä tätä 
sanomaa ETYJ-sihteeristölle ja osallistujavaltioille.

WISEn toiminnanjohtaja Anne Palmin kysymykseen 
ETYJin mahdollisesta sotilaallisen tarkkailukapasiteetin 
lisäämisestä tai hyödyntämisestä Ukrainassa Pehrman 
vastasi, että Saksa on puheenjohtajuuskaudellaan 
indikoinut, ettei se ole valmis siirtymään sotilaalliseen 
missioon Ukrainassa, sillä se eskaloisi entisestään 
vaikeaa tilannetta paikan päällä. Täytyy myös 
kysyä, mitä tapahtuisi nykyiselle siviilimissiolle, jos 
Ukrainaan perustettaisiin sotilaallinen missio. Ukrainan 
monitorointimission johto on esittänyt asiasta huolensa 
ja sen näkemyksen mukaan samaan aikaan ne eivät 
voisi toimia kentällä. On myös mahdollista, että 
osallistujavaltiot vetäisivät siviilimission tarkkailijoita 
pois tehtävistään turvallisuussyistä. Pehrmanin mukaan 
kysymystä on pyöritelty jo jonkin aikaa ja tultu siihen 
lopputulokseen, että sotilasoperaatiolla ei toistaiseksi 
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nähdä lisäarvoa: sen ei nähdä helpottavan tai 
ratkaisevan tilannetta. Siviilimission turvallisuushuolet 
ovat toki joka päivä ETYJissä esillä ja ne otetaan 
vakavasti. 

Kysymysten jälkeen siirryttiin Terhi Nieminen-
Mäkysen johdolla paneelikeskusteluun, jonka 
avasi pitkän linjan ETYJ-asiantuntija, Helsingin 
yliopiston Eurooppa-tutkimuksen verkoston vieraileva 
tutkija Kari Möttölä. Hänen alustuksensa käsitteli 
ETYJin kehystämän Euroopan turvallisuusmallin 
käännekohtaa, joka on vakavuudeltaan historiallinen. 
Möttölä on ollut mukana ETYJ-tutkimuslaitosverkoston 
hankkeessa, joka on käsitellyt Euroopan 
turvallisuusjärjestyksen kriisiä – ennen muuta Venäjän 
ja Lännen suhteita syynä ja seurauksena – ja esittänyt 
keinoja yhteisen normatiivisen ja institutionaalisen 
perustan vahvistamiseksi.  

Möttölän mukaan kriisin ratkaisemiseen vaaditaan 
Venäjän ja Lännen, NATOn, EU:n ja kumppanimaiden 
dialogia niin, että se on kytköksissä Ukrainan 
kriisin ratkaisemiseen. Ukrainan ja sen ympäristön 
konflikti	 ei	 syntynyt	 tyhjästä.	 Historialliset	 tulkinnat	
kylmän sodan päättymisestä ja siinä yhteydessä 
esitetyistä ja hyväksytyistä uutta aikakautta ja 
turvallisuusjärjestystä koskevista visioista ovat tulleet 
kiistanalaisiksi ja samalla myös ulko- tai voimapolitiikan 
välikappaleiksi. Tämä ilmeni dramaattisesti myös 
”Euroopan turvallisuuden palauttamista yhteiseksi 
projektiksi” ETYJin ministerikokouksessa 2014 
pohtimaan asetetun viisaiden henkilöiden ryhmän 
raportista, jossa ei voitu sopia yhteisisitä linjauksista,  
vaan kirjattiin kolme eri narratiivia, jotka heijastivat 

kolmea eri näkemystä historiasta: Venäjän, Lännen ja 
näiden välissä olevan (Georgian).

Ajankohtaiseen tilanteeseen vaikuttavista historian 
kysymyksistä muita olivat mm. se, että keskeisen 
narraattorin, presidentti Putinin, mukaan Venäjän 
etuja ei kylmän sodan jälkeen otettu huomioon 
ja Venäjä syrjäytettiin sen jälkeen perustetuissa 
instituutioissa.  Myös NATOn laajentuminen on 
vaikuttanut kansainväliseen tilanteeseen. Venäjän 
johtajilla oli kylmän sodan päättyessä käsitys, 
ettei NATO laajene enää kylmän sodan jälkeen. 
Miksei Venäjää sitten otettu mukaan länsijohtoisiin 
instituutioihin, kuten NATOon? Vallalla oli oletus, että 
Venäjä on demokratisoitumassa. Venäjä yhtyikin 
demokraattista markkinataloutta ja ihmisoikeuksia 
edistävään yhteisöön. EU:n ja Venäjän kumppanuus 
ei päässyt kuitenkaan lentoon. Lisäksi demokratian, 
oikeusvaltion ja ihmisoikeuksien omaksuminen yhteisiksi 
arvoiksi, jotka eivät kuulu valtion yksinomaiseen 
toimivaltaan, vaikutti vahvana reaktiona Venäjän 
sisä- ja ulkopolitiikkaan ”värivallankumousten” myötä.

