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Tutkimus selvittää, kuinka Venäjän presidentti Dmitri Medvedev argumentoi Euroopan 

turvallisuusarkkitehtuurin muutoksen puolesta, miten tämä diplomaattinen operaatio 

muuttui puheiden välillä ja mitä sillä tavoiteltiin. Tutkimusaineisto muodostuu kuudesta 

puheesta vuosien 2008 ja 2009 välillä, joissa käsiteltiin Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin 

uudistamista.  

Tutkimusaihetta lähestytään geopolitiikan, retoriikan ja historiallisen kontekstin tarkastelun 

avulla. Retorisen selviön teoria on tutkimuksen keskeinen tulkinnallinen työkalu, jolla 

Medvedevin argumentaatiota dekonstruoidaan. Geopolitiikan osalta tutkimus nojaa Sami 

Moision esitykseen geopolitiikasta kamppailuna, jossa tulkitaan geopoliittisen retoriikan ja 

diskurssin keskinäistä vuorovaikutusta, minkä lisäksi klassisen geopolitiikan teoretisointia 

hyödynnetään tulkinnallisena työkaluna. Yhdysvaltain ja Venäjän välistä suhdetta 

tarkasteleva historiallinen osio valottaa tutkimuksen kontekstia ja luo edellytykset 

argumentaation hedelmälliselle tulkinnalle. 

Tutkimuksessa tunnistettiin kuusi retorista selviötä: kansainvälinen oikeus, suvereniteetti, 

moninapaisuus, turvallisuus, eurooppalaisuus ja vanhanaikaisuus. Lisäksi tunnistettiin 

selkeä ja jatkuva yritys muuttaa Euroopan vallitsevaa geopoliittista rakennetta retorisiin 

selviöihin pohjautuvan argumentaation avulla, vaikka muutosyritys joutui mukautumaan 

rakenteen asettamiin rajoihin.  

Kokonaisuutena tarkastellen yksi syy Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin 

muutosyritykseen oli pyrkimys jälkineuvostoliittolaisen poliittisen valtajärjestelmän 

suojaamiseen Venäjällä ja osassa entisistä neuvostotasavalloista. Samanaikaisesti 

diplomaattista operaatiota leimaa vertaisuuden ja vanhan suurvalta-asetelman tavoittelu 

Yhdysvaltain ja Venäjän välillä. Kokonaisuudesta voidaan päätellä, että Medvedevin 

aloitteen tavoitteena oli Venäjälle edullisen geopoliittisen rakenteen luominen Euroopassa. 

 

 

Avainsanat: retoriikka, geopolitiikka, Yhdysvallat, Venäjä, Euroopan 

turvallisuussopimus, turvallisuusarkkitehtuuri, Medvedev, Dmitri
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1. JOHDANTO 

Tutkimus käsittelee Venäjän presidentin Dmitri Medvedevin vuosien 2008-2009 edistämää 

aloitetta Euroopan uudesta turvallisuusarkkitehtuurista. Tämän diplomaattisen operaation 

keskeiseksi ajatukseksi ja myöhemmin tavoitteeksi voidaan tulkita uuden 

turvallisuussopimuksen allekirjoittaminen, jonka nimeksi myöhemmin vakiintuu Euroopan 

turvallisuussopimus.1 Tutkimuksessa vastataan kolmeen tutkimuskysymykseen: Millaisilla 

retorisilla selviöillä Medvedev argumentoi Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muutoksen 

puolesta? Miten Medvedevin geopoliittinen muutosyritys kehittyy diplomaattisen 

operaation aikana? Mitä Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muutoksella tavoiteltiin? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tehtävä on dekonstruoida eli purkaa Medvedevin 

tutkimusaineistossa esittämää argumentaatiota. Tärkeimpänä työkaluna tässä prosessissa 

Robert Jacksonin käyttämä tulkintatapa, jossa argumentaatiosta etsitään puhujan käyttämiä 

retorisia selviöitä. Selviöt ovat eräänlaisia argumentaation lähteitä, joista puhuja etsii 

työkaluja omien argumenttiensa tueksi ja vastavuoroisesti vastustajan argumenttien 

uskottavuutta vastaan. Retorisen selviön käyttäminen työkaluna mahdollistaa hedelmällisen 

lähestymistavan tilanteisiin, joissa toteutetaan valtioiden sekä tämän tutkimuksen 

tapauksessa mannerten retorisia siirtoja kategoriasta toiseen. Selviöiden muodostamaa 

kokonaisuutta havainnollistetaan jokaisessa puheessa topografisen kuvauksen avulla, jossa 

selviöistä muodostetaan retorinen kartta. Retorinen selviö on tässä mielessä myös 

yhteensopiva tutkimuksessa käytetyn geopoliittisen tulkintatavan kanssa. 

Toinen tutkimuskysymys omaa kaksi taustaoletusta: Ensinnäkin sen, että tutkimusaihe on 

geopoliittinen, ja toisekseen, että kyseessä on diplomaattinen operaatio. Tutkimusaiheen 

geopoliittisuus syntyy sen olennaisesta kytköksestä maa-alueisiin ja Euroopan 

geopoliittiseen rakenteeseen, edellisen nimellisesti käsittäessä Euroopan sekä entisten 

neuvostotasavaltojen kattaman alueen ja jälkimmäisen käsittäessä Euroopan tiiviin 

kytköksen läntisen poliittisen konstellaation geopoliittiseen rakenteeseen. Tulkinta 

tutkimusaiheesta diplomaattisena operaationa nojaa tutkimusaineistosta saataviin 

huomioihin.  Tutkimuskysymys rekonstruoi eli kasaa ensimmäisessä tutkimuskysymyksessä 

puretut aineiston osaset uudeksi kokonaisuudeksi. Puheet muodostavat kokonaisuuden 

alusta loppuun saakka, missä yhdenmukaisesti jatketaan sekä jalostetaan ajatusta Euroopan 

turvallisuusarkkitehtuurin muutoksesta. Tutkimuskysymykseen vastaaminen taas hyödyntää 

                                                 
1 European security treaty (EST) 
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Sami Moision esittämää geopolitiikan tulkintatapaa, jossa geopolitiikka hahmotetaan – 

pääosin – retorisena kamppailuna vähintään kahden osapuolen välillä. Olennaiseen asemaan 

nousevat geopoliittisen retoriikan ja diskurssin käsitteet, joiden avulla diplomaattisen 

operaation kulkua ja mukautumista voidaan hahmottaa. 

Kolmannen tutkimuskysymyksen avulla kokonaisuudesta esitetään tulkinta, joka asettaa sen 

paikalleen maailmanpolitiikan kehityskulussa 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen 

taitteessa. Vastausta haetaan Angela Stentin Yhdysvaltain ja Venäjän välisiä suhteita 

käsittelevän teoksen avulla, jonka sisällöstä erityisesti Venäjän poliittisesta 

valtajärjestelmästä tehdyt esitykset muodostavat tärkeän taustatiedon tulkintojen tekemistä 

varten. Osaltaan ensimmäinen ja toinen tutkimuskysymys avustavat myös kolmanteen 

tutkimuskysymykseen vastaamisessa. Kysymyksen mielenkiintoisuus syntyy lähihistorian 

vaikutuksesta, erityisesti Ukrainan vuoden 2014 tapahtumista, joita voi tulkita Stentin 

esittämien huomioiden pohjata jälkineuvostoliittolaisen poliittisen järjestelmän ja 

ukrainalaisen kansalaisyhteiskunnan yhteentörmäyksenä. Vaihtoehtoisesti tätä törmäystä 

voi tulkita läntisen poliittisen konstellaation ja Venäjän yhteentörmäyksenä. 

Tutkimuksen johtavana ajatuksena on hahmottaa Medvedevin argumentaation kulkua ja 

kehittymistä sekä seurata sen yritystä muuttaa Euroopassa vallitsevaa geopoliittista 

diskurssia. Tutkimus pyrkii valaisemaan myös Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin 

muutosyritykseen vaikuttaneita syitä. Muissa aihetta käsitelleissä akateemisissa julkaisussa 

Medvedevin argumentaatiota ei käsitellä kokonaisuutena, vaan huomio keskittyy joko 

aloitteen analysointiin tavoitteena luoda käytännön toimenpidesuosituksia (Lo 2009; 

Fedorov 2009; van Herpen 2008) tai käsiteanalyysiin, jonka osalta turvallisuuden käsite 

(Layton 2014) on saanut erityisesti huomiota. Osansa julkaisuissa on myös ollut 

kansainvälisen järjestelmän käsitteen analysoinnilla. (Makarychev 2009) Suomessa 

Medvedevin aloite on huomioitu Ulkopolitiikka-lehden kolmannessa julkaisussa vuodelta 

2015. Tuomas Forsberg käsittelee aihetta artikkelissaan Suuren sopimuksen edellytykset. 

Aihetta on käsitelty myös Forsbergin ja Hiski Haukkalan teoksessa The European Union 

and Russia vuodelta 2016. 

Tutkimuksen aineisto koostuu kuudesta presidentti Medvedevin pitämästä puheesta vuosien 

2008 ja 2009 välillä. Puheet on haettu Venäjän presidentin sähköisestä arkistosta2 vuoden 

2016 alussa ja niiden alkuperäinen kieli on englanti. Mielenkiintoinen piirre aineistossa on 

                                                 
2 http://en.kremlin.ru/events/president/transcripts 
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se, että viisi puhetta oli erikseen mainittu Euroopan turvallisuussopimusta esitelleellä sivulla. 

Puheiden voidaankin tulkita olevan merkityksellisiä sopimuksen kannalta. Kronologisessa 

järjestyksessä esitettynä puheet pidettiin seuraavissa paikoissa: Berliinissä, Evianissa, 

Nizzassa, Helsingissä, Yhdistyneiden kansakuntien 64. yleiskokouksessa ja Belgradissa. 

Empiirisen aineiston käsittelyssä noudatetaan tulkinnallista rakennetta, jossa aineistosta 

löydetyt retorisesti mielenkiintoiset osat esitellään sitaattien muodossa. Tämän jälkeen 

Medvedevin argumentaatiota tulkitaan ja siitä etsitään retorisen selviön elementtejä eli 

merkitykseltään suuripiirteisiä, laveita ja monitulkintaisia argumentteja valtioiden 

sijainneista eli luokitteluista tai kategorisoinneista. Tai kategorisoinnin sijaan julkisen ja 

akateemisen käsitteen välisen merkityksen välimaastossa, jolloin selviö ymmärretään 

käsitteenä, jolla voi olla akateeminen merkitys, mutta jonka merkitys julkisessa 

keskustelussa vaihtelee. Selviöistä koostetaan tämän jälkeen topografinen kuvaus – 

eräänlainen retorinen kartta – joka havainnollistaa Medvedevin argumentaation kulkua sekä 

sen keskinäisiä yhteyksiä. Topografisen kuvauksen jälkeen tulkinta siirtyy käsittelemään 

geopoliittisen retoriikan ja diskurssin välistä suhdetta, minkä avulla diplomaattisen 

operaation kulkua havainnollistetaan. Aineiston tulkinnan yhteydessä käsitellään myös 

olennaisia asiayhteyksiä, joiden avulla muodostetaan vastaus kolmanteen 

tutkimuskysymykseen. Tutkimuksessa alaviitteitä on käytetty avaamaan käytettyjä 

lyhenteitä, perustelemaan valintoja käsitteiden kääntämisen yhteydessä sekä 

havainnollistamaan viittauksia, jos ne eivät suoranaisesti liity tutkimukseen. 

Tutkimus alkaa geopolitiikan kehityskulkua käsittelevästä osasta, missä esitellään sen 

historiaa, merkittävimpiä suuntauksia sekä tutkimuksen kannalta olennaista geopolitiikan 

tulkintatapaa. Seuraava osio koostuu retoriikan perusteita sekä retorisen selviön teoriaa 

esittelevästä osuudesta. Tämän jälkeen on Yhdysvaltain, Euroopan ja Venäjän välistä 

dynamiikkaa esittelevä osion vuoro. Kyse on pääosion historiallisella otteella tehdystä 

osiosta, joka luo kontekstin empiirisen aineiston tulkintaa varten. Empiirinen aineisto, kuten 

edellä on esitetty, koostuu kuuden eri puheen tulkinnasta. Tutkimus päättyy 

loppupäätelmiin, jossa esitetään tiiviit vastaukset alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 
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2. GEOPOLITIIKAN LYHYT KEHITYSKAARI 

Geopolitiikalla eli poliittisella maantieteellä on pitkä kehityskaari, joka alkaa 1800- ja 1900-

lukujen vaihteesta. Alan kehityskaari voidaan jakaa kolmeen osaan: perinteiseen, uuteen ja 

kriittiseen geopolitiikkaan. Perinteinen ja uusi geopolitiikka keskittyvät muun muassa 

maantieteellisten tekijöiden, luonnonvarojen ja alueellisen sijainnin merkitysten arviointiin, 

ja vertailuun siitä miten nämä vaikuttavat eri maiden välisiin suhteisiin ja intresseihin. 

Kriittisen geopolitiikan voidaan taas katsoa olevan vastavoima realismiin pohjautuvalle 

suuntaukselle, samalla keskittyen geopoliittisten ilmiöiden sosiaaliseen ja poliittiseen 

ulottuvuuteen. Eroista huolimatta geopolitiikan suuntauksia yhdistää keskittyminen 

alueeseen, tilaan ja niiden hallintaan. 

Geopolitiikan historiaa ja kehitystä käsittelevä osio luo tarpeellisen yleistietämyksen 

geopolitiikasta ja täten helpottaa tutkimuksen seuraamista. Empiirisestä aineistosta voidaan 

toistuvasti tulkita esille osasia, joiden merkittävyys syntyy geopolitiikan historiaan liittyvän 

tietämyksen avulla. Samalla geopolitiikka on tutkimuksen ohjaava voima – metodin ja 

teorian yhdistelmä. Geopolitiikan kehityskaareen tutustuessa on kuitenkin syytä välttää 

pitämästä siinä esiintyvää kehitystä millään tavoin lineaarisena tai lopullisena. Ajan saatossa 

asioilla ja ajatuksilla on taipumus palata takaisin huomion keskipisteeseen muodossa tai 

toisessa. Geopolitiikan historian katsauksia on tehty Suomessa eri otteissa 2000-luvun 

vaihteen kummallakin puolen. Osmo Tuomi käy aihetta lävitse väitöskirjassaan Uusi 

Geopolitiikka (1996) kuin myös Sami Moisio artikkelissaan Geopolitiikan viisi olemusta 

Vilho Harlen ja Sami Moision toimittamassa kirjassa Muuttuva geopolitiikka (2003). 

Kokonaiskuvan kannalta ainoastaan lyhyt historiallinen katsaus paikoittaisine 

syventymisineen on tarpeen. Aihepiiristä innostuneille onkin suositeltavaa tutustua edellä 

mainittuihin teoksiin sekä Jyväskylän yliopiston kirjaston arkistoista löytyvään Anssi 

Kullbergin mittavaan pro gradu -tutkielmaan Kaukasia geopoliittisena näyttämönä (2003), 

joka käsittelee geopolitiikan historiallista kehityskaarta sekä antaa lukijalle mahdollisuuden 

syventyä Kaukasuksen lähihistoriaan.  

Seuraava geopolitiikan kehityskaarta kartoittava katsaus pohjautuu edellä mainittuun 

Moision artikkeliin sekä Colin Grayn ja Geoffrey Sloanin toimittaman teoksen Geopolitics: 

Geography and strategy (1998) sisältämiin artikkeleihin sekä John Agnew perusteoksen 

Geopolitics: re-visioning world politics (2003) toiseen laitokseen. Moisio käy artikkelissaan 

lävitse geopolitiikan kehitystä 1900-luvun alusta lähtien. Artikkelissa geopolitiikan kehitys 
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ymmärretään 1900-luvun alkupuolelta alkavaksi ja kylmän sodan kautta kriittiseen 

geopolitiikkaan kehittyväksi. Lähestymistavan ongelmana voidaan pitää liian rajattua 

näkökulmaa, joka jättää huomioimatta muita geopoliittisen ajattelun keskittymiä, kuten 

ranskalaisen geopoliittisen ajattelun sekä Euroopan ulkopuolisen geopoliittisen ajattelun. 

Moisio jakaa geopolitiikan historiallisen kehityskaaren viiteen osaan, joilla hän 

havainnollistaa käsitteen merkityksen muutosta 1900-luvun taitteen 

biologisdeterministisestä painotuksesta kylmän sodan soveltavien mallien kautta kriittiseen 

geopolitiikkaan sekä häneen omaan kamppailututkimukseensa saakka. Selkeä luokittelu 

geopolitiikan eri suuntauksille on seuraavanlainen: Geopolitik-traditio, realistinen 

geopolitiikka, maailmanjärjestelmäanalyysiin pohjautuva suuntaus, uuspositivistinen 

geopolitiikka, uusi geopolitiikka ja kriittinen geopolitiikka. (Moisio 2000, 119.; Moisio 

2003, 17.)  

2.1. Geopolitik-traditio 

Perinteisesti ensimmäisiksi geopolitiikan tutkijoiksi on nimetty saksalainen Friedrich Ratzel, 

ruotsalainen Rudolf Kjellén ja saksalainen Karl Haushofer. Henkilöiden välinen vaikutus 

kulkee kutakuinkin suoraa linjaa Ratzelin, Kjellénin ja Haushoferin välillä, kuitenkin siten, 

että Haushoferin voidaan katsoa olleen myös Ratzelin vaikutuspiirissä (Abrahamsson 2013, 

40). Geopolitik-traditiossa esiintyvä biologian ja maantieteen yhdistäminen kumpuaa 

saksalaisen maantieteen ja darwinilaisen ajattelun kohtaamisesta 1800-luvun toisella 

puoliskolla. Keskeinen asema maantieteen ja biologian käsitteistön sulautumisella oli 

Charles Darwinin Lajien synty -teoksella. (Abrahamsson 2013, 38.) 

Geopolitik-tradition kirjoituksissa valtio hahmotetaan korkeimpana elämänmuotona, mikä 

kirjaimellisesti elää organismin tavoin muiden valtioiden täyttämässä rajatussa tilassa. 

Moisio tiivistää Ratzelin käsityksen poliittisesta maantieteestä elintilan, organismin, 

kulttuurin ja valtion muodostamaksi yhdenmukaiseksi kokonaisuudeksi. Valtiot ovat 

olentoja, joilla on elämänsykli alkuineen ja loppuineen, mihin olennaisesti liittyy valtioiden 

väliset sodat. Sodissa valtiot kamppailevat elämästä ja kuolemasta vahvimman säilyessä 

hengissä. Sotien syntyyn vaikuttaa jatkuva tarve alueen laajentamiseen, mikä voi syntyä 

alueiden arvokkuuden ja/tai väestönkasvun aiheuttaman paineen takia. (Moisio 2003, 18-

19.) Kjellén jakaa Ratzelin biologisen käsityksen valtiosta ja hahmottaa siitä elimet, kuten 

luonnolliset rajat ja alueet omaavan eliön, jolle autarkia ja sen mukanaan tuoma 

riippumattomuus sekä puolustuskyky ovat perusperiaatteita. Tämä Kjellénin kutsuma 
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geopoliittinen systeemi kattaa alleen erilaisia politiikan aloja, kuten esimerkiksi väestö- ja 

sosiaalipolitiikan. (Moisio 2003, 19.) Abrahamsson (2013, 41) on käynyt lävitse Kjellénin 

luomaa politiikka-sanastoa, missä valtion toiminnot luokitellaan erilaisiksi politiikan 

muodoiksi. Tähän ja Moision esittelyihin pohjaten, voidaan Kjellénin geopoliittinen 

systeemi, eli valtio ja sen elintoiminnot, käsittää paloslaisittain policyinä. 

Saksalainen professori Karl Haushofer voidaan luokitella eräänlaiseksi vedenjakajaksi 

geopolitiikan historiassa. Hänen roolinsa natsi-Saksan johtajiston ideologian 

muodostumisessa sekä geopoliittisen ajattelun popularisoinnissa sotien välisessä Saksassa 

vaikutti geopolitiikan maineen tahraantumiseen toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen. 

(Moisio 2003, 19-20; Herwig 1999, 215-216.) Haushofer yhdistää ajattelussaan 

ensimmäisten geopolitiikan tutkijoiden, Kjellénin sekä Ratzelin, teesejä sekä lainaa 

teoreettista sisältöä sir Halford Mackinderiltä. Haushoferin teoreettinen kokonaisuus täten 

tiivistyy elintilan, autarkian, sydänmaan, maa- ja merivaltain vastakkainasettelun ja raja-

alueiden muodostamaan kokonaisuuteen. Haushoferin teoreettisen kokonaisuuden 

viimeinen käsite on raja-alue, jonka avulla globaali uudelleenjärjestely saavutetaan. Raja-

alue on suurvallan orgaaninen ja alati liikkeessä oleva ulkoreuna, jonka alueella on jatkuva 

epävakaus ja kamppailutila. (Herwig 1999, 226-228.) Haushoferin tuotantoa tarkastellessa 

on kuitenkin pidettävä mielessä, että vaikka teoreettinen sisältö on lainattu edeltäjiltä, sen 

muotoiluihin ja toiminnallistamiseen vaikutti Haushoferin avustuksella Saksan 

kansallissosialistisen puolueen ideologia (Abrahamsson 2013, 43; Herwig 1999, 229). 

2.2. Anglo-saksinen geopolitiikan suuntaus 

Reippaasti yleistäen voidaan esittää, että ensimmäiset mielikuvat geopolitiikan ilmaantuessa 

keskusteluun pyörivät useimmiten strategian, erilaisten asejärjestelmien ja suurvaltain 

peliliikkeiden parissa. Tämä juontaa juurensa aiemmin mainitun yhdysvaltalaisen 

laivastoupseerin Alfred Taylor Mahanin ja brittiläisen sir Halford Mackinderin 

geopoliittisen ajattelun vaikutusvaltaiseen rooliin kylmän sodan realistisen geopolitiikan 

parissa. Heidän esittämänsä ajatukset sydänmaasta, maa- ja merivaltojen 

vastakkainasettelusta ja Euraasian maavaltojen hallitsevan aseman estämisestä sekä 

laivastovoiman merkityksestä Yhdysvalloille vaikuttivat Yhdysvaltain ulkopolitiikan 

johtohahmojen geopoliittiseen mielikuvitukseen ja täten kylmän sodan aikaiseen 

päätöksentekoon. (Moisio 2003, 20-21.) 
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Mahanin laaja geopoliittisen kirjallisuuden tuotanto keskittyi merivallan analysointiin. 

Tuotannon keskeiset suuret linjat käsittelevät maantieteen ja päätöksenteon suhdetta, 

Yhdysvaltain ja Ison-Britannian yhteistyötä sekä globaalia vapaakauppaa (Sumida 1999, 

40). Maantiede vaikuttaa jatkuvasti valtioiden toimintaan ja kykyyn projisoida 

vaikutusvaltaa, etenkin merivaltojen kohdalla. Kuitenkaan sen avulla ei voida luoda 

väistämättömiä syy-seuraus-ketjuja merivaltojen menestykselle. Valtiollisella 

päätöksenteolla on oleellinen ja ratkaiseva merkitys valtion menestykselle merellä, kuten 

Mahanin historiallinen katsaus Ranskan ja Ison-Britannian laivastokamppailuista 1700-

luvulla osoittaa. (Sumida 1999, 47-49.) Tämä osoittaa kontingenssin eli poliittisen 

päätöksenteon mahdollisuuden huomioimisen laajassa geopoliittisessa tuotannossa. 

Mahanille merivalta ei loppujen lopuksi ollut pelkkä valtion valitsema toimintamalli, vaan 

pikemminkin järjestelmä (Sumida 1999, 55). Tätä osoittaa tuotannossa esiintyvä 

Yhdysvaltain ja Ison-Britannian välisen konsortion, eräänlaisen löyhän kumppanuuden, 

esittäminen järjestelmää ylläpitävänä tekijänä. Mahanin analyysissä tämä kumppanuus 

ylläpitää merivaltaa ennaltaehkäisemällä aggressioita sekä suojaamalla meriteitse käytävää 

kauppaa yksinään pienikokoisten laivastojen yhdistämisellä. (Sumida 1999, 56.) Tämän 

lisäksi globaali vapaakauppa nähdään merivallalle ominaisena talouden muotona, mikä 

suosii rauhanomaista kanssakäyntiä valtioiden välillä. Mahanin tuotannossa merivalta 

järjestelmänä ei ole tulevan ylin määrittävä tekijä, mutta kuitenkin kaikissa mahdollisissa 

skenaarioissa huomattava sellainen. (Sumida 1999, 58.)  

Sir Halford Mackinder esitti ensimmäisen kerran geopoliittisen teoriansa Euraasian 

sydänmaasta vuonna 1904 ja päivitti teoriaa vuosina 1919 ja 1943 (Sloan 1999, 15). 

Moniosainen teoretisointi on tiivistettävissä kahteen pääteemaan: Euraasian mantereen 

sisäosien hallintaan ja maa- sekä merivaltojen väliseen vastakkainasetteluun kamppailussa 

maapallon suljetun poliittisen järjestelmän hallinnasta. Euraasian mantereen sisäosien – 

alueen, joka Mackinderin myöhemmässä tuotannossa nimetään sydänmaaksi – hallinta 

yhdistettynä kulkuvälineiden teknologisen kehityksen kanssa soisi sitä hallitsevalle 

maavallalle sekä turvatun alueen voiman keräämiselle, että varman perustan, jolta olisi ajan 

myötä mahdollista ulottaa valta Euraasian mantereen reuna-alueille sekä sen ulkopuolisille 

”kehäalueille”, jotka ovat yhteydessä valtameriin ja merivaltojen hallussa. (Sloan 1999, 19-

22.) Myöhemmissä versioissa Mackinderin huomio kiinnittyi Euraasian johtavien 

maavaltojen, Saksan ja Venäjän, liitosta syntyvien seuraamuksien hahmotteluun. 1919 

versiossa Mackinder tarkensi aikaisemmin esittämiään huomioita. Päivitetyn teorian 
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päähuomio keskittyi Keski-Euroopan merkitykseen meri- ja maavaltojen välisen 

kamppailun keskipisteenä sekä Itä-Euroopan hallintaan Saksan ja Venäjän välillä. (Sloan 

1999, 25-27.) 

Vuoden 1943 versiossa sydänmaan käsite muuttuu käsitteenä symbolisesta tekniseksi: 

”alueeksi, joka tarjoaa riittävän fyysisen perustan strategiselle ajattelulle”, kuten Sloanin 

(1999, 32) viittaus Mackinderiin osoittaa. Saksa ja Neuvostoliitto toimivat edelleen 

merivaltojen päähaastajina, mutta Mackinder muuttaa aikaisempaa asetelmaa: Saksa voi 

toimia merivaltojen- ja sydänmaata hallitsevan maavallan välisenä muurina. Merivaltojen 

kyky projisoida voimaa mereltä maalle nähdään olennaisena keinona tasapainottaa 

maavaltojen tuottamaa uhkaa. Mackinder näkee tämän projisointikyvyn juontuvan Ison-

Britannian, Ranskan ja Yhdysvaltain sekä Kanadan muodostamasta geopoliittisesta 

kokonaisuudesta, jossa Atlantin valtamerestä muodostuu eräänlainen merivaltojen sisämeri3. 

(Sloan 1999, 32-34.) Sloan katsoo Mackinderin osaltaan hahmotelleen merivaltojen 

sisämeren yhteydessä poliittisen konstellaation ytimen, josta muodostuisi myöhemmin 

Pohjois-Atlantin liitto. (1999, 34). 

Mackinderin merkitys kylmän sodan aikaiselle soveltavalle geopolitiikalle on ollut 

merkittävä. Moisio toteaa Mackinderin roolin olleen suuri kansainvälisen politiikan 

tutkimuksen kehityksessä, koska teorialla sen pohjaoletuksineen oli yhtymäkohtia realistisen 

koulukunnan tutkimussuuntauksen kanssa, minkä lisäksi se sopi yhteen Yhdysvaltain 

kylmän sodan aikaisen ulkopolitiikan kanssa. Esimerkiksi Nicholas Spykmanin teoreettinen 

kehittely reunavaltioteorian osalta kertovat Mackinderin vaikutusvallasta yhdysvaltalaisten 

ulkopolitikan ajattelijoiden parissa. (Moisio 2003, 22.) Tutkimuksen tulkinnan kannalta 

Mackinderin vuoden 1943 ajattelu on hedelmällisin, sillä tutkimusaineistossa toistuu 

asetelma, jota voidaan tulkita maa- ja merivallan vastakkainasettelun kautta. 

2.3. Maailmanjärjestelmä-analyysi 

Yhdysvaltain vahva asema maailmanpolitiikassa on vaikuttanut geopolitiikan tutkimuksen 

kehitykseen kylmän sodan aikana. Tässä tutkimussuuntauksessa painopiste on keskittynyt 

globalisoituneen maailman alueellistumisen ja eri aikakausien tutkimukseen. (Moisio 2003, 

24.) Talouden rakenteista kumpuavan suuntauksen ensimmäiseksi edustajaksi voidaan 

todeta brittiläinen poliittisen maantieteen professori Peter J. Taylor. Hänen tutkimuksensa 

                                                 
3 Mackinder käyttää englanninkielistä käsitettä ”Midland Ocean”, mikä suoraan käännettynä tarkoittaisi 

kömpelösti keskimaan merta. Merivaltojen sisämeri kuvaa Mackinderin muotoilun merkitystä sujuvammin. 
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kohdistui maailmantalouden muutokseen ja valtioiden rooliin siinä. Moisio katsoo Taylorin 

järjestelmiin keskittyneen analyysin omalta osaltaan luoneen tilaa myöhemmin esiteltävälle 

kriittisen geopolitiikan suuntaukselle. Toisena maailmanjärjestelmäanalyysin koulukunnan 

edustajana voidaan pitää yhdysvaltalaista John Agnewta. (ibid.) Agnew ulottaa geopolitiikan 

juuret historiallisen tarkastelun avulla 1500-luvun Eurooppaan. Löytöretkien ja kartografian 

kehittymisen myötä eurooppalaisten valtiomiesten käsitys maapallosta kokonaisuutena alkoi 

kehittyä. (Agnew 2003) 

Agnew hahmottelee geopolitiikalle neljä kehitysvaihetta, joista jokainen luo osasia 

geopoliittisen mielikuvituksen synnylle. Ensimmäisessä vaiheessa löytöretket ja niiden 

aikana löydetty uusi manner laajentavat eurooppalaisten löytöretkeilijöiden sekä 

valtiomiesten käsitystä maapallosta. Samanaikaisesti kehittyvä kartografia eli 

karttatekniikka mahdollistavat tilan havainnollistamisen ja yksinkertaistamisen. Syntyy 

asetelma, jossa maapalloa pystytään tarkastelemaan ulkopuolelta, mikä osaltaan luo 

geopolitiikalle sen näennäisen objektiivisuuden. (Agnew 2003, 15-35; Moisio 2003, 25.) 

Toisena vaiheena oli kokonaisuuden määritteleminen ajan kautta. Maapallon eri alueet 

ajastettiin eurooppalaisten kokeman historiallisen kehityksen kautta barbarismin ja 

sivistyksen väliselle ajalliselle asteikolle. Täten muu maailma ja sen erilaiset valtakunnat 

suhteutettiin eurooppalaisten kokemaan historialliseen kehitykseen barbaarivalloittajista 

muinaisen sivistyksen edustajiksi. (Agnew 2003, 35-51; Moisio 2003, 25.)  

Kolmas vaihe liittyy eurooppalaisen valtiomallin, Westfalenin rauhan myötä syntyneen 

järjestyksen, käsittäminen inhimillisen järjestäytymisen korkeimpana ja ainoana 

kehitysasteena. Maapallon alueet jaettiin ja samaistettiin valtioihin, joilla on myös ylin ja 

ainoa toimivalta omilla alueillaan. Samalla muodostuu myös käsitys jakolinjasta valtioiden 

ulko- ja sisäpolitiikan välillä. Valtioiden samaistaminen alueeseen, joille ne sijoitetaan 

siirtää valtion ajan ulkopuolelle, mikä luo ”intellektuellia jämäkkyyttä” valtion ajatukseen.  

(Agnew 2003, 51-67; Moisio 2003, 25-26.) Erityisesti on kiinnitettävä huomiota siihen, että 

kyseessä on eräällä lailla binäärinen joko-tai käsitys järjestäytymisestä. Anssi Kullberg 

(2003, 30) toteaa tämän mallin luovan eräänlaista symmetrian eli yhteismitallisuuden 

tarvetta geopoliittisessa mielikuvituksessa, joka ilmenee haluna ryhmittää valtiot, niiden 

blokit tai sivilisaatiot kooltaan ja merkitykseltään vastaaviin asetelmiin, vaikka 

epäsymmetria on todellisuudessa ja kartalla vallitseva tilanne. Tietyissä järjestäytymisen 

muodoissa – joita on vallitsevasta geopoliittisesta mielikuvituksesta huolimatta erilaisia, 
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kuten Agnew huomauttaa (2003, 11-12) – sisäisen ja ulkoisen politiikan rajapinta on häilyvä, 

ellei jopa yhtä. 

Neljäs vaihe liittyy käsitykseen suurvaltojen jatkuvasta keskinäisestä kamppailusta valta-

aseman saavuttamiseksi globaalissa maailmassa. Kilpailun käsittäminen osaksi globaalia 

valtiojärjestelmää luo valtioiden välille vahvuuteen pohjautuvan hierarkkisen jaon. (Agnew 

2003, 67-85.) Moisio (2003, 26) huomauttaa tämän jaon saavuttaneen luonnonlain aseman 

sekä luontevan paikan tilan ajallisen jaottelun kanssa. 

Poliittinen vaikutusvalta tai voima voidaan määritellä kykynä vaikuttaa toiseen oman tahdon 

mukaisesti. Yksinkertaisesti ilmaistuna A:lla on kyky vaikuttaa B:n toimintaan A:n tahdon 

mukaisesti, ja tässä kohtaa A sekä B voi kuvata henkilöä tai valtiota. Dynamiikka säilyy 

ennallaan. Modernille geopoliittiselle mielikuvitukselle tämä määritelmä voimasta ja 

valtiosta sen käyttäjänä on sisäänrakennettu oletus. Agnewn tekemän historiallisen 

tarkastelun myötä voidaan kuitenkin todeta, että valtio ei ole ikuinen vallankäyttäjä eikä 

valtioon perustuva geopoliittinen järjestys muuttumaton. Aikojen saatossa geopoliittinen 

järjestys on omannut erilaisia muotoja paljolti poliittisten ja taloudellisten muutosten sekä 

teknologisen kehityksen myötä. Näiden muuttujien huomiointi tekee mahdolliseksi historian 

jäsentämisen erilaisiksi geopoliittisen järjestyksen aikakausiksi. Agnew huomauttaa, että 

tässä yhteydessä menneisyyttä ei tule tarkastella lineaarisena kehityksenä alkupisteestä 

loppupisteeseen, vaan edellä mainittujen muuttujien myötä muuttuvana käsityksenä ajasta, 

paikasta ja voimasta. (Agnew 2003, 129.) 

2.4. Kriittinen geopolitiikka 

Geopolitiikan viimeisin laajaksi katsottava tutkimussuunta on kriittinen geopolitiikka. 

