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Tutkimuksen tehtävänä on tarkastella vuonna 2014 käynnistynyttä Ukrainan kriisiä tulkitsemalla 
YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden Ukrainaa koskeneiden kokousten retoriikkaa. 
Aiheeseen paneudutaan yhdistämällä sekä geopoliittista että Ukrainan sisäisten jakautuneisuuden 
luomaa taustaa. Tarkoituksena on tutkia, millainen länsimaiden ja Venäjän välinen geopoliittinen 
kamppailu on vaikuttanut Ukrainan kriisin taustalla ja miten tämä kamppailu sekä osapuolten 
näkemykset Ukrainan sisäistä jaoista näyttäytyvät YK:n turvallisuusneuvoston kriisiä koskeneiden 
puheiden retoriikassa. 
 
Tutkimuksen taustoittamiseksi käytetään kahta kylmän sodan jälkeisen geopolitiikan 
klassikkoteosta, Samuel Huntingtonin Kulttuurien kamppailua ja Zbigniew Brzezinskin Suurta 
shakkilautaa, joissa molemmissa myös Ukrainalla on oma roolinsa. Analyysi aloitetaan 
laajemmasta geopoliittisesta kontekstista, jonka jälkeen edetään kohti Ukrainan sisäisiä jakoja. 
Esiin nostetaan myös Naton ja Euroopan Unionin laajentuminen ja se, kuinka näiden prosessien 
voidaan nähdä liittyvän oleellisesti myös Ukrainan kriisin taustalla vaikuttaneeseen geopoliittiseen 
kamppailuun. Retoriikka puolestaan toimii tutkimuksessa metodisena apuvälineenä, ja retoriikan 
teoriaa sekä YK:n turvallisuusneuvoston muodostamaa viitekehystä taustoitetaan Roderick Hartin 
Modern Rhetorical Criticism teoksen kautta. 
 
Turvallisuusneuvoston kokousten lainauksissa painottuivat Venäjän näkemys lännen 
geopoliittisista tavoitteista ja se, kuinka länsimaat pitivät Venäjän väitteitä perättöminä ja 
vähättelevät samalla koko kriisin geopoliittisista luonnetta. Tutkielmassa nostetaan esiin myös 
näkökulma, jonka mukaan EU:n voi etenkin itälaajentumisen myötä tulkita muuttuneen 
rauhanprosessista geopoliittiseksi toimijaksi.  
 
Tutkimus osoittaa länsimaiden ja Venäjän välisen geopoliittisen välirikon tiivistyvän erityisesti 
Ukrainan kohdalla. Samalla ulkoisten voimien painostuksen voidaan nähdä kääntäneen maan eri 
osia yhä voimakkaammin toisiaan vastaan. Tyypillinen länsimainen näkemys demokraattisesta, 
pro-eurooppalaisesta Ukrainasta taistelemassa autoritääristä Venäjää vastaan tulkitaan näin ollen 
liian yksinkertaiseksi sekä yksipuoliseksi kuvaukseksi konfliktista ja sen taustoista. 
 
Avainsanat: Venäjä, Ukraina, Ukrainan kriisi, turvallisuusneuvosto, geopolitiikka  
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1.  JOHDANTO 

 
Ukrainan kriisi sai alkunsa Euromaidaniksi kutsutuista protesteista, jotka olivat seurausta 

Ukrainan silloisen presidentin Viktor Janukovitšin päätöksestä olla allekirjoittamatta assosiaatio- 

ja vapaakauppasopimusta EU:n kanssa. Mielenosoitukset Maidanin aukiolla Kiovassa muuttuivat 

verisiksi ja johtivat lopulta Janukovitšin eroon. Venäjä vastasi hallinnon vaihtoon miehittämällä 

Ukrainalle kuuluneen Krimin niemimaan tunnuksettomin sotilain helmikuun lopulla 2014, ja jo 

maaliskuussa Krim äänesti liittymisestään Venäjään. Levottomuudet levisivät Ukrainan itäosiin, 

missä ukrainalaisjoukot ja Venäjän tukemat separatistit ovat sotineet nyt jo usean vuoden ajan.  