ETYJ-tutkimuslaitoksen julkaisua vastaavia track 
two -hankkeita on kymmenen viime vuoden aikana 
ollut useita, mikä on heijastanut sitä käsitystä, 
että ETYJ organisaationa ja sen kehystämä 
geopoliittinen ja geoekonominen alue ovat olleet 
turvallisuuskriisissä jo pitkään. Järjestelmäkriisiä 
on pyritty saamaan hallintaan yrityksillä (Korfu-
projekti, Helsinki +40-projekti), jotka osoittavat, että 
ETYJin turvallisuusmallia ei olla heittämässä historian 
roskakoriin. V. 2015 kulminoitunut Helsinki+40 ei 
sekään kuitenkaan johtanut oletettuihin tuloksiin. 
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Viisaiden henkilöiden ryhmän loppuraportin tulos, 
jonka pääteema oli ”takaisin diplomatiaan”, on 
tällä hetkellä uusimpana jälleenrakennusteemana 
puheenjohtajuustroikka Saksan, Itävallan ja Italian 
analyysissa. 

Suuressa kuvassa keskeisenä kysymyksenä on 
Venäjän ja lännen (EU, NATO) vuoropuhelun 
käynnistymisen ja Ukrainan kriisin ratkaisemisen 
välinen kytkentä. Tämän solmun avaaminen on yhtä 
lailla viisaiden henkilöiden raportin, sen jatkona 
tuotetun tutkimuslaitosverkoston raportin, kuin myös 
päättyneen Saksan ETYJ-puheenjohtajuuskauden 
poliittisen yhteenvedon ja Saksan-Itävallan-Italian 
muodostaman puheenjohtajuustroikan keskeisenä 
sanomana ja teemana. Tarkoituksena on käyttää 
ETYJin eri foorumeita hyväksi valmiina vuoropuhelun 
areenoina eri tasoilla. Pieniä käytännön askelia 
voisi pyrkiä ottamaan muissa kysymyksissä, samalla 
kun Ukrainan kriisiä vähitellen avataan Minskin tai 
muiden aloitteiden kautta. 

Uutta ETYJ-huippukokousta ei voida järjestää 
ennen Ukrainan kriisin ratkaisua. Krimin status 
jäänee ei-tunnustetuksi (non-recognition status), 
mutta Donbasin kriisiä pyritään yhä ratkaisemaan. 
Tästä herääkin kysymys: jos Itä-Ukrainen suhteen 
päästään yksimielisyyteen, riittääkö tämä 
pakotteiden purkamiseen? Tulitauon ja autonomiaa 
koskevien kysymysten selvittämisen  rinnalla on 
olennaista myös saada Ukrainan ulkorajat haltuun ja 
valvontaan. Tämä on edellytys Ukrainan hallituksen 
toimintakykyisyyteen, tai muutoin Venäjä pystyy 
horjuttamaan sitä halutessaan. Ukrainan jakautumista 

tai	 uuden	 jäätyneen	 konfliktin	 muodostumista	 Itä-
Ukrainaan ei hyväksytä.

Käytännön askelia ovat myös tavanomaisia 
aseita koskeva asevalvonta ja luottamuksen 
rakennusmenetelmät (CBM), sekä ETYJin laajan 
ja	 monipuolisen	 konfliktinhallinnan	 välineiden	
vahvistaminen ja ajantasaistaminen koko 
konfliktisyklin	alalla,	joka	on	uusien	uhkien	seurauksena	
laajentunut. Nämä tulisi päivittää myös kyber- 
ja hybridisodankäynnin puitteisiin. Luottamuksen 
rakennusmenetelmiä on pohdittu myös talous- ja 
ympäristöturvallisuuden alalla sovellettaviksi, mm. 
Transnistriassa ja Nagorno-Karabakhissa, mistä 
on julkistettu myös raportti.   Möttölä pohti myös 
Euraasian talousunionin ja EU:n vuoropuhelua 
Euroopan ja Venäjän välien lämmittämiseksi, mutta 
totesi heti perään, että tällainen lähentyminen 
tuskin etenee, koska näiden instituutiot ovat hyvin 
erilaisia, eikä tällaista mahdollisuutta hallitusten 
välisissä yhteyksissä juurikaan ole avattu. EU:n 
uudessa globaalistrategiassakaan tätä vaihtoehtoa 
ei pohdita.

ETYJin perusdokumentit, Helsingin päätösasiakirja 
(1975) ja Pariisin peruskirja (1990), muodostavat 
pohjan järjestön toiminnalle. ETYJ on ollut ”kriisissä” 
jo 15 vuotta, joten haasteet eivät ole kokonaan uusia. 
Nyt tarvittaisiinkin ETYJin jäsenvaltioilta uusi lausunto 
(re-establishing a shared understanding), jossa 
vahvistettaisiin Helsingin päätösasiakirjan olevan 
yhä toiminnan perustana. Siitä ei neuvotella, vaan 
siihen sitouduttaisiin uudelleen. Pariisin peruskirjaa ei 
myöskään korvattaisi, mutta sitä voitaisiin kehittää. 
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Osanottajavaltioiden tulisi pyrkiä lausumaan 
uudelleen yhteinen kanta (restating a common 
understanding) peruskirjan sisältämistä ihmisoikeus-, 
demokratia- ja laillisuusnormeista. Kun poliittisessa 
prosessissa ja vuoropuhelussa on riittävästi 
edistytty, voitaisiin laatia uusi, vastaavanlainen 
huippukokouksessa hyväksyttävä peruskirja, Paris II, 
jossa Helsingin päätösasiakirjasta juontuvien yhteisten 
normien täytäntöönpanoa tulkittaisiin sovellettaviksi 
muuttuneessa kansainvälisessä tilanteessa, kuten 
tehtiin kylmän sodan päättyessä 1990. 