Huomion kohteena on poliittinen toiminta ja se, miten siinä kuvataan, kartoitetaan ja 

hallitaan aluetta. Moisio näkee kriittisen suuntauksen tutkijoita yhdistävänä tekijänä 

käsityksen geopoliittisista ilmiöistä sosiaalisesti ja poliittisesti tuotettuina. Suuntauksessa 

tutkijat ovat kiistäneet väkevästi vanhemman geopoliittisen tutkimustradition käsitykset ja 

oletukset maantieteestä ja sen luonnollisuudesta. Geopolitiikkaa pyritään lähestymään 

uusista lähtökohdista, joiden juuret ulottuvat postmodernin maailman myötä syntyneisiin 

muutoksiin. Erityisesti tämä kiihkeys on näkynyt lukuisissa teoksissa ja artikkeleissa, joissa 

tulkitaan uudelleen vanhoja geopolitiikan teoksia. (Moisio 2003, 27-28.) Suuntauksen 

aihepiiri on laaja ja kattaa alleen muun muassa karttojen tutkimuksen, valtiokoneistojen 
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ajattelijoiden teosten analysoinnin ja valtiollisen identiteetin luomisen. Eri aiheita yhdistää 

se, että kaikissa luodaan eri tavoin tilaa ja rajoja. (Moisio 2003, 31-32.) 

2.5. Geopolitiikka toimintana 

Geopolitiikan historia ei ole sen vuosisataisesta kehityskaaresta huolimatta lopussa, vaan se, 

kuten muutkin tutkimussuuntaukset, kehittyy ajan ja uusien ajatusten myötä. Geopolitiikkaa 

voidaan tarkastella poliittisena toimintana, tai kuten Moisio esittää, geopolitiikan viidentenä 

olemuksena. Yhteys kriittiseen geopolitiikkaan on läheinen ja Moisio havainnollistaa oman 

poliittiseen toimintaan keskittyvän lähestymistapansa ja kriittisen geopolitiikan eroa 

identiteetin avulla. (Moisio 2003, 32). Identiteettiä voidaan tutkia sellaisenaan, kuten 

kriittisessä tutkimusjuonteessa tehdään, mutta huomio voidaan kääntää myös siihen mitä 

identiteetillä tehdään politiikassa. Identiteetti muuttuu siis ominaisuudesta työkaluksi, jolla 

voidaan toteuttaa identiteettipolitiikkaa. Täten esimerkiksi kansalaisuuden määritelmä 

muuttuu toissijaiseksi kysymykseksi ja huomio keskittyy sen avulla tehtyyn toimintaan. 

(Moisio 2003, 32.) Toimintaan, joka on retorista, kuten Moisio ilmaisee: 

”Suomi tai suomalaiset eivät ole muuta kuin poliittisen toiminnan retorinen 

ulottuvuus, tosin todella merkittävä sellainen.” (ibid) 

Omalla panoksellaan Moisio pyrkii ratkaisemaan geopolitiikan eri tutkimusjuonteiden 

ongelmallista suhdetta politiikkaan, kun se ymmärretään toimintana. Terra-

aikakausikirjassa julkaistussa artikkelissaan, Pohjoisen ulottuvuuden geopolitiikka: 

pohjoinen periferia ja uuden Euroopan alueellinen rakentuminen, hän käy läpi geopolitiikan 

tutkimuksen eri tapoja ymmärtää politiikan käsite. Näitä kaikkia yhdistää politiikan 

typistäminen rakenteiksi, valtioksi, maailmantalouden rakenteeksi ynnä muiksi vastaaviksi 

ei-dynaamisiksi käsitteiksi. Politiikkaa ei nähdä toimintana, mikä ”häivyttää politiikan 

geopolitiikasta”. (Moisio 2000, 119-120.) Tärkeää on huomata geon eli tilan ja/tai alueen 

suhde politiikkaan. Kumpainenkin on jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa samanaikaisesti 

mahdollistaen ja rajoittaen toimintaa. Moisio havainnollistaa tätä suhdetta Mackinderin 

sydänmaateorian avulla: Fyysisten olosuhteiden painotus rajoittaa politiikan 

toimintamahdollisuuksia tehden siitä ”teknisen” ominaisuuden, kuten esimerkiksi 

sisäpolitiikan. Vastavuoroisesti politiikan painottaminen luo mahdollisuuden seurata 

poliittisen prosessin kehitystä debatista alueen muodostumiseen tai muodostumattomuuteen. 

(Moisio 2000, 120.) Alueet muodostuvat poliittisen toiminnan eli tässä yhteydessä 

geopolitikoinnin myötä. Moisio tiivistää prosessin seuraavasti: Alueet syntyvät ideasta, joka 

siirtyy julkiseen keskusteluun hyväksyntää tavoitellen, minkä jälkeen saattaa syntyä rajattu 
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alue maan pinnalle. Saman prosessin myötä muodostuu myös raja, johon vaikuttaa sama 

jakava ja määrittelevä poliittinen prosessi. Alue ja raja luovat edellytykset kollektiivisen 

identiteetin synnylle. (ibid.)  

Osansa on myös kriittisen geopolitiikan kritiikillä, jonka avulla luodaan myös tukijalkoja 

tälle uudelle geopolitiikan tutkimusjuonteelle. Moisio kritisoi geopolitiikan tutkimusta sen 

historiallisessa laajuudessa yksipuolisesta hallinnan ja vallankäytön tarkastelusta. Kriittistä 

geopolitiikkaa tarkasteltaessa ja kommentoidessa on kuitenkin huomattava, että kritiikki ja 

ansio kulkevat käsi kädessä. Tutkimussuuntaus on onnistuneesti politisoinut geopolitiikan ja 

luonut pohjan sen tarkastelulle inhimillisenä sanojen ja tekojen sävyttämänä toimintana 

pelkän globaalien valta-asemien hahmottelun sijaan. (Moisio 2003, 33.) 

2.6. Kriittisen kritiikki 

Usein kielellisen tutkimuksen pohjaoletuksena on pysyvä rauhan tila. Moision 

lähestymistapa välttää tämän reaalisen maailman luoman sudenkuopan huomioimalla 

fyysisen väkivallan mahdollisuuden: ”[...] fyysinen väkivalta on harvinaista, koska kieli on 

kamppailun väline […]”. Fyysisen väkivallan käyttö muuttaa geopoliittisen kamppailun 

luonteen ja vie perustan kielen välityksellä tehtävältä kamppailulta, kuten Moisio 

huomauttaa. (2003, 101.)  

Moisio käyttää huomattavan paljon aikaa kriittisen geopolitiikan kriittiseen tarkasteluun. 

Myöhemmin esiteltävä käsitys geopolitiikasta kamppailuna, jonka Moisio on itse luonut, 

rakentuu kriittisen geopolitiikan harteille ja täydentää myös sen puutteita. Juonteen 

ongelmiin kuuluu kykenemättömyys alueista ja paikoista käydyn poliittisen kamppailun 

paikantamiseen sekä liiallinen keskittyminen diskurssianalyysiin aineistoanalyysin 

työkaluna (Moisio 2003, 31). Analyysitaso jää myös usein pelkästään globaalille tasolle, 

jonka vuoksi alueellisten ja paikallisten tasojen kiintoisat poliittiset kamppailut jäävät 

unholaan. Moision näkemykselle geopolitiikasta on ominaista sen inhimillinen luonne: 

Geopolitiikka on ihmisten välistä poliittista toimintaa. Tämä toiminta jää useimmiten 

kriittisen juonteen teknologisoivan taipumuksen varjoon. (ibid.) Ongelmia löytyy myös 

tutkijoiden tavasta lähestyä tutkimusaiheita. Kriittisyys muuttuu paikoittain 

tarkoitushakuiseksi toiminnaksi, jolla luodaan vastustamiseen pohjautuva asetelma. Moisio 

huomauttaa varsin selväsanaisesti analyysin laadun kärsivän, jos siihen yhdistetään 

yksisuuntainen poliittinen kamppailu. (ibid.) Moision kritiikin voidaan katsoa tiivistyvän 

seuraavaan väittämään: Kriittinen geopolitiikka unohtaa politiikan inhimillisen osa-alueen 
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kirjallisen tuotannon ja teknologisen painotuksen myötä. Huomio keskittyy geopolitiikan 

työkaluihin eikä niinkään geopolitiikkaan kokonaisvaltaisena poliittisena ilmiönä. 

Hyvin tiiviisti ilmaistuna geopoliittinen toiminta voidaan määritellä kolmen tavoitteen ja/tai 

merkityksen avulla: Sillä pyritään rakentamaan alueita ja luomaan rajoja sekä kollektiivista 

identiteettiä. Ja koska toiminta kohdistuu aina poliittiseen vastustajaan, pyritään sillä 

tekemään tyhjäksi vastustavat esitykset. Täten geopolitiikasta muodostuu erityinen 

poliittisen toiminnan muoto, jossa kamppailu käydään erilaisten ihmisryhmien välillä 

alueisiin liittyen. (Moisio 2003, 34.) 

2.7. Geopoliittinen diskurssi ja retoriikka 

Edellä esitettiin, että geopoliittinen toiminta on sekä puhetta että tekoja, joita varjostaa 

jatkuvasti fyysisen väkivallan mahdollisuus. Sami Moisiolle geopolitiikka on inhimillistä 

toimintaa, jossa useat toimijat käyvät poliittista kamppailua (2003, 93). Kamppailun kytkös 

maa-alueisiin eli tilaan ja toiminnan alueita, rajoja ja kollektiivista identiteettiä luova puoli 

tekee siitä geopoliittista. Kari Palosen hengessä voidaankin puhua geopolitikoinnista. 

Moisiolle tämä kamppailu – geopolitikointi – on pääasiassa kielellistä ja sen tutkimus 

keskittyy rajattujen geopoliittisten kiistojen tutkimukseen, joissa käytetään sekä samalla 

tulkitaan maantieteellisten käsitteiden ja kollektiivisten identiteettien merkityksiä (ibid). 

Tutkimuksen painopisteen lisäksi on kiinnitettävä tarkkuutta tutkimuksessa käytettäviin 

poliittisen diskurssin ja retoriikan käsitteisiin. Tässä yhteydessä ne ymmärretään rakenteena 

ja toimintana. Diskurssi on aihepiirin kielellinen rakenne, jonka puitteissa tehdään 

uskottavaa poliittista toimintaa. Diskurssi ja retoriikka ovat keskenään jatkuvassa 

vuorovaikutussuhteessa: edellisen määrittäessä toiminnan rajoja ja jälkimmäisen toimiessa 

näiden rajojen sisällä sekä samanaikaisesti muuttaen näitä rajoja. Tämä vaikutussuhde ei 

katoa geopoliittisessa retoriikassa, jossa toiminta kohdistuu vastustajaan ja samalla vertautuu 

sen kautta. (Moisio 2003, 100-101.) 

Geopoliittinen rakenne voidaan ymmärtää laajemmin kuin pelkkänä kielellisenä 

elementtinä. Geopolitiikan tarkastelu toimintana ei varsinaisesti häivytä aikaisempaa 

geopolitiikan teoretisointia unholaan, vaan sen voidaan katsoa olevan vaihtelevasti läsnä 

maailmanpolitiikan toimijoiden geopoliittisessa mielikuvituksessa. Tilanteesta riippuen siitä 

ammennetaan politiikan sanastoa tai sen avulla jäsennetään ymmärrystä 

maailmanpolitiikasta. Tutkimuksen kannalta geopoliittinen diskurssi voidaan ymmärtää 

kirjaimellisesti valtioiden poliittisia konstellaatioita kuvaavana rakenteena, joka määrittää 
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geopoliittisen toiminnan rajoja. Täten aineiston tulkinta muuttuu. Pelkkä uuden 

turvallisuusarkkitehtuurin puolesta argumentointi muuttuu kahden erilaisen geopoliittisen 

rakennelman kamppailuksi Euroopassa. Tai vaihtoehtoisesti Euroopassa vallitsevan 

geopoliittisen rakennelman haastamiseksi. 

Geopoliittisen kamppailun tutkimuksessa on syytä huomata, että tavalliset argumentaation 

oletukset, kuten argumenttien todenperäisyys, ovat toissijaisia. Ainoastaan väitteen 

uskottavuus yleisön keskuudessa on merkityksellistä. Tämän vuoksi tutkimuksen painopiste 

siirtyy itse kamppailuun sen lopputuloksen sijasta.  (Moisio 2003, 93.) Toimija ei kuitenkaan 

ole vapaa puhumaan mitä tahansa, vaan hänen on pysyttävä uskottavuuden rajojen 

sisäpuolella. Retorisen sisällön on aina oltava jollain tavalla yleisölle tuttua ja aiheena 

hyväksyttyä. Moisio painottaa geopoliittisen kamppailun tutkimusta tehtäessä yksipuolisten 

representaatioiden luomisen välttämistä. Puhujan ja yleisön, toimijan ja vastustajan sekä 

diskurssin ja retoriikan välinen suhde on pidettävä selkeästi esillä. (Moisio 2003, 102.) 

Geopolitikointi voidaan tiivistää seuraavalla tavalla: Se on lähtökohtaisesti tietoista ja 

tarkoituksellista toimintaa, joka on kytköksissä sekä poliittiseen vastustajaan että 

jonkinlaiseen historialliseen kontekstiin (Moisio 2003, 105; 106). 

Historiallisen tarkastelun myötä voidaan todeta, että geopolitiikan käsite on laaja ja helposti 

semanttista sekaannusta aiheuttava. Se on siis määriteltävä erikseen jokaisessa sitä 

käsittelevässä tutkimuksessa. Tutkimuksessa geopolitiikka käsitetään moisiolaisittain 

pääasiassa kielellisesti käytynä kamppailuna ihmisryhmien välillä, jossa samalla 

huomioidaan kokonaisvaltaisesti aikaisempi geopoliittinen teoretisointi sekä muut poliittiset 

peliliikkeet, kuten esimerkiksi fyysisen väkivallan käyttö. Kuten Moisio (2003, 108) esittää, 

on kielen merkitys todellisuuden muuttajana pohjimmiltaan oletus, jota varjostaa paljaan 

väkivallan mahdollisuus. Onkin huomattava, että tutkimuksen kannalta tämä jännite 

muutoksen aikaansaamisen muotojen välillä muuttuu huomiosta todeksi empiiristä aineistoa 

tutkittaessa. Ristiriitaa Moskovan diplomaattisen operaation retoriikan ja elokuussa 2008 

käydyn Venäjän ja Georgian välisen sodan välillä ei yksiselitteisesti voi jättää huomioimatta 

tutkimuksen kontekstia kartoitettaessa. 

Moision tapa hahmottaa geopolitiikka kielellisenä toimintana, joka on jatkuvasti yhteydessä 

yleisöön jakaa yhteisiä piirteitä Patrick Jacksonin retorisen selviön piirteiden kanssa. 

Yhtäläisyyksiä voidaan nostaa diskurssin ja retoriikan välisestä dynamiikasta, jossa 

hyväksytyn puheen alue on jatkuvassa uudelleenmäärittelyn prosessissa retoriikan kautta. 

Aihepiirin hyväksynnän saaminen yleisön parissa toimii kutakuinkin samoin kuin Jacksonin 
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retorinen selviö: Puhuttava asia tai selviö on oltava jollain tavalla tunnettu yleisön parissa 

ennen kuin siitä voi puhua tai esittää sitä itsestäänselvyytenä. Kyse on siitä, miten tietty aihe 

saavuttaa legitimiteetin. Jackson pohjaa retorisen selviön saksalaisen yhteiskuntatieteellisen 

moniottelijan Max Weberin käsitykseen legitimiteetin synnystä. Ja huomioiden Moision 

esittämän geopoliittisen diskurssin ja retoriikan käsitteiden toimintaperiaatteet, on 

perusteltua esittää, että Moisiokin pohjaa oman legitimiteettikäsityksensä Max Weberin 

teoretisointiin.  

Tutkimuksen kannalta edellä mainitut huomiot tarkoittavat sitä, että Moision ja Jacksonin 

teoriat ovat yhteensopivia. Teorioita hyödynnetään yhtenä kokonaisuutena Medvedevin 

puheiden tulkinnassa, jonka myötä voidaan havainnollistaa mitä Euroopan 

turvallisuussopimusta edistäneellä diplomaattisella operaatiolla yritettiin tavoitella. Moision 

esittämä ja perustelema ajatus geopolitiikasta pääasiallisesti kielellisenä kamppailuna, jolla 

pyritään muuttamaan geopoliittista diskurssia ja täten geopoliittista todellisuutta on 

osoittautunut Peter Jacksonin retorisen selviön ohella tutkimusaineistoa parhaiten sitovaksi 

osaksi. Aineiston pohjalta voidaan todeta, että presidentti Medvedevin puheissa pyrittiin 

muuttamaan geopoliittista diskurssia hyödyntämällä retorisia selviöitä liittyen Venäjän ja 

Euroopan yhtenäisyyteen. Kyseessä oli selkeän panostuksen kohteena ollut aloite, jota 

Venäjän valtion diplomaattinen koneisto pyrki edistämään vuosien 2008 ja 2009 aikana. 
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3. RETORIIKAN PERUSTEET 

Professori Roderick Hart määrittelee retoriikan taidoksi, jonka avulla puhuja ohjaa ihmisiä 

eli yleisöään valitsemaan tietynlaisia tapoja toimia. Retoriikka on siis vaikuttamaan pyrkivä 

taito, joka hyödyntää puhuttua tai kirjoitettua sanaa. Muista edellä mainituista sanallisen 

välityksen taidoista, kuten esimerkiksi runoudesta poiketen, retoriikalla on aina tavoite, 

johonka sen avulla pyritään pääsemään. (Hart 1996, 2-3.) Hartin ajattelussa retoriikan 

ymmärtäminen edellyttää kolmen ennakko-oletuksen hyväksymistä: Ensinnäkin retoriikka 

on perustavanlaatuinen inhimillisen eli ihmisten muodostaman toiminnan muoto. 

Toisekseen sen ymmärtäminen edellyttää erityistä kykyä tulkita sitä. Kolmannekseen sen 

ymmärtämisen myötä on mahdollista nähdä maailma toisesta perspektiivistä. (Hart 1996, 6.) 

Hartille retoriikka on taito, jonka avulla luodaan tarinoita kuulijan mieleen, joilla vaikutetaan 

sekä tunteisiin että suunnitelmiin. Nämä muutosta ajavat tarinat hyödyntävät puhujan ja 

kuulijoiden jakamia ajatuksia, tietoa sekä kieltä. Hartin keskeisin huomio retoriikasta on se, 

että retoriikalla on aina tavoite, joka on aina tarinaa ja sen sisältöä tärkeämpi asia. (1996, 7.) 

Retorinen toiminta on jaettavissa viiteen osa-alueeseen ja sen tavoite on pyrkimys 

muutokseen vallitsevassa asiatilassa. Puhuja pyrkii muutokseen sanallisesti, eikä 

voimakeinojen avulla. Samalla puhujan on onnistuttava vakuuttamaan yleisö aikeidensa 

vilpittömyydestä sekä uusien valintojen tarpeellisuudesta sekä rajallisuudesta. 

Huomionarvoista on se, että puhujalle jää pelivaraa, sillä muutoksen tarkkaa sisältöä ei 

välttämättä tarvitse määritellä. (ibid.) Muutoksen epämääräisyys ja tarkkuus ovat siis 

tekijöitä, jotka ovat puhujan itsensä määriteltävissä. 

Retoriikan tunnistaminen on monimuotoista, minkä vuoksi on tarpeen tiivistää, miten 

retorinen viesti tunnistetaan. Yksinkertaisimmillaan retorisen viestin tunnistaa 

pyrkimyksestä hyvän määrittelyyn, kohdennuksesta tiettyä yleisöä kohtaan ja selkeästä 

ehdotuksesta jonkin asian muutokseksi (Hart 1996, 12). Retoriikkaa voi tarkastella 

toimintana, jonka avulla puhuja iskostaa omaa mielipidettään tai ajatustaan kuuntelijan 

mieleen (Hart 1996, 13-14). Abstraktisti tarkasteltuna kyseessä on puhujan tahdon 

soveltamista kuuntelijaan. Retoriikalla on harhauttava rooli, jolla puhuja hallitsee 

kuuntelijan huomiota, olipa kyse ajatuksista, mielipiteistä tai keskustelun ennakko-

oletuksista. Tämän kanssa erottamattomasti on myös kyky luoda uusia yhteyksiä asiain 

välille retoriikan avulla. (Hart 1996, 15.) Puhuja siis ohjaa keskustelua harhautuksien tahi 
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huomion kohteen määrittelyllä ja luo samalla uusia yhteyksiä ja mielleyhtymiä asioiden 

välille.  

Retoriikan väkevyys löytyy sen kyvystä nimetä asioita. Nimeäminen osaltaan luo edellä 

mainittuja määrittelyjä ja yhteyksiä asioiden välille. Samalla puhuja vaikuttaa ajamansa 

asian vastaanottoon yleisön parissa joko positiivisesti tai negatiivisesti, riippuen nimen 

onnistuneesta valinnasta. (Hart 1996, 16.) Retoriikalla voidaan venyttää aikaa eli kutoa 

tulevaisuuden ja nykyhetken tai vastavuoroisesti menneen ja nykyisyyden välille yhteyksiä 

puhuessaan asiansa puolesta. Ajan venyttäminen tarjoaa puhujalle mahdollisuuden 

menneisyyden tulkintaan valikoidun kerronnan avulla. (Hart 1996, 17.) Yksikään edellä 

mainituista retoriikan toiminnallisista muodoista ei toimi yksikseen, kuten edellä on jo 

osittain käsitelty. Pikemminkin kyse kaikkien näiden yhteistyöstä puhujan ohjauksen myötä, 

kuten Hartin erittelyn pohjalta voidaan todeta. 

3.1. Retorisen analyysin toteuttaminen 

Hartin mukaan puhe on toimintaa ja puhetilanteita analysoitaessa on keskityttävä siihen, 

mitä puhuja puheellaan tekee (Hart 1996, 40). Retorisessa analyysissä huomioidaan 

edellisen lisäksi myös muut puhetilanteisiin vaikuttavat tekijät, kuten muun muassa yleisö, 

aihe ja asetelma. Samalla tutkijan on kiinnitettävä huomiota puheteon kuvailuun. Hart 

luettelee puheteoille kuusi osa-aluetta, jotka toimivat kulttuurillisen kehyksen sisällä. Yleisö, 

aihe, asetelma, puhuja itsessään, viestin väline ja argumentaation kenttä ovat näitä osasia, 

jotka muodostavat retorisessa analyysissä analysoitavan kokonaisuuden. (Hart 1996, 45-55.) 

Puhuttaessa retorisesta analyysistä ja puheteoista on vaarana, että näiden käsitteiden 

merkitys ja asema toisiinsa nähden hämärtyy. Retorinen analyysi on tässä yhteydessä 

ymmärrettävä kattokäsitteenä, jonka alaisia puheteot ovat. Puheteot ovat taas 

kokonaisuuksia, jotka muodostuvat monista osasista, kuten edellä on Hartin ajattelun 

mukaisesti esitetty.  

Hartin esittämän puhetekojen jaon mukaisesti suoritettava analyysi on mielekäs tapa 

analysoida aineistoa, jos käytettävissä on yksi puheteko. Jaon noudattaminen muuttuu 

ongelmalliseksi aineiston moninkertaistuessa. Tutkijan on siis luotava mielekäs 

lähestymistapa, joka huomioi puheteon yksittäisten osasten merkityksen ja samalla kuitenkin 

pyrkii luomaan laajoja analysoitavia kokonaisuuksia. Miten siis retoriikan kriittinen 

analysointi toteutetaan laajan aineiston kanssa ja miksi sitä tehdään? Hartin (1996, 25) 

mukaan retoriikan kriittisen tutkimuksen avulla voidaan luoda yleistä ymmärrystä 
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tutkittavasta aiheesta tilannekohtaisen tutkimuksen avulla. Haasteena on aiheen rajaaminen 

siten, että lopputulokset – Hartin mukaan tarinat - ovat mahdollisimman kattavia aineiston 

antamien rajojen puitteissa (ibid). Itse analysoinnilla on oma prosessinsa. Tarkasteltava 

ilmiö on eristettävä aineistosta, tekstin pohjalta tehdyt huomiot on kuvailtava ja samaiset 

huomiot on myös luokiteltava laadullisesti. Tämän jälkeen tutkijan on tulkittava ja arvioitava 

kokonaisuutta. (Hart 1996, 26.)  

Sovellettaessa kriittistä retoriikan analyysimetodia tutkimuksen aiheeseen voidaan 

analysoinnin vaiheet jakaa Hartin esittämän kriittisen analyysin mallin mukaisesti. 

Eristettävä ilmiö on Medvedevin käyttämä retoriikka Euroopan turvallisuussopimusta 

käsitelleissä puheissa. Puheista on löydettävissä aikaisemmin mainittujen retoriikan 

perinteisten muotojen mukaisia puhetekoja, joiden lisäksi aineistosta löytyy useita yrityksiä 

hyödyntää retorisia selviöitä puheiden argumentaatiossa. Edelliseen pohjautuen huomiot 

ovat luokiteltavissa tavanomaisiin retoriikan muotoihin sekä retoristen selviöiden sisäiseen 

mekaniikkaan liittyviin puhetekoihin. Tämän lisäksi aineistoa tulkittaessa on kysyttävä mitä 

Medvedev tekee puheessaan. 

Puhetekojen analysointi on myös suhteutettava tutkimuksen ajatukseen diplomaattisesta 

operaatiosta, joka muodostaa edellä mainitun arvioitavan kokonaisuuden. Operaatio sisältää 

puheita, joista osa on Kremlin oman rajauksen pohjalta valittuja. Rajaaminen itsessään 

kertoo tutkijalle, että näillä puheilla on yhdistävä tekijä, joka tässä yhteydessä on tavoite 

Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muutoksesta. On siis perusteltua analysoida näitä 

puhetekoja kokonaisuutena. Sovellettaessa Hartin esittämään puhetekojen jakoa 

diplomaattiseen operaatioon niiltä osin kuin se on mahdollista, saadaan muodostettua 

tutkimuksen kannalta mielekäs kokonaisuus.  

3.2. Argumentaation työkalut 

“Alone, narrative can be diverting. When combined with rhetoric and introduced 

into discussions of public policy, however, its diversions must be studied for a 

basic reason: Rhetorical stories have entailments; they imply consequences.” 

(Hart 1996, 97-98.) 

Kuten Hart edellä huomauttaa, tarinat voivat harhauttaa ja retoriikkaan yhdistettynä ne 

sisältävät erityisiä merkityksiä sekä seuraamuksia. Tutkimuksen aineistossa Medvedev 

argumentoi kertomusten avulla. Näiden kertomusten avulla hän pyrkii vakuuttamaan 

kuuntelijansa tarpeesta muuttaa Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria. On siis avattava 

kertomuksiin pohjautuvien argumenttien eli retoristen kertomusten toimintamalleja. 
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Hartin mukaan puhujat kertovat erilaisia osasia kertomuksista, jotka useimmiten ohjaavat 

kuuntelijoita toimenpiteen sisältävään loppupäätelmään. Kertomuksiin pohjautuvien 

argumenttien eli retorisen kertomuksen vaikuttavuus syntyy niiden erityisistä piirteistä. 

Kertomuksien sisältämä jatkumo, draaman kaari, vetoaa kuuntelijan uteliaisuuteen ja saa 

hänet pysymään mukana loppuun saakka. Samalla niihin kuuluu oleellisena osana myös 

hahmot ja yksityiskohdat, jotka saavat kuuntelijat kiinnostumaan kertomuksesta ja sen 

sisältämästä argumentista. Retorisen kertomuksen etu puhujalle syntyy siitä, että kertomusta 

on vaikea kiistää sen kepeän ominaisluonteen vuoksi. Sen retorinen luonne taas tekee siitä 

tarkoituksellista toimintaa. Täten retorinen kertomus on usein lyhyt ja toistoon soveltuva, 

luonteeltaan epämääräinen, helposti keskeytettävä ja useimmiten tavanomainen. (Hart 1996, 

93.) Retoristen kertomusten analyysissä on kiinnitettävä huomiota siihen, millaisten asioiden 

puolesta kertomuksessa argumentoidaan sekä vastavuoroisesti mitä kertomuksessa pyritään 

peittämään. Tutkijan on siis kysyttävä aineistoa tutkiessaan oikeita kysymyksiä, kuten 

esimerkiksi mitä faktoja tuodaan esille tai miksi jotain asiaa ei kerrottu suoraan ja 

yksinkertaisesti. (Hart 1996, 96-97.)  

3.3. Retorinen selviö 

Aineistossa esiintyy toistuvasti yrityksiä esittää asiat itsestäänselvyyksinä eli toisin sanoen 

retorisina selviöinä. Peter Jackson pohjaa teoretisointinsa saksalaisen politiikan ja 

sosiologian tutkijan, Max Weberin, käsitykseen legitimiteetistä. Weber käsittää 

legitimiteetin ilmiönä, joka syntyy prosessin kautta, kuin asiana tai käsitteenä, joka omaa 

transsendentaalisia elementtejä eli tuonpuoleisen luonteen. Kyse on siis prosessista eikä 

niinkään ominaisuudesta. Legitimiteetin tai legitimaation weberiläisessä tulkinnassa siitä 

muodostuu aikaan ja paikkaan sidottu sosiaalisen toiminnan muodostama sikermä. Toisin 

sanoen legitimaatio muuttuu sosiologiseksi prosessiksi. (Jackson 2006, 16–21.) Jackson 

toteaa, että olennaisinta on analysoida miten toimija legitimoi omaa toimintaansa, onko se 

yleisölle uskottava argumentti sekä todentaa se empiirisesti (Jackson 2006, 16; 18). 

Kuitenkin ennen kaikkea, legitimiteetti on tutkijan työkalu ja tutkimalla erotettava osa 

poliittista ja sosiaalista toimintaa, kuten Jacksonkin toteaa:  

”Legitimacy, for Weber, is simply an empirical component of political and social 

order, albeit an indispensable one.” (ibid) 

Weberiläisittäin käsitettynä legitimointi on retorinen ilmiö, jolla pyritään voittamaan 

keskustelu julkisessa tilanteessa luomalla erilaisia toiminnan rajoja (Jackson 2006, 16; 24), 

jotka samanaikaisesti sekä rajoittavat toimintaa, että luovat toimijan tälle rajatulle alueelle 
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(Jackson 2006, 24–25). Retorisen selviön analyysissä on siis kyse legitimaation analyysistä. 

Konkreettinen tapa hahmottaa retorinen selviö on lähestyä sitä ikään kuin julkisen toimijan 

palettina, jossa on värien sijasta erilaisia yhteisön kesken jaettuja merkityksiä. Toisin sanoen 

kyseessä on puhujan ja yleisön jakaman sosiaalisen kontekstin puhujalle tarjoamista 

retorisista työkaluista. (Jackson 2006, 27–28.)  

“Instead of ‘ideas’ that must be believed, legitimation claims participate in 

“symbolic technologies […] systems of representation - metaphorically, symbolic 

machineries or apparatuses or implements - that have developed in specific spatio-

temporal and cultural circumstances and that make possible the articulation and 

circulation of more or less coherent sets of meanings.” (Jackson, 2006, 29) 

Retorinen selviö, jota Jackson havainnollistaa siteeraamalla Laffeyta ja Weldesiä, on käsite, 

tai tarkemmin sanottuna työmateriaali, jonka avulla julkinen toimija argumentoi jonkin 

toimintatavan puolesta ja mahdollisesti vie samalla legitimiteetin toiselta tavalta toimia, jos 

samassa ajassa ja paikassa on kilpailevia ehdotuksia tavoista toimia. Selviön 

hyödyntämisessä korostuu myös yleisön ja toimijan välinen jaettu suuripiirteinen ymmärrys 

sen sisällöstä. 

Selviön käyttämisen julkisen argumentoinnin työkaluna mahdollistaa se, että sen tai niiden 

merkitys on jaettu yleisön ja puhujan kesken. Tämän myötä puhuja ja yleisö jakavat saman 

”kielen”. Ilman yhteistä ”kieltä” ei ole edellytyksiä vaikuttaa yleisöön, josta johtaen retorisia 

selviöitä ei voi taikoa esille tyhjästä, sillä muuten ne olisivat sanoja vailla sisältöä. Jackson 

korostaa tässä yhteydessä edellä mainitun sidoksen löyhyyttä: selviön merkityksiä on yhtä 

paljon kuin sen jakavia ihmisiä. Yleisön ja puhujan löyhät sidokset selviöön tai selviöihin 

mahdollistavat niiden monipuolisen hyödyntämisen julkisessa argumentoinnissa, niin asian 

puolesta kuin sitä vastaan kuitenkin samaa selviötä hyödyntäen. (Jackson 2006, 28.)  

Selviöiden analyysissä on huomioitava kaksi analyysin tasoa: selviöt, joista ammennetaan 

argumentteja sekä ne kohteet, joiden puolesta argumentoidaan (ibid). Näiden lisäksi on 

huomioitava tiettyjen mekanismien – Jackson käyttää sanaa kausaalinen mekanismi, mutta 

yksinkertaisuudessaan mekanismin voi käsittää puheteoksi, jolla keskeisesti muutetaan 

käsiteltävän asian merkitystä – toiminta retoristen selviöiden yhteydessä. Yleisin retorista 

selviötä hyödynnettäessä käytetty mekanismi on määrittely (engl. specification), jonka 

avulla löyhästä ja merkitykseltään epämääräisestä selviöstä pyritään luomaan selkeä ja 

itsestään selvä käsitys, tietynlaisen toimintatavan legitimoimiseksi. (Jackson 2006, 43-44.) 

Edellä mainittua mekanismeina täydentävät rikkomisen (breaking) ja yhdistämisen (joining) 

apumekanismit, joiden avuilla puhujat voivat erottaa ja liittää toiseen erilaisia retorisia 
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selviöitä. Rikkomisen avulla puhuja pyrkii purkamaan vastustajan selviöstä luoman 

merkityksen ja mahdollisesti jopa kaappaamaan sen omaan käyttöönsä. Liittämällä retoriset 

selviöt toisiinsa puhuja taas pyrkii vaikuttamaan tietynlaiseen tapaan toimia kahden selviön 

tarjoamalla voimalla. (Jackson 2006, 45.)   

Jacksonin tutkimus käsittelee Yhdysvalloissa ja miehitetyssä Saksassa toisen 

maailmansodan jälkeisenä aikana käytyä julkista keskustelua ja sitä, miten Saksasta luotiin 

liittolainen vuosikymmeniä kestäneen vastakkainasettelun jälkeen. Jackson havainnollistaa 

keskusteluissa esiintyneitä retorisia selviöitä topografian käsitteen avulla. Käsitteellä 

kuvataan julkisessa keskustelussa käytettyjä jaettuja retorisia selviöitä ja niiden välisiä 

suhteita ja erilaisia painotusarvoja, täten muodostaen eri toimijoihin sidottuja retorisia 

karttoja, yksinkertaistettuja kuvauksia retorisen kamppailun kentistä.  (Jackson 2006, 46-47; 

50.)  