 

Aineisto aiheen ympärillä on hyvin polarisoitunutta, sillä Venäjän aloitteellisen aggression lisäksi 

osa tutkijoista näkee lännen toimien ajaneen Venäjän toimivaan sillä tavoin kuin se toimi. 

Ukrainan voidaan samalla nähdä jääneen puristuksiin kahden ulkoisen voiman väliin. Itse kriisin 

tapahtumat nähdään lisäksi useassa eri valossa ja epäselvyys esimerkiksi sotatoimien ympärillä 

vaikeuttaa objektiivista analyysiä entisestään. On myös tärkeää huomata, kuinka kevään 2014 

tapahtumat johtivat aseelliseen konfliktiin Ukrainan itäosissa, mutta sen juuret olivat kylmän 

sodan epätasapainoisessa lopussa. Kriisillä voidaan nähdä olevan useita puolia, sillä laajemmassa 

kontekstissa painottuvan idän ja lännen geopoliittisten intressien törmäyksen lisäksi kriisin 

taustalla korostuvat myös Ukrainan sisäiset ristiriidat ja etnisten jaot. Tämä tullaan nostamaan 

myös tässä tutkielmassa esiin. 

 

Ukrainan kriisin paneudutaan tulkitsemalla YK:n turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden 

Ukrainaa koskeneiden kokousten retoriikkaa.  YK:n turvallisuusneuvosto voidaan nähdä 

korkeimmaksi auktoriteetiksi kansainvälisellä areenalla, sillä se on ainoa elin, jonka päätöksenteko 

sitoo kaikkia jäsenmaita. Neuvoston ensisijaisena tehtävänä on maailmanrauhan ja turvallisuuden 

suojeleminen tutkimalla kansainvälisiä kriisejä ja päättämällä niihin reagoimisesta. 

Turvallisuusneuvoston tulisi periaatteessa pystyä tuomaan ratkaisu Ukrainan kriisin kaltaisiin 

konflikteihin, mutta Ukrainan kriisin osalta neuvosto on umpikujassa lännen ja Venäjän syyttäessä 

toisiaan. 
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Retoriikka toimii metodisena apuvälineenä tutkimuksessa, jossa tarkoitus on keskittyä siihen 

geopoliittisen taustaan, johon puheissa viitataan turvallisuusneuvoston toimintaa koskevan 

retoriikan tai varsinaisten sotatoimien arvioinnin sijaan.  Tutkimuskysymyksen voi tarkentaa 

muotoon:  

 

Millainen länsimaiden ja Venäjän välinen geopoliittinen kamppailu on vaikuttanut 

Ukrainan kriisin taustalla ja miten tämä kamppailu sekä osapuolten näkemykset Ukrainan 

sisäistä jaoista näyttäytyvät YK:n turvallisuusneuvoston kriisiä koskeneiden puheiden 

retoriikassa? 

 

Ukrainan kriisiä koskevan tutkimuksen taustoittamiseksi käytetään kahta kylmän sodan jälkeisen 

geopolitiikan klassikkoteosta, Samuel Huntingtonin Kulttuurien kamppailua ja Zbigniew 

Brzezinskin Suurta shakkilautaa, joissa molemmissa myös Ukrainalla on oma roolinsa. Retoriikan 

teoriaa sekä YK:n turvallisuusneuvoston muodostamaa viitekehystä taas taustoitetaan Roderick 

Hartin Modern Rhetorical Criticism teoksen kautta. Tämän tutkielman toisessa luvussa 

keskitytään teoriataustaan yhdistäen ja esitellen edellä mainittuja teoksia. Kolmas luku käsittelee 

erityisesti kriisin geopoliittista puolta, Venäjän ja länsimaiden erilaisuutta geopoliittisina 

toimijoina sekä muun muassa sitä, kuinka Euroopan Unioni ja Nato ovat kylmän sodan jälkeen 

laajentuneet itään. Neljäs luku keskittyy itse Ukrainaan ja kriisin osapuolien näkemyksiin 