ETYJ-tutkimuslaitosverkoston raportissa ehdotetaan 
jatkohankkeita ratkaisujen hakemiseksi. Yhtenä 
tällaisena käynnistetään historiallisten tulkintojen 
analyysi siitä lähtökohdasta, että kylmän sodan 
jälkeisten vaiheiden tulkinnoista, argumenteista 
ja kertomuksista voidaan löytää selityksiä tämän 
päivän ongelmiin ja avaimia niiden ratkaisuun. Tämä 
tulee olemaan akateeminen ja poliittisesti hyödyllinen 
harjoitus kylmän sodan jälkeisistä tulkinnoista. 
Historioitsijat ilman rajoja on mahdollisesti hankkeessa 
mukana.

Merja Lahtinen ulkoasiainministeriön 
ihmisoikeuspolitiikan yksiköstä pohdiskeli 
alustuksessaan ETYJin ihmisoikeustyön näkymiä. Hän 
totesi,	 että	 vaikka	 monet	 maat	 ovat	 ratifioineet	
Euroopan ihmisoikeussopimuksen, jotkut maat eivät 
kuitenkaan pane Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 
EIT:n tuomioita täytäntöön. ETYJ ja Euroopan neuvosto 
eroavat mm. siten, että Euroopan neuvoston työn 
perustuu oikeudellisesti sitoviin ihmisoikeussopimuksiin. 
ETYJin kokonaisvaltaisessa turvallisuuskäsityksessä 
ihmisoikeudet ovat sen erottamaton osa ja ulottuvat 
kaikkiin järjestön toimintoihin, mukaan lukien 
kenttämissioille, vaikka muutamat maat yrittävätkin 
haastaa kenttämissioiden laajuutta. 

Kenttämissioiden asiantuntijoilla on tärkeää 
olla ihmisoikeusosaamista. Heillä on hyvä olla 
ymmärrystä ihmisoikeuskysymyksistä, kuten siviilien 
liikkumisvapaus, oikeus terveyteen, jne. 

Vuoden 2013 jälkeen ei ole ihmisoikeuksien saralla 
aikaansaatu uusia sitoumuksia ETYJissä. Jäsenvaltiot 
ovat kuitenkin sitoutuneet useisiin YK:n ja Euroopan 
neuvoston ihmisoikeussopimuksiin. 
Suomelle tärkeitä kärkiteemoja ovat: tasa-arvo, 
naisten ja tyttöjen oikeudet, syrjinnän kielto, avoimuus 
ja	osallistavuus.	Naisiin	kohdistuva	väkivalta	konfliktin	
aikana	 ja	 heti	 konfliktin	 jälkeen	 on	 ollut	 fokuksessa	
ETYJin ihmisoikeustyössä. Toisena toiminnan 

pääpainopisteenä ovat olleet vähemmistöjen oikeudet 
ja niiden toteuttaminen. ETYJin vähemmistövaltuutetulla 
(HCNM) on toiminnalleen laaja mandaatti. Valtuutettu 
toimii vähemmistökysymyksissä  koko ETYJ-alueella, 
mukaan	lukien	konfliktialueilla,	ja	toimii	myös	tärkeänä	
varhaisvaroituksen instituutiona. Hiljainen diplomatia 
on valtuutetun työssä keskeinen toimintatapa.

ETYJin ihmisoikeustoimisto ODIHRilla on tärkeä 
rooli viharikosten ehkäisytyössä yhteistyössä 
osallistujavaltioiden viranomaisten kanssa. 
Toimiston työssä on ollut tärkeässä roolissa 
ihmisoikeuspuolustajien ja journalistien suojelu 
ja puolustaminen. ETYJin mediavaltuutettu tekee 
työtä medianvapauden edistämisen ja journalistien 
suojelun suhteen. Näiden organisaatioiden työ 
on elintärkeää, ja  niiden kautta saadaan ääntä 
kuuluviin kriisialueilla, kun mm. ihmisoikeustoimijoita 
ja toimittajia ahdistellaan ja näiden toimintaa 
tukahdutetaan.

Suurlähettiläs Osmo Lipponen viittasi Kari Möttölän 
esittelemään ”suureen kuvaan”, ja totesi, että lähtisi 
mielellään siihen mukaan, mutta että ehkä se on ”liian 
suuri”. Etykillä oli oma suuruuden aikansa, jolloin se 
oli aikansa suurin kriisinhallintaorganisaatio (mm. 
Balkanilla: Kroatia/Albania). Tänään ETY-järjestöllä 
ei ole missään näkyvää, kokonaisvaltaista roolia, sen 
mandaatit ovat kaventuneet ja ETYJin läsnäolo on 
jokaisessa maassa stigma. Stigma on toki myös muilla 
järjestöillä, joilla on toiminta-alueella enemmän 
intressejä.