Kartoille sijoitetut selviöt sisältävät retorisen ytimen eli keskeiset retoriset selviöt, joista 

toimija ammentaa sisältöä argumentointiinsa (Jackson 2006, 60). Esimerkkinä edellä 

mainituista kartoista on toisen maailmansodan jälkeisessä Saksassa käyty retorinen 

kamppailu CDU:n (Christliches-Demokratische Union) ja SPD:n (Sozialdemokratische 

Partei Deutschland) johtohahmojen - Adenauerin ja Schumacherin – välillä. Siinä 

kamppailtiin Saksan suunnasta. Kummatkin osapuolet jakoivat retorisia selviöitä, kuten 

esimerkiksi kommunismin vastustamisen, Saksan kansallisen yhtenäisyyden sekä 

demokratian, mutta antoivat niille eri merkityksiä ja painoarvoja. Huomattavin ero selviöissä 

ja niiden muodostamissa retorisissa ytimissä oli Adenauerin hyödyntämä selviö Saksan 

läntisyydestä, jäsenyydestä läntisessä sivilisaatiossa eli Westbindungista, ja Schumacherin 

painotus Saksalle ominaisesta tiestä Sonderwegistä. (Jackson 2006, 63-71.)  

Jacksonille materiaalin analysoinnin kolme vaihetta pyörivät keskeisten retoristen 

paikkojen, toimijoiden ja päivämäärien tunnistamisen ympärillä (Jackson 2006, 50). On siis 

tunnistettava keskeiset paikat, joissa puheita pidettiin, kuten esimerkiksi parlamentaariset 

istunnot tai puoluetapahtumat. Selvitettävä merkityksellisimmät toimijat, kuten puolueiden 

puheenjohtajat ja tunnistettava tärkeimmät ajankohdat, kuten vierailut muihin valtioihin tai 

kansalliset merkkipäivät. Runsaasta retorista selviötä tukevasta ja määrittelevästä 

argumentoinnista ja analysoinnin pääkohtien määrittelystä huolimatta, tutkijalle jää 

avoimeksi, miten tunnistaa ja täten määritellä selviö tutkimusta tehdessä. Oma tulkintani on, 

että aineistoa tutkittaessa huomio on kiinnitettävä merkitykseltään suuripiirteisiin, laveisiin 

ja monitulkintaisiin argumentteihin valtioiden sijainneista eli luokitteluista tai 
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kategorisoinneista. Toinen tapa tulkita retorista selviötä, on nähdä se julkisen ja akateemisen 

käsitteen välisen merkityksen kautta. Tällöin selviö ymmärretään käsitteenä, jolla voi olla 

akateeminen merkitys, mutta jonka merkitys julkisessa keskustelussa vaihtelee. Jacksonin 

käyttämä topografian käsite on pohjimmiltaan kuitenkin työkalu, eikä tutkimuksen päämäärä 

itsessään. Tutkimuksessani, jossa hyödynnän retorista selviötä, keskityn itse selviöiden 

tunnistamiseen sekä topografisen kuvauksen luomiseen jokaisesta tutkimusaineiston 

puheesta. 
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4. YHDYSVALLAT, EUROOPPA JA VENÄJÄ 

Euroopan turvallisuussopimusta ympäröivän kontekstin avaaminen on aloitettava Venäjän 

ja Yhdysvaltain suhteiden perkaamisesta niiltä osin kuin se on tarpeellista. Aiheen 

lähestyminen geopolitiikan kautta sanelee tutkijalle tarpeen analysoida Euroopan vallitsevaa 

geopoliittista rakennetta. Tämän avulla muodostuu kokonaisvaltainen kuva Venäjän 

diplomaattisen operaation tavoitteesta ja ennen kaikkea siitä mitä sen avulla pyrittiin 

muuttamaan. Seuraavat kolme teosta muodostavat pohjan tutkimuksen historialliseen 

kontekstiin. Angela Stentin teos The Limits of Partnership: U.S.-Russian Relations in the 

Twenty-First Century (2014) avaa kahden suurvallan – kokonaisvaltaisen ja sotilaallisen – 

välistä kimuranttia suhdetta, millä on lukuisista yrityksistä huolimatta rajansa, kuten teoksen 

nimi itsessään tuo ilmi. Ronald Asmuksen teos A Little War that Shook the World (2010) 

avaa Georgian sodan kulkua ja taustoittaa konfliktiin johtanutta polkua. Eurooppa-

Neuvoston asettaman tutkintakomission Independent International Fact-Finding mission on 

the Conflict in Georgia (2009) raportin ensimmäinen osa on Georgian sodan taustoituksen 

kannalta olennaisessa roolissa. Tutkintakomissio on koostanut konfliktin faktat yhdeksi 

kokonaisuudeksi, vaikka konfliktin suomat mahdollisuudet siihen olivat haastavia. Edellä 

mainittujen teosten lisäksi tutkimuksen taustoitusta täydennetään muilla teoksilla ja 

artikkeleilla pienemmässä mittakaavassa. 

Presidentti Medvedevin retoriikan sijoittaminen kontekstiinsa ja sen taakse katsominen 

vaatii Yhdysvaltain ja Venäjän välisen suhteen ymmärtämistä. Yhtä lailla Euroopan 

valtioiden suhteiden havainnollistaminen sekä Yhdysvaltain että Venäjän suuntaan on 

tutkimuksen kannalta tärkeässä roolissa. Medvedevin puheissa esiintyvä retoriset selviöt ja 

niiden avulla toteutettu yritys muuttaa vallitsevaa geopoliittista rakennetta jäävät analyysissä 

sellaisenaan ontoiksi, jos niiden retorisia lähteitä ei jäljitetä ja tuoda esille. Siksi on 

tarkasteltava sekä näiden suurvaltojen välistä suhdetta että Euroopan vallitsevan 

geopoliittisen rakennelman, joka voidaan tulkita myös Euroopan 

turvallisuusarkkitehtuurina, sisäistä dynamiikkaa. Järjestöjen kautta tarkasteltuna Euroopan 

turvallisuusarkkitehtuuri tarkoittaa Pohjois-Atlantin liittouman, Euroopan turvallisuus- ja 

yhteistyöjärjestön sekä Euroopan Unionin muodostamaa kokonaisuutta.4 Jälkimmäisen 

osalta tämä tarkoittaa analyysiä Yhdysvaltain ja sen eurooppalaisten liitolaisten välisiin 

suhteisiin. Konteksti hahmottuu tarkastelemalla eri tapahtumia 2000-luvun alkupuolelta, 

                                                 
4 Jatkossa järjestöistä käytetään lyhenteitä Nato, Etyj ja EU. 
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joiden avulla edellä mainittuja kokonaisuuksia voidaan tarkistella. Irakin sota, 

värivallankumoukset entisissä Neuvostotasavalloissa, ohjuspuolustusjärjestelmä Tšekissä ja 

Puolassa, Kosovon itsenäistyminen ja Georgian sota ovat tutkimusaineiston kontekstin 

kannalta tärkeimpiä tapahtumia. Ne ovat oleellisesti kytköksissä Yhdysvaltain ja Venäjän 

väliseen suhteeseen, Yhdysvaltain ja sen liittolaisten väliseen suhteeseen sekä 

tutkimusaineiston retoriseen sisältöön. 

Georgian sota on tutkimuksen kannalta merkityksellinen, koska se tapahtui piakkoin 

Medvedevin Berliinin puheen jälkeen, missä ajatus turvallisuusarkkitehtuurin muutoksesta 

nostettiin ensimmäistä kertaa esille. Ronald Asmus (2010, 14) ei pidä ehdotusta Euroopan 

turvallisuussopimuksesta sattumana. Bobo Lo jakaa huomion ja yhdistää sen Venäjän 

kasvaneeseen toimintakykyyn kansainvälisellä kentällä. (2009, 1-2) Tutkimuksen kannalta 

nämä huomiot on kuitenkin jätettävä sivummalle, koska niiden osoittaminen todeksi ei ole 

mahdollista käytössä olevalla aineistolla. Sodan käyttäminen argumenttina Euroopan 

turvallisuusarkkitehtuurin epäonnistumisesta ja tarpeesta muuttaa sitä taas kuuluu 

luontevammin tutkimukseen. Medvedev vetoaa useaan otteeseen Euroopan 

turvallisuusarkkitehtuurin epäonnistumiseen konfliktin edessä, mikä on asia, jonka 

kommentaattorit myös huomioivat. Tämän mielessä pitäen sodan ja siihen liittyvien 

piirteiden tarkastelu valottaa ja ennen kaikkea purkaa tutkimusaineistossa käytettyä 

argumentaatiota. Tämä purkaminen mahdollistaa aineiston kasaamisen uuteen muotoon, 

mikä havainnollistaa aiheen geopoliittista ulottuvuutta. 

Esseessä hyödynnetään useaan otteeseen käsitettä poliittinen konstellaatio. Kyseessä on 

professori Pekka Korhosen ajatus, joka esitettiin kirjoittajan maisteriseminaareissa vuoden 

2016 aikana. Se on metafora, mikä onnistuneesti kuvaa Länttä eli Yhdysvaltoja ja sen 

liittolaisia. Alkuperäisessä merkityksessään se kuvaa tähtijoukkoa, josta muodostetaan 

merkityksellinen muoto tai kuvio. Metafora sopii yhteen tutkimuksessa käytettävän 

geopoliittisen rakenteen käsitteen kanssa, koska se on tehokas tapa havainnollistaa 

valtioiden keskinäistä liikettä, niitä erottavia ja yhdistäviä voimia. Erityisesti se murtaa 

ajatuksen tiukasta ja joustamattomasta yhteydestä. Tekstissä sitä käytetään kuvaamaan 

Länttä eli Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia sekä niiden keskinäistä suhdetta. 

4.1. Läntisen poliittisen konstellaation sisäinen tilanne 2000-luvulla 

Saksan ja Ranskan vastustus Irakin sotaa kohtaan aiheutti ongelmia maiden ja Yhdysvaltain 

välille. Tämä synnytti Yhdysvaltain näkökulmasta jakolinjan sen eurooppalaisten 
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liittolaisten sisälle, mikä jakoi joukon uuteen ja vanhaan Eurooppaan. Sama jakolinja oli 

täten läsnä myös Naton sisällä. (Stent 2014, 89-90.) Jaon synty yhdistetään Yhdysvaltain 

silloisen puolustusministerin Donald Rumsfeldin (2003) lausuntoon liittyen eurooppalaisten 

liittolaisten reaktioihin mahdolliseen hyökkäykseen Irakia kohtaan. 

”Now, we rarely find unanimity in the world. I was ambassador to NATO, and I 

-- when we would go in and make a proposal, there wouldn't be unanimity. There 

wouldn't even be understanding. And we'd have to be persuasive. We'd have to 

show reasons. We'd have to -- have to give rationales. We'd have to show facts. 

And, by golly, I found that Europe on any major issue is given -- if there's 

leadership and if you're right, and if your facts are persuasive, Europe responds. 

And they always have.  

Now, you're thinking of Europe as Germany and France. I don't. I think that's 

old Europe. If you look at the entire NATO Europe today, the center of gravity 

is shifting to the east. And there are a lot of new members. And if you just take 

the list of all the members of NATO and all of those who have been invited in 

recently -- what is it? Twenty-six, something like that? -- you're right. Germany 

has been a problem, and France has been a problem.”  

Rumsfeld avaa lausunnossaan näkemystään Euroopan painopisteen muutoksesta Naton 

laajentumisen myötä. Euroopan määritelmä on Atlantin takaa katsottaessa muuttunut. 

Uusien jäsenmaiden joukosta löytyi helpommin tukea Yhdysvaltain ulkopoliittisille toimille. 

Lausunnon seurauksena eurooppalaiset valtiot oli retorisesti jaettu kahteen toisistaan 

erilaiseen leiriin. Retoriikan taakse kätkeytyy kuitenkin pintapuolisesta tilanteesta poikkeava 

todellisuus. Stent (2014, 90) avaa Yhdysvaltain ulkopolitiikan tärkeysjärjestystä Irakin 

sodan jälkimainingeissa, jonka aikana Lännen sisäisen erimielisyyden paikkaaminen nousi 

Yhdysvaltain tärkeysjärjestyksessä korkeammalle kuin Venäjän tuen tavoittelu sotaa 

edeltäneessä diplomaattisessa toiminnassa. Samanaikaisesti Ranskan ja Saksan 

diplomaattinen lähentyminen Venäjän suuntaan sodan vastustamisen tiimoilta korosti 

jakolinjaa läntisen poliittisen konstellaation sisällä (ibid). Retorinen kahtiajako ei siis 

ulottunut toimintaan, vaan vanhoihin liittolaisiin pidettiin yhteyttä ja kiristyneitä välejä 

pyrittiin korjaamaan.  

Kahtiajako on läsnä kaikissa kontekstin ymmärtämisen kannalta tärkeissä 

maailmanpolitiikan tapahtumissa. Sen juurien ymmärtäminen auttaa samalla 

tutkimusaineiston analyysissä. Jakolinja vaikutti tässä ajankohdassa Yhdysvaltain ja 

Venäjän väliseen suhteeseen. Kiistämätöntä on myös se, että lännen sisäinen erimielisyys ei 

jäänyt Venäjältä huomaamatta Irakin sotaa edeltäneessä diplomaattisessa pelissä.  
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Stent näkee edellä mainitun diplomaattisen liikehdinnän ja etenkin sen puutteen 

Yhdysvaltain taholta Venäjää kohtaan, selityksenä Venäjän vastustukselle Irakin sotaa 

kohtaan. Venäjän ja Irakin väliset kauppasuhteet vaikuttivat myös, mutta Stent arvioi 

Yhdysvaltain toiminnan ja sen puutteen merkinneen enemmän. Etenkin, jos tilannetta 

verrataan ensimmäiseen Irakin sotaan, jolloin Neuvostoliiton tuen saamiseen panostettiin 

huomattavasti enemmän. Sotaa edeltänyt YK:n roolin ohittaminen Yhdysvaltain toimesta 

korosti Venäjän heikkoa kansainvälistä asemaa sekä järjestön itsensä voimattomuutta. (Stent 

2014, 91-93.) Saksa, Ranska ja Venäjä muodostivat sotaa vastustaneen ”haluttomien 

koalition”, mutta kolmikon käytännön yhteistyö kuitenkin hiipui pian sodan jälkeen, osittain 

ajan ja osittain toimijoiden itsensä takia. Stent toteaa presidentti Putinin olleen 

harkitsevainen toimissaan, jottei Venäjän ja Yhdysvaltain välinen yhteistyö vaarantuisi 

kokonaan. Tästä varovaisuudesta huolimatta maiden välinen suhde ei parantunut sotaa 

edeltävää tasoa paremmaksi. Stent toteaakin maiden yhteistyön rajoittuneen retoriikkaan, 

minkä taakse kätkeytyi vastavuoroisia pettymyksiä yhteistyössä. (Stent 2014, 95-96.) 

4.2. Venäjän ja sen lähialueiden poliittisen järjestelmän kehitys 

Tutkimuksessa entisillä neuvostotasavalloilla on erityinen merkitys. Venäjän ja 

Yhdysvaltain välisen suhteen kannalta alue on luonut maiden välille vastakkainasettelua. Se 

tiivistyy näkökulmien eroon entisten neuvostotasavaltojen suvereeniuteen liittyen: Venäjä 

näkee sen ja entisten neuvostotasavaltojen välillä vallitsevan erityislaatuisen suhteen, kun 

taas Yhdysvallat katsoo niiden olevan täysin vapaita toimijoita. (Stent 2014, 97.) Moskova 

näkee ne alueina, joilla sillä on erityinen oikeus toimia ja vaikuttaa tai kuten presidentti 

Medvedev on ilmaissut: ”etuoikeutettuja mielenkiinnon kohteita” (Medvedev 2008d) 

Kiistämätöntä on, että Venäjällä ja entisillä neuvostotasavalloilla, kuten esimerkiksi 

Ukrainalla ja Georgialla, on yhteistä historiaa, joka ulottuu pitkälle menneeseen.  

Alueen epämääräistä tilaa Yhdysvaltain ja Venäjän välisessä suhteessa kuvaa Yhdysvaltain 

hallinnon ongelmat sen nimeämisessä. Stent näkee tämän symboloivan Venäjän ja 

Yhdysvaltain käymää kamppailua alueesta, missä Moskovalle kyse on yksinomaan 

vaikutusvallasta käydystä kamppailusta. (Stent 2014, 97-98.) Tämän lisäksi alueella on 

Neuvostoliiton romahtamisen myötä syntyneitä jäätyneitä konflikteja. Konfliktien synty 

juontuu Neuvostoliiton harjoittamaan asutuspolitiikkaan, jossa lukuisia kansallisuuksia 

asutettiin samoille alueille vaikeuttamaan paikallisen vallan keskittymistä. Usein 

asutuspolitiikan lisäksi vastakkainasettelua luotiin jakamalla valtaa epäsuhtaisesti eri 
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kansallisuuksien välillä. (Stent 2014, 98.) Transnistria, Abhaasia, Etelä-Ossetia ja Vuoristo-

Karabah ovat kaikki jäätyneitä konflikteja, jotka ovat syntyneet Neuvostoliiton 

romahtamisen myötä. Näiden konfliktien ratkaisu on ollut läsnä Yhdysvaltain ja Venäjän 

välisessä suhteessa niiden synnystä saakka, mutta tahto konfliktien ratkaisuun on nähty 

kyseenalaisena Atlantin takaa. (Stent 2014, 98-99.) 

4.3. Värivallankumoukset ja jälkineuvostoliittolainen poliittinen järjestelmä 

Venäjän ja entisten neuvostotasavaltojen, pois lukien Baltian tasavallat, yhteyttä korostaa 

niiden poliittisten järjestelmien, jotka voidaan ymmärtää valtarakenteina, samankaltaisuus 

ja tiiviit keskinäiset kytkökset. 2000-luvulla tällä alueella syntyi vallitsevaa poliittista 

järjestelmää vastustavia kansanliikkeitä, joiden yleisnimitykseksi on sittemmin vakiintunut 

värivallankumoukset. (Stent 2014, 100) Tämä kertoo näiden maiden kehityksen 

eroavaisuudesta verrattuna vakiintuneisiin läntisiin poliittisiin järjestelmiin. Entisten 

neuvostotasavaltojen poliittinen järjestelmä ymmärretään rakenteena, jonka piirteet 

hidastavat demokraattista kehitystä. Stent esittääkin analyysinsa pohjalta valtarakenteiden 

kärsineen ja kärsivän ”jälkineuvostoliittolaisesta syndroomasta”. (Stent 2014, 99) 

Riippumatta vallan analysointiin liittyvästä näkökulmasta, joka olettaa tietynlaisen 

valtajärjestelmän vääjäämättömyyttä, Stentin analyysi luotaa ansiokkaasti 

värivallankumouksiin johtaneiden poliittisten järjestelmien piirteitä.  

Jälkineuvostoliittolainen syndrooma kuvaa tilannetta, jossa poliittinen järjestelmä koostuu 

pienen joukon ympärille rakentuneesta vallan rihmastosta, joka tyypillisesti kantaa yllään 

näennäisesti demokraattista ulkokuorta lopputulokseltaan varmojen vaalien muodossa. 

(Stent 2014, 100) Tämä vähentää järjestelmän kykyä muuttua ja uudistua.  Järjestelmälle on 

tyypillistä oikeusvaltion heikkous, vallansiirron epämääräisyys ja vallanpitäjien tiivis 

yhteistyö taloutta hallitsevien tahojen kanssa, jonka myötä korruptio ja erinäiset hyväveli-

verkostot ovat yleisiä. Koheesio järjestelmän sisällä säilytetään valtion suoralla tai 

epäsuoralla median hallinnalla, mikä osaltaan vähentää ja luo edellytykset ilmaisunvapauden 

hallinnalle. (ibid.) Kytkökset eri järjestelmien välillä ovat luonteeltaan taloudellisia ja 

valtioiden rajat ylittäviä. Useimmiten ne ilmenevät paikallisten oligarkkien ja venäläisten 

vastaavien läheisinä suhteina. Tiiviit taloudelliset suhteet vahvistavat Moskovan 

vaikutusvaltaa alueella, mitä tuetaan pehmeän vallankäytön avulla. Tätä on toteutettu 

aktiivisesti 2000-luvun aikana. (ibid) Suomen Ulkopoliittisen instituutin raportti Venäjän 

muuttuva rooli Suomen lähialueilla (2016) kuvaa järjestelmää käsitteellä sistema. Olennaista 
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järjestelmälle on talouden ja politiikan tiivis keskinäinen vuorovaikutus, epävirallisten 

järjestelyjen merkittävä painoarvo sekä vallan verkostomainen luonne.  

Värivallankumoukset ovat jälkineuvostoliittolaista poliittista järjestelmää vastaan 

suuntautuneita ilmiöitä, jotka ovat syntyneet ajan kuluessa ja tiedon saatavuuden 

kehittymisen myötä. Ilmiö ei ole toteutunut kaikissa entisissä neuvostotasavalloissa, vaan 

enimmäkseen niissä, joissa on ollut yhteyksiä ja halua lähentyä kohti Eurooppaa. Väestön 

kyllästyminen järjestelmän korruptioon sekä viestintäteknologian kehitys loi edellytykset 

sekä keinot värivallankumouksien toteuttamiseen. Järjestelmiä vastustaneilla 

kansanliikkeillä oli lukuisia yhteisiä piirteitä. Niistä kaikki ovat syntyneet reaktioina 

vilpilliseksi katsottuihin vaaleihin. Valtion väkivaltakoneiston passiivisuus – joko sympatian 

tai esteiden johdosta – varmisti kansanliikkeiden onnistumisen. (Stent 2014, 100.) 

Poliittisen opposition kyky järjestäytyä ja organisoida sekä yhdistää väestöä, yhdistettynä 

kehittyneeseen viestintäteknologiaan ja median tukeen, loi liikkeille onnistumisen 

edellyttämän massan. (Stent 2014, 100-101.) Värivallankumousten ymmärtämisestä tekee 

tärkeän se, että entisten neuvostotasavaltojen ja Venäjän poliittiset järjestelmän muistuttavat 

toisiaan, kuten Stent (2014, 101) ilmaisee. On kyse tilanteesta missä ulkoisen ja sisäisen 

politiikan ero on näennäistä ja enemmänkin keskenään yhteen kietoutunutta. Täten maiden 

välille muodostuu eräänlainen jatkumo, minkä myötä ilmiö voi siirtyä järjestelmästä toiseen. 

Tämän takia poliittisten valtajärjestelmien muutokset Venäjän rajojen ulkopuolella ovat 

Moskovalle uhkaavia (ibid). 

Värivallankumouksista merkittävin oli Ukrainan oranssi värivallankumous, joka toimi 

Venäjän ulkopolitiikalle ja poliittisen järjestelmän ylläpidolle tärkeänä merkkipaaluna. 

Poliittisen järjestelmän osalta kumous osoitti Moskovalle tarpeen toimia ennaltaehkäisevästi 

Venäjän sisällä. Tähän sisältyi poliittisten nuorisojärjestöjen luominen ja läntisten ei-

valtiollisten järjestöjen toiminnan rajoittaminen. Ulkopolitiikassa Ukraina nähtiin 

lopullisena esimerkkinä kilpailusta Yhdysvaltain ja Venäjän välillä entisten 

neuvostotasavaltojen alueilla. Stent huomauttaa tämän olleen kummallekin 

nollasummapeliä, vaikka retoriikasta voisi muuta päätellä. Yhdysvalloille kyse oli sen 

aikaisten ulkopoliittisen tavoitteiden saavuttamisesta, joista demokratian edistämisen oli 

yksi. (Stent 2014, 116.) Tämän mukaisesti Ukrainan värivallankumousta edeltäneissä 

vaaleissa Yhdysvaltain tavoitteena oli vaaliprosessin kelvollisuus, mikä olisi merkki 

demokraattisen prosessin etenemisestä entisissä neuvostotasavalloissa. (Stent 2014, 113) 
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Värivallankumoukset olivat läntisten ei-valtiollisten järjestöjen tukemia niin rahallisesti kuin 

koulutuksellisesti, mikä Stentin tulkinnan mukaan mahdollisti Yhdysvaltain syyllistämisen 

Moskovan toimesta. Yhdysvaltain näkeminen toimijana tässä suhteessa pohjautuu ei-

valtiollisten järjestöjen roolin väärinymmärrykseen. (Stent 2014, 101-102.) Sinikukka 

Saaren artikkeli Venäjän julkisen diplomatian strategiasta havainnollistaa Moskovan tapaa 

tulkita värivallankumouksia ja ei-valtiollisten järjestöjen roolia niissä. Värivallankumoukset 

nähtiin ensisijaisesti Venäjän vaikutusvaltaa vähentävinä ilmiöinä, joihin oli pyrittävä 

vastaamaan (Saari 2014, 50). Ei-valtiollisen järjestöt nähtiin valtiollisen politiikan jatkeena, 

ja tämän tulkinnan mukaisesti niiden toimintaan vastattiin oman järjestökoneiston 

luomisella. Ukrainan oranssi vallankumous kiihdytti tätä kehitystä, johon kuului muun 

muassa venäläismielisten nuoriso-, vähemmistö- ja separatistijärjestöjen sekä ajatuspajojen 

luominen ja tukeminen erityisesti entisten neuvostotasavaltojen alueilla. (Saari 2014, 56-57.) 

Saaren artikkeli osaltaan vahvistaa Stentin esitystä ei-valtiollisten järjestöjen roolin 

väärinymmärryksestä. Samalla nousee esille sisäisen ja ulkoisen politiikan häilyvä ero: 

Venäjän entisiin neuvostotasavaltoihin suunnatun julkisen diplomatian toimenpiteet ovat 

samankaltaisia kuin aikaisemmin mainitut vastaavanlaiset toimenpiteet Venäjän sisällä. 

Tarkastelu korostaa Venäjän tulkintaa värivallankumouksista aktiivisina läntisinä 

vaikutusyrityksinä, joka ei ole vailla pohjaa, vaikka ei-valtiollisten järjestöjen ja valtion 

suhde välinen suhde ymmärrettiin Moskovassa erilaisella tavalla. Yhdysvalloille 

demokraattisen järjestelmän syntyminen entisten neuvostotasavaltojen alueelle, joista 

erityisesti Ukrainan omasi suuren merkityksen, oli tärkeä politiikan onnistumisen mittari. 

Keskeisintä värivallankumouksiin liittyvässä tarkastelussa on se, miten sen avulla 

havainnollistetaan valtioiden rajojen häilyvyyttä Neuvostoliiton kattamalla alueella. Alueen 

poliittisen järjestelmät ovat monin tavoin toisiinsa kytkeytyneitä ja vallan rihmastot kulkevat 

Moskovan ja alueellisten pääkaupunkien välillä. 

4.4. Rubiconin ylitys 2000-luvun tapaan 

Yhdysvaltain ja Venäjän välinen suhde jatkoi värivallankumouksien aikana jatkunutta 

heikkoa kehityssuuntaa, jonka lisäksi Yhdysvaltain kansainvälinen asema oli edelleen 

tukala. Irakin ja Afganistanin jatkuvat levottomuudet, sisällissodan ja sissisodankäynnin 

muodossa, kuluttivat maan toimintakykyä ja sen eurooppalaiset liittolaiset jatkoivat 

etääntymistä uuden ja vanhan Euroopan jakolinjan mukaisesti (Stent 2014, 135). Stent toteaa 

Yhdysvaltain hallinnon tasapainotelleen kahden huomion kanssa. Oli päätettävä vapautta ja 
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demokratiaa edistävän ulkopolitiikan, Freedom Agendan, painoarvosta Venäjän kanssa 

toimiessa. Ja toisaalta oli päätettävä Venäjän sisäiselle kehitykselle annettavasta 

painoarvosta maiden välisessä suhteessa. Käytännössä tämä tarkoitti muutosta: Venäjän 

merkitys Yhdysvaltain ulkopolitiikassa oli liikkeessä. (Stent 2014, 136.) Ajankohta merkitsi 

myös Venäjälle muutosta: maan taloudellinen ja demografinen syöksykierre oli katkennut ja 

kansalaisten elintaso sekä talous olivat kasvamaan päin (ibid). 

Yhdysvaltain hallinnon sisäinen keskustelu Venäjään liittyvistä poliittisista linjavalinnoista 

siirtyi ajan myötä arvopohjaisen policyn kannalle. Se ei kuitenkaan edistänyt 

kokonaisvaltaista lähestymistapaa Venäjän kanssa toimiessa. (Stent 2014, 137.) 

Yhdysvaltain poliittisen toiminnan sisällön aitouteen ei lähtökohtaisesti uskottu. Venäläinen 

poliittinen eliitti tulkitsi sen ”vanhanaikaisena” geopoliittisena kamppailuna 

vaikutusvallasta entisissä neuvostotasavalloissa. Freedom agenda nähtiin pelkästään tämän 

toiminnan työvälineenä. (Stent 2014, 141.) Kuten edellä on tuotu esille, 

värivallankumoukset uhkasivat jälkineuvostoliittolaisen poliittisen järjestelmän vakautta. 

Tämän myötä Yhdysvaltain arvopohjainen linjavalinta Venäjän suhteen oli jälkimmäisen 

poliittista järjestelmää uhkaava valinta, mikä selittää pehmeän turvallisuuden vähäistä 

läsnäoloa tutkimusaineistossa. 

Yhdysvaltain merkitystä suurvalta-aseman luomisessa tilanne ei kuitenkaan muuttanut 

(ibid). Sen merkitys aukenee tarkastelemalla konstruktivistista kansainvälisen politiikan 

teoriaa, joka on yksi tapa lähestyä aihepiiriä. Kuitenkin, jos palataan aiemmin käsiteltyyn 

geopolitiikan teoriaan, jossa Moisio asettaa identiteetille painoarvoa tulkittaessa 

geopoliittista diskurssia, on valtiolliseen identiteettiin vaikuttavien tekijöiden tarkastelu 

paikallaan. 

Anne Clunan, teoksessaan The Social Construction of Russia’s Resurgence: Aspirations, 

Identity, and Security Interests (2009), käsittelee Venäjän paluuta kansainvälisen politiikan 

areenalle. Kansainvälisten suhteiden ja sosiaalipsykologian tutkimuksen avulla hän analysoi 

Venäjän valtiollista identiteettiä määrittäviä tekijöitä. Tässä mielessä eräs tärkeä tekijä 

identiteetin muodostumisessa on toiseus, jonka kautta oma identiteetti muodostuu (Clunan 

2009, 6). Identiteetti ja historia ovat toisiinsa kytkeytyneitä asioita, jotka tarjoavat 

toimijoille, jotka ymmärretään tässä yhteydessä valtion poliittisena eliittinä, retorista 

työstettävää. Tämä prosessi puolestaan määrittää käsitystä valtiollisesta identiteetistä ja 

historian merkityksellisistä osasista. (Clunan 2009, 13.) Kansallinen identiteetti on siis 

ymmärrettävä poliittisen eliitin keskinäisen debatin tuloksena siitä, mikä on valtion paikka 
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ja tarkoitus maailmanpolitiikassa huomioiden historian, sisäisen kehityksen ja ulkoisen 

vaikutuksen merkityksen (Clunan 2009, 20). Onkin huomioitava, että erityinen merkitys 

Venäjän valtiolliselle identiteetille on sen historiallinen suurvalta-asema sekä pyrkimys sen 

tavoittamiseksi uudelleen. (Clunan 2009, 16) Suurvallan asema muodostuu siis osittain 

vertaisten tunnustuksen kautta.  

Yhdysvaltain huomion jakautuminen lukuisiin suuntiin ja Venäjän painoarvon suhteellinen 

väheneminen Yhdysvaltain ulkopolitiikassa tuotti Moskovassa tyytymättömyyttä, sillä maan 

saamalla huomiolla eli eräänlaisella vertaisuuden osoittamisella oli suuri merkitys. 

Vähenevä merkitys Yhdysvaltain ulkopolitiikassa niin yleisesti kuin Irakin sotaa 

edeltäneessä diplomaattisessa liikehdinnässä värivallankumousten lisäksi johtivat maiden 

välisen suhteen rapautumiseen. (Stent 2014, 123.)  Kehityssuunnan voidaan katsoa 

saavuttaneen eräänlaisen symbolisen merkkipaalun vuoden 2007 Münchenin 

turvallisuuskonferenssissa. Ronald Asmus kuvailee presidentti Putinin pitämää puhetta 

edeltäneen ilmapiirin toiveikkaana, olihan Venäjä ensimmäistä kertaa edustettuna 

konferenssissa ja kutsun katsottu edustaneen yritystä parantaa Venäjän ja lännen välejä. 

(Asmus 2010, 103-105) Presidentti Putinin pitämä Münchenin puhe käsitteli maiden välisen 

suhteen ongelmakohtia suoraviivaisesti. Demokratian levittäminen, maailman 

yksinapaisuus, voimankäyttö ja YK:n sivuuttaminen olivat läsnä Yhdysvaltoja kohti 

suuntautuneessa kritiikissä (Stent 2014, 147-148). Naton laajentuminen, 

ohjuspuolustusjärjestelmä ja Kosovon kysymys nousivat myös esiin kritiikkinä (Asmus 

2010, 103-105). Münchenin puhe voidaan nähdä symbolina perinpohjaiselle 

suhdannemuutokselle maiden välisessä suhteessa. Stentin viittaus Dimitri Treninin 

tulkintaan Münchenin puheesta on tältä osin osuva: Venäjä poistui lännestä ja on aloittanut 

oman konstellaationsa luomisen (Stent 2014, 149). Muutos ei siis rajoittunut ainoastaan 

maiden välille, vaan sen voidaan katsoa koskeneen Venäjän ja läntisen poliittisen 

konstellaation – läntisen geopoliittisen rakenteen – välistä suhdetta.  

4.5. Ohjuskilpi symbolina Yhdysvaltain läsnäolosta 

Yhdysvaltain Eurooppaan suunnittelema ohjuspuolustusjärjestelmä on läsnä 

tutkimusaineistossa, minkä vuoksi tarkastelu järjestelmän historiasta on kontekstin kannalta 

arvokasta. Tarkastelu havainnollistaa yhtä Moskovan ja Washingtonin välisen suhteen 

kipukohdista sekä Euroopan yhdistymistä kysymyksen käsittelyn yhteydessä. Samalla 
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nousee esille maantieteen symbolinen merkitys ja järjestelmän teknisen suorituskyvyn 

merkityksen toissijaisuus.  

Stent jäljittää keskustelun alkupisteen vuosituhannen alkupuolelle. Alkusoitto 

ohjuspuolustusjärjestelmästä syntyvälle diplomaattiselle kiistalle syntyi Yhdysvaltain 

yksipuolisesta irtautumisesta ABM-sopimuksesta.5 Sopimus oli säädellyt Yhdysvaltain ja 

Neuvostoliiton mannertenvälisten torjuntaohjusten arsenaaleja vuodesta 1972 alkaen. Se 

muodosti kiintopiisteen suurvaltojen väliselle suhteelle ja Neuvostoliiton romahduksen 

jälkeen sopimus mahdollisti Venäjälle tavan osoittaa yhdenvertaisuutta Yhdysvaltoihin 

verrattuna (Stent 2014, 72). Nuoremman Bushin hallinto irtautui sopimuksesta, jotta 

ohjuspuolustusjärjestelmän rakentaminen mahdollistuisi (Stent 2014, 60). Stent esittää kahta 

tasoa Moskovan reaktioille: Julkisesti vastaanotto oli kohteliaan diplomaattinen, mutta 

pinnan alla irtautuminen aiheutti pettymyksen. Osaltaan Yhdysvaltain toiminta oli osoitus 

Moskovan mielipiteen vähäisestä merkityksestä. (Stent 2014, 73.) Nuoremman Bushin ja 

Putinin henkilökohtainen suhde osoittautui sopimuksesta irtautumisesta syntyneen kiistan 

yhteydessä merkitykselliseksi, sillä sen jälkimainingeissa maat solmivat uuden ydinaseiden 

määrää rajoittavan SORT-sopimuksen, vaikka sopimus oli sisällöltään vaatimattomampi 

verrattuna aikaisempiin SALT ja START-sopimuksiin.6 Se kuitenkin mahdollisti 

uskottavuuden säilyttämisen sisäpolitiikassa etenkin presidentti Putinille. (Stent 2014, 73-

74.) 

