EU TURVALLISUUSYHTEISÖNÄ:
KANSALAISMIELIPIDE, ASENNE- JA ARVOYMPÄRISTÖ
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Euroopan turvallisuustilanne on huonontunut merkittävästi. Kehityksen seurauksena Euroopan unioni
on syventänyt puolustuspolitiikkaansa, ja pyrkinyt entistä pontevammin vastaamaan myös sisäisen
turvallisuuden haasteisiin. EU:n vahvempi turvallisuustoimijuus on nähty myös mahdollisuutena
lujittaa kansalaisten luottamusta kriisien repimää unionia kohtaan. Jäsenvaltioiden eriävistä
turvallisuusnäkemyksistä ja -prioriteeteista on viime vuosina keskusteltu vilkkaasti. Kansalaisten
näkemyksistä, ja niiden taustalla vaikuttavasta asenne- ja arvoympäristöstä on keskusteltu huomattavasti
vähemmän. Millaisia uhkia kansalaiset näkevät omassa ja unionin tulevaisuudessa? Mitkä ovat heidän
odotuksensa EU:ta kohtaan turvallisuuden takaamisessa? Kuinka syvää yhteisöllisyyttä EU-kansalaiset
kokevat ja kuinka kiintyneitä he ovat unioniin?
Seminaarin yhteydessä julkaistaan Ulkopoliittisessa instituutissa toteutetun Turvallisempi Euroopan
unioni: Kansalaisten näkemykset, arvot ja asenteet –tutkimushankkeen loppuraportti Euroopan Unioni
turvallisuusyhteisönä: Kansalaismielipide, asenne- ja arvoympäristö. Tutkimushanke toteutettiin osana
valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelman (VN-TEAS) toimeenpanoa.
Pääpuhuja:
Hiski Haukkala, professori, Tampereen yliopisto
Raportin johtopäätösten esittely:
Tuomas Iso-Markku, tutkija, Ulkopoliittinen instituutti
Matti Pesu, tutkija, Ulkopoliittinen instituutti
Paneeli:
Sofia Vikman, kansanedustaja
Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve, Eurooppa –osaston päällikkö, ulkoministeriö
Juho Rahkonen, tutkimuspäällikkö, Taloustutkimus
Tuomas Koskenniemi, erityisasiantuntija, puolustusministeriö
Puheenjohtaja:
Juha Jokela, ohjelmajohtaja, Ulkopoliittinen instituutti

Puhujaesittelyt

Hiski Haukkala on kansainvälisen politiikan professori Tampereen yliopistossa. Aiemmin hän
on toiminut muun muassa tasavallan presidentin kansliassa, ulkoministeriössä ja tutkijana
Ulkopoliittisessa instituutissa. Hän on myös toiminut vierailevana professorina Varsovassa (College
of Europe, 2013-2016) sekä vierailevana tutkijana useassa eurooppalaisessa tutkimuslaitoksessa.
Työssään Haukkala on keskittynyt erityisesti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan, EU:n
ulkosuhteisiin sekä Venäjään. Haukkala väitteli Turun yliopistosta vuonna 2008.

Tuomas Iso-Markku on toiminut tutkijana Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni
-tutkimusohjelmassa vuodesta 2013 lähtien. Hänen tutkimuksensa keskittyy erityisesti EU:n
yhteiseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, Saksan politiikkaan, Suomen EU-politiikkaan sekä
EU-instituutioihin. Iso-Markku valmistui vuonna 2010 Europa-Universität Viadrinan ja Poz-nanin
Adam Mickiewicz -yliopiston saksalais-puolalaisesta maisteriohjelmasta.

Matti Pesu toimii tutkijana Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni –tutkimusohjelmassa.
Hänen tutkimuksensa keskittyy Suomen ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan, Euroopan
turvallisuuteen sekä transatlanttisiin suhteisiin. Pesu viimeistelee väitöskirjaansa Tampereen
yliopistoon ja toimii myös The Ulkopolitistin toimituspäällikkönä.

Sofia Vikman on kokoomuksen kansanedustaja Pirkanmaan vaalipiiristä. Tamperelainen Vikman
on toisen kauden kansanedustaja, joka valittiin eduskuntaan ensi kerran vuonna 2011. Hän on
työskennellyt jäsenenä eduskunnan suuressa valiokunnassa ja puolustusvaliokunnassa sekä kuluvalla
kaudella myös ulkoasiainvaliokunnassa. Vikman on toiminut puolustusministeriön alaisuudessa
toimivan Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) puheenjohtajana vuodesta 2015.
Vikman on myös tällä vaalikaudella edustanut puoluettaan sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisen
selonteon että puolustuspoliittisen selonteon parlamentaarisissa seurantaryhmissä.
Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve on toiminut ulkoministeriön Eurooppa -osaston päällikkönä 1.8.2018
lähtien. Hän siirtyi tehtävään suunnittelu- ja tutkimusyksikön johtavan asiantuntijan tehtävästä.
Aikaisemmin hän on toiminut edustuston päällikkönä Suomen edustustoissa Euroopan unionissa
(2013-2017) ja Pariisissa (2009-2013). Lisäksi hän on toiminut poliittisen osaston osastopäällikkönä
(2005-2009) sekä eri tehtävissä poliittisella ja kauppapoliittisella osastolla. Vierros-Villeneuve tuli
ulkoministeriön palvelukseen vuonna 1983.
Juho Rahkonen on tutkimuspäällikkö Taloustutkimuksessa, jossa hän on työskennellyt vuodesta
2007 alkaen. Hänen erikoisalanaan ovat poliittiset ja yhteiskunnalliset mielipidetutkimukset sekä
arvomittaukset. Rahkonen on aiemmin työskennellyt tutkijana ja opettajana sekä Tampereen
että Queenslandin yliopistoissa, sekä toimittajana Aamulehdessä. Koulutukseltaan Rahkonen on
yhteiskuntatieteiden tohtori.

Tuomas
Koskenniemi
on
työskennellyt
erityisasiantuntijana
puolustusministeriön
puolustusyhteistyöyksikössä syyskuusta 2017. Ennen siirtymistään ministeriöön hän toimi yhteisen
turvallisuus- ja puolustuspolitiikan erityisasiantuntijana Suomen pysyvässä EU-edustustossa
(2014-2017). Vuodesta 2008 lähtien hän on toiminut useissa tehtävissä puolustusministeriössä sekä
valtioneuvoston tilannekeskuksessa ja puolustusvoimien kansainvälisessä keskuksessa. Koskenniemi
on valmistunut filosofian ja yhteiskuntatieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta.

Juha Jokela työskentelee Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelman
ohjelmajohtajana. Hänen tutkimusintressinsä liittyvät Brexitiin ja eriytyvään integraatioon EU:n ulkoja turvallisuuspolitiikassa. Jokelan aiemmat tutkimushankkeet ja julkaisut ovat käsitelleet muun muassa
EU:n roolia G20-ryhmässä, Arktisen alueen turvallisuuskehitystä, eurooppalaistuvaa ulkopolitiikkaa
ja Suomen EU-politiikkaa. Hän on työskennellyt tutkijatohtorina ja johtajana Helsingin yliopiston
Eurooppa-tutkimuksen verkostossa, tutkijana ulkoasiainministeriössä ja vierailevana vanhempana
tutkijana EU:n turvallisuustutkimuksen instituutissa Pariisissa. Jokela on väitellyt Bristolin yliopistosta.