Ukrainasta. Viidennessä, johtopäätösluvussa, kriisin eri puolet vedetään yhteen.  
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2. KRIITTINEN GEOPOLITIIKKA JA RETORIIKKA UKRAINAN 

KRIISIN TUTKIMUKSESSA 

 

Sami Moision (2003b, 94) mukaan retoriikka toimii geopolitiikan tutkimuksessa metodisena 

apuvälineenä. Tutkimuskohteena on edelleen geopoliittinen maailma, mutta geopoliittisen 

retoriikan avulla päästään käsiksi tuon maailman hienopiirteisyyteen. Arkikielessä geopolitiikan 

on puolestaan voitu nähdä tarkoittavan valtioiden turvallisuuspoliittista sijaintia, ja 

yksinkertaistettuna käsitteessä yhdistyvät termit geo ja politiikka – se kuinka maantiede vaikuttaa 

politiikkaan ja politiikka maantieteeseen. Alue, ympäristö, raja ja identiteetti ovat esimerkkejä 

historiallisesti geopolitiikkaan yhdistetyistä käsitteistä. Geopolitiikalla on viitattu alueita 

koskevaan valtakamppailuun sekä sotilaalliseen voimaan ja sen maantieteellisiin perusteluihin. 

Geopolitiikan tutkimus on kuitenkin tätä valtiokeskeistä ja sotilaspoliittista määritelmää 

monipuolisempaa geopolitiikan käsitteen kehittyessä jatkuvasti monikasvoisemmaksi. (Harle & 

Moisio 2003, 7–9.) 

 

1980-luvun lopulta saakka on alettu puhua postmoderniin maailmantilanteeseen huomion 

suunnanneesta ”kriittisestä geopolitiikasta”, jota luonnehtivat esimerkiksi informaatioyhteiskunta, 

valtion roolin kyseenalaistaminen sekä globalisaatio (Moisio 2003a, 28). Kriittinen näkökulma 

myös nosti geopoliittisten tekstien ja niiden tulkinnan huomion keskipisteeksi. Teksteistä, myös 

vanhemmista sellaisista, alettiin analysoida sitä, mitä niissä sanottiin ja millaista maailmaa niissä 

rakennettiin. (Harle & Moisio 2003, 10.) Kun geopolitiikka nähdään identiteettiä ja rajoja 

tuottavana kielellisiin rakenteisiin liittyvänä käytäntönä, tulee se aina parhaiten ymmärretyksi 

omassa kontekstissaan (Moisio 2003a, 30–31). 

 

Avaus kielellisen tutkimuksen suuntaan johtaa geopolitiikan politisoitumiseen, etenkin jos 

politiikka määritellään kamppailuksi sosiaalisen maailman jäsentämisestä. Tällöin geopolitiikka 

voidaan nähdä erityislaatuisena politiikan muotona. (Moisio 2003a, 33–34.) Kriittisen 

geopolitiikan ongelma on kuitenkin se, että se jättää huomiotta politiikassa esitysten olevan aina 

vastauksia vastustajan esitykseen (Moisio 2003b, 97). Esimerkiksi tutkimuskohteena olevan 
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turvallisuusneuvoston jäsenten geopoliittinen retoriikka muuttuu poliittisen pelin edetessä ja 

vastustajien puheenvuoroihin reagoiden. 