Jo tästä hetkestä lähtien asiaan liittyvää keskustelua hallitsi vaihteleva painotus sen suhteen 

mitä järjestelmällä tavoiteltiin ja mihin se todellisuudessa kykenisi. Järjestelmän tarkoitus 

oli suojata Yhdysvaltoja ja sen liittolaisia Iranin ja Pohjois-Korean mahdollisilta 

ohjusiskuilta. Järjestelmän tekninen suorituskyky oli mitoitettu saavuttamaan tämä tavoite. 

Moskovan näkökulmasta järjestelmällä uhattiin sen ydinaseen toimintakykyä, minkä lisäksi 

maantiede osoittautui merkitykselliseksi järjestelmän sijoituspaikkojen, Puolan ja Tšekin, 

takia. (Stent 2014, 153-154.) Järjestelmän sijoittaminen entisiin Varsovan liiton maihin oli 

Moskovalle ongelma. Päätöksen merkitys oli symbolinen, mikä osoittautui 

merkittävämmäksi kuin järjestelmän mahdollinen uhka Venäjän ydinasetta kohtaan. 

Symboliikan merkitys ei ollut yksipuolista, vaan myös vastaanottajille se oli osoitus 

                                                 
5 ABM (Anti-Ballistic Missile Treaty) 
6 SALT (Strategic Arms Limitation Talks), START (Strategic Arms Reduction Treaty) ja SORT (Treaty of 

Strategic Offensive Reductions) 



 

36 

 

Yhdysvaltain läsnäolosta; eräänlainen ” […] Yhdysvaltain tuen fyysinen ilmentymä […]”. 

(Stent 2014, 154.) 

Onkin tulkittavissa, että ainoa toimija, jolle ohjuspuolustusjärjestelmän fyysisellä 

suorituskyvyllä oli merkitystä, oli Yhdysvallat. Muille merkitys oli symbolinen, osoitus 

Yhdysvaltain läsnäolosta sen lukuisissa merkityksissä. Entisten Varsovan liiton maiden 

suhtautuminen kertoo niiden historiallisesta painolastista suhteessa Venäjään. Samalla 

nousee esille se seikka, että vanhan Neuvostoliiton etupiirillä oli edelleenkin merkitystä 

Venäjälle. Huomioitaessa se, että sekä Puola että Tšekki olivat jo tuolloin Naton jäsenmaita, 

korostuu järjestelmän symbolinen merkitys entisestään. Liittolaissuhde ei riittänyt, vaan 

haluttiin myös fyysisiä merkkejä uudesta geopoliittisesta rakenteesta, mitä järjestelmän osat 

symbolisoivat.  

Moskovan diplomaattinen vastaliike ohjuspuolustusjärjestelmälle pyrki hyödyntämään 

Yhdysvaltain ja sen eurooppalaisten liittolaisten välistä etäisyyttä. Vanhan ja uuden 

Euroopan jako päti edelleenkin: vanhat olivat järjestelmän suhteen varautuneempia kuin 

uudemmat maat. Stentin mukaan Moskovan yritykset painostaa eurooppalaisia valtioita 

diplomaattisesti kostautui, sillä sen myötä vanha ja uusi Eurooppa yhdistyivät tukemaan 

järjestelmä sijoittamista. (Stent 2014, 155.) Samassa yhteydessä Moskova pyrki edistämään 

virallisen yhteistyösopimuksen solmimista Naton ja Kollektiivisen turvallisuusjärjestön 

(jatkossa CSTO) välillä. Yritykset kuitenkin torjuttiin. (ibid.) Järjestelmään liittyvässä 

välienselvittelyssä oma näytöksensä oli Venäjän vetäytyminen TAE-sopimuksesta7 

joulukuussa 2007 vastalauseena päätökselle edetä ohjuspuolustusjärjestelmän 

perustamisessa. (Stent 2014, 155-156.)  

Järjestelmästä käyty keskustelu jatkui vielä presidentti Obaman kaudella yhtäläisellä 

menestyksellä. Yhteisymmärrystä järjestelmän luonteesta ei saatu aikaan ja Moskovan 

vastaehdotukset järjestelmän vaihtoehtoisista sijoituspaikoista eivät olleet Washingtonille 

uskottavia. (Stent 2014, 156; 225.) Puolan ja Tšekin aloitteellisuus järjestelmän tiimoilta 

jatkui, mikä edelleenkin korostaa järjestelmän symbolista merkitystä. Obaman hallinnon 

päätös muuttaa järjestelmän toimintakykyä vuoden 2009 toisella puoliskolla aiheutti 

Puolassa ja Tšekissä tyytymättömyyttä. Lopputulos kuitenkin säilyi: Moskovan ja 

Washingtonin välille ei edelleenkään syntynyt yhteisymmärrystä. Järjestelmä koettiin 

                                                 
7 Tavanomaiset aseet Euroopassa-sopimus 
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edelleen Moskovassa uhkana, joka vähensi Venäjän ydinpelotteen uskottavuutta ja täten 

asemaa suurvaltana. (Stent 2014, 226-229.) 

4.6. Kosovon kysymys 

Kosovon itsenäistyminen Serbiasta on vaikuttanut Venäjän ulkopolitiikkaan. Tästä syystä 

prosessin ymmärtäminen on yksi osanen myöhemmin läpi käytävää Georgian ja Venäjän 

välistä sotaa. Tulkinnat Kosovon itsenäistymisen vaikutuksesta Georgian alueella oleviin 

jäätyneisiin konflikteihin vaihtelevat. Tästä syystä itsenäistymiseen johtaneen prosessin 

pääpiirteinen tarkastelu on tarpeen.  

Entisen Jugoslavian alue on ollut läsnä Yhdysvaltain ja Venäjän välisessä suhteessa 1990-

luvulta lähtien. Stent esittää Venäjän alueeseen kohdistuvan huomion, etenkin Serbian 

kohdalla, pohjautuvan näkemykseen maasta ortodoksisten serbien suojelijana. Se on 

tarjonnut väkevän tarinan, jonka avulla Venäjän toiminta ja vaikuttaminen alueella 

legitimoidaan. Alueen kehitykseen liittyvät kysymykset ovat kerta toisensa jälkeen 

osoittautuneet merkittäviksi. Stent nostaa esille tosiasian, että Yhdysvaltain ja Venäjän 

väliset liennytysten ja lähentymisten kaudet ovat päättyneet Kosovon kysymyksestä 

kumpuaviin ongelmiin. (Stent 2014, 159.)  

Kosovon tapahtumat tuovat selkeästi esille Venäjän ja lännen välisen näkemyseron 

valtioiden suvereniteettiin liittyen. Keskeinen vaikuttava tekijä Naton väliintulolle 

Jugoslavian hajoamissodissa oli serbihallinnon toteuttama Kosovon albaanien etninen 

puhdistus. Venäjälle valtiollinen suvereniteetti osoittautui tätä tärkeämmäksi, mikä asettaa 

kyseenalaiseksi lännen ja Venäjän yhteisen arvopohjan. (Stent 2014, 160.) Moskovan 

näkökulmasta Nato toimi ilman YK:n mandaattia, oman alueensa ulkopuolella ja Moskovan 

etupiirissä (ibid). Tämä korostaa Moskovan näkökulman erilaisuutta: käsitys etupiireistä ja 

vanha kylmän sodan aikainen katsanto eivät kadonneet Venäjällä Neuvostoliiton 

romahduksen myötä, vaan säilyivät. On huomioitava, että Kosovon itsenäistyminen sekä 

Jugoslavian hajoamissodat kokonaisuutena havainnollistavat Venäjän ja lännen erilaisia 

toiminnallisia lähtökohtia kansainvälisessä politiikassa. Se luo arvokuilun niiden välille niin 

humanitääristen seikkojen kuin kansainvälisen politiikan periaatteiden osalta.  

Hannikainen ja Lundstedt (2016) ovat analysoineet tutkimusraportissaan Kansainvälisen 

oikeuden rooli nyky-Venäjän ulkopolitiikassa valtiosuvereenisuuden, asevoiman käytön 

kiellon ja kansojen itsemääräämisoikeuden merkitystä. Venäjän kansainvälisen oikeuden 

tulkinnat ovat muuttuneet vuodesta 2007 alkaen. Tutkijat ovat havainneet muutoin 
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johdonmukaisessa linjassa poikkeuksen entisten neuvostotasavaltojen suhteen, mikä rikkoo 

kansainvälisen oikeuden periaatteita. Moskovan linjaus erityisoikeuksista tällä tietyllä 

alueella asettaa entiset neuvostotasavallat eri luokkaan kansainvälisen oikeuden suojan 

ulkopuolelle. Linjalla on oma historiansa, joka juontuu Neuvostoliiton aikaiseen Brezhnevin 

doktriiniin, joka rajoitti sosialististen valtioiden päätäntävaltaa. (Hannikainen & Lundstedt 

2016, 67; 72-73.) Valtiolliseen suvereniteettiin liittyvät näkemykset ilmenevät täten myös 

Venäjän lähialueilla. Venäjän esittämät erityisoikeudet entisten neuvostotasavaltojen 

alueilla luovat erilaisia suvereniteetin tasoja. Käytännössä Venäjälle valtioilla on erilaisia 

itsemääräämisen tasoja, kuten ero sen suhtautumisessa lähiulkomaihin ja ulkomaihin tuo 

esille. 

Lännessä Kosovon yksipuolinen itsenäistyminen tulkittiin ainutlaatuisena, sui generis, 

tilanteena ilman ennakkotapausta. Moskova tulkitsi tapauksen kansainvälisen oikeuden 

vastaisena ja kansainvälistä tasapainoa järkyttävänä tekona. (Stent 2014, 161.) Lännen 

väliintulo herätti Moskovassa huolta saman toistumisesta Venäjän eri maakunnissa, 

erityisesti Tšetšeniassa. (Stent 2014, 160) Asmus esittää Yhdysvaltain ja Euroopan unionin 

jättäneen huomioimatta sekä Kosovon kytköksen Kaukasuksen jäätyneisiin konflikteihin 

että itsenäistymisen erityisluonteen painottamisen vaikutuksia Moskovan toimintaan. 

Yksiselitteisesti halu ratkaista Kosovon ongelma osoittautui tärkeämmäksi kuin 

mahdollisten kehityssuuntien arviointi ja niihin varautuminen. (Asmus 2010, 87-88.) Stent 

jakaa myös näkemyksen Kosovon itsenäistymisen vaikutuksesta Kaukasuksen jäätyneisiin 

konflikteihin (Stent 2014, 161). 

Kaukasuksen jäätyneitä konflikteja on vertailtu Kosovon itsenäistymisprosessiin. Alueiden 

vertailu asettaa näiden argumenttien sisällön tarkasteltavaksi sekä havainnollistaa alueiden 

yhteisiä piirteitä kansainvälisen oikeuden saralla ja niiden historiallisia eroja. Asmus (2010, 

97) nostaa esille yhtenäisyyden Kosovon ja Abhasian välillä. Näennäisesti kummankin 

kohdalla on kyse itsenäistymishaluisesta etnisestä vähemmistöstä, joka pyrkii irtautumaan 

emämaasta. Periaatteen tasolla kyse on valtiollisen yhtenäisyyden ja itsemääräämisoikeuden 

törmäyksestä ja tällöin vertailu alueiden välillä toimii. Historiaa tarkastellessa erot alueiden 

välillä osoittautuvat suuremmiksi. Asmus nostaa muutamia huomioita esille: alueiden 

väestöt olivat erilaiset, kummankin konfliktin juuret olivat erilaiset ja valmius toteuttaa 

demokratiaa vaihtelivat. (ibid.) Kuten edellä olevasta voidaan päätellä, Kosovon ja Abhasian 

tilanteiden vertaaminen on monin tavoin ongelmallista. Kosovon itsenäistymisprosessi 

ennakoituine ja ennakoimattomine vaikutuksineen osaltaan jatkaa edellä mainittua 
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logiikkaa, missä valtiollinen suvereniteetti painotetaan tärkeimmäksi kansainvälisen 

oikeuden periaatteeksi. Täten se selittää Moskovan retoriikassa toistuvaa suvereniteettiin 

painottuvan kansainvälisen oikeuden tulkinnan painottamista. 

4.7. Georgian sota konstellaatioiden kohtaamisena 

Neuvostoliiton harjoittama hajota-hallitse asutuspolitiikka loi olosuhteet sisäisten 

levottomuuksien synnylle konfliktialueille, kuten edeltävissä luvuissa on lyhyesti käsitelty. 

Jäätyneiden konfliktien juuret Neuvostoliiton asutuspolitiikassa ja Venäjän asevoimien 

läsnäolo alueilla osaltaan korostavat maan roolia konflikteissa. Erityisesti Transnistrian 

jäätynyt konflikti omaa juurensa Neuvostoliiton 14. armeijakunnan tuelle maan 

romahtamisen yhteydessä. (Stent 2014, 98-99.) Venäjän asevoimilla oli roolinsa myös 

Abhasian ja Etelä-Ossetian vallitsevan statuksen synnyssä 1990-luvun alkupuolella. Vastuu 

alueiden rauhanturvaoperaatioiden pääasiallisesta valvonnasta ja toteuttamisesta jäi 

Venäjälle (Asmus 2010, 64). Samalla Georgian ja Venäjän välisen sodan ensiaskeleita 

jäljitettäessä on huomioitava, että suhteet olivat alun pitäenkin heikoissa kantimissa, mutta 

selkeä muutos huonompaan päin käynnistyy Georgian oman ruusuvallankumouksen myötä 

(Asmus 2010, 1; Stent 2014, 168). Heidi Tagliavinin johtama tutkintakomissio huomioi 

konfliktin pitkät juuret omissa havainnoissaan: sitä ruokki alueen eri ryhmien historiallinen 

vastakkainasettelu, jota Neuvostoliiton asutuspolitiikka osaltaan vahvisti (IIFFMCG 2009, 

11).8 Tutkintakomission raportti ei kuitenkaan havainnoissaan nosta esille vuoden 2004 

ruusuvallankumouksen ja Mikheil Saakashvilin toiminnan vaikutuksia konfliktiin. 

Vaikka vallankumous ei jakanut oranssin vertaisensa merkitystä vuosien 2004 ja 2005 

taitteesta, se silti muutti Georgian poliittista järjestelmää merkittävällä tavalla ja heikensi 

Moskovan epäsuoraa ja henkilöyhteyksiin pohjautuvaa valtaa alueella. Osansa suhteiden 

heikentymisellä oli myös kansanliikkeen myötä valtaan nousseen presidentti Mikheil 

Saakashvilin suoraviivainen länsiyhteyden tavoittelu, mikä aiheutti närää Moskovassa. 

(Stent 2014, 169.) Etäisyyden ottaminen Venäjään nähden yhdistettynä sitä tukevan 

jälkineuvostoliittolaisen valtajärjestelmän romahtamiseen Georgiassa, luo näyttämön 

elokuun 2008 tapahtumille. 

Sotaa edelsi maiden välisen diplomaattisen sanaharkan kiihtyminen. Stent (2014, 169) 

nostaa tästä esimerkiksi diplomaattisen selkkauksen vuodelta 2006, jossa Tbilisi karkotti 

                                                 
8 Independent International Fact-Finding Mission on the Conflict in Georgia. Jatkossa käytetään lyhennettä 

IIFFMCG. 
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neljä venäläistä diplomaattia maasta vakoilun takia. Tämä diplomaattinen loukkaus aiheutti 

vastatoimenpiteitä Venäjällä, joiden myötä muun muassa georgialaiset elintarvikkeet 

asetettiin boikottiin. Samanaikaisesti Venäjä aloitti passien jakamisen Abhasian ja Etelä-

Ossetian asukkaille. Vuoden 2008 kesän aikana kumpikin maa järjesti sotaharjoituksia 

tilanteen kiristymisen vuoksi, minkä myötä kummankin osapuolen sotilaallinen valmius ja 

varustelu kasvoi elokuuta lähestyttäessä. (ibid.) Tutkintakomission raportti korostaa 

sotilaallisen vastakkainasettelun kasvaneen alueella vuoden 2008 kevään aikana, mistä 

osapuolten ilmatoiminnan kasvu oli ensimmäisiä merkkejä. Kiristyneen tilanteen painopiste 

oli alkukesästä 2008 Abhasian maakunnassa, josta räjähdykset Abhasian pääkaupungin 

hallintoalueella ja tienvarsipommit Georgiassa toimivat esimerkkeinä. Painopiste siirtyi 

tämän jälkeen Etelä-Ossetian maakunnan alueelle, missä yhteenotot paikallisten ja 

georgialaisten joukkojen kanssa kiihtyivät elokuun lähestyessä. (IIFFMCG 2009, 18-19.) 

Osapuolten toiminnan vastavuoroisuus ei kuitenkaan jatkunut. Suurin osa valmiudessa 

olleista georgialaisista joukoista kotiutettiin sadonkorjuuta varten (Asmus 2010, 31-32).  

Janne Tähtisen yleisesikuntaupseerin diplomityö Georgian sodan tarkastelu strategisen 

iskun toteutusperiaatteiden ja torjunnan näkökulmasta avaa sotaa edeltäneitä valmisteluja 

Venäjän toimesta. Venäläisjoukkojen ripeä toiminta sodassa edellytti mittavaa valmistelua, 

joka oli alkanut kevään 2008 aikana (Tähtinen 2013, 99). Asmus tuo saman seikan esille 

omassa teoksessaan. Sotaa edelsi infrastruktuurin, muun muassa rautatieverkon, 

uudistaminen Abhasian alueella, joukkosiirtojen toteuttaminen separatistimaakuntien 

alueille sekä uusien asejärjestelmien toimittaminen sekä separatisteille että alueella olleille 

venäläisjoukoille (Asmus 2010, 165). Tutkintakomission raportti omalta osaltaan tukee 

Asmuksen esittämiä huomioita niin infrastruktuurin parantamisen, joukkojen määrän 

kasvattamisen kuin sotilaallisen kaluston päivittämisen osalta (IIFFMCG 2009, 18-19). 

4.7.1. Sodan kulku 

Moskovalla oli edellytykset toteuttaa hyökkäys Georgiaan, kuten edellä on tuotu esille. 

Ennusmerkkien ja havaintojen osoittaman suunnan vääjäämättömyyttä ei kuitenkaan pystytä 

osoittamaan. Samalla Tbilisin oma rooli konfliktin kipinänä on kiistaton. Useista lähteistä 

tarkasteltuna taakka ensimmäisen kiven heittämisestä lankeaa Tbilisin harteille: sota alkoi 

Etelä-Ossetian pääkaupunkiin kohdistetulla tykistöiskulla elokuun 7. päivän iltana (Stent 

2014, 171; IIFFMCG 2009, 10; 19). Venäjän sotavoimien pääjoukko siirtyi Etelä-Ossetian 

maakuntaan seuraavan päivän aikana ja murensi sitä vastassa olleet georgialaisjoukot. Tätä 
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seurasi sotatoimien laajentuminen Georgian alueelle kummankin separatistimaakunnan 

suunnasta. (Stent 2014, 171.) Sotatoimia seurasi myös mittava kyberiskujen sarja, mikä 

lamautti Georgian valtiollisia toimintoja (Stent 2014, 171; Asmus 2010, 166-167). 

Molemminpuolinen tulitauko julistettiin 12. elokuuta. Elokuun 25. Venäjän tunnusti 

Abhasian ja Etelä-Ossetian itsenäisyyden. (Stent 2014, 171.) Separatistimaakuntien 

itsenäisyyden tunnustaminen loi uuden rajan Georgian valtiolliselle yhtenäisyydelle sekä 

sementoi konfliktiasetelman pysyvyyden alueelle. 

Sodan rauhanneuvotteluita asettui vetämään Ranskan silloinen presidentti Nicolas Sarkozy. 

Samalla Yhdysvallat joutui prosessissa sivummalle, mikä loi jännitteitä Atlantin takana 

(Stent 2014, 173). Tulkinta siitä, oliko Yhdysvallat pakotettu jäämään sivuun vai tehtiinkö 

siitä tietoinen päätös, riippuu asiaa tarkastelevasta tutkijasta. Tässä yhteydessä Asmus (2010, 

189-190) on avoimempi kuin Stent, ja toteaa Bushin hallinnon tehneen päätöksen vetäytyä 

suorasta välittäjän roolista, jotta Yhdysvaltain ja Venäjän välisen suoran konfliktin riski 

pienenisi. Vastuun siirtyminen Ranskalle oli Bushin hallinnolle luonteva ratkaisu, sillä 

maiden välinen suhde oli Sarkozyn kaudella hyvä ja samalla maan eurooppalaisille 

liittolaisille siirtyisi lisää vastuuta. Yhdysvaltain eurooppalaisille liittolaisille vastuun siirto 

oli osoitus Bushin hallinnon heikkoudesta sen viimeisinä kuukausina. Osansa oli myös 

Irakin sodan edelleen vaikuttaneilla jälkimainingeilla sekä vähentyneellä vaikutusvallalla 

Venäjää kohtaan. (ibid.) Merkittävä rooli vastuun siirtämisellä oli Yhdysvaltain ja Venäjän 

heikentyneellä keskusteluyhteydellä: yhteydenpito hallintojen välillä oli heikentynyt 

(Asmus 2010, 190). Stentin (2014, 173-174) mukaan ainoastaan Yhdysvaltain ja Venäjän 

asevoimien komentajien, amiraali Mike Mullenin ja kenraali Nikolai Makarovin, välinen 

yhteydenpito toimi ja osoittautui konfliktin aikana arvokkaaksi, sillä se mahdollisti Georgian 

Irakiin lähettämän joukko-osaston palaamisen maahan. 

Tulkinnat sodan alusta vaihtelevat osapuolesta riippuen. Georgian hallinto vetosi 

oikeuteensa puolustautua venäläisten joukkojen maahantunkeutumista vastaan; Venäjän 

hallinto georgialaisten toteuttaman kansanmurhan estämiseen (Stent 2014, 171). Kumpikin 

näkökulma voidaan kyseenalaistaa. Tagliavinin tutkintakomissio ei kyennyt todentamaan 

Georgian hallinnon esittämiä väitteitä venäläisten joukkojen uhkaavista siirroista. Kuitenkin 

erinäisiä merkkejä tämän suuntaisesta toiminnasta on todettavissa. Lukuisten lähteiden 

perusteella on kuitenkin kyetty todentamaan Venäjän kouluttaneen ja varustaneen 

separatistimaakuntien joukkoja ennen elokuuta 2008, palkkasotilaiden ja vapaaehtoisten 

joukkojen siirtymisiä Etelä-Ossetiaan sekä venäläisten joukkojen läsnäoloa, jotka eivät 
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olleet maakunnassa rauhanturvatehtävissä. (IIFFMCG 2009, 20.) Asmus esittää omassa 

teoksessaan pohjaten georgialaisviranomaisten tietoihin, että maiden välisellä rajalla 

havaittiin joukkojen ja panssareiden liikettä sotaa edeltävinä tunteina, mutta havaintojen 

tarkkuus kärsi puutteellisen kaluston ja inhimillisen tekijän takia (Asmus 2010, 35).  

Georgialaisten joukkojen toimintaa Etelä-Ossetian maakunnassa on hankalaa analysoida 

sodan ja tiedonkulun sekavuudesta johtuen. Tutkintakomission raporteissa todetaan tilanteen 

olleen erityisen altis ihmisoikeusrikkomuksille johtuen lukuisista osapuolista ja konfliktin 

tasoista (IIFFMCG 2009, 10). Asmuksen esittämän ja EU:n tutkintakomission raportin 

perusteella siviileihin kohdistuneita sotarikoksia tapahtui. Separatistimiliisien toiminnasta 

georgialaisvähemmistöjä kohtaan on todisteita. Esimerkiksi georgialaisia kyliä 

suunnitelmallisesti ryöstettiin ja tuhottiin sodan aikana. (Asmus 2010, 46-47; IIFFMCG 

2009, 10-11; 27.) Tutkintakomissio ei löytänyt todisteita eikä kansainväliseen oikeuteen 

pohjautuvia perusteita väitteille georgialaisjoukkojen toteuttamasta kansanmurhasta Etelä-

Ossetiassa. Kansanmurhan nimike edellyttää erityistä aikomusta toteutukseen, jota 

georgialaisilla joukoilla ei katsottu olevan. (IIFFMCG 2009, 26.) 

Argumentti, jossa vedotaan kansanmurhan estämiseen, asettuu kyseenalaiseksi, kun 

huomioidaan Asmuksen (2010, 28-29; 34) esittämän pohjalta, että Tskhinvali, Etelä-

Ossetian pääkaupunki, oli evakuoitu ennen sodan alkua. Väitteet kansanmurhasta Etelä-

Ossetiassa eivät ole tähän mennessä osoittautuneet tutkintakomission havaintojen 

perusteella todeksi. Kuvaavaa on se, että kansanmurhaan vetoava argumentointi on 

vähentynyt sitä mukaa, kun todisteet sen tapahtumisesta uupuvat. (IIFFMCG 2009, 17; 21.) 

Tutkintakomission raportissa sodan aloittanut tykistöisku todetaan yksiselitteisesti 

kansainvälisen oikeuden vastaiseksi teoksi. Iskun mittakaava – iskussa käytettiin raskasta 

tykistöä sekä raketinheittimiä – oli suhteutettuna tilanteeseen, jossa georgialaisia kyliä 

tulitettiin kranaatinheittimillä, liiallinen. (IIFFMCG 2009, 22-23.) Asmus (2010, 45-46) 

kuitenkin huomauttaa, että väitteitä tykistöiskun aiheuttamista siviiliuhreista on hankala 

osoittaa todeksi, sillä sodan alkuvaiheessa georgialaiset joukot valtasivat verrattain ehjänä 

säilyneen ja evakuoidun Tskhinvalin.  

4.7.2. Reaktioista Euroopassa 

Eurooppalaisten valtioiden joukossa Georgian sota herätti reaktioita uuden ja vanhan 

Euroopan jakolinjan mukaisesti. Uuden Euroopan pettymys Yhdysvaltoja ja vanhaa 

Eurooppaa kohtaan oli mittava ja Naton Bukarestin konferenssi koettiin erityisen 
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merkittävänä virstanpylväänä. Konferenssissa käsitellyt Georgian ja Ukrainan MAP-

ehdokkuudet (Membership to Action Plan) nähtiin menetettyinä mahdollisuuksina rauhan 

takaamiseen Euroopassa. (Stent 2014, 174.)  Hans Mouritzen ja Anders Wivel luovat lisää 

selkeyttä eurooppalaisten valtioiden reaktioihin. Eurooppalaisten valtiot eivät reagoineet 

yhtenäisesti sotaan. Maat voidaan jaotella niiden reaktioiden perusteella haukkoihin, joiden 

joukossa oli vaihtelua reaktioin laadun suhteen, ja kyyhkyihin, jotka pyrkivät kautta linjan 

sitomaan Venäjää tiiviimmin läntiseen yhteistyöhön. Ainoastaan Italia osoitti ymmärrystä ja 

epäsuoraa tukea Venäjän toimille. (Mouritzen&Wivel 2009, 113-114.) Henrik Boesen 

Lindbo Larsen (2012) esittää analyysissään eurooppalaisten valtioiden reaktioiden 

pohjautuneen niiden aikaisempiin geopoliittisiin kokemuksiin. Tämä menneisyyden 

geopolitiikka oli mahdollista sodan kaukaisuudesta johtuen, mikä mahdollisti toiminnan 

pohjaamisen menneisiin kokemuksiin (Larsen 2010, 104). Kokonaisuutena Länsi reagoi 

sotaan kriittisesti. Euroopan sisällä kuitenkin oli linjaeroja. Iso-Britannia, Puola, Viro, 

Latvia ja Liettua edustivat kovaa linjaa suhteessa Venäjään; Ranskan ja Saksan noudattaessa 

sovittelevaa, mutta silti toiminnan tuomitsevaa linjaa. (Bowker 2009, 198.) Sodan 

jälkimainingeissa Venäjän voimankäyttö ei saanut suurta tukea sen CSTO:n parissa, eikä 

Kiinalta (ibid). 

Sodassa yhdistyy monia erilaisia teemoja, jotka ovat olleet läsnä Yhdysvaltain ja Venäjän 

välisessä suhteessa, kuten läntisen poliittisen konstellaation laajentuminen ja entisen 

Neuvostoliiton alueen jäätyneet konfliktit. Samalla Moskova yritti estää Georgian läntisen 

suuntautumisen jatkumista. Venäjän ja Yhdysvaltain välisissä neuvotteluissa sodan 

loppuvaiheilla Moskovan vaatimuksena oli Saakashvilin vaihtaminen.  (Stent 2014, 173.) 

Konflikti oli näennäisesti Georgian ja Venäjän välinen, mutta kuten Stentin esityksestä 

voidaan päätellä, sen yllä on toinen taso. Stent katsoo sodan olleen Venäjän vastaus sen 

naapureiden pyrkimyksille integroitua läntiseen poliittiseen konstellaatioon (2014, 171).  

Yhdysvaltain ja Venäjän suhteiden osalta sota lopetti Irakin sodan jälkeisen suhteiden 

lämmittelyn. Moskovan ja Tbilisin välit olivat sodan jälkeen riekaleina. (Stent 2014, 176.) 

Eurooppalaisten valtioiden yhtenäisesti seisoivat Georgian alueellisen yhtenäisyyden takana 

sekä tuomitsivat Venäjän asevoimien suhteettoman voimankäytön. Kuitenkin reaktiot 

Venäjää kohtaan vaihtelivat, kuten edellä on tuotu esille. Stent katsoo sodan korostaneen 

Yhdysvaltain ja sen liittolaisten erilaisia lähestymistapoja Venäjän kanssa toimiessa sekä 

suhtautumisessa Georgiaan (ibid). 
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5. VENÄJÄN DIPLOMAATTINEN OPERAATIO 

5.1. Berliini 

Presidentti Dmitri Medvedev piti tutkimusaineiston ensimmäisen puheen kesäkuussa 2008 

Berliinissä Saksan poliittisille, parlamentaarisille ja yhteiskunnallisille vaikuttajille. Puhe 

käsitteli laajaa asioiden kokoelmaa, kuten taloutta, tulevaisuutta ja maiden yhteistä historiaa. 

Näiden lisäksi Medvedev esitteli puheessa ensimmäisen kerran ajatuksen Euroopan 

turvallisuusarkkitehtuurin muutoksesta (Medvedev 2008a). Medvedev linjaa jo puheen 

alkuosassa Venäjän tärkeimmät kansainväliset sekä sisäiset sitoumukset: 

laillisuusperiaatteen sekä kaikkien valtioiden, ja näistä etenkin isojen valtojen, sitoutumisen 

kansainvälisen oikeuden kunnioittamiseen.  

“[…] I want to say from the outset that in both international and internal affairs 

we are committed above all to the rule of law and to having all countries, above 

all the big powers, respect international law. […] This is all the more important 

now that the artificial bipolar system is giving way to a more natural poly-centred 

international system with the United Nations at its heart.” 

Medvedev näkee kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen entistä tärkeämpänä asiana, 

koska keinotekoinen kaksinapainen malli on tekemässä tilaa luonnollisemmalle 

moninapaiselle kansainväliselle mallille, jonka sydämenä toimii Yhdistyneet kansakunnat 

(Jatkossa YK). Moninapaisuus on akateemisen ja maailmanpolitiisen sanaston 

välimaastossa oleva käsite. Tämä tekee siitä hankalasti määriteltävän ja täten oivan retorisen 

selviön, jonka avulla tehdä toimintasuosituksia. Medvedev luo samanaikaisesti 

vastakkainasettelun kaksinapaisen ja moninapaisen maailman välille. Samalla hän tukee 

argumenttia kansainvälisen järjestelmän muutoksesta esittämällä edellisen keinotekoisena ja 

jälkimmäisen luonnollisena järjestyksen muotona. Moninapaisuus on Berliinissä 

argumentaation ensimmäinen retorinen selviö. Kansainvälisen oikeuden merkityksen 

painotus on ymmärrettävissä, kun tarkastellaan ajankohdan historiallista kontekstia. 

Jugoslavian hajoamissodista alkanut prosessi oli edennyt 17. helmikuuta 2008 Kosovon 

antamaan itsenäistymisjulistukseen. Maan itsenäistyminen toimi maailmanpolitiikan 

vedenjakajana, etenkin läntisen poliittisen konstellaation ja Venäjän välillä. 

Medvedev näkee maailman kehittyvän eteenpäin kohti useamman keskeisen valtiollisen 

toimijan muodostamaa kokonaisuutta, jossa valtioilla on jonkinlaiset yhteiset pelisäännöt 

sekä tasaveroinen asema. Valtioiden tasa-arvoisuuden ja yhteisten pelisääntöjen myötä 

maailma muuttuu ymmärrettäväksi ja ennen kaikkea ennakoitavaksi. Medvedevin esille 
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nostamat teemat, kuten maailmanjärjestyksen muutos ja sen suunnan toteaminen, 

tulevaisuuden järjestyksen ja euroatlanttisen alueen ongelmien hahmottelu ovat merkkejä 

kasvavasta aloitteellisuudesta kansainvälisellä kentällä. Bobo Lo (2009) esittääkin aloitteen 

juuri tästä syystä poikkeukselliseksi Venäjän ulkopolitiikassa, jossa Neuvostoliiton 

romahduksen jälkeen muutoksen estäminen on ollut yleisempää kuin uuden luominen. Tämä 

aktiivisuuden korostaminen on esillä Berliinin puheessa: 

”The future world order is directly linked to the future of Europe, the whole 

Euro-Atlantic region, and therefore the future of European civilisation in its 

entirety.  

I am certain that we cannot resolve Europe’s problems until we achieve a sense 

of identity and an organic unity between all of its integral components, including 

the Russian Federation. Having cast aside the Soviet system and any idea of its 

restoration, Russia has laid the foundations of a state that is completely 

compatible with the rest of Europe, or to be more precise, with the best of all that 

makes up the common heritage of European civilisation. 

To use the words of John Le Carré, Russia has ’come in from the cold’ after 

almost a century of isolation and self-isolation. […]” 

Sitaatti sisältää viittauksen John Le Carrén (2018) vakoiluromaaniin Mies kylmästä, joka 

kuvaa länsimaiden vakoojien toimintakeinoja, jotka olivat usein kaikkea muuta kuin 

länsimaisten arvojen ja ihanteiden mukaisia. Paluu kylmästä itsessään on ilmaus, joka kuvaa 

paluuta eristäytymisestä tai aktiivisen roolin tavoittelua.9 Sitaatin avulla Medvedev nostaa 

käsittelyyn Venäjän eristäytymisen ja eristämisen. Tämä viittaus sitoo Venäjän 

vastakkainasettelun leimaamaan menneisyyteen ja toimii samalla toteamuksena sen omasta 

menneisyydestä ja liittää sen lähemmäksi eurooppalaisten valtioiden yhteisöä. Medvedev 

toteaa Venäjän palanneen takaisin ruotuun ja tasapainottavan aikaisemman vuosisadan 

tapahtumia nykyhetken aloitteellisuudella. 