Lipposen mielestä on outoa, että järjestön suurin 
kilpailu käydään EU:n kanssa. ETYJin hyvän, 
joustavan järjestön roolia on vuodesta 2008 lähtien 
pienentänyt myös Georgian sodan aikainen Venäjän 
toiminta ETYJin heikentämiseksi ja mandaattien 
kaventamiseksi. Ukrainan kriisin monitoroinnissa 
raportointi ei myöskään oikeastaan ole ollut sallittua. 
Naisten roolia on Ukrainassa pidetty esillä vain 
juhlapuheissa. Käytännön toiminnan tasolla naisten 
roolia on estetty esimerkiksi tapauksessa, jossa 
johtava (naispuolinen) tarkkailija on yrittänyt pitää 
ihmisoikeusasioita esillä.

ETYJin henkinen pääoma on ollut uskottavuutta, 
mutta se on mennyttä. Ján Kubišin jälkeen 
järjestön pääsihteerinä ei ole ollut ketään, jolla 
olisi	 rohkeutta	 nostaa	 järjestön	 profiilia,	 vaan	
rahoitusleikkauspaineitten alla on vain kumarrettu. 
Järjestön uskottavuus myös kentällä ja muutenkin on 
koko ajan laskenut.
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ETYJ-missioilla ei ole kilpailukykyä isäntävaltioon 
päin. ETYJillä on hyvä ja joustava organisaatio, 
konfliktikeskus,	sekä	nopeisiin	missioihin	varautuminen	
hyvässä järjestyksessä. Toimintaa vaivaavatkin 
alimiehitys ja koordinaation puute. Kansalliset 
valmiudet takaavat poliittisen sopimuksen syntyessä 
joukkojen saamisen nopeasti kentälle. ETYJin on 
pysyttävä pois sotilaallisen kriisinhallinnan piiristä, 
sillä se olisi ETYJin loppu. Siviilikriisinhallinta on jo 
lähentynyt sotilaallista, turvallisuustietoista toimintaa 
ja myös kentällä toimivien kansalaisjärjestöjen tulisi 
olla turvallisuustietoisia. ETYJin pitäisi tulla toimeen 
sotilas- ja poliisiyhteistyön, jne kanssa. 

Mitä ETYJin tulevaisuuteen tulee, Venäjän pelaama 
poliittinen peli pitää järjestön heikkona. Lipponen ei 
uskonut Ukrainan kriisiin löytyvän ratkaisua ETYJin 
puitteissa, sillä Venäjän sopimukset tehdään pienissä 
ryhmissä.

Panelisteilta kysyttiin: ”Pystyykö ETYJ vastaamaan 
konfliktien	 perussyihin?”	 Lipposen	 mukaan	 pystyy	
kyllä, jos sillä on riittävä mandaatti toimia, riittävää 
osaamista	 ja	 hyvä	 taustaselvitys/konfliktianalyysi	
tehtynä. Olisi olennaista, että ETYJ keskittyisi osaan 
toiminnoista, ns. trigger pointteihin, eikä yrittäisi 
hallita kaikkea mahdollista. ETYJillä ei ole kunnon 
tiedontuotantoa ja sen missiot ovat hyvin erilaisia: Yksi 
hoitaa rajavalvontaa, toinen hallinnon-, tai poliisin 
koulutusta ja ympäristöturvallisuutta, ja kolmas 
räjähteiden	 hävitystä.	 Konfliktinehkäisykeskus	 (CPC)	
yrittää saada tietoa, eli nk. varhaisvaroitusaineistoa, 
joka on olennaista ison kuvan hahmottamiselle, 
mutta tämä on hyvin vaikeaa. Useimmissa missioissa 
ETYJ on painunut vähäiseen rooliin, eikä sillä 
ole kokonaisvaltaista poliittista 
vaikutusvaltaa. Lahtisen mukaan 
ihmisoikeuksien puute on juuri näitä  
juurisyitä ja ETYJ tekee tärkeää 
ihmisoikeustyötä. Nikander painotti 
ETYJin roolia globaaleissa kriiseissä, 
joihin ei YK:n turvaneuvosto voi 
vaikuttaa. Hän peräänkuulutti 
myös Normandia-formaatin 
vaikutusmahdollisuuksia. 

Eräs osallistujista toivoi ETYJiltä 
enemmän poliittisen tahdon ja 
johtajuuden ilmaisua. Jos näitä 
näkyisi ETYJin sisällä vahvemmin, 
Suomi ja muut osallistujavaltiot 
kiinnostuisivat yhteistyöstä 
enemmän.

Toinen yleisön edustaja viittasi tiedonvälityksen 
edellämainittuihin ongelmiin ja kysyi, miten 
tiedonhallintajärjestelmästä saataisiin kehitettyä 
toimiva. Lähtökohtana voisi hänen mukaansa pitää 
sen kartoittamista, miten tieto jakautuu. Sama tilanne 
on kyseessä myös esim. puolustusvoimissa. 

Viimeisenä eräs osallistujista avasi keskustelun Astrid 
Thorsin vähemmistövaltuutettumandaatin katkeamisen 
tiimoilta. Thorsin vaikeudet vähemmistövaltuutettuna 
toteuttaa mandaattiaan koettiin valitettaviksi – 
samoin hänen mandaattinsa jatkamisen estäminen 
erään jäsenmaan taholta.