 

Geopolitiikka voidaan siis nähdä myös geopolitikointina eli kahden tai useamman toimijan 

välisenä poliittisena kamppailuna, joka esiintyy usein puheina ja teksteinä. Tutkimuksen 

näkökulmasta mielenkiinto keskittyy puheenvuorojen todenperäisyyden arvioinnin sijaan siihen, 

mitä asioita tuodaan esiin poliittisessa taistelussa ja uskotuksi tulemista tavoitellessa. Tuolloin 

poliittisessa kamppailussa voidaan vedota esimerkiksi kollektiiviseen identiteettiin ja tehdä niihin 

sekä maantieteellisiin käsitteisiin sidottuja historiatulkintoja. (Moisio 2003b, 93.) Tämän 

tutkielman teoriataustaa rakennetaan Sami Moision (2003b, 100.) ajatuksiin nojaten erityisesti 

geopoliittisen kamppailun tutkimisena, jolloin geopoliittinen retoriikka ymmärretään nimenomaan 

toimintana. 

 

2.1 Ukrainan rooli Kylmän sodan jälkeisessä maailmassa Huntingtonin ja 

Brzezinskin mukaan 
 

Kylmän sodan loppu ja sen jälkeinen käymistila ovat tarjonneet hedelmällisen maaperän 

geopolitiikalle (Moisio 2003a, 35). Muuttuvassa maailmanjärjestyksessä voidaan nähdä 

uudenlaisia alueellisia sekä poliittisia kiintopisteitä, jotka tarjoavat välineitä uuden geopoliittisen 

kartan tulkitsemiseen (Harle & Moisio 2003, 13). Tässä tutkielmassa Ukrainan kriisiä koskevan 

tutkimuksen taustoittamiseksi nostetaan esiin erityisesti Samuel Huntingtonin ja Zbigniew 

Brzezinskin kylmän sodan jälkeisen geopolitiikan klassikkoteokset, joissa molemmissa 

painotettiin myös Ukrainan tärkeyttä. 

 

Samuel Huntingtonin Kulttuurien kamppailu pohjautuu vuonna 1993 Foreign Affairsissa 

julkaistuun samannimiseen esseeseen, jonka lähtökohtana oli ajatus kylmän sodan jälkeisessä 

maailmassa tarvittavista uudenlaisista tulkinnoista ja selityksistä kahden ideologian välisen 

kamppailun päätyttyä. Huntingtonin (1996, 40–41) mukaan kylmän sodan päätyttyä etenkin 

kulttuuriset tekijät muokkaisivat konflikteja sekä kansallisvaltioiden etuja ja liittoutumia. 

Huntington laajensi artikkelinsa kokonaiseksi teokseksi, joka ilmestyi vuonna 1996. Vaikka teos 

ei olekaan juuri tunnettu sen Ukrainaa käsittelevistä osista, oli maa esillä jo alkuperäisessä 
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esseessäkin. Huntington väittää Ukrainan olevan yksi niistä valtioista, joissa tilanne kylmän sodan 

jälkeen on jännittynyt ja esittää myös erilaisia ennustuksia siitä, miltä itsenäisen Ukrainan 

tulevaisuus tulisi näyttämään tulevien vuosikymmenten aikana.  

 

Samuel Huntington erittelee teoksessaan neljä teoriaa tai paradigmaa, joilla kylmän sodan jälkeistä 

maailmaa on pyritty selittämään. Näistä ensimmäinen on ajatus siitä, kuinka kylmän sodan 

loppuminen tarkoittaisi myös merkittävien globaalien kiistojen loppua. Huntington nosti erityisesti 

esiin Francis Fukuyaman “historian loppu” -teesin, mutta totesi tällaisen harmonian olevan 

kuitenkin kaukana todellisuudesta. Toinen malli taas perustui maailman kahtia jakamiseen 

esimerkiksi köyhiin ja rikkaisiin tai kulttuurisesti länsimaihin ja ei-läntisiin valtioihin. 

Huntingtonin mielestä rikkaiden ja köyhien maiden väliset konfliktit ovat kuitenkin 

epätodennäköisiä ja ei-länsimaisten valtioiden joukko aivan liian kirjava yhteen niputettavaksi. 