Medvedev toteaa Euroopan, euroatlanttisen alueen sekä näiden myötä myös eurooppalaisen 

sivilisaation tulevaisuuden olevan uuden maailmanjärjestyksen kannalta keskeisiä tekijöitä. 

Euroopalla on myös ongelmia, joita ei voida yhdessä ratkaista, ennen kuin Euroopan valtiot 

saavuttavat identiteetin ja orgaanisen yhtenäisyyden (organic unity) kaikkien keskeisten 

osien kanssa, joihin myös Venäjän kuuluu. Mihin Medvedev katsoo Venäjän palanneen? 

Hän kutoo kasaan suurta kokonaisuutta sekä häivyttää pois eroavaisuutta – siis jonkinlaista 

rajaa – Euroopan ja Venäjän väliltä, korostamalla yhteistä ongelmien ratkaisua sekä yhteisen 

identiteetin löytämisen tarvetta. On siis tulkittavissa, että palaaminen merkitsee 

                                                 
9 https://www.merriam-webster.com/dictionary/come%20in%20from%20the%20cold 
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Medvedeville paluuta itsestään selvään eurooppalaisten valtioiden yhteisöön. Toisin sanoen 

eurooppalaisuus on Medvedevin argumentaatiossa retorinen selviö. Medvedevin 

argumentaatio ei sellaisenaan ole uutta, sillä hän jatkaa Venäjän johtajien perinnettä, jossa 

korostetaan Venäjän yhteyksiä eurooppalaiseen sivilisaatioon ja kulttuuriin. (Oldberg 2011, 

35) Medvedev luokittelee Venäjän tähän yhteyteen osaksi eurooppalaisuutta. Samalla hän 

liittää uuden maailmanjärjestyksen, johon aikaisemmin mainittu moninapaisuuden selviö 

olennaisesti kytkeytyy, ja eurooppalaisuuden osaksi isompaa kokonaisuutta, joka toimii 

ratkaisuna Eurooppaa vaivaaville ongelmille. 

Medvedev tuo esille, kuinka Venäjä on luonut itselleen muun Euroopan kanssa yhteneväisen 

valtiopohjan, jättämällä neuvostojärjestelmän sekä sen palauttamisesta haaveilun 

menneisyyteen. Medvedevin mukaan yhteensopivuus löytyy niistä asioista, jotka 

muodostavat eurooppalaisen sivilisaation parhaan perimän. Tälle yhteensopivuudelle löytyy 

akateemisia perusteita, mikä luo perusteet tulkinnalle eurooppalaisuudesta retorisena 

selviönä. Tapani Kaakkuriniemi (2010) esittää osiossaan teoksesta The East and the Idea of 

Europe venäläisen geopoliittisen ajattelijan Vadim Cymburskijn teoretisointia. Cymburskij 

määrittelee venäläiselle sivilisaatiolle olennaiseksi piirteeksi tiiviin kytköksen länteen 

roomalaissaksalaisen Euroopan kautta (2010, 46-47). Medvedevin esityksessä tähän 

yhteiseen historiaan liittyy olennaisesti kamppailu ja voitto natsismista, jonka hän näkee 

olevan osa yhteistä henkistä ja moraalista perintöä. Eroja kurotaan viittaamalla ”meidän 

yhteiseen historiaamme” käsiteltäessä erilaisia lähestymistapoja Euroopan historiaan 

liittyen. Yhtenäisyyttä korostetaan myös venäläisen ja eurooppalaisen demokratian välillä. 

Niillä on yhteiset arvot sekä juuret roomalaisessa, germaanisessa ja ranskalaisessa 

oikeusperinteessä. Euroopan ja Venäjän jakama yhteinen historia ja arvot muodostavat, 

Medvedevin mukaan, perustan samankaltaiselle tavalle ajatella.  

Medvedev muodostaa eurooppalaisuuden selviötä yhdistämällä siihen toisen 

maailmansodan, demokratian ja jaetun historiallisen oikeusperinteen. Määrittelemällä 

eurooppalaisuuden valitsemallaan tavalla hän pystyy toistamaan argumentaatiota Venäjän ja 

Euroopan yhtenäisyydestä eri tavoin. Niin historia kuin oikeusperinne toimivat lankoina, 

joilla hän kutoo Venäjää osaksi eurooppalaisuutta. Silmiinpistävää on se, että argumentissa 

alueet jakavat samat arvot, jonka myötä mahdollistuu tiiviimpi yhtenäisyys samankaltaisen 

ajattelutavan myötä. 

” Let us take a close look at the situation in Europe today. It is hard to escape the 

conclusion that Europe’s current architecture still bears the stamp of an ideology 
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inherited from the past. An organisation such as the OSCE could, it would seem, 

embody European civilisation’s newfound unity, but it is prevented from doing 

so, prevented from becoming a full-fledged general regional organisation.    

The problem is not just in the organisation’s own incomplete institutional 

development but also in the obstruction created by other groups intent on 

continuing the old line of bloc politics.  

 NATO has also failed so far to give new purpose to its existence. It is trying to 

find this purpose today by globalising its missions, including to the detriment of 

the UN’s prerogatives, which I mentioned just before, and by bringing in new 

members. But clearly this is not the solution.” 

Medvedev luo kuvaa Euroopan vallitsevista turvallisuusjärjestöistä, Etyjistä ja Natosta, 

vanhentuneina järjestöinä, jotka eivät enää hallitse omaa toimintaansa. Täten hän sitoo niitä 

menneisyyteen ja yhdistää niihin toimimattomuuden. Samalla hän korostaa nykyisten 

järjestelyiden eristävän joitakin maita, joka tässä voidaan ymmärtää kritiikkinä Venäjän 

ulkopuolisuudesta Euroopan geopoliittisessa rakenteessa. Medvedev näkee Naton osana 

Euroopan ongelmia. Järjestö nähdään osana menneisyyttä ja täten vanhanaikaisena. 

Toimijana se on epäonnistunut luomaan itsellensä legitimiteettiä. Yritykset uuden 

merkityksen löytämiseen eivät riitä oikeuttamaan järjestön olemassaoloa uudessa 

maailmassa. Kuten edellä, Medvedev korostetusti jatkaa vanhan geopoliittisen rakenteen 

kritiikkiä ja yhdistää siihen myös Naton laajentumisen sekä YK:n mandaatin ulkopuolella 

toimimisen. Kokonaisuudeksi muodostuu mielikuva, jossa järjestöt ovat vanhentuneet ja 

toimivat sääntöjen vastaisesti. Samalla se tukee Medvedevin argumenttia Euroopan 

turvallisuusarkkitehtuurin muutoksesta. Vanhanaikaisuus voidaan täten tulkita retorisena 

selviönä, josta ammennetaan argumentteja Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin 

muutokseen. 

Ratkaisua Euroopan ongelmiin ja sen uutta loistoa varten haetaan menneisyydestä ja sen 

aikana saavutetusta onnistumisesta, Helsingin sopimuksesta. Medvedeville sopimus oli 

kylmän sodan päättäjien keskeinen saavutus sekä eurooppalaisen systeemin laillinen 

perusrakenne, joka on kestänyt ajan rattaan vääjäämättömän liikkeen sekä sen tuomat 

vaikeudet. Sitovan kansainvälisen sopimuksen merkittävyys korostuu entisestään, kun 

Medvedev tuo esille ensimmäisen maailmansodan jälkeisen yrityksen rakentaa 

kansainvälistä yhteisöä sekä sen pelisääntöjä, viittaamalla Briand-Kellog sopimukseen, joka 

koki Kansainliiton kohtalon. Menneisyyden maalailun keskellä on myös ratkaisun ydin: 

laillisesti sitovan euroatlanttisen tai alueellisen sopimuksen luominen, joka pohjautuu YK:n 

peruskirjan periaatteisiin. Sopimus loisi jakamattoman turvallisuuden vyöhykkeen 
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Eurooppaan sekä ratkaisisi asevarusteluun liittyvät huolenaiheet. Menneisyys tarjoaa tässä 

yhteydessä ongelman sijasta ratkaisun. Medvedev nostaa vuoden 1975 Helsingin 

sopimuksen esimerkiksi, jonka avulla Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin ongelmat 

voitaisiin ratkaista. Sopimuksesta olisi tehtävä uusi versio, joka olisi samalla sidottu YK:n 

rakenteeseen. Medvedev tarjoaa täten vaihtoehtoa Euroopan nykyiselle geopoliittiselle 

rakenteelle. 

Medvedev argumentoi Euroopan ja Venäjän yhtenäisyydestä retoristen selviöiden avulla. 

Vanhanaikaisuudesta muodostuu lavea kategoria, jonka alle useat Euroopan valtiot 

luokitellaan ja jossa valtioita myös liikutellaan. Kylmän sodan loppuminen ja Neuvostoliiton 

perinnöstä luopuminen, Euroopan vanhojen turvallisuusrakenteiden kytkeminen kylmään 

sotaan ja blokkipolitiikan kritisointi muodostavat osan vanhanaikaisuutta käsittelevästä 

selviöstä. Keskeistä on, että selviön avulla Medvedev korostaa Venäjän siirtymistä poispäin 

menneestä ja läntisen poliittisen konstellaation säilymistä menneisyydessä. Hän siirtää 

Venäjän kategoriasta toiseen eli tässä yhteydessä menneisyydestä ja vastakkainasettelusta 

osaksi nykyisyyttä, mikä samalla toimii argumenttina muutoksen puolesta. Samassa 

yhteydessä on selkeästi tulkittavissa, että Medvedev liittää yhteen menneisyyden ja 

eurooppalaisuuden selviöt, joiden avulla hän argumentoi Venäjän ja Euroopan tiiviimmän 

yhteyden ja samalla uuden turvallisuusarkkitehtuurin puolesta. On kuitenkin huomattava, 

että Eurooppa yhdistetään kahteen ajalliseen tilaan. Yhtäällä se liitetään osaksi tulevaisuutta 

ja toisaalla se yhdistetään menneeseen. Ja nämä kaksi Eurooppaa eroavat toisistaan 

olennaisesti, sillä vain tulevassa Euroopassa Venäjä on läsnä. 

Venäjää ja Eurooppaa kudotaan yhteen lukuisilla tavoilla Medvedevin Berliinissä pitämässä 

puheessa, joten se on tulkittavissa Medvedevin puheen päätavoitteeksi Berliinissä. 

Eurooppaa, eurooppalaista sivilisaatiota käsittelevät osat Medvedevin puheessa 

muodostavat kumpainenkin osasen eurooppalaisuuden selviöstä, joka muodostaa 

argumentaation keihäänkärjen. Eurooppalaisen sivilisaation osasten luettelointi ja yhteen 

kutominen muodostavat säikeitä, jotka muodostuvat yhteisten arvojen ja juurien, jotka 

muodostuvat roomalaisista, germaanisista ja ranskalaisista oikeusperiaatteista. Yhteisen 

valtiopohja, johon Venäjä on siirtynyt jättämällä neuvostojärjestelmän ja siihen liittyvän 

haikailun menneisyyteen, esittäminen toimii myös sitovana argumenttina. Näiden avulla 

Medvedev kutoo Euroopan ja Venäjän välistä yhtenäisyyttä. Yhteyttä haetaan myös jaetun 

menneisyyden avulla. Etyjin tunnuslause, Vancouverista Vladivostokiin, ja natsismista saatu 

voitto eli toisen maailmansodan aikaisen lännen ja Neuvostoliiton välinen yhteistyö kytkevät 
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Eurooppaa ja Venäjää yhteen. Näin Medvedev luo lisää yhteyksiä jaettujen historiallisten 

kokemusten avulla. Menneisyyden onnistumisia siis hyödynnetään yhtenäisyyttä luotaessa. 

Moninapaisuuden selviö esiintyy verrattain vähän aineistossa. Määrällisesti vähäinen käyttö 

osoittautuu kuitenkin Medvedevin ajatuksen liikuttajaksi. Euroopan 

turvallisuusarkkitehtuurin muutos valjastetaan osaksi maailmanjärjestelmän luonnollista 

muutosta kohti moninapaisuutta. Luonnollisuudesta puhuminen on itsessään köyhä 

argumentti, mutta yhdistettynä muuhun argumentaatioon se luo politiikassa yleisesti 

käytetyn vahvistavan metaforan muutoksen vääjäämättömyydestä. 

Vanhanaikaisuuden selviöön liittyy Medvedevin puheessa olennaisesti menneisyyden 

itsensä negatiivisuus, mutta samalla sieltä haetaan myös ratkaisuja nykyhetkeen. Selviön 

avulla kritisoidaan eurooppalaisten valtioiden turvallisuusratkaisuja, eritoten atlantismia ja 

Natoa. Tämän avulla menneeseen pohjautuviin ratkaisuihin sitoutuneet valtiot siirretään 

kategorisesti vanhanaikaisiksi. Medvedevin tapa hakea menneisyydestä onnistuneita 

ratkaisuja on silmiinpistävää, kun sitä verrataan samassa yhteydessä menneisyyttä kohtaan 

esitettyyn kritiikkiin. Hän kritisoi vallitsevaa rakennetta ja kuitenkin ylistää Helsingin 

sopimusta, joka on ollut luomassa tätä samaista rakennetta. Medvedevin huomio ei siis ole 

niinkään uudessa järjestössä, vaan uudessa sopimuksessa. Tarkastelemalla Helsingin 

sopimuksen historiallista merkitystä yhteisten pelisääntöjen luojana Euroopassa, kuten 

Medvedevkin tuo esille, sekä toisen maailmansodan rajojen virallistajana voidaan nostaa 

esille kaksi seikkaa. Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin uudistamisessa on kyse valtioiden 

muodostaman järjestelmän toiminnasta sekä olennaisesta kytköksestä maa-alueisiin. Layton 

tekee analyysissään saman huomion ja jäljittää Medvedevin argumentaation juuret 

geopolitiikkaan pohjautuviksi (Layton 2014, 38-39). 
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Kuva 1 Retoriset selviöt Berliinissä 

Topografinen kuvaus, joka esitettiin tutkimuksen alkupuolella, on tapa kuvata Medvedevin 

Berliinissä käyttämiä retorisia selviöitä havainnollistaa kokonaisuutta. Selviöt 

eurooppalaisuus ja moninapaisuus muodostavat Euroopan uuden turvallisuusarkkitehtuurin 

kokonaisuuden, jonka puolesta Medvedev ammentaa argumentteja. Vanhanaikaisuuden 

selviö jää kokonaisuuden ulkopuolelle, mutta säilyttää kuitenkin yhteyden Eurooppaan. 

Tämä juontuu Medvedevin argumentaatiossa esiintyneestä kahden Euroopan ajatuksesta, 

jossa mennyt ja tuleva Eurooppa muodostavat omat kokonaisuudet. 

“The end of the Cold War made it possible to build up genuinely equal 

cooperation between Russia, the European Union and North America as three 

branches of European civilisation.  

It is my conviction that Atlanticism as a sole historical principle has already had 

its day. We need to talk today about unity between the whole Euro-Atlantic area 

from Vancouver to Vladivostok. Life itself dictates the need for this kind of 

cooperation.” 

Medvedev esittää kylmän sodan loppumisen mahdollisuutena yhteistyön rakentamiselle 

kolmen eurooppalaisen sivilisaation haaran, Venäjän, Euroopan unionin ja Pohjois-

Amerikan, välille. Hän näkee atlantismin menneisyyteen kuuluvana historiallisena 

periaatteena ja näkee euroatlanttisen alueen yhtenäisyyden Vancouverista Vladivostokiin 

suuntana tulevalle. Medvedevin kritisoima atlantismi on laveasti tulkittava käsite. Yleisesti 

se tulkitaan Euroopan maiden ja Yhdysvaltain välillä olevana keskeisenä 

vuorovaikutussuhteena ulko- ja turvallisuuspolitiikan saralla (Graeger&Haugevik 2009, 11). 

Moninapaisuus 

Eurooppalaisuus Vanhanaikaisuus 
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Erityissuhde Euroopan ja Yhdysvaltain välillä, mikä jättää Venäjän ulkopuolelle, ei 

kuitenkaan Medvedevin hahmottelemaan kokonaisuuteen kuulu. Osaltaan tämän 

ulkopuolisuuden voi nähdä institutionaalisen tulkinnan kautta, jossa Euroopan vallitseva 

institutionaalinen kenttä ei tarjoa Venäjälle toimintatilaa (Makarychev 2009, 2). 

Medvedevin aiemmin mainitsemien ongelmien piirteeksi näyttäisi muodostuvan se, että 

Venäjä ei ole mukana tässä vuorovaikutuksessa. Tulkinta kuitenkin muodostuu 

monitahoisemmaksi, kun huomioidaan klassinen geopolitiikka.  

Atlantismin käsitteen käytössä on tulkittavissa samankaltaisuus Mackinderin ja Mahanin 

ajattelun kanssa. Argumentin intertekstissä, tekstin sisältämissä viittauksissa toisin 

teksteihin, näkyy yhteys maa- ja merivaltain vastakkainasetteluun sekä tiiviiseen 

yhteistyöhön merivaltojen välillä. Täten kritisoimalla atlantismia Medvedev itse asiassa 

suoraan haastaa Euroopan vallitsevan geopoliittisen rakenteen. Muutosyritys aloitettiin 

ajankohdassa, jolloin läntisen poliittisen konstellaation sisäinen koheesio oli heikko. 

Sisäisen koheesion heikko tila tarjosi Medvedeville mahdollisuuden tarjota uutta 

paneurooppalaisen turvallisuuden mallia (Layton 2014, 36-37). Torjumalla Euroopassa 

vallitsevan geopoliittisen orientaation Medvedev myös luokittelee valtioita uudelleen, 

luoden Venäjästä, Euroopan Unionista ja Pohjois-Amerikasta kokonaisuuden; 

Vancouverista Vladivostokiin saakka siintävän euroatlanttisen alueen. Kokonaisuuden 

tavoite kuitenkin jää pintapuoliseksi, sillä läntisen poliittisen konstellaatioon kritisointiin 

käytetty energia ei löydä vastinetta tästä Atlantin ylitykseen tähtäävässä retorisessa siirrossa. 

Etyjin tunnuslauseen esittelystä muodostuukin menneisyydestä tukea hakeva retorinen 

elementti.  

Euroopan vallitsevan turvallisuusarkkitehtuurin, mikä voidaan käsittää myös geopoliittisena 

rakenteena, kytkeminen menneisyyteen, on moisiolaisittain tulkittavissa yritykseksi 

argumentoida muutoksen puolesta. Tässä yhteydessä Medvedevin kritiikki atlantismia 

kohtaan on ajankohdan kannalta tavoitteenhakuista ja geopoliittisen tulkinnan kannalta 

kuvaavaa. Se mitä Medvedev nimittää atlantismiksi, on hyvin lähellä aikaisemmin esitettyjä 

Sir Halford Mackinderin ja Alfred Taylor Mahanin geopoliittisia hahmotelmia. 

Yhdysvaltain ja Ison-Britannian tiivis yhteistyö meriteitse käytävän kaupan suojaamiseksi 

ja Mackinderin teoretisoinnin päivitettyjen versioiden hahmotelma sillanpäästä Euroopassa 

yhdistyvät vaivattomasti Euroopassa vallitsevaan geopoliittiseen rakenteeseen, nimellisesti 

tiiviiseen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen kytkökseen Yhdysvaltain kanssa. Medvedevin 

kritiikki ja hänen tarjoama vaihtoehto euroatlanttisen alueen kattavasta sopimuksesta taas 
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näyttäytyy hyvin vastakkaiselta vaihtoehdolta, eli maavallan yritykseltä muuttaa merivaltain 

luomaa geopoliittista rakennetta. 

Medvedevin hyödyntämistä retorisista selviöistä kumpuava argumentaatio ja atlantismin 

kritiikki kuvastavat niitä toiminnan rajoja, joiden sisällä hänen on toimittava diplomaattisen 

operaationsa kanssa. Geopoliittinen diskurssi, jonka sisällä Medvedev joutuu 

argumentaationsa uskottavuuden vuoksi toimimaan, muodostuu Euroopan vallitsevasta 

geopoliittisesta rakenteesta. Se, kuvaillaanko tätä rakennetta merivallan sillanpääasemana 

maavaltaa vastaan tai läntisenä poliittisena konstellaationa, on tulkintakysymys. Olennaista 

on se, että Medvedev kritisoi atlantismia, joka on pohjimmiltaan geopoliittinen asetelma, ja 

että hänen retoriikkansa suhteutuu geopoliittiseen vastustajaan. Voidaankin siis tulkita, että 

hyödyntämällä edellä esitettyjä retorisia selviöitä geopoliittisen argumentaationsa sisältönä 

Medvedev pyrkii muuttamaan Euroopan geopoliittista diskurssia.  

5.2. Evian 

Tutkimusaineiston seuraava puhe on esitetty Ranskassa World Policy Conference-

tapahtumassa lokakuussa 2008. Puhe eroaa muusta tutkimusaineistosta, sillä sitä ei esitelty 

Euroopan turvallisuussopimuksen esittelysivulla aineistoa haettaessa. Tässä mielessä puhe 

on erilainen muihin verrattuna, mutta sisällön tärkeyden osalta se ei kuitenkaan ole yhtään 

vähäisempi. Medvedev käsittelee tässä konferenssipuheessa vuonna 2008 alkanutta 

talouskriisiä, Georgian ja Venäjän välistä sotaa sekä uuden turvallisuuskonferenssin 

järjestämistä. (Medvedev 2008b) Medvedevin puhe alkaa kaukaisen ja läheisen lähihistorian 

käsittelyllä, jota hän kuvaa eräänlaisena valinnan hetkenä; mahdollisuutena astua eteenpäin 

kylmän sodan jakolinjoista. Kiintopisteenä tälle hetkelle toimi syyskuun 11. päivän terrori-

iskut Yhdysvalloissa.  

"However, after the overthrow of the Taliban regime in Afghanistan, the United 

States started a chapter of unilateral actions which not coordinated with the 

United Nations or even with a number of the United States’ partners. It is enough 

to mention the decision to withdraw from the ABM Treaty and the invasion of 

Iraq. 

The result was a trend of growing divisions in international relations. This was 

manifested in the unilateral proclamation of Kosovo’s independence and in the 

de facto revival of the policy of deterrence so popular in the twentieth century. 

Military bases have been established along our borders. The third ABM 

deployment area is being created in the territory of the Czech Republic and 

Poland. Yes, the number of antiballistic missiles will be limited, but what are 
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they for, why are they deployed? And, again, what prevented the United States 

from consulting first with its allies?” 

Medvedev esittää Yhdysvaltain toiminnan Afganistanin sodan jälkeen kansainvälisiä 

jakolinjoja luovana toimenpiteiden sarjana, mikä huipentuu Kosovon 

itsenäistymisjulistukseen sekä pelotepolitiikan paluuseen. Kyseenalaiseksi asetetaan 

erityisesti Yhdysvaltain suunnittelema ohjuspuolustusjärjestelmä. Puheessa Yhdysvaltain 

irtautuminen ABM-sopimuksesta esitetään yksipuolisena tekona, mitä se pohjimmiltaan 

olikin. Yhdysvaltain näkökulmasta sopimuksesta oli tarpeen luopua, jotta Eurooppaan 

suunnitellun ohjuspuolustusjärjestelmän rakentaminen mahdollistuisi. Mitä Medvedev ei 

kuitenkaan tuo esille on se, että Venäjä ei esittänyt julkista kritiikkiä sopimuksesta 

irtautumista kohtaan. Ohjuskilven symbolinen merkitys Venäjälle on vahvasti läsnä 

Medvedevin kritiikissä. Moskovalle ohjuskilven luoma mahdollinen uhka Venäjän 

ydinarsenaalia kohtaan omaa enemmän merkitystä kuin järjestelmän todellinen kyvykkyys. 

Uhka arsenaalia kohtaan siis toi ydinpelotteen takaisin. 

Medvedev hämärtää läntisen poliittisen konstellaation sisäistä dynamiikkaa puheellaan. Hän 

yhdistää Yhdysvaltain oman toiminnan ja Naton toisiinsa kritisoimalla maan yksipuolista 

toimintaa. Kosovon itsenäistymisen tunnustaminen liitetään Yhdysvaltain kontolle 

huolimatta tilanteen monisyisestä taustasta, jossa useimmat läntisen poliittisen 

konstellaation jäsenet tunnustivat maan itsenäisyyden. Samalla rakentuu mielikuva Natosta 

Yhdysvaltain toimintaa rajoittavana kollektiivisena järjestönä. Medvedevin kritiikki 

Yhdysvaltain yksipuolista toimintaa kohtaan omaa vakaan perustan, sillä tosiasiallisesti 

ohjuspuolustusjärjestelmä oli Yhdysvaltain oma projekti, eikä niinkään Naton. Toki tämän 

myötä kysymys Yhdysvaltain eurooppalaisten liittolaisten mielipiteistä muuttuu 

toissijaiseksi. Mielipiteistä, jotka olivat jakaantuneita vanhan ja uuden Euroopan jakolinjan 

mukaisesti. Kylmän sodan aikaisen pelotevaikutuksen yhdistäminen ohjuskilpijärjestelmän 

suunnittelemiseen on retorinen siirto, jonka avulla Medvedev yhdistää Yhdysvaltain 

toiminnan menneisyyteen. Leimaamalla nykyhetken toiminnan kylmän sodan sanastolla hän 

käyttää vanhanaikaisuuden retorista selviötä hyödykseen.  

“The Warsaw Treaty Organization ceased to exist twenty years ago, but to our 

regret at least, NATO’s expansion continues full steam ahead. Today, NATO is 

actively discussing the admission of Georgia and Ukraine. What’s more, it sees 

the issue in battle terms: admitting these countries would be victory over Russia, 

while keeping them out would be tantamount to capitulation.  

But the real issue is that NATO is bringing its military infrastructure right up to 

our borders and is drawing new dividing lines in Europe, this time along our 
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western and southern frontiers. No matter what we are told, it is only natural that 

we should see this as action directed against us. But the moment we try to point 

out that this is objectively contrary to Russia’s national security interests 

everyone starts getting nervous. How else are we to interpret this behaviour?” 

Medvedev nostaa esille Varsovan liiton lopun ja on pahoillaan Naton tästä huolimatta 

jatkuvasta laajentumisesta. Nato nousee esille puheessa ja se liitetään osaksi menneisyyttä, 

kuten Berliinissäkin. Sotilaallinen infrastruktuuri voidaan tulkita viittauksena 

ohjuspuolustukseen. Tämä on kuitenkin näennäistä, sillä yksinkertaisuudessaan kyse on 

alueesta, mihin Ukrainan ja Georgian MAP-prosessien, Varsovan liiton maininta sekä 

ohjuspuolustus viittaavat. Tarkemmin ilmaistuna kyse on Neuvostoliiton etupiiristä ja 

entisistä neuvostotasavalloista. Naton laajentuminen nähdään geopoliittisena 

nollasummapelinä, jota kuvaa osaltaan Medvedevin maininta tappiosta ja voitosta Naton 

laajentumiseen liittyen. Yhdysvaltain vaikutuksella on monta reittiä, kuten Zbigniew 

Brzezinski esittää vuoden 1997 artikkelissaan A Geostrategy for Eurasia. Euroopan 

vallitseva turvallisuusarkkitehtuuri toimii tosiasiallisesti Yhdysvaltain vaikutusvallan 

välittäjänä (1997, 53). Käytännössä tämä tarkoittaa Yhdysvaltain yhteyksiä – ja täten myös 

vaikutuskanavia – Euroopan eri valtioihin kahdenvälisten suhteiden ja eri järjestöjen, kuten 

Naton ja Etyjin kautta. Tämän mielessä pitäen Medvedevin argumentaatio muuttuu astetta 

jämäkämmäksi. Samalla se myös korostaa Euroopan turvallisuusarkkitehtuuriin liittyvän 

muutoksen geopoliittista luonnetta. 

Venäjän vähäinen merkittävyys Yhdysvaltain toiminnassa ja tilanteen aiheuttama huoli on 

huomattavissa suhtautumisessa Naton laajenemiseen sekä siihen liittyvässä keskustelussa. 

Medvedev esittää Venäjän liikkumatilan keskustelussa vähäiseksi. Sen kanssa ei enää 

neuvotella, eikä siltä kysytä, vaikka Lännen laajentuminen jatkuu vanhojen 

neuvostotasavaltojen alueille. ABM-sopimuksesta irtautumisesta esitetty huoli, lukuisat 

alueisiin liittyvät huomiot ja kritiikki vähäisestä dialogista tiivistyvät seuraavaan huomioon: 

Venäjälle jääminen ulkopuoliseksi Yhdysvaltain kanssa käydystä toiminnasta on 

turvallisuuskysymys. 

 “In this context, I think it is vital that we at the very least all calm down and 

abandon the rhetoric of confrontation, which, as we know, sooner or later takes 

on a life of its own.  

We all know full well that we have already been through this kind of exchange 

of courtesies many times in the past. We thought everyone had learned its 

pointlessness by now. Most important, what does it give us as a real solution to 

the crisis? This is all has-beens. Sovietology is has-been, but sovietology, like 
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paranoia, is a dangerous disease. And it is a pity that part of the U.S. 

Administration still suffers from it. 

People should be studying the new Russia and not reviving Soviet phantoms.  

But I am sure that a "new Fulton" and a new edition of the Cold War are not on 

the agenda, no matter how deep these notions remain stuck in the minds of some 

politicians.” 

Medvedev hyödyntää vanhanaikaisuuden selviötä usealla tavalla. Vastakkainasettelun 

retoriikka, josta hän puhuu, on yhdistettävissä ajankohdan kontekstiin eli Georgian ja 

Venäjän väliseen sotaan sekä kylmään sotaan ja sen historialliseen merkitykseen. Medvedev 

luo yhtäläisyyden nykyhetken ja menneen välille. Sovjetologian eli Neuvostoliiton 

erityistutkimuksen nostaminen esille ja sen kuvaaminen tautina, josta Yhdysvaltain hallinto 

kärsii, on esimerkki vanhanaikaisuuden selviön käytöstä. Medvedev liittää Yhdysvallat 

menneisyyteen sen avulla. Samalla sillä valjastetaan Yhdysvallat osaksi Venäjän muutosta, 

mikä kuvastaa Yhdysvaltain historiallista merkitystä kansainvälisen vaikutusvallan 

luomisessa Venäjälle. Retorisista siirroista huolimatta Medvedevin esittämä menneisyyden 

vaikutus kuitenkaan ei ole tyhjää argumentaatiota, sillä vanhat toimintamallit vaikuttivat 

nuoremman Bushin hallinnon päätöksenteossa, jos ne ymmärretään vastakkainasettelun tai 

tietoisen haastamisen tavoitteluna. Tämä nousee esille tarkastellessa aiemmin esitettyjä 

Stentin huomioita nuoremman Bushin hallinnon sekavasta toimintalinjasta Venäjän suhteen. 

Washingtonin linjaan vaikutti vahvasti idealistinen Freedom agenda sekä pragmaattisempi 

lähestymistapa.  

Medvedevin toteuttamia ajallisia siirtoja yhdistää se, että tavalla tai toisella ne liittyvät 

kylmän sotaan. Samalla hän luo Venäjälle kaksi ajalliseen tilaan sidottua luokitusta: uuden 

Venäjän ja Neuvostoliiton. Fultonin puheen mainitseminen voidaan tulkita myös kylmään 

sotaan liittyväksi retoriseksi siirroksi. Winston Churchillin vuonna 1946 pitämä puhe on 

merkittävä, sillä sen katsotaan yleisesti luoneen rautaesiripun käsitteen ja toimineen kylmän 

sodan symbolisena aloittajana.10 Churchillin puheen mainitseminen samassa yhteydessä 

muiden menneisyyteen suuntautuvien retoristen siirtojen kanssa luo symmetriaa aiemmin 

esitettyjen Venäjän ajallisten tilojen kanssa. Medvedev käyttää vanhanaikaisuuden retorista 

selviötä hyväkseen ja luo asetelemaa, jossa hän kuvaa Venäjää uudistuneena toimijana ja 

                                                 
10 “From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic an iron curtain has descended across the Continent. 

Behind that line lie all the capitals of the ancient states of Central and Eastern Europe. Warsaw, Berlin, Prague, 

Vienna, Budapest, Belgrade, Bucharest and Sofia, all these famous cities and the populations around them lie 

in what I must call the Soviet sphere, and all are subject in one form or another, not only to Soviet influence 

but to a very high and, in some cases, increasing measure of control from Moscow.” (Churchill, 1946) 

https://en.wikisource.org/wiki/Sinews_of_Peace  

https://en.wikisource.org/wiki/Sinews_of_Peace
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Yhdysvaltoja vastaavasti menneisyyteen unohtuneena. Asetelma jatkaa osaltaan Berliinissä 

aloitettua muutosyritystä, jossa vanhanaikaisuuden selviön avulla luodaan uudistumista 

tukevia argumentteja. 

”Taking in account what has been said, I will share with you my vision of the 

principles of self-organization in a just and multipolar world. There is no doubt 

that it should be based on collective foundations and the rule of international 

law. 

Force divorced from law unavoidably breeds unpredictability and chaos when 

everyone starts fighting each other, as happened in Iraq. Any selective 

application of the basic provisions of international law undermines international 

legality. But legality cannot be "selective": either it does exist or it does not. 

I think that all countries, large and small, must resolutely abandon war as an 

instrument of policy. If we recognize that international relations is an 

accommodation of interests of equal and sovereign states, any attempt to 

dominate and achieve one's own goals at the expense of others would have to be 

seen as amoral. It is also inadmissible to impose on other states one’s national 

laws or the decisions of one’s national courts.” 

Medvedev määrittelee moninapaisen maailmanjärjestyksen koostuvan kollektiivisista 

perusteista ja kansainvälisestä oikeudesta. Heti alkuun hän sitoo voimankäytön 

kansainväliseen oikeuteen, jonka puute johtaa ennakoimattomuuteen ja kaaokseen. Samalla 

hän painottaa kansainvälisen laillisuuden vaativan kansainvälisen oikeuden 

kokonaisvaltaista soveltamista. Medvedev painottaa, että valtioiden, koosta riippumatta, on 

luovuttava sodan käyttämisestä politiikan välineenä. Myös valtioiden kansallisia lakeja ja 

oikeudellisia päätöksiä on sovellettava ainoastaan niiden omilla alueilla. Kansainvälisen 

oikeuden käsitteestä muodostuu eräänlainen tukipylväs, josta Medvedev juontaa 

argumenttinsa.  

Kansainvälisen oikeuden käsite on monitulkintainen. Philip Allot (1999, 37) määrittelee 

artikkelissa The Concept of International Law kansainvälisen oikeudellisen systeemin, joka 

voidaan käsittää kansainvälisen oikeuden tarkennettuna muotoiluna, kolmiosaiseksi 

kokonaisuudeksi. Se koostuu kansainvälisestä valtiosääntöoikeudesta ja julkisoikeudesta 

sekä valtioiden kansallisista lainsäädännöistä (ibid). Jo tämä yleinen määrittely tekee 

selväksi sen, että kansainvälisen oikeuden käsite, sen muotoilusta riippumatta, on kokoaan 

isompi ja monitulkintaisempi käsite. Medvedev määrittelee sen olevan voimankäyttöä 

säätelevä asia sekä kansainvälisen laillisuuden edellytys. Yhtä lailla siihen yhdistyy käsitys 

valtioista yhtäläisinä yksikköinä niin oikeuden edessä kuin kansainvälisen politiikan 
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toimijoina. Medvedevin määrittelemänä kansainvälinen oikeus voidaankin siis tulkita 

retorisena selviönä, jonka avulla argumentoidaan uuden järjestyksen puolesta. 