Möttölä veti paneelikeskustelun yhteen toteamalla, 
että järjestön kriisi liittyy poliittisen epäluottamuksen 
heijastamiseen. Tässä ilmenee ETYJin käytännön 
tason toiminnan ja poliittisen tason eroavaisuus 
ja erillisyys kautta järjestön historian. Ulko- ja 
turvallisuuspoliittisessa selonteossa sanottiin, 
että Euroopan turvallisuusjärjestys tulisi säilyttää 
ETYJin asiakirjojen pohjalta; tarvitaan vain uusi 
yhteisymmärrys ja uusi tulkinta.

WISEn puheenjohtaja Tarja Kantola kiitti osallistujia 
ja yhteistyökumppaneita hyvästä keskustelusta. 
Hän totesi, että on ilmeistä, että ETYJin Euroopan 
turvallisuutta tasapainottavaa roolia pidetään 
yhä ensiarvoisen tärkeänä, ja että ETYJillä on 
edessään monia haasteita turvallisuusjärjestelmänsä 
kehittämiseksi. Kantola totesi myös, että ensi 
vuonna WISEn luotsaama ETYJ-keskustelu jatkuu 
rauhanrakennusteemalla.
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WISEN JOHTOPÄÄTÖKSET SEMINAARISSA ESITETYISTÄ 
SUOSITUKSISTA JA TAVOITTEISTA 
KONFLIKTINEHKÄISYN JA RAUHANRAKENTAMISEN 
VAHVISTAMISEKSI ETYJIN PUITTEISSA SEKÄ ETYJIN 
TURVALLISUUSMALLIN PÄIVITTÄMISEKSI

Mitä ETYJin tulisi tehdä?

ETYJin rooli on omimmillaan kriisien ennaltaehkäi-
semisessä ja ratkomisessa. Organisaation tavoittee-
na tällä hetkellä on varhaisvaroituksen ja rauhan-
välityksen kapasiteettien kasvattaminen. Näiden 
turvaamiseksi tulisi panostaa sekä niihin tarvittavat 
riittävät rahalliset, että henkilöstöresurssit. Rauhan-
välityssihteeristön toimintoja on viime aikoina vah-
vistettu. Nämä perustuvat kuitenkin vapaaehtoiseen 
rahoitukseen. Rauhanvälitystoimet tulisikin saada 
mukaan ETYJin perusbudjettiin. Kansalaisjärjestöillä 
olisi suuri rooli viedä tätä sanomaa ETYJ-sihteer-
istölle päin.

Suuressa kuvassa keskeisenä kysymyksenä on Venä-
jän ja lännen (EU, NATO) vuoropuhelun käynnistymis-
en ja Ukrainan kriisin ratkaisemisen välinen kytkentä. 
Tämän solmun avaaminen on yhtä lailla viisaiden 
henkilöiden raportin (”Takaisin diplomatiaan”), sen 
jatkona tuotetun tutkimuslaitosverkoston raportin, 
kuin myös päättyneen Saksan ETYJ-puheenjohta-
juuskauden poliittisen yhteenvedon ja Saksan-Itäval-
lan-Italian muodostaman puheenjohtajuustroikan 
keskeisenä sanomana ja teemana. Tavoitetta vuoro-
puhelun edistämisestä pienin askelin tulisi viedä 
voimakkaasti eteenpäin. ETYJin eri foorumeita tulisi 
käyttää hyväksi valmiina vuoropuhelun areenoina 
eri tasoilla. Pieniä käytännön askelia voisi pyrkiä 
ottamaan muissa kysymyksissä, samalla kun Ukrain-
an kriisiä vähitellen avataan Minskin prosessin tai 
muiden aloitteiden kautta. 

Käytännön askelina tulisi satsata Hampurin min-
isterikokouksessakin vahvistetuttuihin tavoitteisiin; 
mukaan lukien tavanomaisia aseita koskeva aseval-
vonta ja luottamuksen rakennusmenetelmät (CBM), 
sekä	ETYJin	laajan	ja	monipuolisen	konfliktinhal-
linnan välineiden vahvistaminen ja ajantasaistamin-
en	koko	konfliktisyklin	alalla,	joka	on	uusien	uhkien	
seurauksena laajentunut. Nämä tulisi päivittää myös 
kyber- ja hybridisodankäynnin puitteisiin. Luottamuk-
sen rakennusmenetelmiä tulisi soveltaa laaja-alaises-
ti turvallisuutta ja vakautta lisäävässä yhteistyössä, 
myös talous- ja ympäristöturvallisuuden alalla.

Esitetyn kriisirahaston perustamista nopean toimin-

nan kyvyn vahvistamiseksi tulisi jouduttaa. Lisäksi 
tulisi varmistaa, että ETYJin sihteeristöllä on talous 
kunnossa ja riittävät henkilöstöresurssit esitettyjen 
tavoitteiden toteuttamiseksi.