Kolmannen paradigman, valtiokeskeisen “realistiteorian”, mukaan valtiot ovat ensisijaiset ja siten 

tärkeimmät vaikuttajat maailmassa ja ne pyrkivätkin maksimoimaan voimansa varmistaakseen 

eloon jäämisensä ja turvallisuutensa. Huntington myöntää lähtökohdan hyödylliseksi, mutta 

samalla kritisoi paradigman yksinkertaistavaa luonnetta, sillä olisi virheellistä olettaa kaikkien 

valtioiden näkevän etunsa samalla tavalla tai määrittelevänsä ne ainoastaan vallan kautta. Neljäs 

teoria, “kaaosparadigma”, luo kuvan anarkistisesta maailmasta, jossa hallinnon auktoriteetti 

murtuu ja valtiot hajoavat sekä esimerkiksi pakolaisvirrat ja terrorismin leviäminen tulevat yhä 

arkipäiväisemmiksi. Tämän paradigman todetaan olevan hyvin lähellä todellisuutta, mutta samalla 

maailman korostetaan olevan yhä jotain muuta kuin täysin järjestyksetön. Anarkistinen 

maailmankuva ei myös juurikaan tarjoa työkaluja maailman ymmärtämiseen tapahtumien 

merkitysten arvioinnin tai trendien ennustamisen kannalta. (Huntington 1996, 33–39.) 

 

Maailman tarkastelu eri kulttuurien kautta välttää, ainakin Samuel Huntingtonin mukaan, monet 

edellä mainittujen paradigmojen ongelmista. Kansallisvaltiot toki säilyvät edelleen tärkeimpinä 

toimijoina, mutta niiden tärkeimmät ryhmittymät eivät ole enää kylmän sodan aikaiset blokit vaan 

seitsemän tai kahdeksan eri kulttuuria. Maailman merkittävimmät valtatekijät – Yhdysvallat, 

Eurooppa, Venäjä, Kiina ja esimerkiksi useat arabimaat – edustavatkin kaikki eri kulttuureita. 

Huntington ennustaa uudessa maailmantilanteessa konfliktien olevan ennemmin eri kulttuurisiin 
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ryhmiin kuuluvien kansojen kuin taloudellisesti määriteltyjen ryhmien välisiä. (Huntington 1996, 

28–29, 40.)  

 

Huntingtonin mukaan kulttuuri on sekä jakava että yhdistävä voima. Kulttuurien yhdistämät 

valtiot, kuten Itä- ja Länsi-Saksa, yhdistyvät, kun taas ideologian yhdistämät, mutta kulttuurien 

erottamat valtiot hajoavat, kuten Neuvostoliitto ja Jugoslavia, hajoavat. Kolmanneksi ryhmäksi 

nousevat valtiot, joissa tilanne on jännittynyt. Tähän viimeksi mainittuun ryhmään Huntington siis 

luki myös Ukrainan, joka Huntingtonin jaossa on osa ortodoksista maailmaa. (Huntington 1996, 

29, 40–41.) 

 

Huntington nostaakin juuri Ukrainan esimerkiksi perustellessaan kulttuuriparadigman 

oivallisuutta valtiokeskeiseen teoriaan verrattuna. Valtioparadigma korostaa Ukrainan ja Venäjän 

välisen sodan mahdollisuutta, kun taas kulttuuriparadigma painottaa Venäjän ja Ukrainan 

kulttuurista läheisyyttä, mutta toisaalta myös Ukrainan itäisten ja läntisten osien erilasia 

kulttuurillisia ja historiallisia yhteyksiä. Venäjän ja Ukrainan välisen sodan sijaan 

kulttuuriparadigma tuo esiin mahdollisuuden Ukrainan jakautumisesta kahtia. (Huntington 1996, 

41–42.) Huntington (1996, 211–213) esitteleekin teoksessaan skenaarion (joskaan tämä ei ollut 

hänen mielestään todennäköisin tulevaisuuden kuva), jossa Itä-Ukraina erottautuisi muusta 

Ukrainasta ja siirtyisi lähemmäksi Venäjää tynkä-Ukrainan suuntautuessa länteen. Tällainen 

kehityskulku edellyttäisi Venäjän ja länsimaiden suhteiden merkittävää heikkenemistä sekä lännen 

Ukrainalle osoittamaa vahvaa tukea. 