”First. The Treaty should clearly affirm the basic principles for security and 

intergovernmental relations in the Euro-Atlantic area. These principles include 

the commitment to fulfill in good faith obligations under international law; 

respect for sovereignty, territorial integrity and political independence of states, 

and respect for all of the other principles set out in the truly fundamental 

document that is the United Nations Charter. 

Määritellessään uuden turvallisuussopimuksen sisältöä Medvedev korostaa erikseen 

valtiollisen suvereniteetin, alueellisen koskemattomuuden ja poliittisen 

itsemääräämisoikeuden merkitystä. Historiallisen kontekstin kannalta tarkasteltuna nämä 

liittyvät Kosovoon, jonka itsenäisyys tunnustettiin länsimaiden toimesta verrattain nopeasti 

ja suurella joukolla. Aihe toistuu, kuten Berliinin puheessakin ja se näkyy Medvedevin 

esittämissä uuden järjestelmän teeseissä. Näiden nostaminen uuden 

turvallisuusarkkitehtuurin osasiksi korostaa Angela Stentin esittämää kytköstä Serbian ja 

Venäjän välillä. Kummallakin maalla oli hallinnon kannalta ongelmallisia maakuntia, joilla 

oli itsenäistymispyrkimyksiä. 

Suvereniteetti käsitteenä ei kuitenkaan ole niin yksioikoinen kuin luulisi. Sen alle mahtuu 

monia erilaisia määrittelyjä, joita Stephen Krasner käsittelee teoksessaan Sovereignty: 

Organized Hypocrisy (1999). Lähtökohtaisesti käsitteen määrittely on ongelmallista, sillä 

sitä käytetään monella tavalla (1999, 10). Krasner on määritellyt neljä laaja-alaista 

merkitystä käsitteelle. Se voidaan ymmärtää kansainvälisen oikeuden kautta, 

westfalenilaisittain, sisäisesti tai keskinäisriippuvuuden kautta. Kansainvälisen oikeuden 

kautta ymmärrettynä se merkitsee oikeudellisen päätösvallan omaavien alueellisten 

toimijoiden kanssakäymistä, kuten valtioiden keskinäistä tunnustamista. Westfalenilaisittain 

ymmärrettynä suvereenius pohjautuu käsitykseen valtioiden auktoriteetista rajatuilla maa-

alueilla. Sisäinen suvereniteetti voidaan ymmärtää valtion virallisena poliittisena 

järjestyksenä sekä sen kykynä hallita sen aluetta ja rajoja. Keskinäisriippuvuus merkitsee 

julkisen vallan kykyä säädellä alueen sisäistä liikettä niin tiedonkulun, ajatusten, ihmisten, 

saasteiden tai pääoman muodossa. (Krasner 1999, 10-11.)  

Käsitteen varsinainen merkitys on pohjimmiltaan häilyvä ja sen tosiasiallinen olemus 

kaukana täydellisyydestä, sillä käytännössä suvereniteetin eri muodot voivat varsin hyvin 

heikentää keskinäisiä perusteitaan, kuten Krasner esittää: ”Valtio voi olla suvereeni 

kansainvälisen oikeuden, westfalenilaisen tulkinnan ja sisäisen hallinnan kannalta, mutta 
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silti omata rajallisen kyvyn hallita rajat ylittäviä virtauksia sekä niiden kotimaisia 

vaikutuksia […]” (Krasner 1999, 11). Yhtäällä Medvedev arvottaa suvereniteetin selkeästi 

korkealle kansainvälisen oikeuden periaatteena, mutta toisaalta sen yleisen ja akateemisen 

merkityksen välillä on selvää epäselvyyttä. Suvereniteetti voidaankin siis tulkita sen 

monitulkintaisuuden perusteella retorisena selviönä, jonka alle valtioita voidaan 

kategorisesti luokitella. Samanaikaisesti se on akateemisen ja arkipäiväisen kielenkäytön 

rajapinnassa ja sen perusteella on mahdollista argumentoida erinäisten policyjen puolesta. 

Suvereenius voidaankin tämän perusteella tulkita retoriseksi selviöksi. Tämän lisäksi sen 

merkityksen painottaminen, kun huomioidaan edellä mainittu Venäjän ja Serbian tilanteiden 

samankaltaisuus sekä Kosovon itsenäistymisen painoarvo puheessa, kertoo mistä on kyse – 

ulkopuolisesta vaikutuksesta Venäjään ja sen sisäiseen yhtenäisyyteen. 

“Second. The inadmissibility of the use of force or the threat of its use in 

international relations should be clearly affirmed. It is fundamental for the Treaty 

to guarantee uniform interpretation and implementation of those principles. The 

treaty could also cement a unified approach to the prevention and peaceful 

settlement of conflicts in the Euro-Atlantic space. The emphasis should be on 

negotiated settlements that take into account the different sides’ positions and 

strictly respect peacekeeping mechanisms. It would perhaps be useful to set out 

the dispute resolution procedures themselves. 

Third. It should guarantee equal security, and I mean equal security and not any 

other kind of security. In this respect we should base ourselves on three ‘no’s. 

Namely, no ensuring one’s own security at the expense of others. No allowing 

acts (by military alliances or coalitions) that undermine the unity of the common 

security space. And finally, no development of military alliances that would 

threaten the security of other parties to the Treaty. 

We need to concentrate on military and political issues because it is hard security 

that plays a determining role today. And it is here that we have seen a dangerous 

deficit of controlling mechanisms recently.” 

Medvedev nostaa puheessaan esille tasa-arvoisen turvallisuuden käsitteen. Hän nostaa sen 

ainoaksi Euroopan turvallisuussopimuksen puitteissa tavoiteltavaksi turvallisuuden 

muodoksi. Tämän turvallisuuden saavuttamiseksi täytyy toteuttaa kolme seikkaa. 

Turvallisuutta ei saa edistää muiden vastaavaa vähentämällä, sotilasliitot tai koalitiot eivät 

saa vähentää turvallisuusalueen yhtenäisyyttä ja sotilasliittoja ei saa kehittää, jos ne uhkaavat 

muiden turvallisuutta. Medvedev tarkentaa turvallisuuden määritelmää nimeämällä sen tasa-

arvoiseksi. Laytonin (2014, 33) analyysissä tasa-arvo on käsite, jonka avulla Venäjän 

ulkopuolisuus Euroopan turvallisuusjärjestelmästä, niin kovan kuin pehmeän turvallisuuden 

osalta, kehystetään. Medvedev argumentoikin, että turvallisuus saavutetaan liittoumien ja 

koalitioiden toiminnan rajoittamiseen tähtäävillä toimintatavoilla.  
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Retorisen selviön käyttötapojen, niin kutsuttujen mekanismien rajat, ovat häilyvät 

Medvedevin esityksessä turvallisuudesta. Tulkinnallisen käsitteistön kannalta turvallisuutta 

määritellään ja samanaikaisesti siitä erotetaan merkityksiä. Medvedev erottaa siihen liitetyn 

käsityksen laajuudesta eli niin sanotun turvallisuuden pehmeän puolen. Graeme Herd ja Pál 

Dunay (2010, 54) tulkitsevat tämän retorisen siirron pyrkimyksenä palata valtiokeskeiseen 

kansainvälisen oikeuden järjestelmään, jossa ihmisoikeuksia sekä kansallista 

itsemääräämisoikeutta käsittelevät sopimukset ovat vähemmän merkittävässä roolissa. 

Turvallisuuden ongelmaksi näyttääkin muodostuvan sen laajuus. Medvedev yksiselitteisesti 

yhdistää suppean määritelmän turvallisuudesta erinäisten ”hallintamekanismien” 

puutteeseen, joiden parantaminen edistäisi Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin 

uudistamista. Kaiken tämän lisäksi turvallisuuden tarkennuksen voidaan tulkita vievän 

legitimiteettiä toisilta turvallisuuden muodoilta, nimellisesti vallitsevalta turvallisuuden 

käsitykseltä, vaikka sitä Medvedev ei yksiselitteisesti määrittele. Onkin tulkittavissa, että 

Medvedev hyödyntää turvallisuutta retorisena selviönä ja pyrkii määrittelemään sitä 

uudelleen. 

Georgian ja Venäjän välisen sodan vaikutus näkyy Medvedevin esityksessä sopimuksen 

sisällössä ja sen osalta rauhanturvaamismekanismien ja eskaloituneiden tilanteiden 

ratkaisemisen painottaminen ovat luontevia. Hänen esittämät Euroopan 

turvallisuusarkkitehtuurin pääteesit sisältävät melko tarkkoja määritelmiä liittoumien ja 

koalitioiden toiminnan ja kehittämisen osalta, jotka yhdistyvät osaksi tasa-arvoisen 

turvallisuuden käsitettä. Huomioidessa geopoliittisen retoriikan suhteutumisen vastustajaan 

nämä maininnat voi tulkita yrityksenä muuttaa Euroopan vallitsevaa geopoliittista 

rakennetta. Layton (2014, 38-39) on kehysanalyysissään päätynyt tulkintaan, jossa Euroopan 

turvallisuus kehystetään alueisiin liittyväksi. Tämä voidaan katsoa osuvana, kun 

huomioidaan Medvedevin esitykset liittoumien ja koalitioiden toiminnan rajoituksista sekä 

turvallisuusalueen yhtenäisyydestä. Layton päätyy lopputulokseen, jossa Medvedevin 

aloitteen perusteet ovat tulkittavissa geopoliittisina ja Venäjän perinteistä haukkamaista 

analyysitapaa noudattavina. (ibid) 

Medvedev toteaa kovan turvallisuuden olevan ratkaisevassa asemassa Euroopan 

turvallisuuden osalta, täten siirtäen turvallisuuden määritelmää. Näennäisesti tämä siirto 

voidaan katsoa luontevaksi. Stentin esittämät huomiot Venäjän poliittisesta valtarakenteesta 

ja sen suhteesta laajaan turvallisuuskäsitykseen kuitenkin muuttavat tätä tulkintaa. Tapa 

ymmärtää turvallisuus laajasti eli sotilaallisen, poliittisen, taloudellisen, yhteiskunnallisen ja 
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ympäristöllisen kautta (Buzan 1991) tuottaa ongelmia Moskovalle. Turvallisuuden 

ymmärtäminen yhteiskunnallisen ja taloudellisen vaikutuksen kautta toimii 

jälkineuvostoliittolaista valtarakennelmaa vastaan. Se, mikä alun perin näyttäytyy 

luontevalta painotukselta, muuttuukin retoriseksi siirroksi, jolla pyritään muuttamaan 

Euroopassa käytävää turvallisuuskeskustelua. Huomio pyritään siirtämään kauemmaksi, 

jotta se ei uhkaisi Moskovan luomaa vallan verkkoa, joka ulottuu Venäjän rajojen yli entisten 

neuvostotasavaltojen alueelle. 

Euroopan vallitsevan turvallisuusarkkitehtuurin kritiikki nousee esille tasa-arvoisen 

turvallisuuden myötä, jonka nimissä liittoumien ja koalitioiden toiminta muuttuisi 

haastavaksi. Herd ja Dunay (2010, 53) esittävät, että liittoutumien tai koalitioiden toiminnan 

sekä liittoumien luomisen rajoittaminen loisi ”strategisen paralyysin” Moskovan, Brysselin 

ja Washingtonin välille. Euroopan vallitsevan geopoliittisen rakenteen kannalta tämä 

tarkoittaisi maanosan vallitsevien keskeisten turvallisuusjärjestöjen, Naton, EU:n ja Etyjin, 

laajenemisen ja toiminnan rajoittamista sekä eurooppalaisten valtioiden omien sisäisten 

yhteistyökuvioiden estämistä. Medvedevin tekemän turvallisuuden uudelleenmäärittelyn 

vaikutus ulottuu niin käsitteeseen kuin järjestöihin. Erityisesti Etyjin toteuttama 

vaalitarkkailu ja ihmisoikeuksien toteutumisen valvonta hankaloituisi Medvedevin esityksen 

toteutumisen myötä. Samalla Moskovan poliittisen valtarakenteen ylläpito helpottuisi, sillä 

ulkopuolisen tarkkailun määrä vähenisi. Tässä mielessä turvallisuuden määritelmän 

muuttaminen sekä suvereeniuden painottaminen kytkeytyvät olennaisesti 

jälkineuvostoliittolaisen poliittiseen järjestelmään ja sen kohtaamiseen läntisen poliittisen 

konstellaation kanssa. 

”I think we could also start discussing together the future of our common 

European continent. By this I mean Europe’s role in the global economy and the 

establishment of a just world order. Historically, Russia is part of European 

civilization and for us, as Europeans, it matters a lot what values will shape the 

future world.”  

Medvedev jatkaa Berliinissä aloitettua retorista toimenpidettä, jossa hän kutoo Venäjää 

itsestään selväksi osaksi Eurooppaa ja eurooppalaisuutta. Hän kytkee käsitteet erityisesti 

maa-alueeseen. Argumentin tukena hän käyttää Ranskan johtamaa rauhanprosessia sekä 

vanhan ja uuden Euroopan jakolinjaa, puhumalla ”todellisista ystävistä Euroopassa”.  

Medvedeville Venäjän kuuluminen osaksi Eurooppaa, niin mantereena, kulttuurina sekä 

sivilisaationa nähdään historiallisena itsestään selvyytenä. Argumentoimalla Venäjän ja 

Euroopan yhtenäisyydestä hän pyrkii luomaan Venäjästä kuvaa eurooppalaisena toimijana.  
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Vladimir Baranovskyn (2002, 13) hahmotelma Venäjän geopoliittisen ja 

sivilisaatioidentiteetin eurooppalaisesta, aasialaisesta ja euraasialaisesta paradigmasta auttaa 

diplomaattisen operaation ristiriitojen tulkitsemisen kanssa. Paradigmat kuvaavat sitä, minne 

Venäjän tulisi huomionsa suunnata. Ensimmäisessä korostuu Venäjän luonne orgaanisena 

osana Eurooppaa sekä sen kehityksessä mukana olemisen äärimmäinen tärkeys. Toisessa 

Venäjä hahmotetaan enimmäkseen aasialaisena toimijana. Kolmatta paradigmaa voi tulkita 

kahdesta näkökulmasta, joita kumpaakin leimaa löyhä määrittely ja Venäjän ainutlaatuisen 

roolin korostaminen. Näkökulmasta riippuen Eurooppa voidaan nähdä uhkaavana toimijana, 

joka ulottaa vaikutusvaltaansa Euraasian alueelle, tai yhteistyökumppanina, jonka kanssa on 

luotava vahva yhteistyö siltä varalta, että paine Aasian raja-alueilla kasvaa uhkaavaksi. 

(Baranovskyn 2002, 13-14.) Baranovskyn esitys osoittaa, että identiteettikysymysten 

kannalta on olemassa, ainakin venäläisen yleisön keskuudessa, jonkinlainen käsitys 

yhteydestä Venäjän ja Euroopan välillä, mikä luo otollisemmat retoriset olosuhteet 

selviöiden käytölle. 

Medvedevin aiempi argumentointi uuden Venäjän tutkimisesta ja neuvostohaamujen 

unohtamisesta on huomioitava tulkittaessa Eurooppaa ja eurooppalaisuutta käsitteleviä 

retorisia selviöitä. Kuten Berliinissä, nämä selviöt yhdistyvät vanhanaikaisuuden selviöön. 

Medvedeville Venäjä on historiallinen osa eurooppalaista sivilisaatiota, jonka myötä tulevan 

maailman hahmottelu eurooppalaisina mahdollistuu. Samalla osa Euroopasta on kuitenkin 

menneessä, kuten vanhan ja uuden Euroopan jakolinjan hyödyntäminen osoittaa. Selkeä 

lähimenneisyydestä irtisanoutuminen muuttaa tätä retorista tointa. Medvedev luo 

yhtenäisyyttä häivyttämällä Venäjää ja Eurooppaa erottavaa rajaa, joka syntyy 

menneisyydestä. Eurooppa ja eurooppalainen sivilisaatio, johon Medvedev esittää Venäjän 

kuuluvan, ovat oikeudenmukaisen maailmanjärjestyksen muodostumiseen tarvittavia osia. 

Eurooppalaisuus on täten tulkittavissa retoriseksi selviöksi. 

Topografinen kuvaus Evianissa käytetyistä retorisista selviöistä jatkaa osittain Berliinissä 

muodostunutta kuvausta. Kartta päivittyy myös uusien selviöiden osalta, kantavan ajatuksen 

säilyessä samana. Kansainvälinen oikeus toimii eräänlaisena kattoselviönä, johon 

aineistossa esiintyvät uudet selviöt kiinnittyvät. Kuvaavaa on, että ne pohjatuvat 

kansainvälisen politiikan sanastoon. Kansainvälinen oikeus toimii Medvedevin 

argumentaatiossa muita kokoavana selviönä ja on moninapaista maailmaa muodostavan 

argumentaation keskeisenä työvälineenä, jonka avulla juonnetaan niin periaatteita 

voimankäytön sääntelyyn kansainvälisessä politiikassa kuin käsitystä valtioiden 
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tasaveroisuudesta kansainvälisessä politiikassa. Suvereniteetti on Medvedevin 

argumentaatiossa turvallisuuteen ja valtioiden välisiä suhteita ohjaaviin periaatteisiin 

olennaisesti kuuluva osa. Käsitteenä se on monitulkintainen, kuten aiemmin on tuotu esille. 

Monitahoisuus jatkuu myös tarkastellessa sitä selviönä. Se on yhtä aikaa määriteltävissä 

kategoriana, jonka sisällä valtioita voidaan siirrellä, sekä kansainvälisen politiikan sanaston 

ja akateemisen tutkimuksen välillä elävänä käsitteenä. Medvedevin aloitetta käsitelleissä 

tutkimuksissa turvallisuuden käsite on saanut paljon huomiota osakseen. Käsitteen 

merkittävyys ei muutu tässäkään tutkimuksessa. Turvallisuus on ymmärrettävissä retorisena 

selviönä, jonka Medvedev yhdistää kansainvälisen oikeuden käsitteeseen. Medvedev 

kohdistaa huomiota siihen kahdella tavalla: Hän erikseen tarkentaa sen merkitystä sekä 

samanaikaisesti erottaa siihen yleisesti liitetyn laajuuden. 

Medvedev argumentoi todistelemalla kansainvälisen järjestelmän puutteista sekä retorisia 

selviöitä hyödyntäen, kuten Berliinissäkin. Venäjän siirtyminen pois menneisyydestä on 

edelleen läsnä ja uutena lisäyksenä mukaan astuu myös Yhdysvaltain kritisointi 

menneisyyteen pohjautuvilla argumenteilla. Yhdysvaltain kansainvälisen politiikan, ja 

etenkin sen Venäjään kohdistuvan osan, nimeäminen vanhaan ajattelutapaan pohjautuvaksi 

ja paikoittain neuvostohaamun taakasta kärsiväksi, on vanhanaikaisuuden selviön 

käyttämistä. Oikeutusta kansainvälisen ”tasapainon” tai status quon muuttamiseen haetaan 

vetoamalla irtaantumiseen menneisyyden painolastista, hakien tukea menneisyydestä 

kumpuavalla yhtenäisyydellä ja kritisoimalla nykytilanteen ongelmia, jotka nekin juontuvat 

menneistä toimintatavoista ja menneisiin tosiseikkoihin suhteutetuista kansainvälisistä 

rakenteista. 

Eurooppa ja eurooppalaisuus toistuvat retorisena selviönä Evianin puheessa, täten jatkaen 

Berliinissä aloitettua retorista tointa. Medvedev käyttää niitä verrattain vähäisesti verrattuna 

aikaisempaan. Hän sitoo Venäjää osaksi eurooppalaisuutta ja yhdistää kummatkin osaksi 

moninapaisen maailmanjärjestyksen muodostumista. Euroopan Medvedev yhdistää osaksi 

oikeudenmukaisen maailmajärjestyksen muodostumista. Eurooppalaisuus taas yhdistyy 

osaksi tulevan maailman arvojen määrittelemistä. Lisäksi eurooppalaisuus kytkeytyy osaksi 

vanhanaikaisuuden selviötä Medvedevin argumentaatiossa. Kansainvälisen järjestelmän 

ongelmat ja tässä yhteydessä myös sen vaikutusvaltaisimman toimijan, Yhdysvaltain, teot, 

nousevat esille argumenttien sarjana, joilla on samankaltaiset rakennusmateriaalit. 

Medvedev lähestyy puheessaan kumpaakin kokonaisuutta niiden sisältämien tai 

aiheuttamien ongelmien kautta. Medvedev asemoi Venäjän, vanhanaikaisuuden ja 
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eurooppalaisuuden selviöillä, muutosta haluavaksi pelaajaksi kansainvälisellä pelikentällä. 

Keskeinen asia, mitä Venäjä hakee, on Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muutos ja kaikki 

Medvedevin argumentaatiossaan käyttämät retoriset selviöt tukevat tämän tavoitteen 

saavuttamista. 

 

Kuva 2 Retoriset selviöt Evianissa 

Eräänlainen teknisyys erottaa Evianin puheen Berliinin vastaavasta ja sen avulla pyrkimys 

Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muutokseen havainnollistuu. Siinä missä Berliinissä 

Medvedev hyödynsi pääasiassa kategorisoivia selviöitä, joiden avulla valtioita ja järjestöjä 

voidaan liikutella niin ajassa kuin paikassa, on Evianin puhe taas teknistä geopoliittisen 

rakenteen kritiikkiä, jonka kohdistuminen Yhdysvaltoihin on selkeää. Kummassakin 

puheessa hyödynnetään retorisia selviöitä, mutta ne, vaikka jakavatkin keskenään 

eurooppalaisuuden ja vanhanaikaisuuden, ovat laadullisesti erilaisia, sillä ne pohjautuvat 

kansainvälisen politiikan tutkimuksen käsitteistöön. 

Syitä tähän voidaan hakea läntisen poliittisen konstellaation historiasta. Saksa on verrattain 

uusi tulokas rakennelmassa, kuten Jackson on aiemmin käsitellyssä teoksessaan esitellyt. 

Retorinen selviö oli keskeinen retorinen työkalu, jolla Saksaa siirrettiin kohti länttä maan 

sisäisessä dialogissa. Ranskan historia on taas sisältänyt omapäisyyttä niin presidentti De 

Gaullen kaudella, joka johti irtautumiseen Natosta, kuin Irakin sodan yhteydessäkin. 

Eurooppalaisuus 

Kansainvälinen 

oikeus 

Turvallisuus Suvereniteetti 

Vanhanaikaisuus 
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Kummassakin kriittisyys Yhdysvaltoja kohtaan oli vahvasti läsnä. Medvedevin retoriikan 

eroavaisuus puheiden välillä kumpuaakin osaltaan näistä historiallisista tapahtumista: Saksa 

on siirtynyt kategorisesti länteen verrattain lyhyen ajan sisällä ja Ranska on läntisen 

poliittisen konstellaation sisällä aktiivinen toimija. Yhtä lailla syitä puheiden eroavaisuuteen 

voidaan hakea lännen sisäisestä erimielisyydestä Irakin sotaan liittyen. Keskeistä on 

kuitenkin huomata se, että puheiden argumentaatio ei ole identtistä, mikä voidaan tulkita 

merkkinä retorisista valinnoista puheita luotaessa. Samalla se korostaa sitä, että kyseessä oli 

tavoitteellinen diplomaattinen operaatio. 

“The issues under discussion show that the world has reached a critically 

important, transition stage of its development. Recent events in the Caucasus 

have demonstrated that it is impossible to appease or contain an aggressor based 

on bloc approaches. […] 

[…] 

There is no ignoring the fact that not multilateral diplomacy, nor regional 

mechanisms, nor the current European security architecture in general, 

succeeded in preventing the aggression that took place. The NATO-centric 

approach in particular has shown its weakness. We should draw conclusions 

from this situation.” 

Georgian sota on Medvedeville retorinen työkalu, jolla hän aloittaa Evianin puheen sekä 

hämärtää turvallisuusarkkitehtuurin määritelmää. Yhdistämällä ajatuksen Georgian ja 

Venäjän välisen sodan synnystä ja Euroopan Nato-keskeisestä turvallisuusarkkitehtuurista, 

hän luo asetelman, jossa osasyy konfliktista lankeaa vallitsevan arkkitehtuurin harteille. 

Argumentti hämärtää kansainvälisten sopimusten ja maailmapolitiikan realiteetteja: 

sopimukset ja järjestelmät ovat yhtä kestäviä kuin valtioiden kyky ja tahto ylläpitää niitä. 

Tässä suhteessa Medvedev siirtää vastuuta Venäjältä puutteellisesti toimivalle 

nykyarkkitehtuurille ja tämän jatkona myös läntiselle poliittiselle konstellaatiolle. Laytonin 

tulkinnassa tämä siirto oli yritys luoda mielikuvaa maasta uudistuneena toimijana (2014, 28-

29). Vanhanaikaisuuden selviö on sitaatissa välillisesti läsnä, sillä Medvedevin 

argumentointi liikuttaa Venäjää ajallisessa tilassa eteenpäin, pois menneisyydestä. 

Medvedevin argumentaatio noudattaa pääasiallisesti samaa strategiaa kuin Berliinissä, 

sisältäen ainoastaan muutamia uusia osasia. Geopoliittinen diskurssi, jonka puitteissa hän 

argumentoi, on kutakuinkin sama kuin aiemmin. Siinä missä Berliinissä huomio kiinnittyi 

atlantismin käsitteeseen ja sen kritiikkiin, Evianissa kritiikki suuntautuu pääasiassa 

Yhdysvaltoja ja Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria kohtaan. Medvedev viittaa puheessaan 

Irakin sotaan ja Yhdysvaltain toimintaan sodan yhteydessä esimerkkeinä yksipuolisesta 
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toiminnasta. Ranskan ja Saksan vastustus sotaa kohtaan havainnollisti Yhdysvaltain 

eurooppalaisten liittolaisten sisäistä jakolinjaa, niin kutsuttua uuden ja vanhan Euroopan 

eroa, joka voidaan tulkita yrityksenä hyödyntää läntisen poliittisen konstellaation sisäistä 

hajaannusta. 

Medvedev pyrkii hyödyntämään läntisen poliittisen konstellaation lähihistoriaa 

yrityksessään muuttaa Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria, mihin yhdistyy olennaisesti 

vanhanaikaisuuden selviön käyttö, kuten aiemmin on esitetty. Hän esittää Yhdysvaltain 

toiminnan yksinapaisen maailman tuomana ongelmana ja tarjoaa ratkaisuna 

moninapaisuutta, johon olennaisesti kuuluu Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muutos. 

Arkkitehtuurin muutostarvetta korostetaan vetoamalla Georgian ja Venäjän väliseen sotaan 

ja vallitsevan arkkitehtuurin kyvyttömyyteen estää sotaa. Medvedev korostaa tämän uuden 

järjestyksen olevan moninapainen ja muutoksen olevan lähtökohtaisesti poispäin 

yksinapaisesta maailmanjärjestyksestä. Evianissa käytetyt uudet selviöt ovat olennaisessa 

roolissa tämän uuden järjestyksen muodostumisessa. Tämän myötä geopoliittinen rakenne 

Evianissa voidaan tulkita Euroopan turvallisuusarkkitehtuurina, joka muodostuu Natosta ja 

Etyjistä Euroopan keskeisinä turvallisuusjärjestöinä, Yhdysvaltain vahvasta asemasta 

Euroopassa ja maailmassa sekä keskenään integroituneiden valtioiden kokonaisuudesta. 

Medvedev pyrkii argumentaatiollaan muuttamaan tätä rakennetta. 

Medvedevin argumentaatiosta voidaan tulkita erityisesti moninapaisuuteen ja 

valtiokäsitykseen liittyviä huomioita, joilla on geopoliittisen diskurssin muutoksen kannalta 

merkitystä. Aineistossa muodostuu asetelma, jossa moninapaisuus korvaa yksinapaisuuden 

järjestyksen muotona eli toisin sanoen ne asemoidaan toisilleen vastakkaisiksi järjestyksen 

muodoiksi. Kullberg (2003, 48) havainnollistaa yksinapaisuuden, Pax Occidentalis, ja 

moninapaisuuden välistä suhdetta: ne ovat toisilleen vastakkaisia järjestyksiä tai 

geopoliittisia päämääriä ja muistuttavat anglo-saksisen geopolitiikan teoretisoinnin maa- ja 

merivaltain vastakkainasettelua.  Medvedevin voimakas kritiikki Yhdysvaltain toimintaa 

kohtaan sekä Euroopan vallitsevan turvallisuusarkkitehtuurin toimimattomuuden 

korostaminen ovat tulkittavissa maavallan yrityksenä muuttaa merivallan luomaa rakennetta 

Euroopassa. 

Medvedevin puheiden sisällöstä voidaan tulkita myös eroavaisuutta valtiokäsityksen 

suhteen. Suvereenius retorisena selviönä kattaa alleen lukuisia määritelmiä, jotka ovat 

kuitenkin keskenään jossain määrin toisiaan poissulkevia. Suvereniteetin eri määrittelyistä 

selkeimmin esille nousee sen westfalenilainen määritelmä. Medvedevin esittämä ajatus tasa-
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arvoisista valtioista uudessa turvallisuusarkkitehtuurissa sekä hänen määrittelemässä 

kansainvälisen oikeuden muodossa ovat symmetriaa hakevia ajatusrakennelmia. 

Maailmanjärjestelmä-analyysissä tämä symmetrian tavoittelu on yhdistetty osaksi 

westfalenilaista valtiokäsitystä, johon edellä käsitelty ymmärrys suvereeniudesta voidaan 

myös tulkita kuuluvaksi. Käsitteellisen savusumun keskeltä yksi asia nousee selkeästi esille: 

Medvedevin tapa käsittää valtiot ja niiden roolitus eroaa Euroopassa vallitsevasta 

käsityksestä, minkä lisäksi tämä erilainen käsitys vaikuttaa siihen millaiseksi Medvedevin 

tavoittelema uusi geopoliittinen rakenne voidaan hahmottaa. Korvaava rakenne olisi 

pohjimmiltaan vanhanaikainen malli. 

Aineistossa esiintyvät huomiot sotaan ja sen kieltoon tekevät Medvedevin argumentaatiosta 

kuitenkin epäkoherenttia, jos Briand-Kellog -sopimukseen liittyvät tulkinnat viedään 

loppuun saakka. Marcel van Herpen (2008) on käsitellyt Briand-Kellog -sopimuksen ja 

Euroopan turvallisuussopimuksen välistä samankaltaisuutta.  Herpen sukeltaa Briand-

Kellog -sopimuksen historiaan ja erityisesti Yhdysvalloissa siitä käytyyn keskusteluun. 

Keskustelun huomio kiinnittyi valtion itsepuolustusoikeuteen tilanteessa, jossa sota 

politiikan välineenä olisi kielletty. Herpenille sopimuksesta käydyn keskustelun 

lopputulema, nimellisesti tulkinta valtion oikeudesta toteuttaa itsepuolustusta valtiollisten 

rajojen ulkopuolella, on todiste siitä, että Medvedevin aloitteella tavoiteltiin alueellisen 

hallinnan doktriinia. Doktriini pohjautuisi kansainväliseen oikeuteen ja oikeuttaisi Venäjän 

vaikutusvallan entisissä neuvostotasavalloissa. (van Herpen 2008, 3-5.)  

Herpen pohjustaa argumenttiaan historiallisella vertauksella Yhdysvaltain Monroe-

doktriinin, joka samalla pohjustaa hänen seuraavaa huomiota Medvedevin aloitteesta. 

Herpen tulkitsee aloitteen muistuttavan suuresti saksalaisen poliittisen ajattelijan Carl 

Schmittin maailmanjärjestelmä-teoretisointia, jonka yhtenä esimerkkinä on toiminut edellä 

mainittu Monroe-doktriini. Hänen mukaansa Medvedevin aloitte muistuttaa suuresti 

Schmittin Grossraumordnung (suuraluejärjestys) käsitettä, joka yksinkertaisimmillaan 

tarkoittaa suurvaltain oikeutta määrätä ympärillä olevia pieniä valtoja muodostaen oman 

suuralueensa. Kokonaisvaltaisena teoriana tarkasteluna Schmittin ajatus suuralueista olisi 

lopulta muuttanut kansainvälisen järjestelmän keskeisen yksikön vaihtumista valtiosta 

suuralueeseen sekä hämärtänyt valtioiden sisä- ja ulkopolitiikan rajapintaa. (van Herpen 

2008, 5.) Samassa yhteydessä myös yhteys venäläiseen geopoliittisen ajattelun perinteeseen 

tuodaan esille. Sieltä löytyy vastaavanlaisia doktriineja, kuten esimerkiksi Brezhnevin 

doktriini, jossa itäblokin maiden suvereeniutta rajoitettiin. (ibid.) Herpenin tulkinta kumpuaa 
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historiallisesta tarkastelusta ja se on tehty verrattain pian Medvedevin aloitteen ensimmäisen 

esittämisen jälkeen. Sellaisenaan tulkinta ei omaisi poikkeuksellista merkittävyyttä, mutta 

muistettaessa Medvedevin Sotshissa (2008d) esittämä huomio: 

”Finally, fifth, as is the case of other countries, there are regions in which Russia 

has privileged interests. These regions are home to countries with which we 

share special historical relations and are bound together as friends and good 

neighbours. We will pay particular attention to our work in these regions and 

build friendly ties with these countries, our close neighbours. These are the 

principles I will follow in carrying out our foreign policy.” 

Medvedevin mukaan Venäjällä on erityisiä intressejä tietyillä alueilla, joiden kanssa sillä on 

erityisiä historiallisia suhteita ja yhteyksiä. Lisäksi hän korostaa Venäjän oikeutta puolustaa 

kansalaisia ulkomailla. (ibid) Tämä on muuttanut aloitteen merkitystä kytkemällä sen 

alueisiin. Tämän myötä Herpenin esittämä yhteys Yhdysvaltain Monroe-doktriiniin ja sen 

myötä Carl Schmittin ajatteluun saa uutta pontta. Omien kansalaisten suojelun periaatteessa 

on myös tarttumapintaa Yhdysvaltoihin, joka soveltaa samankaltaista oikeutta puolustaa 

kansalaisiaan maan rajojen ulkopuolella. (Skakk 2011, 147) Voidaankin tulkita, että 

Schmittin geopoliittiset hahmotelmat ovat sovellettavissa Medvedevin aloitteeseen. On 

huomattava, että edellä esitetyt huomiot aineistossa esiintyvistä kytköksistä 

westfalenilaiseen valtiokäsitykseen ja Carl Schmittin nomos-ajatteluun ovat keskenään 

näennäisesti yhteensovittamattomia. Nimellisesti tämä juontuu eroista toimijuudessa: 

edellisen ollessa valtioon nojautuva rakennelma ja jälkimmäisen keskittyessä taas alueeseen. 

