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Rajat ovat vallan merkkejä  
Jussi Laine (2015) 

Vuonna 1648 solmitun Westfalenin rauhansopimuksen seurauksena maapallon pinta jaettiin 
kansallisvaltioiden kesken. Koska tämä edellytti selvää rajanvetoa, aikaisemmat epämääräiset 
rajavyöhykkeet vaihtuivat selkeiksi rajalinjoiksi, joiden valvonta oli helpompaa. Valtioiden vahva 
asema on saanut niiden rajat näyttämään lähes luonnollisilta muodostelmilta. Sitä ne eivät kuitenkaan 
ole. Valtioiden rajat ovat aina ihmisten aikaansaamia ja ylläpitämiä. Kansainvälisen oikeuden 
mukaan valtiot ovat täysivaltaisia, eli muut valtiot eivät saa koskea niiden alueisiin tai loukata niiden 
rajoja. Rajat ovatkin valtioiden vallan merkkejä. 
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1. Mitä ovat valtioiden rajat? 

Kansainvälisen oikeuden mukaan itsenäisellä valtiolla on maantieteellinen alue ja hallitus, jolla on alueen 
hallitsemiseen täydellinen, ehdoton ja riippumaton valta. Hallituksella on vapaus päättää itsenäisesti 
suhteistaan toisiin valtioihin ja kansainvälisiin toimijoihin. Valtioiden suvereniteetin tunnusmerkkinä ovat 
rajat, joiden sisällä valtiot voivat päättää asioistaan itsenäisesti. 

2. Selkeät rajalinjat syntyivät Westfalenin rauhassa 

Vuonna 1648 solmittu Westfalenin rauhansopimus sitoi rajan ja valtion käsitteet tiukasti toisiinsa. 
Rauhansopimusta pidetäänkin nykyaikaisen valtiojärjestelmän peruskirjana.[1] Sopimus perustui 
maailmankatsomukseen, jossa maapallon pinta jaettiin itsenäisten, toisiinsa rajautuvien alueiden kesken. 
Tämä edellytti selvää rajanvetoa valtioiden kesken, ja aikaisemmat epämääräiset rajavyöhykkeet vaihtuivat 
rajalinjoiksi, joiden valvonta oli helpompaa. Useat rajaan liittyvät käytännöt, kuten passit, viisumit ja 
rajavalvonta, syntyivät vähitellen 1800-luvulla.[2] 

3. Valtiot ovat täysivaltaisia rajojensa sisällä 

Valtioiden täysivaltaisuuteen kuuluvat alueellinen koskemattomuus ja rajojen loukkaamattomuus. 
Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) peruskirja määrää, että valtioiden välisiä asioita ei saa ratkaista 
voimankäytöllä, eikä toisten valtioiden alueelliseen koskemattomuuteen, poliittiseen riippumattomuuteen 
tai sisäisiin asioihin saa puuttua. Valtiolla on oikeus valvoa alueellista koskemattomuuttaan ja turvata se 
tarvittaessa voimakeinoja käyttäen. 

Alueellisen koskemattomuuden valvonnalla tarkoitetaan ensisijaisesti rajavalvontaa. Valtiolliset rajat 
voidaan ylittää laillisesti ainoastaan virallisissa rajanylityspaikoissa. Sovituissa erityistilanteissa (esimerkiksi 
Schengenin sopimuksen allekirjoittaneiden maiden välillä) kanssakäyminen on avoimempaa ja vartiointi 
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kevyempää, tai se on jopa kokonaan poistettu. Rajojen luvaton ylittäminen vieraan valtion edustajien 
toimesta on rajojen loukkaamista. 

4. Valtioiden tunnustaminen 

Kansainvälisen oikeuden mukaan uuden valtion syntymisen edellytyksenä on, että tietyt tunnusmerkit, kuten 
oma alue sekä kansa ja hallinto toteutuvat. Käytännössä on tapana, että jo vakiintuneet valtiot vahvistavat, 
että uusi valtio on syntynyt. Ne solmivat diplomaattisuhteet tai allekirjoittavat valtiosopimuksen uuden 
valtion kanssa, tai antavat virallisen tiedonannon valtioyhteisölle. Vasta, kun merkittävä määrä vanhempia 
valtioita on tunnustanut uuden valtion, se saa täyden kansainvälisen toimikelpoisuuden. 