 

Huntington myös painottaa Ukrainan olevan jakautunut maa, jossa on kaksi erilaista kulttuuria, ja 

läntisen ja ortodoksisen kulttuurin raja onkin jo satojen vuosien ajan kulkenut Ukrainan lävitse. 

Huntington myös toteaa länsiukrainalaisten puhuvan venäjän sijaan ukrainaa ja kuvailee heitä 

vahvasti kansallismielisiksi. Ukrainan sisäinen jako taas perustui hänen mukaansa erityisesti 

uskontoon maan ortodoksisen Itä-Ukrainan ja uniaattikirkon piiriin kuuluvan länsiosan vuoksi. 

(Huntington 1996, 40–41, 211.) Tämä päätelmä uskonnon korostuneesta roolista on kuitenkin 

myöhemmin todettu virheelliseksi (mm. Karácsonyi, Kocsis; Kovály, Molnár & Póti, 2014).  Tässä 

tekstissä pyritään myöhemmin myös löytämään syitä tuon virheellisen päätelmän taustalle sekä 

arvioimaan kulttuuriteorian toimivuutta Ukrainan tilanteen kohdalla. 
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Vaikka kulttuurisia tekijöitä painottavan sanaston tulkitsisikin olleen uutta ja erilaista 

geopolitiikan viitekehyksessä, on kuitenkin huomattava, kuinka Huntingtoninkin teoriassa 

jokaisella kulttuurilla oli johtava valtio. Tämän taas voi nähdä painottavan perinteisen realistisen 

kansainvälisen politiikan teorioiden tapaan suurvaltojen ja niiden liittolaisten välistä kamppailua. 

 

Huntingtonin visiota on sen julkaisemisen jälkeen myös kritisoitu paljon (mm. Fox 2005). Vaikka 

vuoden 2001 terrori-iskuja seuranneen lännen ja islamin välisen selkkauksen tulkitsisikin 

osoittaneen Huntingtonin ennustuksen toteutumista, sivuuttaa Huntington kuitenkin 

sivilisaatioiden sisäiset voimakkaat ristiriidat, jotka korostuvat esimerkiksi muslimimaailmassa 

shiiojen ja sunnien välillä. On myös huomattava, kuinka kylmän sodan aikaisiset ja sen jälkeiset 

konfliktit ovat enimmäkseen olleet Huntingtonin teesien vastaisesti sivilisaatioiden sisäisiä, eikä 

myöskään kahden eri sivilisaatiota edustavan tekijän välisten konfliktien tulisi automaattisesti 

olettaa olevan seurausta syistä, joiden tausta on eri sivilisaatioihin kuulumisessa. (Fox 2005, 447–

448.) Lukuisista haasteista ja voimakkaasti yksinkertaistavasta luonteesta huolimatta voi 

Huntingtonin teoriaa pitää nimenomaan Ukrainan tilanteessa käyttökelpoisena. Tässä tutkielmassa 

Huntingtonin pääteesi on nostettu esiin erityisesti taustoittamaan nykyistä Ukrainan kriisiä ja 

antavan suuntaviivoja sen synnyn paremmin ymmärtämiseksi. 

 

Zbigniew Brzezinskin (1997, xii–xiv) mukaan Euraasia on käytännössä aina ollut maailman vallan 

keskus. Toisen maailmansodan jälkeen Euraasian ulkopuolinen valtio, Yhdysvallat, oli kuitenkin 

noussut globaaliksi johtajaksi, mikä korostui entisestään Neuvostoliiton hajoamisen myötä. 

Euraasia kuitenkin säilyttää geopoliittisen merkityksensä, ja Yhdysvaltain globaalin aseman 

säilyttäminen riippuu siitä, kuinka hyvin se selviää Euraasian muuttuvien valtasuhteiden kanssa. 