ETYJin tulisi näyttää inhimillisen ulottuvuuden kautta, 
kuinka voidaan mennä eteenpäin muiden poliittisten 
kiistakysymysten saroilla. ETYJin lisäarvo on koko-
naisvaltaisessa turvallisuuskäsitteessä ja sitä tulisi 
hyödyntää paremmin.

Tutkimuslaitosverkoston taholta on esitetty, että luot-
tamusta tulisi vahvistaa ja ETYJin turvallisuusmallia 
tulisi päivittää seuraavin askelin:
- ETYJin jäsenvaltiot antavat uuden lausun-
non (re-establishing a shared understanding), jossa 
vahvistetaan Helsingin päätösasiakirjan olevan yhä 
toiminnan perustana. Siitä ei neuvotella, vaan siihen 
sitoudutaan uudelleen. 
- Pariisin peruskirjaa ei myöskään korvata, 
mutta sitä voidaan kehittää. Osanottajavaltiot lausu-
vat uudelleen yhteisen kannan (restating a common 
understanding) peruskirjan sisältämistä ihmisoikeus-, 
demokratia- ja laillisuusnormeista. 
- Kun poliittisessa prosessissa ja vuoropu-
helussa on riittävästi edistytty, voidaan laatia uusi, 
vastaavanlainen huippukokouksessa hyväksyttävä 
peruskirja, Paris II, jossa Helsingin päätösasiakir-
jasta juontuvien yhteisten normien täytäntöönpanoa 
tulkitaan sovellettaviksi muuttuneessa kansainväli-
sessä tilanteessa, kuten tehtiin kylmän sodan päät-
tyessä v. 1990. 
- Tutkimuslaitosten jatkohankkeita käynnis-
tetään ratkaisujen hakemiseksi. Yhtenä tällaisena 
käynnistetään historiallisten tulkintojen analyysi siitä 
lähtökohdasta, että kylmän sodan jälkeisten vai-
heiden tulkinnoista, argumenteista ja kertomuksista 
voidaan löytää selityksiä tämän päivän ongelmiin ja 
avaimia niiden ratkaisuun. 

ETY-järjestön uskottavuutta tulee pyrkiä vahvistama-
an. Järjestön uskottavuus sekä kentällä että yleisesti 
on koko ajan laskenut. ETYJin roolia tulisi painottaa 
ja tuoda enemmän esille globaaleissa kriiseissä, 
joihin ei YK:n turvaneuvosto voi vaikuttaa. Järjestön 
välittäjäroolia tulisi edistää myös pienemmissä 
merkittävissä dialogifoorumeissa, kuten Norman-
dia-kontaktiryhmässä. 

ETYJiltä toivotaan enemmän poliittisen tahdon ja 
johtajuuden ilmaisua. Näiden vahvistaminen vah-
vistaisi osallistujavaltioiden kiinnostusta yhteistyöhön. 
Seuraavaksi pääsihteeriksi tulisi valita henkilö, jolla 
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on vaikutusvaltaa, sekä todellista motivaatiota, 
rohkeutta	ja	kykyä	järjestön	profiilin	nostamiseksi	ja	
konsensuksen etsimiseksi jäsenvaltioiden kesken. 

Missiotasolla:

- Useimmissa missioissa ETYJ on painunut 
vähäiseen rooliin, eikä sillä ole kokonaisvaltaista 
poliittista vaikutusvaltaa.

- Mitä tulee Ukrainan kriisin ratkaisuun: 
o ETYJin ei tule hyväksyä Ukrainan jakautumis-
ta	tai	uuden	jäätyneen	konfliktin	muodostumista	
Itä-Ukrainaan. Itä-Ukrainan tilanne tulisi pyrkiä rau-
hoittamaan, hyödyntämällä luottamuksen rakennus-
toimia.  Tulitauon ja autonomiaa koskevien kysymys-
ten selvittämisen rinnalla on olennaista, että Ukraina 
saa ulkorajansa haltuunsa ja valvontaansa.  Myös 
naisten roolia Ukrainan kriisin ratkaisussa tulee tukea 
käytännön tasolla, eikä pitää esillä vain juhlapuheis-
sa tai käytännössä toiminnan tasolla jopa estää.

-	 ETYJ	pystyy	vastaamaan	konfliktien	perussy-
ihin, jos sillä on riittävä mandaatti toimia, riittävää 
osaamista	ja	hyvä	taustaselvitys	ja	konfliktianalyysi	
tehtynä. Näihin tulisi panostaa erityisesti.

-	 Ihmisoikeuksien	puute	on	konfliktien	juurisyitä.	
ETYJ  tekee tärkeätä ihmisoikeustyötä. ETYJin tulisi 
varmistaa tämän työn vahvempi näkyminen myös 
missiotasolla. 
- 
- ETYJillä ei ole kunnon tiedontuotantoa ja sen 
Konfliktinehkäisykeskus	(CPC)	yrittää	saada	tietoa,	
eli nk. varhaisvaroitusaineistoa, joka on olennaista 
ison kuvan hahmottamiselle, mutta tämä on hyvin 
vaikeaa. Tiedonvälityksen ongelmia tulee ratkoa 
selvittämällä, miten tiedonhallintajärjestelmästä 
saataisiin kehitettyä toimiva. Lähtökohtana voisi 
pitää sen kartoittamista, miten tieto jakautuu.