5. Valtioiden rooli on vankka 

Valtiokeskeinen maailmanjärjestys on osoittautunut varsin kestäväksi järjestelmäksi. Valtiot ovat 
säilyttäneet asemansa maailmajärjestyksen keskeisimpinä toimijoina integraatiopyrkimyksistä (esimerkiksi 
Euroopan Unioni) huolimatta. Muun muassa verottajat ja maahanmuuttajat pysähtyvät valtioiden rajoille, ja 
itsenäiset valtiot voivat halutessaan katkaista rajat ylittävät ja monikansalliset yhteydet muihin valtioihin.[3] 
Valtioiden vahva asema on saanut valtiolliset rajat näyttämään lähes luonnollisilta muodostelmilta. Sitä ne 
eivät kuitenkaan ole, vaan valtioiden rajat ovat aina ihmisten aikaansaamia ja ylläpitämiä. 

 

Käsitteitä: 
 
kansainvälinen oikeus = Valtioiden väliset oikeussuhteet 
 
suvereniteetti = Valtion itsemääräämisoikeus eli ehdoton valta päättää alueen laista ja hallinnosta. 
 
valtiojärjestelmä = Tapa, jolla valtiot ovat olemassa, ovat järjestäytyneet. Valtiojärjestelmä tarkoittaa myös 
tapaa, jolla valtio on järjestetty eli miten sitä hallitaan (Suomessa presidentti, eduskunta ja hallitus). 
 
peruskirja = Sopimus, jolla määritetään toimintaperiaatteet ja tavoitteet. 
 
täysivaltaisuus = Valtio on täysivaltainen, kun se on tunnustettu kansainväliseen oikeuden periaatteiden 
mukaan. Täysivaltainen valtio voi päättää itsenäisesti alueensa asioista ja suhteistaan toisiin valtioihin ja 
kansainvälisiin järjestöihin. 
 
alueellinen koskemattomuus = Valtion oikeus suojata, ettei omaa aluetta kosketa, eli että vieraat valtiot 
eivät tule alueelle. Alueellista koskemattomuutta suojataan aluevalvonnalla. 
 
rajojen loukkaamattomuus = Rajojen loukkaaminen tarkoittaa sitä, että vieraat valtiot ylittävät toisen 
valtion rajan ja tulevat valtion alueelle luvatta. 
 
poliittinen riippumattomuus = Valtion oikeus päättää poliittisesta järjestelmästään. Erilaisia poliittisia 
järjestelmiä ovat esimerkiksi monarkia, tasavalta ja demokratia. Poliittinen riippumattomuus voi tarkoittaa 
myös poliittiseen puolueeseen kuulumattomuutta. 
 
diplomaattisuhteet = Valtioiden välinen diplomaattinen kanssakäyminen. Valtioilla on diplomaatit eli omat 
lähettiläät toisessa valtiossa hoitamassa maiden välisiä suhteita. 
 
valtiosopimus = Sopimus, jonka valtiot sopivat toisten valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa. 
 
kansainvälinen toimikelpoisuus = Oikeus toimia täysivaltaisena valtiona muiden valtioiden rinnalla. 
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valtiokeskeinen maailmanjärjestys = Maailman jakautuminen valtioihin. Se, että valtiot ovat vastuussa 
maailman eri alueista. Maailmanjärjestys on maailmassa kulloinkin vallitseva tapa hoitaa koko maailmaa 
koskettavia asioita. 
 
integraatiopyrkimys = Yhdentyminen. Pyrkimys yhdentyä ja tehdä yhteistyötä. 
 
monikansallinen = Useiden valtioiden välinen. Monikansallinen tarkoittaa myös useassa maassa toimivaa 
tai monista kansallisuuksista koostuvaa. 
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