Makarychev on havainnut samankaltaista sisäistä ristiriitaisuutta tai dislokaatiota Venäjän 

turvallisuusidentiteetissä (2009, 2-3; 11). Valtio ja alue ovat olennaisesti toisiinsa 

kytkeytyneitä käsitteitä, minkä vuoksi niiden yhteensovittamattomuus on näennäistä. Kyse 

on kummankin yhteiselosta, eikä binäärisestä asetelmasta. Tämän pidemmälle etenevät 

hahmotelmat eivät kuitenkaan ole tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaisia, mutta ne 

osoittavat perusteita tulkinnalle siitä, että Medvedevin käsitys valtion ja alueen 

merkityksestä on vallitsevaan geopoliittiseen rakenteeseen verrattuna erilainen ja 

menneisyyteen pohjautuva. Lisäksi vertaisuuden tavoittelu Yhdysvaltain kanssa on selkeästi 

tunnistettavissa, mikä korostuu etenkin ulkopolitiikan toimintatapojen valinnassa. 

5.3. Nizza 

Medvedevin Nizzassa marraskuussa 2008, Venäjän ja EU:n huippukokouksessa, pitämä 

puhe on lyhyt ja koostuu toimittajien kysymyksistä ja vastauksista niihin. (Medvedev 2008c) 

Kokouksella oli symbolista merkitystä, koska se oli ensimmäinen virallinen tapaaminen 
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Venäjän ja EU:n välillä Georgian ja Venäjän välisen sodan jälkeen ja sen voidaan katsoa 

normalisoineen toimijoiden välit (Forsberg&Haukkala 2016, 167). 

 “[…] A new treaty on European security or a treaty on all countries joining a 

pan-European security space could lay down the principles and rules for work in 

the future. In this context, we looked at the possibility of holding an OSCE 

summit. […] The main thing is that we be prepared to meet and discuss these 

issues under the aegis of the OSCE and with the participation of all European 

institutions, including NATO, the European Union, the CSTO (Collective 

Security Treaty Organisation) and the CIS.  

In this context, I fully agree that until we sign a special global agreement on 

ensuring European security, we should all refrain from taking any unilateral 

steps that would affect security.“ 

Medvedev toistaa aikaisemmissa puheissa esitettyä ajatusta uuden kansainvälisen 

sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimus loisi paneurooppalaisen turvallisuusalueen ja 

määrittäisi toimintaa määrittäviä periaatteita ja sääntöjä tulevaisuutta varten. Erityisesti 

painotetaan sopimuksen käsittelemistä Etyjin puitteissa yhdessä muiden eurooppalaisten 

instituutioiden kanssa. Medvedev nostaa puheessaan entisen Neuvostoliiton alueen löyhät 

alueelliset järjestöt symmetriseen asemaan Naton ja EU:n kanssa. Nato ja CSTO 

muodostaisivat kovan turvallisuuden vastaparin ja EU ja IVY11 taas alueellisten yhteisöjen 

vastaparin. Medvedev esittää instituutiot eurooppalaisina ja esittää uuden kansainvälisen 

sopimuksen takaavan erityisesti eurooppalaisen turvallisuuden. 

Vaatimattomasta retorisesta ulosannista huolimatta voidaan aineistosta tulkita kahden 

retorisen selviön käyttöä: eurooppalaisuuden ja turvallisuuden. Selviöiden käyttö on 

pienimuotoista ja sellaisenaan niiden luokittelu selviöiksi voidaan kyseenalaistaa. Kuitenkin 

ne voidaan luokitella selviöiksi aikaisempien Berliinissä ja Evianissa pidettyjen puheiden 

muodostaman jatkumon ansiosta. Muita aiemmin käytettyjä selviöitä ei Nizzan puheesta 

löydy. Puhe onkin lyhyt verrattuna tutkimusaineiston muihin puheisiin, mikä johtuu paljolti 

puheen luonteesta. Kyse oli kokouksen jälkeisestä tiedotustilaisuudesta, jossa puhujan 

retorinen tila oli vähäinen, etenkin kun sitä verrataan aineiston muihin puheisiin. Pelkkä 

retorinen tilanne ei kuitenkaan selitä selviöiden vähäistä määrää.  Moision esittämä 

geopoliittisen retoriikan ja diskurssin välistä vuorovaikutussuhdetta voidaan käyttää 

tulkinnallisena apukeinona tässä yhteydessä. Selviöiden vähäinen määrä voidaan tulkita 

diskurssin asettamien rajojen vaikutuksena – retorisen uskottavuuden nimissä ei kaikkia 

selviöitä voi hyödyntää. Nizzan topografiseksi kuvaukseksi muodostuukin tämän myötä 

                                                 
11 Itsenäisten valtioiden yhteisö. Jatkossa IVY 
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asetelma, jossa eurooppalaisuuden ja turvallisuuden selviöt linkittyvät toisiinsa. Keskeinen 

ajatus, jota niillä edistetään, on Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muutos Etyjin 

puitteissa. 

 

Kuva 3 Retoriset selviöt Nizzassa 

Medvedevin argumentointi, jossa hän asemoi Euroopassa ja Venäjällä toimivat järjestöt 

symmetriseen asemaan, osaltaan jatkaa Evianin puheesta tulkittua symmetrian tavoittelua. 

Yury Fedorov huomauttaa tämän asetelman luovan kansainvälistä lisämerkitystä CSTO:lle 

ja samalla mahdollisuuden Kremlille vakiinnuttaa sen aseman uskottavana 

turvallisuusjärjestönä Euroopassa (2010, 50). Andrei Zagorski tulkitsee Medvedevin 

esityksen yrityksenä luoda yhtäläisyyttä eri turvallisuusjärjestöjen välille, ja täten kiertää 

pelkästään Etyjin puitteissa toimimisen (2009, 43-44). Tästä järjestöjen vahvasta 

läsnäolosta, kun sitä verrataan aikaisempiin aineiston puheisiin, voidaan tulkita, että ajatus 

turvallisuusarkkitehtuurin muutoksesta törmäsi Euroopan vallitsevaan geopoliittiseen 

rakenteeseen. Sopeutuminen ei kuitenkaan estä muutoksen tavoittelua. IVY ja CSTO, mitkä 

Medvedev nostaa symmetriseen asemaan ovat kumpainenkin geopoliittisia rakennelmia. 

Esimerkiksi Osmo Tuomi (1996, 170) esittää IVY-maiden kuuluvan Venäjän etupiiriin, ja 

täten maan tarkkailun ja ohjailun piiriin. Käytännön toiminnassa IVY on osoittautunut 

haastavaksi ja sisäisesti eripuraiseksi työkaluksi. Venäjän on tästä syystä painottunut 

CSTO:n piirissä tapahtuvaan toimintaan myötämielisten maiden kanssa. (Oldberg 2011, 37-

38.) Van Herpen esittää Venäjän pyrkineen CSTO:n puitteissa sitomaan siihen kuuluvia 

jäsenmaita järjestöön ja vaikeuttamaan siitä eroamista. Lisäksi sen avulla on pyritty luomaan 

ulkopuolisilta voimilta rajoitettua aluetta. (2014, 68.)  

Eurooppalaiset valtiot, vaikkakin valmiita kuuntelemaan Medvedeviä, eivät olleet valmiita 

luopumaan vallitsevasta geopoliittisesta rakenteesta, mistä pitäytyminen Euroopan 

turvallisuuden järjestörakenteessa, nimellisesti Etyjissä on kuvaava esimerkki 

Eurooppalaisuus Turvallisuus 
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(Forsberg&Haukkala 2016, 171). Tässä mielessä puheen painotus järjestöissä on 

geopoliittisen diskurssin kannalta tulkittava merkkinä mukautumisesta toiminnan rajoihin. 

Samalla tämä mukautuminen on tulkittu suuntamerkkinä prosessille käsitellä 

turvallisuusarkkitehtuurin muutosta Etyjin puitteissa (Herd&Dunay 2011, 59; Zagorski 

2009). Vaikka tavoitteena oli muuttaa vallitsevaa geopoliittista rakennetta, kuten 

aikaisemmissa puheissa on tullut esille, joutui Medvedev muovaamaan retoriikkaansa 

toiminnan rajojen mukaisesti. Järjestöjen geopoliittinen luonne on kuitenkin selkeästi 

todettavissa, millä on vaikutusta tulkintaan geopoliittisen muutosyrityksen mukautumisesta.  

Järjestöllisessä käänteessä on huomioitava IVY:n ja CSTO:n geopoliittinen merkitys, mikä 

tekee käänteestä näennäisen mukautumisen. Medvedev pyrkii edelleenkin geopoliittisen 

rakenteen muutokseen, tällä kertaa luomalla symmetriaa Euroopan vallitsevan rakenteen ja 

Venäjän oman geopoliittisen rakennelman välille. Muutosyritys mukautuu, mutta sen 

geopoliittisen tarkoitusperien ei voida katsoa muuttuneen, sillä symmetrian tavoittelulla 

pyritään vertaisuuden luomiseen Euroopan geopoliittisessa rakenteessa – vertaisuuden, jota 

rakenne ei omaa. Kokonaisuudessaan Medvedevin keskittyminen Euroopan sekä Venäjän 

turvallisuusjärjestöihin ja yritys luoda symmetriaa näiden välille, onkin tulkittava 

sopeutumisena geopoliittisen diskurssin määrittämiin toiminnan rajoihin.  

5.4. Helsinki 

Presidentti Medvedevin neljäs Euroopan turvallisuusarkkitehtuuriin liittyvä puhe pidettiin 

toukokuussa 2009 Helsingin yliopistolla. Puheessa käsiteltiin Suomen tasavallan ja Venäjän 

federaation kahdenvälisiä suhteita sekä Euroopan turvallisuutta. (Medvedev 2009a) 

Helsingin puheen turvallisuutta käsittelevä osio alkaa menneisyydestä. Medvedev asettaa 

vuoden 1975 Helsingin sopimuksen 1900-luvun kansainvälisistä sopimuksista tärkeimpien 

joukkoon. Hän nostaa sopimuksen edellisen vuosisadan merkittävimpien kansainvälisten 

sopimusten joukkoon. 

“When we talk about the spirit of Helsinki, of course we are referring to 

openness, a spirit of collaboration, new attitudes, and mutual respect, all of 

which became the key for resolving international problems at that point. These 

solutions were only achieved through joint action. […] 

Nevertheless, since then a great deal of time has gone by, the world has changed 

and the era of inflexible ideological confrontation has disappeared. However, the 

Helsinki breakthrough or the spirit of Helsinki has not had the powerful effect 

that one might have wished. That is why today as in the past the real challenge 

involves strengthening the values that are fundamental for all of us who live in 

Europe, namely: adherence to international law, non-use of force, respect for 
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sovereignty, commitment to peaceful methods of conflict resolution and the 

principles of arms control. 

There is a Finnish proverb that says “When crossing the rapids don’t look back 

at the rocks.” And yet as in the past certain political forces are still obsessed by 

the need to expand what they see as obligatory military-political alliances, which 

by the way often act to the detriment of European security. The rules of 

international law are applied selectively, on the basis of so-called political 

expediency, and sometimes simply ignored.  

In our view, there are quite a few examples of this in contemporary Europe: the 

military operation in the Balkans, the recognition of Kosovo, the Caucasus crisis 

resulting from the attack on South Ossetia last year, and the crisis in talks on the 

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe. These examples could be 

multiplied indefinitely. They show how European security is still far from 

perfect. And we need to deal seriously with the architecture of European 

security.” 

Medvedev kuvailee maailmaa, joka on siirtynyt eteenpäin ja jättänyt menneen ideologisen 

vastakkainasettelun taakseen. Vuoden 1975 edistys, niin kutsuttu Helsingin henki, ei 

kuitenkaan ole säilynyt. Hän korostaa kaikille Euroopassa asuville tärkeiden arvojen 

ylläpitoa. Näihin kuuluu kansainvälisen oikeuden kunnioitus, voimankäytön välttäminen, 

suvereeniuden kunnioittaminen, sitoutuminen rauhanvälitykseen ja asevarustelun 

periaatteiden ylläpitäminen. Medvedevin argumentaatiossa arvot siirtyvät ajallisessa tilassa 

menneestä nykyisyyteen. Hän yhdistää niihin Helsingin läpimurron tai sen hengen ja tarpeen 

siirtää tämän samaisen hengen nykyhetkeen. Historiallisen kontekstin kannalta Helsingin 

sopimukseen viittaaminen on varsin ymmärrettävää, sillä puhetta pidetään Helsingin 

yliopistolla sopimuksen allekirjoittamisen 35. juhlavuotena. Kuitenkin kaupungin 

mainitseminen voidaan tulkita myös osana eurooppalaisuuden retorista selviötä, jonka alle 

valtioita voidaan kategorisoida. Medvedev argumentoi tiettyjen arvojen ylläpitämisen 

puolesta vetoamalla määritelmällisesti laveaan Helsingin henkeen, johon kuuluu avoimuus, 

yhteistyön henki ja keskinäinen kunnioitus. Helsingin hengestä muodostuukin puheessa 

argumentti, jonka avulla Medvedev pyrkii määrittelemään eurooppalaisuutta. Medvedev 

esittää Euroopan turvallisuusongelmien kumpuavan Yhdysvaltain ja sen liittolaisten 

toiminnasta. Tätä dynamiikkaa on esitelty tutkimuksen aikaisemmassa Yhdysvaltain, 

Venäjän ja Euroopan valtioiden välisiä suhteita käsitelleessä osiossa. 

Eurooppalaisuuden selviöstä kumpuavan argumentin kulku on selkeä. Medvedev liittää sen 

yhteyteen tietyt arvot ja myöhemmin esittää Yhdysvallat ja sen liittolaiset näiden arvojen 

rikkojina. Käyttämällä lähihistorian esimerkkejä hyödykseen hän kategorisoi maan ja sen 

liittolaiset mainitsemiensa arvojen ulkopuolella. Samanaikaisesti hän pyrkii luomaan 
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vastavuoroisen kategorian maille, jotka puolestaan ovat sitoutuneet mainittuihin arvoihin. 

Medvedevin esittämät ongelmat kumpuavat osittain Yhdysvaltain ja Venäjän välisen 

suhteen ongelmakohdista. Esimerkiksi liittoutumien laajentumisella Medvedev kuvaa 

vuonna 2008 Naton Bukarestin huippukokouksessa Ukrainalle ja Georgialle myönnettyä 

ajallisesti määrittelemätöntä lupausta Naton jäseneksi liittymisestä. TAE-sopimukseen 

liittyvät ongelmat taas olennaisesti liittyvät suunnitelmaan ohjuskilpijärjestelmän 

rakentamisesta. Tutkimuksen kannalta tämä menneisyyden käsittely jatkaa Berliinissä ja 

Evianissa viitoitettua tietä, jossa Medvedev käyttää Yhdysvaltain ja Venäjän suhteesta 

juontuvia ongelmia retorisesti hyväkseen ja esittää Yhdysvallat, sekä puhetilanteesta 

riippuen, sen liittolaiset ongelman aiheuttajina Euroopassa. Medvedev tarkentaa 

eurooppalaisuuden selviön määritelmää yhdistämällä siihen kansainvälisen oikeuden 

kunnioittamisen, voimankäytön välttämisen, suvereeniuden kunnioittamisen, sitoutumisen 

rauhanvälitykseen ja asevarustelun periaatteiden ylläpitämisen. Esittämällä Yhdysvallat ja 

sen liittolaiset kykenemättöminä sitoutumaan näihin arvoihin, hän pyrkii määrittelemään 

maan ja sen liittolaiset, joista osa on maantieteellisesti Euroopassa, eurooppalaisuuden 

ulkopuolelle.  

Vanhanaikaisuuden käyttö valtioita ja järjestöjä kategorisoivana retorisena selviönä jatkuu 

Helsingissä. Medvedev siirtää ”tietyt poliittiset voimat”, eli Yhdysvallat ja sen liittolaiset, 

ajallisessa tilassa menneeseen ja samalla kuvaa Naton laajentumisen pakonomaisena ja 

olennaisesti menneisyyteen liittyvänä toimintamallina. Tämä retorinen siirto yhdistyy myös 

osaksi Yhdysvaltain ja Venäjän suhteesta kumpuavaa kritiikkiä. Medvedev hakee Helsingin 

sopimuksesta ratkaisua nykyhetkeen ja pyrkii kategorisoimaan uuden 

turvallisuussopimuksen olennaisimmat periaatteet tärkeiksi kaikille Euroopassa asuville. 

Hän näkee tämän menneisyyteen sidotun tavan toimia nimenomaisesti haittana 

eurooppalaiselle turvallisuudelle. 

 “It was with this in mind that we formulated the idea of a large-scale European 

treaty on security, which in our view should not be just a set of declarations but 

a legally binding document, based on the equality and mutual respect of all the 

signatories. It should be based on a range of principles from international law, 

but perhaps most importantly on the recognition that the security of the European 

continent is indivisible, that it cannot be dealt with in piecemeal fashion. This is 

because whatever alliances we form, whatever agreements we make, in the final 

analysis they alone will not insure against a variety of problems. We need a new, 

international forum to resolve such problems.” 

Medvedev esittelee Venäjän ehdotuksen uudesta ja laajasta Euroopan 

turvallisuussopimuksesta, joka voitaisiin mieltää Helsingin sopimuksen modernisoiduksi 
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jatkajaksi. Se olisi sovellettu ideologisen vastakkainasettelun jälkeiseen ja lukuisten uusien 

kansainvälisen oikeuden alaisten valtioiden aikaan. Ero Helsingin sopimukseen löytyisi 

sopimuksen juridisesta sitovuudesta, toisin sanoen kyseessä olisi kansainvälinen 

oikeudellisesti sitova sopimus, pelkän poliittisen julistuksen sijasta. Sen myötä kaikki 

sopimuksen allekirjoittajat olisivat sitoutuneet tasa-arvon ja keskinäisen kunnioituksen 

periaatteisiin sekä turvallisuuden jakamattomuuteen. Venäjälle turvallisuuden 

jakamattomuus on asia, jota voi lähestyä ainoastaan kokonaisvaltaisella lähestymistavalla. 

Medvedevin mukaan Euroopassa tarvitaan uusi kansainvälinen foorumi ongelmien 

käsittelyyn. 

Kansainvälinen oikeus toimii retorisena selviönä Helsingissäkin. Medvedev johtaa siitä 

periaatteita, joiden avulla Euroopan uusi turvallisuussopimus muodostettaisiin. Selviö 

yhdistyy myös selkeästi turvallisuuden selviöön ja osaltaan toimii sen tukena. Erityisesti 

huomionarvoista on se, että Medvedev liittää tähän uuteen sopimukseen laillisen sitovuuden, 

joka toimisi vakuutena poliittisten sitoumuksien toteutumiselle sekä toteutuessaan takaisi 

turvallisuuden kaikille uuden kansainvälisen foorumin muodossa. Herd ja Dunay (2010) 

ovat käsitelleet Medvedevin ajatusta ja siihen liittyvää laillisen sitovuuden piirrettä 

regiimiteorian avulla. Turvallisuusregiimit pohjautuvat kollektiiviseen itseregulaatioon tai 

säätelyyn. (2010, 45.) Kollektiivisessa turvallisuudessa laillinen sitovuus on keino luoda 

järjestelmää ylläpitävä tekijä, mikä ei kuitenkaan tarjoa ratkaisua järjestelmän keskeiseen 

ongelmaan. Historia on osoittanut, että oikeudellisesti sitovat järjestelmät eivät kykene 

saavuttamaan samoja tuloksia kuin poliittiset sopimukset (Herd&Dunay 2010, 46). 

Laillisesti sitovien kansainvälisten regiimien toimivuuden sijaan kiintoisampi on tulkinta, 

jossa Medvedevin aloitteen katsotaan palaavan valtiokeskeiseen kansainvälisen oikeuden 

järjestelmään. Näin tulkittuna uuden sopimuksen nähdään syrjäyttävän aikaisemmat 

sopimukset, kuten esimerkiksi Helsingin sopimuksen ja muut Euroopan valtiollisia rajoja ja 

niiden liikkuvuutta määrittävät sopimukset. Nämä syrjäytyvät sopimukset käsittelevät 

erityisesti ihmisoikeuksia ja kansallisen itsemääräämisoikeuden periaatteita. (Herd&Dunay 

2010, 53-54.)  

“And Russia is inviting all states and organisations operating on the European 

continent to work together to come up with coherent, up-to-date and, most 

importantly, effective rules of the game. In what format could this be done? I 

have already spoken about this but I will say it again in this hallowed hall. 

Neither NATO nor the EU seem fully appropriate, because there are countries 

that do not belong to either. The same applies to organisations such as the CIS 

or CSTO. It could take place at a summit of the OSCE and some of our partners 
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in Europe support this idea. We are also ready to try that. But of course in our 

view there is a problem with the OSCE as well. The problem is that recently the 

OSCE has focused on solving partial, sometimes even peripheral security issues, 

and this is not enough. Therefore, we need another forum which could lead to a 

productive dialogue among all parties without exception. 

If we could agree on a future treaty [of European security], we could consider it, 

if you want, as a kind of ‘Helsinki Plus’ treaty, that is as a confirmation, 

continuation and effective implementation of the principles and instruments born 

out of the Helsinki process, but adapted to the end of ideological confrontation 

and the emergence of new subjects of international law in the twenty-first 

century.“ 

Medvedev jatkaa uuden turvallisuussopimuksen esittelyä. Hän kutsuu kaikki 

eurooppalaisella mantereella toimivat valtiot ja järjestöt tekemään töitä yhteisen toiminnan 

pelisääntöjen luomiseksi. Nykyiset järjestöt, kuten Nato, EU, IVY tai CSTO eivät ole tälle 

prosessille sopivia paikkoja, koska kaikki maat eivät kuulu niiden pariin. Medvedev näkee 

Etyjin yhtenä mahdollisena paikkana, mutta katsoo järjestön ongelmien, erityisesti sen 

keskittymisen periferiallisten turvallisuusasioiden käsittelyyn, ongelmallisena. Hänelle tämä 

uusi sopimus olisi Helsingin sopimuksen jatkaja, joka olisi päivitetty vastaamaan uuden 

vuosituhannen tarpeita. 

Ehdotus Euroopan uudeksi turvallisuussopimukseksi on hyvin samankaltainen Helsingin 

sopimuksen sisällön kanssa. Helsingin sopimuksen ongelmaksi, ja samalla myös Etyjin 

yhdeksi ongelmaksi, lasketaan niiden sitoumuksellinen luonne, laillisen sitovuuden puute ja 

keskittyminen perifeerisiin turvallisuuskysymyksiin. Tämän ongelman Euroopan uusi 

turvallisuussopimus korjaisi. Medvedevin ehdotusta tarkasteltaessa on paikallaan kysyä: 

Mikä ero sopimuksessa on, kun sitä verrataan Helsingin sopimukseen? Euroopan 

turvallisuussopimus sisältäisi Medvedevin esittämän perusteella useita periaatteita 

ylläpitäviä sääntöjä, joihin kuuluisi kansainvälisen oikeuden kunnioittaminen, 

voimankäytön välttäminen, suvereeniuden kunnioittaminen, rauhanomaiseen 

konfliktinratkaisuun sitoutuminen ja asevalvonnan periaatteet muodostaisivat uuden 

sopimuksen ytimen.  

Tässä yhteydessä vertailu vuoden 1975 Helsingin sopimukseen avaa kokonaisuuta. 

Tutkimuksen kannalta Helsingin sopimuksen koreista oleellisin on Euroopan turvallisuuteen 

liittyviä kysymyksiä käsittelevä ensimmäinen kori. Sopimuksen (ETYJ 1975, 3-5) 

ensimmäinen kori käsittelee valtioiden välisiä sotilaallisia ja oikeudellisia suhteita. Korin 

periaatteisiin sitoutumalla Etyjin jäsenmaista luodaan suvereeniudeltaan tasa-arvoiset eli 

oikeutetaan ne toimimaan täysin itsenäisesti oman maa-alueensa sisällä kaikilla 
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suvereeniuden sisältämillä oikeuksilla, hillitään voimankäyttöä valtioiden välisissä suhteissa 

sekä tehdään rajojen muuttamisesta sekä maa-alueiden haltuunotosta kiellettyä. Jäsenmaat 

sitoutuvat kunnioittamaan myös muiden jäsenmaiden alueiden yhtenäisyyttä ja samalla 

välttävät maa-alueiden miehitystä sekä muita epäsuoria keinoja, jotka rikkovat maa-alueen 

yhtenäisyyttä. (ibid.) Jäsenmaat sitoutuvat rauhanomaiseen kanssakäymiseen muiden 

jäsenmaiden kanssa, eikä muilla ole oikeutta puuttua valtioiden sisäisiin asioihin 

sotilaallisesti, taloudellisesti tai muilla keinoin. Jäsenmaat sitoutuvat kunnioittamana 

ihmisoikeuksia sekä muita perustavanlaatuisia vapauksia, kuten ajattelun, uskonnon ja 

mielipiteen vapautta. Samalla jäsenmaat sitoutuvat kunnioittamaan ihmisryhmien 

itsemääräämisoikeutta, jonka lisäksi ne myös pyrkivät yhteistyöhön muiden jäsenmaiden 

kanssa sekä kansainvälisten lakien noudattamiseen. (ETYJ 1975, 5-8.) 

Sopimukset ovat osittain samankaltaisia. Niiden väliset erot ovat kuitenkin merkittävämpiä. 

Medvedevin esittämään pohjaten hänen ehdotuksensa ei käsittele rajojen muutoksia taikka 

maa-alueiden haltuunoton kieltoa. Samalla valtioiden sisäisiin asioihin vaikuttaminen jää 

ilman erillistä mainintaa. On täysin mahdollista argumentoida, että kaikki edellä mainittu 

sisältyy suvereeniuden kunnioittamisen yhteyteen. Suvereeniuden tulkinta ilman selkeää 

yhteyttä maa-alueisiin ja rajoihin on kuitenkin epämääräinen ja altis luovalle tulkinnalle ja 

ulkopuolisen väliintulon mainitsematta jättäminen on tulkittavissa samoin.  

Medvedevin kriittisyydelle Etyjiä kohtaan voidaan hakea selityksiä Venäjän ja Etyjin 

välisestä historiasta. Keskeiset ongelmat voidaan yksinkertaistaa voimapolitiikkaa ja statusta 

sekä laajaa turvallisuutta koskeviksi. Elena Kropatcheva (2012, 373-374) huomauttaa 

järjestön olevan lähtökohtaisesti ”läntisesti painottunut”, sillä yli puolet järjestön jäsenistä 

on joko Naton tai/ja EU:n jäseniä, mikä hankaloittaa Venäjän toimintaa järjestössä, jos sen 

tavoitteet eivät ole yhteneväisiä läntisten jäsenten kanssa. Neuvostoliiton romahtamisesta 

lähtien Venäjän on pyrkinyt hakemaan keinoja lisätä sen vaikutusvaltaa järjestössä sekä 

erityisrooleja entisten neuvostotasavaltojen alueella toimimiseen (2012, 377). Etyjin 

normatiivinen rooli eli toiminta inhimillisen dimension, sen kolmannen korin, parissa on 

tulkittu Venäjällä ongelmallisena, koska se nähdään geopolitiikan työvälineenä ja Venäjän 

vaikutusvaltaa vähentävänä toimintana (2012, 376). 

Värivallankumousten vaikutus on merkittävä, kun tarkastellaan Medvedevin 

turvallisuuskritiikkiä. Värivallankumoukset Venäjän lähialueilla, eritoten Georgiassa ja 

Ukrainassa, kuvastavat jälkineuvostoliittolaisen poliittisen järjestelmän purkautumista. 

Värivallankumouksiin oleellisesti liittyi tyytymättömyys järjestelmää kohtaan ja eritoten 
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siinä esiintyvään korruptioon ja läpinäkymättömään hallintojärjestelmään. Venäjää sekä 

osaa entisistä neuvostotasavalloista yhdistää poliittisen järjestelmän samankaltaisuus, jonka 

pohjalta on perusteltua johtaa ajatus samankaltaisesta potentiaalista tyytymättömyyden 

purkautumiseen Venäjälläkin.  Onkin tulkittavissa, että Medvedevin kritiikki pehmeän 

turvallisuuden periferiallisuutta sekä Etyjiä kohtaan juontuu niiden sisältämistä 

määritelmistä ja eritoten niiden Kremlin valtaa heikentävistä vaikutuksista. Etyjin toiminta 

heikentää jälkineuvostoliittolaisen poliittisen järjestelmän toimintaa, toisin sanoen pienen 

valtaa pitävän eliitin kykyä hallita, demokratiakehityksen ja vallan julkisen haastamisen 

kautta. Yhdistettäessä nämä huomiot Medvedevin turvallisuuskritiikkiin, jossa erityisesti 

Etyjin keskittyminen periferiallisiin turvallisuusseikkoihin nostetaan esille, muodostuu 

jatkumo aiemmin esitetylle huomiolle suvereeniuden merkityksestä Medvedevin 

retoriikassa. Suvereenius ja turvallisuus ovat lähtökohtaisesti yhteydessä Moskovan 

luomaan poliittiseen valtarakenteeseen ja sen ylläpitoon. 

Turvallisuus on Helsingin puheessa merkittävä aihe, kuten edeltävä käsittely osoittaa. 

Medvedevin voidaankin tulkita käyttävän turvallisuuden selviötä argumentaatiossaan, kuten 

Evianin puheessa. Aiemmasta poiketen Medvedev tarkentaa määritelmäänsä 

turvallisuudesta vain yhdellä tavalla: turvallisuus on eurooppalaista. Yhdysvaltain ja sen 

liittolaisten vanhanaikainen toiminta uhkaa sitä. Eurooppalainen turvallisuus on 

Medvedeville niin merkittävä, että sen turvaamiseksi sitä itseään on uudistettava. Tämä 

muotoilu turvallisuudesta on yhtä aikaa sekä tavoiteltava tila että muutoksen kohde 

itsessään. Palattaessa Laytonin (2014, 38-39) huomioon Venäjän turvallisuuden 

kehystämisestä maa-alueisiin sidotuksi asiaksi, päästään lähemmäksi Euroopan ja 

turvallisuuden välistä merkitystä aineistossa. Anne Clunan (2009, 145-146; 155) esittää 

venäläisen poliittisen eliitin tulkitsevan eurooppalaisia turvallisuuskysymyksiä sen kautta, 

miten se edistää Venäjän suurvalta-asemaa suhteessa Yhdysvaltoihin. Tyypillistä on myös 

laajan turvallisuuskysymysten kirjon tiivistyminen kysymyksiin Natosta (2009, 158). On 

myös huomioitava, että Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen venäläisen poliittisen eliitin 

turvallisuuskäsitys ei muuttunut samalla tavalla laajaksi kuin Euroopassa, vaikka Venäjällä 

vallitsi laaja ymmärrys siitä, että Euroopasta ei kohdistunut Venäjälle uhkaa (2009, 145). 

Topografisesti havainnollistettuna Helsingin puhe jatkaa samankaltaisessa muodostelmassa 

kuin aineiston aikaisemmissa puheissa. Kartta on Nizzaan verrattuna laajempi, mikä johtuu 

retorisesti sallivammasta puhetilanteesta. Vuoden 1975 Helsingin huippukokouksen 

saavutuksilla argumentoiminen on tapa määritellä mitä eurooppalaisuus on; mitä 
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kansainvälisen politiikan arvoja siihen kuuluu. Kritisoimalla läntistä poliittista 

konstellaatiota, esittämällä sen toiminnan esittämiensä arvojen vastaiseksi, Medvedev luo 

kahdenlaista eurooppalaisuutta, joita erottaa vanhanaikaisuuden rajapyykki. 

Eurooppalaisuuden selviö on siis yhteydessä vanhanaikaisuuden vastaavaan, joka muilta 

osin jää Helsingin puheessa vähäiselle käytölle. Turvallisuuden ja kansainvälisen oikeuden 

selviöt jatkavat omaa vähäistä ja toisiinsa yhteydessä olevaa läsnäoloaan aineistossa. Kuten 

aiemmin, turvallisuuden käsitettä tarkennetaan määrittein, mutta aiemmasta poiketen 

Helsingissä turvallisuus on poikkeuksetta eurooppalaista. Kansainvälinen oikeus on 

Medvedevin argumentaatiossa uuden turvallisuussopimuksen sisältöä määrittävä selviö. 

Keskeinen Medvedevin argumentaatiota ja siinä käytettyjä selviöitä kokoava tekijä on 

edelleenkin ajatus Euroopan uudesta turvallisuusarkkitehtuurista. Huomionarvoista on myös 

ero Helsingin ja Nizzan puheen välillä. Nizzassa Medvedevin suhtautuminen uudistamiseen 

Etyjin puitteissa oli verrattain positiivinen, mutta Helsingissä tämä nähtiin monella tapaa 

ongelmallisena. Huomio siirrettiin taas uuden kokonaisuuden luomiseen, vanhoissa 

ratkaisuissa pitäytymisen sijaan. 

 

 

Kuva 4 Retoriset selviöt Helsingissä 

Medvedev jatkaa ajatustaan uuden foorumin järjestämisestä, jossa aloitettaisiin keskustelu 

eurooppalaisen turvallisuussopimuksen solmimisesta. Siihen osallistuisi kaikki 

euroatlanttiset valtiot, kansainväliset järjestöt, kuten EU, Nato, Etyj, CSTO ja IVY, 

Turvallisuus 

Kansainvälinen 

oikeus 

Vanhanaikaisuus Eurooppalaisuus 
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alueelliset järjestöt sekä kaikki näihin järjestöihin kuuluvat valtiot. Täten olisi mahdollista 

tunnistaa paras alusta, jolla jatkaa neuvotteluita. Yritys luoda symmetriaa eri järjestöjen 

välille jatkuu Helsingissä, kuten aiemmissa puheissa. Medvedevin käyttämä luokittelu 

kansainvälisistä ja alueellisista järjestöistä hämärtää esiteltyjen järjestöjen yleisesti 

käsitettyä toimikenttää. Samalla valtioita luokitellaan eri kategorioihin; on euroatlanttisen 

alueen valtioita sekä kansainvälisiin ja alueellisiin järjestöihin kuuluvia valtioita. 

Medvedevin tapa jäsentää Euroopan turvallisuussopimuksen piiriin kuuluvia toimijoita on 

sellaisenaan toissijainen kysymys. Olennaisempaa on se, että pääasiallinen paikka, jossa 

uutta turvallisuussopimusta käsitellään, koostuu edelleenkin Euroopassa sekä Venäjällä 

toimivista pääasiassa turvallisuuskysymyksiä käsittelevissä järjestöissä. Geopoliittisen 

rakenteen osalta puheessa jatkuu Nizzassa havaittu muutos, jossa aiempi atlantismin ja 

Yhdysvaltoihin kohdistuva kritiikki muuttuu Euroopan turvallisuusjärjestöjä ja 

turvallisuusarkkitehtuuria koskevaksi. Samalla havainnollistuu geopoliittiseen rakenteeseen 

kohdistuvan argumentaation ero aineistossa. Siinä missä Berliinissä ja Evianissa 

argumentaatio oli laajaa ja Saksan sekä Ranskan historiaan sidottua, Nizzan ja Helsingin 

puheissa argumentaatio koskee Euroopan turvallisuusarkkitehtuuria, kun se ymmärretään 

järjestöistä muodostuvana, eikä tiettyjen maiden välisinä erityissuhteina.  