- ETYJillä on hyvä ja joustava organisaatio, 
konfliktikeskus	sekä	nopeisiin	missioihin	varautumi-
nen hyvässä järjestyksessä. Kansalliset valmiudet 
takaavat poliittisen sopimuksen syntyessä joukkojen 
saamisen nopeasti kentälle. Toimintaa vaivaavat 
kuitenkin alimiehitys ja koordinaation puute. ETYJin 
missiot ovat myös hyvin erilaisia: yksi hoitaa raja-
valvontaa, toinen hallinnon-, tai poliisin koulutusta 
ja ympäristöturvallisuutta, ja kolmas räjähteiden 
hävitystä. ETYJin tulisikin panostaa mission hen-
kilöstöresursseihin ja rooleihin, sekä keskittyä osaan 
toiminnoista, ns. trigger pointteihin, eikä yrittää 

hallita kaikkea mahdollista. 

- Satsaaminen siviilikriisinhallintaan: ETYJin on 
pysyttävä pois sotilaallisen kriisinhallinnan piiristä. 
Siviilikriisinhallinta on jo lähentynyt sotilaallista, 
turvallisuustietoista toimintaa. Myös kentällä toimi-
vien kansalaisjärjestöjen tulisi olla turvallisuustietoi-
sia.  

- ETYJin tulisi luoda käytännön kriteerit naisten 
osallistumisesta ETYJin fasilitoimiin rauhanproses-
seihin: määritellä etukäteen prosessiin osallistuvien 
naisten vaaditut lukumäärät ja roolit, sekä lähetetty-
jen työntekijöiden että paikallistoimijoiden osalta.

- Laaja-alaisen paikallisen omistajuuden 
tukemisen vahvistaminen:  

Esimerkkinä Kosovon missio: 
o Kosovossa ei perustuslakia laadittu ennen 
paikallishallintovaaleja, vaan vastuuta sen muo-
dostamisesta ja sisällöstä annettiin paikallisille. 
ETYJ oli mukana luomassa instituutioita, auttamassa 
kuntalainsäädäntöä ja kouluttamassa paikallisia. 
ETYJ osallisti uskonnollisia johtajia yhteistyöhön ja 
otti nuorison mukaan kunnan ja paikallishallinnon 
kulttuurityöhön. 
Tämänkaltaisten hyvien käytänteiden välineel-
listämisestä ja hyödyntämisestä laajemmin ETYJin 
toiminnassa tulee huolehtia paremmin. 
Suomessa on paljon paikallishallinnon osaamis-
ta ja Suomella olisi antaa paljon enemmän tukea 
prosessiin. Esimerkiksi Kuntaliitto ja kuntapoliittiset 
osaajat olisivat mainioita ideapankkeja, joita tulee 
osallistaa ETYJ-yhteistyöhön.
o Jotta paikallistason omistajuus saadaan 
toteutumaan, tulee konsultaatioita paikallistason 
kanssa edistää heti rauhanprosessin alkuvaiheessa 
ja mahdollisimman laajalla osallistavuudella. 
ETYJin rauhanvälityksen tuen yksikkö on auttanut 
esimerkiksi Kosovon missiota käyttämään konf-
liktianalyysiä	ja	identifioimaan	rauhanprosessiin	
aktivoitavat ryhmät, mikä parantaa jatkossa rau-
hansopimusten laatua. Se, että Kosovossa pohjoisen 
serbit jätettiin alun perin pois Ahtisaaren sopimuk-
sesta, sotii kestävän rauhan edellytyksiä vastaan. 
Omistajuus syntyy vallasta määritellä, millainen 
perustuslaki tulisi olemaan. Prosessin ulkopuolelle 
jätetyt ryhmät eivät tule hyväksymään sen tuloksia. 

- ETYJin tulisi varmistaa, että sen kenttämissi-
oiden asiantuntijoilla on vankkaa ihmisoikeusosaa-
mista.
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Mitä ETYJ-jäsenmaiden tulisi tehdä?

Jäsenmaiden tulisi taata riittävät varat ja pysyvä 
rahoitus varhaisvaroituksen ja rauhanvälityksen 
kapasiteettien kasvattamisen mahdollistamisek-
si, kriisirahaston perustamiseksi nopean toiminnan 
kyvyn vahvistamiseksi, sekä sen varmistamiseksi, että 
ETYJ-sihteeristöllä on ylipäänsä talous kunnossa ja 
riittävät henkilöstöresurssit. Missioihin tulisi pyrkiä 
tarjoamaan naispuolisia lähetettyjä työntekijöitä, 
kuten SMM:oon naistarkkailijoita. Kenttäoperaatioi-
ta perustaessa tulisi vaatia, että käytännön kriteerit 
naisten osallistumisesta rauhanprosessiin luodaan 
etukäteen. Jäsenmaiden tulisi osallistaa tukemaan 
naiset, rauha ja turvallisuus, YK TN PL 1325:n tee-
moja ETYJin toiminnassa ylipäänsä, mukaan lukien 
missioilla.

Ukrainan kriisin ratkaisemiseen vaaditaan Venäjän 
ja Lännen, NATOn, EU:n ja kumppanimaiden dialo-
gia. Kaikkien jäsenmaiden tulisi sitoutua vuoropu-
helun edistämiseen ja tukea voimakkaasti luottamuk-
sen rakennustoimintojen kehitystä.