Tämä on tulkittavissa Medvedevin diplomaattisen operaation mukautumisena Euroopan 

geopoliittisen diskurssin asettamiin puheen rajoihin. Kuitenkin samalla Medvedev yrittää 

muuttaa näitä samaisia rajoja, kyseenalaistamalla Etyjin merkityksen usealla eri tavalla, 

mikä on merkittävää, sillä Nizzan puheessa asennoituminen Etyjiin oli neutraalimpaa. 

Helsingin puheessa Medvedev kuitenkin kritisoi Etyjiä, vaikka tunnustaakin sen yhtenä 

mahdollisena foorumina uuden turvallisuussopimuksen käsittelylle, ja tavoittelee uuden 

turvallisuusarkkitehtuurin luomista uusissa puitteissa. 

Klassiseen geopolitiikkaan liittyvät huomiot – nimellisesti Medvedevin ehdotuksen 

samankaltaisuus maa- ja merivalta asetelma kanssa – ovat merkityksellisiä etenkin Berliinin 

ja Evianin puheissa. Niiden jälkeen selkeät yhtymäkohdat häviävät, kuten Nizzan ja 

Helsingin puheiden analyysi osoittaa. Itse tutkimusaiheen geopoliittisuus ei katoa 

minnekään. Erityisesti sovellettava geopolitiikka on läsnä Medvedevin puheissa käsitteiden 

sekä sisällön puolesta. Geopolitiikan vaikutus huomioidaan myös aiheeseen perehtyneissä 

tutkimuksissa, joko päätelmänä (Layton 2014) tai tutkimuksessa käytetyn käsitteissä (Van 

Herpen 2008; Lo 2009; Makarychev 2009; Zagorski 2009; Herd&Dunay 2010;). 

Medvedevin diplomaattinen operaatio voidaan kuitenkin tulkita klassisen geopolitiikan 
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linssin kautta. Tällöin operaatio, vaikka klassisen geopolitiikan yhtymäkohdat aineistossa 

vähenevätkin, muuttuu osaksi maavallan yritystä muuttaa merivaltain luomaa 

turvallisuusarkkitehtuuria Euroopassa; rikkoa niiden vaikutusvallan rihmastoa. Tässä 

mielessä diplomaattisen operaation mukautuminen geopoliittisen diskurssin rajoihin 

yhdistyy osaksi kokonaisvaltaista geopolitiikan viidennen olemuksen mukaista tulkintaa. 

5.5. Yhdistyneet Kansakunnat 

Aineiston viides puhe on pidetty YK:n 64. yleiskokouksessa 24. syyskuuta 2009. 

Kokonaisuutena puhe käsittelee viittä eri osa-aluetta: maailman kriisejä niin talouden kuin 

konfliktien osalta, talouden ongelmia tarkemmin, YK:n roolin vahvistamista, alueellisia 

konflikteja sekä turvallisuutta ja jaettuja arvoja. (Medvedev 2009c) Tutkimuksen kannalta 

olennaisin sisältö löytyy puheen neljännestä osasta.  

“In August 2008, we came very close to seeing a local armed conflict grow into 

a full-scale war. I am certain that everyone present understands this, and in order 

to avoid repetition of such developments we need to have clear and effective 

mechanisms to implement the principle of indivisibility of security. Without it, 

we will not be able to step over the legacy of the past era, to overcome its 

instincts and prejudices. Moreover, the irresponsible political regimes should not 

have any opportunity whatsoever to cause disputes among other counties 

[…] 

[…] The current global crisis is not only the crisis of economy but also the crisis 

of ideas caused by reaching a ”critical mass” of accumulated outdated policies 

and development models. 

Russia has come up with the initiative to sign a European security treaty and 

proposed a fresh look at this problem so as to abandon the outdated policies. The 

Cold War is over, as we all believe, but the world has not become more secure. 

Today we need genuinely modern solutions. We also need clear legal framework 

for already existing political commitments. We need no declarations, or appeals, 

or empty talk, but really clear legal frameworks which will, among other points, 

strengthen one of the principles of the international law, the principle of not 

ensuring one's own security at the expense of security of others. 

Our initiative concerns the Euro-Atlantic space. However, its key provision on 

indivisibility of security is a universal principle applicable to all regions of the 

world that is fully consistent with the letter and spirit of the UN Charter. The 

principle of indivisibility of security should become an integral part of 

international law.”  

Medvedev argumentoi vanhanaikaisuuden selviön avulla euroatlanttisen 

turvallisuusarkkitehtuurin muutoksen puolesta, kuten aineiston muissakin puheissa. 

Aiemmissa puheissa esiintynyttä kohdennettua kritiikkiä hän ei kuitenkaan esitä, vaan 
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tyytyy kategorisoimaan tietynlaisia toimintamalleja menneisyyteen kuuluviksi. Kylmän 

sodan mainitseminen sitoo argumentaatiota entisestään menneisyyteen luoden kuvaa 

nykyhetken ratkaisuista vanhanaikaisina. Medvedev esittää, että vanhanaikaiset 

ennakkoluulot ja vaistot ovat mennen aikakauden leima nykyhetkessä, mikä estää 

jakamattoman turvallisuuden saavuttamisen, kuten Georgian sota ja konfliktia ehkäisevien 

mekanismien puute on osoittanut. Esittämällä ajankohdan tavat toimia vanhentuneina, hän 

siirtää Euroopan vallitsevan turvallisuusarkkitehtuurin ajallisessa tilassa menneeseen. 

Ratkaisuksi näille vanhentuneille malleille Medvedev tarjoaa Venäjän ehdotusta Euroopan 

turvallisuussopimuksesta, joka olisi moderni ratkaisu nykyhetken ongelmiin.  

Medvedevin esityksestä löytyy eräänlaista ristiriitaisuutta kansainvälisen oikeuden ja 

turvallisuuteen liittyen. Kysymys pyörii sen ympärillä, onko jakamaton turvallisuus jo vai 

pitäisikö sen olla osa kansainvälisen oikeuden periaatteita. Vastaus tähän on toissijainen. 

Sen sijaan se, mitä tämä ristiriita merkitsee, on merkityksellisempää. Medvedev käyttää 

turvallisuutta retorisena selviönä ja määrittelee sitä jakamattomuuden käsitteen avulla. 

Selviön avulla hän argumentoi kansainvälisen oikeuden muutoksen puolesta. 

Kansainvälinen oikeus voidaan tämän myötä tulkita retorisena selviönä, vaikka puheessa ei 

useasti argumentoida sen puolesta. Tässä yhteydessä ne harvat kerrat kuitenkin voidaan 

katsoa riittäviksi. Kansainvälinen oikeus ja sen muutos on Medvedevin argumentaation 

pääkohde, jota varten muita puheessa esiintyviä selviöitä hyödynnetään. 

YK:n yleiskokouksessa pidetyn puheen topografia muodostuu turvallisuuden, 

kansainvälisen oikeuden ja vanhanaikaisuuden selviöistä, kansainvälisen oikeuden ollessa 

ankkurina kahden muun välillä. Keskeinen ajatus, jota selviöllä edistetään, on Euroopan 

turvallisuussopimus. 
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Kuva 5 Retoriset selviöt YK:n 64. yleisistunnon puheessa 

Yritys muuttaa Euroopan vallitsevaa geopoliittista rakennetta on edelleenkin läsnä puheessa. 

Kuitenkaan se ei sisällä tutkimusaineiston aiemmissa osissa esiintyneitä vahvoja retorisen 

selviön hyödyntämisiä. Nizzassa ja Helsingissä todettua mukautumista geopoliittisen 

diskurssin asettamiin rajoihin ei myöskään ole havaittavissa.  

Muutoksen voidaan tulkita johtuvan osittain puheen pitopaikasta, jossa yleisö on laajempi 

kuin aikaisemmin, mikä osaltaan pakottaa laajentamaan aiheen kattavuutta. Tämä on 

todettavissa vertailemalla esimerkiksi Helsingin puhetta YK:n yleisistunnossa pidettyyn. 

Helsingissä aihepiiri käsittelee luontevasti Etyjiä sekä muita turvallisuusjärjestöjä, mutta 

YK:ssa puheessa käsitellään aiheita maailmanlaajuisessa mittakaavassa. Puhetilanne siis 

rajoittaa Medvedevin mahdollisuuksia argumentoida siinä missä Euroopan geopoliittinen 

diskurssikin. Tämä muutos puheen sisällössä voidaan nähdä myös osana diplomaattisen 

operaation liike-energian hupenemista, sillä ajankohtaan mennessä Medvedevin aloite oli 

saanut osakseen vain satunnaista mielenkiintoa. (Forsberg&Haukkala 2016, 171) 

5.6. Belgrad 

Aineiston viimeinen puhe on pidetty Belgradissa Serbian parlamentille lokakuussa 2009. 

Päivällä on Venäjälle sekä Serbialle suuri symbolinen arvo, sillä kyse on Belgradin toisen 

maailmansodan aikaisen vapautuksen 65. vuosipäivästä. Tämän myötä puheessa käsitellään 

toisen suursodan historiaa ja sen merkitystä Venäjälle sekä Euroopan valtioille (Medvedev 

2009d). Sitaatti asettuu kontekstiinsa, kun Medvedevin edeltävät kommentit huomioidaan 

tulkinnassa. Hän aloittaa puheen käsittelemällä toisen maailmansodan historiaa ja esittää sen 
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kamppailuna fasismia ja kansallissosialisteja vastaan. Hän painottaa esityksessään 

eurooppalaisten valtioiden toimintaa. Osa niistä ei kamppaillut kolmatta valtakuntaa 

vastaan, minkä hän yhdistää sodan syntyyn johtaneisiin tekijöihin kuin myös sen mittaviin 

uhrilukuihin. Medvedev esittää tämän historiallisen tarkastelun tärkeänä, koska hänen 

tulkintansa mukaan historiallinen revisionismi, sen uudelleentulkinta, on nousussa ja 

alistettu poliittisten päämäärien tavoitteluun.  

“Still, we do not need history’s lessons for scientific purposes. Rather, they must 

serve as a warning to all of us, so that we do not make same mistakes. They teach 

us not to invent pretexts for engaging in some kind of action – action that is often 

destructive. Instead, they teach us to join forces in the face of great threats – 

threats to the European continent or to the entire world. This is the underlying 

idea behind our nation’s suggestion to sign a new treaty and create a new, 

modern, effective system of European security – a system that is not geared 

against anyone, but rather, one that will consolidate and unite us regardless of 

our political alignment or ideologies. 

In essence, we propose taking the important approaches and international 

principles that we are all employing today and making them legally binding. The 

most important element of these principles and of this overall idea is that we 

cannot address security issues in a way that threatens the security of others. It is 

often said that security should be indivisible, and that is the main lesson we 

learned from World War II, the sad events of the 1990s and, unfortunately, 

certain dramatic events in the recent history of this decade. I am referring to the 

crisis in the Balkans and the events of August 2008 in the Caucasus, which 

resulted from Georgia’s aggression. All of these events have demonstrated that 

the existing security system is inefficient and urgently needs modernisation.” 

Puheessa sidotaan toisen maailmansodan historia yhteen Euroopan 

turvallisuusarkkitehtuurin uudistamiseen tähtäävän sopimuksen kanssa. Medvedeville toisen 

maailmansodan historia opettaa yhdistämään voimat Euroopan mannerta tai jopa maailmaa 

kohdistuvia voimia kohtaan. Uusi ja tehokkaampi eurooppalaisen turvallisuuden systeemi ei 

olisi suunnattu ketään vastaan, vaan pikemminkin toimisi valtioita yhdistävänä ja 

keskittävänä tekijänä. Kuten aikaisemmissakin puheissa, Medvedevin tavoittelema muutos 

on kansainvälisen oikeuden periaatteiden muuttaminen juridisesti sitoviksi. Muutoksen 

tarpeellisuutta perustellen Medvedev tuo esille, historiaa havainnollistavana työkaluna 

käyttäen, kuinka toinen maailmansota, Jugoslavian hajoamissodat 1990-luvulla ja 

viimeaikaiset kriisit toimivat oppitunteina turvallisuusasioiden käsittelystä muita 

vahingoittavalla tavalla ja kuinka turvallisuuden tulisi olla jakamatonta. Hänelle Balkanin 

kriisi ja Georgian ja Venäjän välinen sota on korostanut entisestään nykyisen 

turvallisuusjärjestelmän tehottomuutta ja tarvetta sen modernisointiin. Euroopan 
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turvallisuussopimuksen allekirjoittaminen loisi yhteisen turvallisuusalueen euroatlanttiselle 

alueelle, joka takaisi tasa-arvoiset ja luotettavat vakuudet kaikille valtioille. 

Medvedevin argumentaatiossa esiintyy aiemmista tutkimusaineiston osista tunnistettuja 

retorisia selviöitä. Hän käyttää vanhanaikaisuuden selviötä argumentoidessaan Euroopan 

turvallisuussopimuksen puolesta. Hän kuvaa uuden sopimuksen nykyaikaisena, modernina 

ja tehokkaana ratkaisuna Euroopan nykyrakenteen ongelmiin. Nykyrakenne on 

vastavuoroisesti tehoton ja modernisoinnin tarpeessa. Argumentin esimerkkitapauksia 

Medvedev hakee menneisyydestä niin läheltä kuin kaukaa. Toinen maailmansota, 

Jugoslavian hajoamissodat sekä Georgian ja Venäjän välinen sota toimivat esimerkkeinä 

nykyrakenteen ongelmista. Sinänsä argumentin rakenne on yksinkertainen, sillä siinä 

nykyrakenne ja Euroopan turvallisuussopimus ovat toistensa peilikuvia. Sitä mitä uusi 

sopimus tarjoaa, nykyrakenne ei omaa. Turvallisuuden selviö on läsnä Medvedevin 

argumentaatiossa. Belgradissa painottuu sen jakamattomuus, kuten aiemmissa puheissa, 

eräänlaisena tavoiteltavana ihannetilana. Argumentaatiossa turvallisuus on yhteydessä 

menneisyyteen, jonka tapahtumat ovat osoittaneet jakamattoman turvallisuuden itsensä 

tarpeellisuuden. Menneisyyden voidaan tulkita opettavan nykyhetkessä olevia.  Selviöllä on 

asema Medvedevin argumentaatiota yhdistävässä ajatuksessa Euroopan uuden 

turvallisuussopimuksen allekirjoittamisesta. 

Puheessa rinnastetaan länsiliittoutuneiden ja Neuvostoliiton välinen yhteistyö natsi-Saksaa 

vastaan toisen maailmansodan aikana Euroopan uuden turvallisuussopimuksen 

aikaansaamiseen. Medvedevin puheen konteksti jää epäselväksi puhuttaessa uhasta. Hän luo 

tarpeen yhdistyä yhdeksi kokonaisuudeksi – meiksi – jonkin uhan edessä, mutta sitä mistä 

uhka muodostuu ei määritellä. Ainoastaan se tehdään selväksi, että Euroopan uusi 

turvallisuussopimus olisi se ratkaisu, joka yhdistäisi Euroopan mantereen tämä uhan edessä. 

Toisin sanoen hän luo analogian menneen ja nykyhetken välille. Toisen maailmansodan 

käyttäminen retorisena työkaluna erottaa puheen muusta aineistosta, sillä tällaista 

sanankäyttöä ei esiinny muissa aineiston puheissa. Tästä voidaan tehdä kaksi tulkintaa. 

Ensinnäkin Medvedev rakentaa puheessaan Euroopan turvallisuussopimusta ja 

nykyrakennetta vertailemalla valintatilanteen, joka tiivistyy valinnaksi menneen tai 

nykyhetken välillä. Toisekseen on huomattava miten hän sijoittaa Venäjän puhuttaessa 

uhasta. Uhka kohdistuu Euroopan mannerta tai jopa maailmaa kohti. Uhka kohdistuu siis 

valtioiden joukkoon, johon Venäjä kuuluu. Luomalla valintatilanteen ja yhdistämällä 

Venäjän uhattujen valtioiden joukkoon Medvedev itse asiassa määrittelee Eurooppaa eli 
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hyödyntää sitä retorisena selviönä. Ajallisen tilan avulla hän luo, kuten osassa aikaisemmista 

tutkimusaineiston puheista, kaksi Eurooppaa, joita erottaa Venäjän läsnäolo. Tässä mielessä 

toisen maailmansodan historian käyttäminen ja siihen liittyvästä revisionismista 

huolestuminen näyttäytyy uudessa valossa, jonka myötä paljastuu vastakkainasettelu 

Medvedevin määrittelemän Euroopan ja määrittelemättömän uhan välillä. 

Belgradin topografiseksi kuvaukseksi muodostuu täten asetelma, jossa selviöt Eurooppa ja 

turvallisuus muodostavat keskeiset argumentaation lähteet ajatukselle Euroopan uudesta 

turvallisuussopimuksesta. Vanhanaikaisuuden selviö on osana tätä asetelmaa, mutta omana 

kokonaisuutenaan. 

 

Kuva 6 Retoriset selviöt Belgradin puheessa 

“In matters of European and global affairs, the time has come to try changing 

the international climate. I feel that the change in U.S. attitudes regarding several 

issues under debate is generally favourable to multilateral diplomacy. The 

approaches employed previously have been entirely compromised. The Russian 

Federation is ready to harmonise its relations with the United States of America 

and with our other partners. This includes peaceful, constructive relations with 

NATO in the interest of resolving our common challenges. We already have a 

strategic partnership with the European Union, and it may well become one of 

the vital pillars of a new Europe. We do not have and cannot have any 

hypersensitivity about new members joining the European Union, including 

Eastern European states.” 

Medvedeville Venäjän ja Yhdysvaltojen välinen uusi alku tarjoaa mahdollisuuden 

monikeskeisen diplomatian toteuttamiselle. Tähän uuteen alkuun kuuluu myös 

rauhanomainen ja rakentava suhde Natoon, jotta sen ja Venäjän yhteiset haasteet voidaan 

ratkaista. Selvää kuitenkin on, että menneet toimintatavat eivät enää toimi. Venäjän 
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strateginen kumppanuus EU:n kanssa voisi olla tämän uuden Euroopan keskeinen 

tukipylväs, minkä vuoksi hän ei näe EU:n itäistä laajentumista ongelmallisena Venäjälle.  

Aiemmista puheista tunnistetut selviöt toimivat edelleenkin muutosyrityksen 

argumentaation työjuhtina. Lähestymistapa puheessa on sovitteleva EU:ta ja Yhdysvaltoja 

kohtaan ja muun muassa EU:n itäinen laajentuminen on Medvedevin esityksessä neutraali 

seikka. Forsberg ja Haukkala (2016, 217) korostavat, että EU:n ja Venäjän lähestymistavat 

toimijoiden välille jäävien valtioiden osalta ovat perustavanlaatuisesti toisistaan eroavia. 

Tämä sekä puheen sisältö, joka vaihtelee uhkakuvan luomisen ja sovittelun välillä, tekee 

Medvedevin esityksestä ristiriitaisen. Ristiriitaisuus korostuu entisestään, kun palataan 

tutkimusaineiston aikaisempiin puheisiin, kuten Berliiniin tai Evianiin, joissa läntinen 

poliittinen konstellaatio ja Euroopan vallitseva geopoliittinen rakenne saavat osakseen 

terävää kritiikkiä. 

Geopoliittisen rakenteen kannalta Medvedev palaa Belgradissa takaisin Berliinin ja Evianin 

puheita vastaaviin suuren mittakaavan hahmotelmiin. Argumentaation järjestöllinen käänne 

ei ole todettavissa, kuten se oli Nizzan ja Helsingin puheissa, eikä puheen myöskään voida 

tulkita sopeutuvan geopoliittisen diskurssin asettamiin rajoihin samaan tapaan kuin 

jälkimmäisissä puheissa. Pikemminkin Medvedevin voidaan tulkita pyrkivän muuttamaan 

geopoliittista diskurssia. On kuitenkin alistettava tämä tulkinta kysymyksille: Onko Serbian 

parlamentti Euroopan turvallisuussopimuksen ja tämän myötä Euroopan geopoliittisen 

rakenteen muutoksen kannalta olennainen paikka? Kyse on kuitenkin perinteisesti Venäjälle 

läheisessä valtiossa pidetystä puheesta. Kyky vaikuttaa läntisen poliittisen konstellaation 

piirissä oleviin valtioihin on Belgradista käsin vähäinen. Medvedevin esittämä uhka 

voidaankin tulkita klassisen geopolitiikan hengessä ja huntingtonilaisen 

sivilisaationäkökulman huomioiden – esitetäänhän puhe ortodoksisessa Serbiassa12 – 

keskeisen maavallan näkemyksenä merivaltain vallitsevasta asemasta Euroopassa. Tästä 

johtaen Medvedevin määrittely Euroopasta muuttuu retorisesta selviöstä eräänlaiseksi 

kuvaukseksi maavallan vaikutuspiiristä geopoliittisesti jaetussa Euroopassa.  

                                                 
12 Huntington, Samuel P. (2011): The clash of civilizations and the remaking of world order. New York: 

Simon & Schuster. 
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6. LOPPUPÄÄTELMÄT 

Tutkimuksen alussa esitetyt tutkimuskysymykset olivat seuraavia: Millaisilla retorisilla 

selviöillä Medvedev pyrki argumentoimaan Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muutoksen 

puolesta? Miten Medvedevin geopoliittinen muutosyritys kehittyy diplomaattisen 

operaation aikana? Mitä Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muutoksella tavoiteltiin? 

Vastauksena ensimmäiseen tutkimuskysymykseen voidaan esittää seuraavaa: Medvedev 

käytti Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muutokseen tähdänneessä diplomaattisessa 

operaatiossa toistuvasti samoja selviöitä. Turvallisuuden, eurooppalaisuuden ja 

vanhanaikaisuuden selviöt olivat näistä toistuvasti käytössä, moninapaisuuden, 

suvereniteetin ja kansainvälisen oikeuden jäädessä toistuvuuden kannalta vähäisempään 

rooliin. Medvedevin argumentaation kokoava ajatus oli Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin 

muutos, jota selviöt vanhanaikaisuutta lukuun ottamatta olivat muodostamassa. 

Aineistosta voidaan toistuvasti tulkita esiin eurooppalaisuuden yhdistäminen 

vanhanaikaisuuteen. Medvedev luo asetelmaa, jossa osa Euroopasta tai eurooppalaisista on 

menneisyydessä ja osalla taas mahdollisuus siirtyä tulevaisuuteen. Usein tähän 

uudistumiseen liittyy Venäjän tukeminen sen yrityksessä uudistaa Euroopan 

turvallisuusarkkitehtuuria. Medvedev luokin kaksi erilaista Eurooppaa tai 

eurooppalaisuuden muotoa, joissa erottava tekijä on tulevaisuus Venäjän kanssa. 

Silmiinpistävä piirre tässä argumentoinnissa on myös se, ettei Eurooppaa, eurooppalaista 

mannerta eikä euroatlanttista aluetta varsinaisesti määritellä. Etenkin euroatlanttisen alueen 

määritelmä, kun se yhdistetään atlantismin kritiikkiin, on ristiriitainen. Onko tavoitteena 

luoda Atlantin ylittävä alue, johon sisältyisi mitä todennäköisimmin Pohjois-Amerikan 

valtiot, vai luoda raja Atlantin rannalle? Miksi siis kritisoida Euroopan atlanttista yhteyttä, 

jos atlanttisuus on kuitenkin osa uutta määritelmää?  

Kysymyksiin voidaan vastata palaamalla tutkimuksen lähihistoriaa käsittelevään osioon. 

Voidaan todeta, että atlanttinen yhteys on Venäjälle tärkeä, sillä se määrittää sen asemaa 

suurvaltana. Tässä mielessä atlanttinen yhteys käsitetään Venäjän suhteena Yhdysvaltoihin. 

Asetelman samankaltaisuus klassisen geopolitiikan kanssa on myös selkeää. Täten 

Medvedevin argumentaatio muuttuu pyrkimykseksi saavuttaa vertaisuutta Yhdysvaltain 

kanssa, Euroopan jäädessä objektin rooliin, näennäistä toimijuudesta huolimatta. 

Argumentaatio onkin eräällä lailla käänteistä; uuden ja modernin ollessa pohjimmiltaan 

vanhanaikaista ja vanhanaikaisiksi kuvattujen ollessa verrattain moderneja. Nurinkurisuutta 



 

87 

 

voidaan havaita myös itse tutkimusaineistossa käytetyissä esimerkeistä, kuten Fultonin 

puheen mainitseminen Evianissa osoittaa. Tästä syystä eräs jatkotutkimuksen haara voisikin 

olla Medvedevin argumentaation tutkiminen kaksoiskielen käsitteen avulla.13 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tehtävä, aineiston retoristen työkalujen tunnistaminen ja 

analysointi pohjustaa tutkimuksen toiseen pääkysymykseen vastaamista, joka kuului 

seuraavasti: Miten Medvedevin geopoliittinen muutosyritys kehittyy diplomaattisen 

operaation aikana? Muutosyrityksen tavoite oli selkeä. Venäjän presidentti Dmitri 

Medvedev pyrki diplomaattisessa operaatiossa Euroopan vallitsevan geopoliittisen 

rakenteen muutokseen. 

Vastaus toiseen tutkimuskysymykseen voidaan esittää kaksiosaisena: Ensinnäkin, 

diplomaattisen operaation retorinen sisältö elää jatkuvasti ja muuttuu paikkakohtaisesti. 

Medvedev pyrkii puheissaan jatkuvasti muuttamaan Euroopan geopoliittista rakennetta, 

mutta joutuu sopeuttamaan argumentaatiotaan rakenteen asettamien rajojen mukaisesti. 

Berliinin ja Evianin puheet ovat geopoliittisen retoriikan ja diskurssin kannalta tulkittavissa 

aktiivisina muutosyrityksinä, mitkä kohdistuvat Euroopan vallitsevaa geopoliittista 

rakennetta kohtaan. Medvedevin argumentaatio kohdistuu erityisesti eurooppalaisten 

valtioiden atlanttiseen yhteyteen, niin kutsuttuun atlantismiin, sekä Yhdysvaltain vahvaan 

asemaan Euroopassa, joiden vaihtoehdoksi tarjotaan Euroopan, Venäjän ja Yhdysvaltain 

tiiviimpää yhteyttä. Nizzan ja Helsingin puheet ovat vastavuoroisesti tulkittavissa 

mukautumisena Euroopan geopoliittisen diskurssin asettamiin toiminnan rajoihin, niin 

sanotun järjestöllisen käänteen tapahtumisena, mikä voidaan huomata keskustelun 

painopisteen siirtymisessä Euroopan turvallisuusjärjestöjä käsitteleväksi. Tämä ei 

kuitenkaan täydellisesti estä geopoliittisen retoriikan käyttöä, kuten Helsingin puheen Etyjiä 

käsittelevästä osion pohjalta voidaan tulkita. YK:n ja Belgradin puheissa diskurssin 

asettamat rajat eivät kuitenkaan ole enää läsnä samalla tavalla. Erityisesti Belgradissa 

Medvedev jatkaa Euroopan vallitsevan rakenteen haastamista, mutta yrityksen varsinainen 

vaikutuskyky jää epämääräiseksi. Voidaankin tulkita, että diskurssi ei vaikuta samoin 

Belgradissa kuin muissa tutkimusaineiston puheissa, koska diskurssi ja puhujan toiminnan 

rajat ovat tämän myötä lähtökohtaisesti erilaiset. 

                                                 
13 Helsingin yliopiston Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi välitti tutkimuksen alkupuolella kirjoittajalle 

kaksoiskielen merkitystä käsittelevää materiaalia. Vaikka tutkimus ei varsinaisesti käsittele kaksoiskieltä, on 

se jatkotutkimusta ajatellen hedelmällinen lähestymistapa. 



 

88 

 

Toisekseen, Medvedevin tavoittelemalla muutoksella on kaksi muotoa: Euroopan 

turvallisuusarkkitehtuurin ja Euroopan geopoliittisen rakenteen muutos. Edellisen 

merkitessä Euroopan turvallisuusjärjestöjen ja jälkimmäisen Euroopan geopoliittisen 

rakenteen muutosta. Tätä jakoa voidaan lähestyä ajatuksella, jossa turvallisuusarkkitehtuuri 

on geopoliittisen rakenteen tuotos. Kylmää sotaa esimerkkinä käyttäen voidaan todeta, että 

Euroopan geopoliittinen rakenne oli jakautunut kahtia läntisen ja itäisen poliittisen 

konstellaation kesken, minkä johdosta ajankohdan turvallisuusarkkitehtuuri eri järjestöineen 

– Nato, Varsovan liitto, Etyk – kuvasti tätä asetelmaa. Tässä mielessä Medvedevin 

diplomaattinen operaatio koostuu sekä yrityksestä muuttaa arkkitehtuuria että Euroopan 

geopoliittista rakennelmaa. Klassinen geopolitiikka tuo oman tulkinnallisen kerroksensa 

tutkimukseen. Tutkimusaineiston alusta lähtien, ja kaikista vahvimmin juuri siellä, on 

tulkittavissa asiayhteyksiä sir Halford Mackinderin maa- ja merivalta-asetelmaan, alkaen 

Medvedevin kritiikistä atlantismia kohtaan. Lukuisat yrityksen luoda sekä korostaa Venäjän 

yhteyttä Eurooppaa, mitä usein kuvaillaan käsitteen sivilisaatio avulla, vahvistaa entisestään 

klassisen geopolitiikan avulla tehtyä tulkintaa maavallan yrityksestä purkaa merivaltain 

luomaa geopoliittista rakennetta Euroopassa. 

Tutkimusaineiston analyysissä tunnistettu yhteys vanhakantaiseen käsitykseen 

suvereniteetista sekä laajan turvallisuuskäsityksen kritisointi, ovat merkittävässä asemassa 

kolmanteen tutkimuskysymykseen vastaamisessa. Kumpikin yhdistyy olennaisella tavalla 

jälkineuvostoliittolaisen poliittisen järjestelmän toimintaan Venäjällä ja osassa entisistä 

neuvostotasavalloista. Tässä mielessä suvereeniuden merkityksen painottaminen ja 

valtioiden tasa-arvoisuuden tavoittelu kansainvälisen oikeuden ihannetilana osoittavat 

westfalenilaisen valtiokäsityksen olevan merkittävässä asemassa Euroopan uudessa 

turvallisuusarkkitehtuurissa.  

Tutkimusaineistosta tunnistettu yritys määritellä turvallisuutta uudelleen on kuvaavaa. 

Tähän retoriseen siirtoon liittyy poikkeuksetta kovan turvallisuuden painotus, ja kuten 

Medvedev ilmaisi Helsingissä, siirtymä pois perifeerisistä (sic) turvallisuuskysymyksistä. 

Tämä turvallisuuden määritelmän muutosyritys vastaa osaltaan kysymykseen miksi 

Medvedev pyrki Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muutokseen sekä selittää 

Yhdysvaltain ja Venäjän välisen suhteen tulehtumista 2000-luvun ensimmäisellä 

vuosikymmenellä. Angela Stent on jäljittänyt Yhdysvaltain ja Venäjän välisen suhteen 

kipupisteen turvallisuuden laajaan tulkintaan. Yksinkertaisimmillaan tämä voidaan kuvata 

seuraavasti: Turvallisuuden ymmärtäminen laajasti, erityisesti yhteiskunnallisen osansa 
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kautta, uhkaa Venäjän jälkineuvostoliittolaista poliittista järjestelmää. Samalla aiempi esitys 

pyrkimyksestä Euroopan turvallisuusarkkitehtuurin muutokseen asettuu kontekstiinsa. 

Venäjä oli tietyin osin mukana Euroopan turvallisuusarkkitehtuurissa, jonka eri järjestöt 

toteuttavat eräänlaista vertaisvalvontaa vaalitarkkailun ja ihmisoikeuksien toteutumisen 

muodossa. Toisin sanoen ne toteuttavat laajaa turvallisuuskäsitystä arkkitehtuurin puitteissa.  

Tutkimustuloksesta voidaankin päätellä, että Medvedevin diplomaattisen operaation 

tavoitteena oli suojella Moskovan valtarakennetta ja luoda, Augsburgin 1555 uskonrauhaan 

liitettyä sananpartta cuius regio, eius religio mukaillen, cuius regio, eius ordo-periaatetta14 

noudattava järjestelmä, jossa kansainvälisen järjestelmän sisällä toimivien suurvaltojen ja 

niiden etupiirien sisäiset asiat ovat koskemattomia. Päätelmä nivoutuu yhteen aiemmin 

esitetyn vanhanaikaisen geopoliittisen rakenteen tavoittelun kanssa. Tilanne, jossa 

tavoitellaan vertaisuutta suurvaltain välillä sekä pyritään ylläpitämään oman alueen ja 

etupiirin sisällä toimivaa poliittista valtarakennetta, voidaan rinnastaa kylmän sodan aikaisen 

valtapoliittisen asetelman kanssa. Ero menneeseen syntyy siitä, että asetelmaa on nyt 

tavoiteltava, sen ylläpitämisen sijaan. Lisäksi huomio asettaa Medvedevin diplomaattisen 

operaation argumentaation ja tavoitteen keskinäisen suhteen ristiriitaiseksi. 

6.1 Jatkotutkimus 

Edellä esitetyn pohjalta voidaan ehdottaa muutamia väyliä jatkotutkimukselle. Kuten 

aiemmin esitettiin, tutkimuksen aihepiiriä voidaan lähestyä kaksoiskielen käsitteen avulla, 

mikä kokonaisuutena sitoisi aihetta tiiviimmin Neuvostoliiton jälkeisen Venäjän historian 

käsittelyyn. Geopoliittisen lähestymistavan osalta Carl Schmittin Grossräume-teoretisoinnin 

käsittely voi osoittautua mielenkiintoiseksi valinnaksi, sillä se muuttaisi tutkimuksen 

suuntausta osaltaan nyky-Venäjän ja mannermaisen konservatiivisen filosofian yhteyttä 

käsitteleväksi. Yhtä lailla aihepiirin syvempi tarkastelu geopolitiikan teorian näkökulmasta 

voi osoittautua mielenkiintoiseksi. Edeltäviä jatkotutkimuksen kohteita yhdistää niiden 

tarttumapinta nykyhetkeen, jossa Venäjä on selkeästi astunut läntisen poliittisen 

konstellaation ja vallitsevan maailmanjärjestyksen haastajaksi. Tutkimusta voi jatkaa myös 

entiseen tapaan. Tämä merkitsisi kokonaisvaltaista keskustelun kartoittamista ja analysointia 

Medvedevin ja läntisen poliittisen konstellaation välillä. Esimerkiksi käsittelyä voidaan 

jatkaa kansallisia parlamentaarisia arkistoja hyödyntämällä. Suomen eduskunnan 

                                                 
14 ”Kenen maa, sen uskonto.” on tässä yhteydessä käännetty muotoon ”Kenen maa, sen järjestys.” 

kuvaamaan pyrkimystä jälkineuvostoliittolaisen valtarakenteen ylläpitämiseen. 
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täysistuntojen pöytäkirjoista vuosilta 2008-200915 löytyy mainintoja Euroopan 

turvallisuussopimuksesta. Vaihtoehtoisesti laajempaa keskustelua voidaan hakea EU:n 

ulkoasian ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin kommenteista 

vuodelta 2010.16 Voidaankin olettaa, että vastaavanlaisia asiakirjoja on löydettävissä myös 

Euroopan parlamenttien arkistoista. 

  

                                                 
15 Aihetta käsitellään ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnan vuosikertomuksissa 

sekä täysistunnon puheenvuoroissa. 
16 https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/112774.pdf 
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