Heikommista tulee pitää huoli. Suomi Inhimillisen ulot-
tuvuuden puheenjohtajuuskaudellaan v. 2016, kuten 
myös ODIHR, ovat pitäneet vammaisten henkilöiden 
oikeuksia vahvasti esillä. ODIHR jatkaa tätä työtä ja 
näin tulisi myös Itävallan tehdä ETYJin puheenjohta-
juuskaudellaan v. 2017.

Mitä ETYJ-maiden parlamenttien tulisi tehdä?

Paikallisomistajuutta tulisi vahvistaa myös parlam-
entaarisen ulottuvuuden kautta. Eduskunnan ETYJin 
parlamentaarisella valtuuskunnalla on ollut hyvää 
yhteistyötä Ukrainassa, jonka parlamenttiin pe-
rustettiin Suomen mallin mukaan tulevaisuusvaliokun-
ta ja yhteistyö on jatkunut jälkeenpäin. Yhteistyötä 
tulisi tukea myös lähettämällä esimerkiksi naispar-
lamentaarikkodelegaatioita oppimaan toisiltaan 
sekä perustamalla ystävyysryhmiä, kuten Suomen ja 
Afganistanin välillä on tehty.

Naisten osallisuutta pitäisi tukea voimakkaasti. 
ETYJin parlamentaariseen yleiskokoukseen perustet-
tavaksi esitetyn naisverkoston toiminta tulisi saada 
hyvin liikkeelle.

Rauhanvälityksen toisen raiteen/track 2- aloitteita 
tulee tukea ja hyviä käytänteitä hyödyntää, kuten 
esimerkiksi ”Follow us”, naisparlamentaarikkoryhmä 

Serbian ja Kosovon parlamenteista, jonka toimintaan 
on otettu mukaan myös akateemisia ja kansalaisjär-
jestöedustajanaisia. 

Mitä kansalaisyhteiskunnan/paikallistason toimijoid-
en tulisi tehdä?

Kansalaisjärjestöjen tulisi voimakkaammin lähettää 
toimintasuosituksia ETYJille. Esimerkiksi Suomen in-
himillisen ulottuvuuden komitean puheenjohtajuuskau-
della v 2016 puheenjohtaja sai arvokkaita suos-
ituksia kansalaisjärjestöiltä, joiden toiveisiin pyrittii 
vastaamaan. Esimerkiksi komitean työn läpinäkyvy-
yttä pyrittiin kaudella lisäämään lisäämällä tiedo-
tusta.

On tärkeää saada kansalaisjärjestöiltä palautetta 
koskien päätöslauselman 1325 toimeenpanoa ETY-
Jin piirissä.

Jäsenmaat voisivat osallistua tukemaan ETYJ-mis-
sioiden paikallisen omistajuuden vahvistamista 
voimakkaammin esimerkiksi tarjoamalla missiolle 
enemmän paikallishallinnon osaamista, ideoita ja 
tukea prosesseihin.

Paikallistason vuoropuhelua tukevia hankkeita 
voidaan tukea voimakkaammin yhteiskunnan eri 
tasojen yhteistyöllä. Kansalaisjärjestöjen ja tutki-
muslaitosten laajaa osaamista ja paikallisverkostoja 
voisi hyödyntää paremmin rauhantyössä. Tällaisesta 
yhteistyöstä hyviä esimerkkejä ovat: kosovolaisille 
ja serbialaisille tytöille perustettu vuoropuhelu-
akatemia, ”Dialogue Academy”; mm. suomalaisen 
tutkijan, Tanja Tammisen, järjestämä malli-ETYJ/
Model OSCE; Kosovon poliisin sisälle luotu naisten 
klubi, joka on lajissaan ensimmäisiä Balkanilla ja 
jonka kautta on lisätty alueellista yhteistyötä Kosov-
on ja Serbian poliisin dialogin luomiseksi; ETYJin 
Kosovon mission gender-asiantuntijan/focal point’in 
tehtävä, joka on voinut tukea ideoita ja aloitteita 
ja varmistaa että mission dokumenteissa edistetään 
naiskysymyksiä.

Paikallistoimijoita/kansalaisjärjestöjä tulisi hyö-
dyntää myös osapuolten luottamusta rakentavien 
toimien rakentamiseksi. Pohjois-Irlannin rauhanpro-
sessista otettiin esimerkiksi Northern Ireland Wom-
en’s Coalition, joka toimi prosessissa kokoavana 
voimana. Koalition naiset keskittyivät konkreettisiin, 
”bread and butter”, -kysymyksiin, eivätkä hankaliin 
poliittisiin kysymyksiin. Koska yhteishallinnossa tultiin 
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ratkomaan ongelmia yhdessä tulevaisuudessa, koali-
tio toimi osapuolia lähentävänä voimana.

Kansalaisjärjestöillä on myös suuri vaikuttamisrooli 
täytettävänään suhteessa rauhanvälitystoimien vah-
vistamiseksi ja rauhanvälityssihteeristön rahoituksen 
saamiseksi mukaan ETYJin perusbudjettiin. 