Euraasia tulee Brzezinskin mukaan olemaan se geopoliittinen ”shakkilauta”, jolla taistelu 

maailman johtajuudesta käydään. 

 

Brzezinski nosti esiin maita, joita hän piti uudessa tilanteessa tärkeinä toimijoina sekä muita maita, 

joiden merkitys tulevaisuudessa korostuu. Aktiivisiksi geostrategisiksi toimijoiksi Brzezinski luki 

valtiot, joilla on kapasiteetti ja tahtoa toimia rajojensa ulkopuolella vaikuttaen geopoliittiseen 

tilanteeseen siinä määrin, että myös Yhdysvallat tuntisi nuo vaikutukset. Tämän lisäksi Brzezinski 
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listaa teoksessaan geopoliittisia “napoja” tai “keskipisteitä” (geopolitical pivots), joiden tärkeys ei 

johdu niinkään niiden voimasta tai tavoitteista vaan niiden sijainnista ja näiden napa-alueiden 

tapahtumien seurauksista geostrategisten toimijoiden käyttäytymiselle. (Brzezinski 1997, 40–41.) 

 

Brzezinski (1997, 41) nosti Ranskan, Saksan, Venäjän, Kiinan sekä Intian merkittäviksi ja 

aktiiviksi toimijoiksi. Geopoliittisten napojen ryhmään kuuluvat taas Azerbaidzhan, Etelä-Korea, 

Turkki, Iran sekä Ukraina. Jälkimmäisten maiden sijainti antaa niille usein erityisen roolin 

mahdollistaen pääsyn tärkeille alueille tai estäen jonkin merkittävän geopoliittisen toimijan pääsyn 

tiettyihin resursseihin. Joissain tapauksessa myös näiden maiden pelkällä olemassaololla on 

poliittisia ja kulttuurisia vaikutuksia naapurimaalleen. Tällaisten maiden tunnistaminen ja 

suojeleminen Euraasiassa oli Brzezinskin mukaan Yhdysvalloille avainasemassa kylmän sodan 

jälkeisessä maailmassa. 

 

Ukraina oli Brzezinskin mukaan uusi ja tärkeä alue Euraasian shakkilaudalla ja sen olemassaolo 

itsenäisenä valtiona auttaisi muokkaamaan Venäjää. Ukrainan menettäminen Neuvostoliiton 

hajotessa merkitsi suurta takaiskua Venäjälle erityisesti geopoliittisessa mielessä. Venäjä voisi 

kuitenkin luoda uudestaan euraasialaisen imperiumin, mutta ilman Ukrainaa se olisi vaikeampaa 

ja tulisi suuntautumaan enemmän Aasiaan. Ukrainan geopoliittinen sijainti tulisi määrittelemään 

myös Venäjän roolia kylmän sodan jälkeisessä maailmassa, sillä Venäjä ei voisi olla osa Eurooppa 

ilman, että Ukrainakin olisi, mutta toisaalta Ukraina voisi olla sitä ilman Venäjän mukanaoloa. 

(Brzezinski 1997, 46, 92, 121–122.) Ukrainan mahdolliset jäsenyysneuvottelut Euroopan Unionin 

ja Naton kanssa tulisivat Brzezinskin (1997, 84) mukaan ajankohtaiseksi vuosien 2005 ja 2010 

välillä, jos maa olisi ennen sitä kyennyt toteuttamaan tarvittavia reformeja ja identifioitunut 

enemmän osaksi Keski-Eurooppaa. Laajentumisennustuksia sekä itsenäisen Ukrainan EU- ja 

Nato-lähentymistä käsitelläänkin syvemmin seuraavissa luvuissa.  

 

Brzezinski korosti Naton laajentumista ensiarvoisena Euroopan pitämisessä euroatlanttisessa 

yhteistyössä mukana. Rakentava yhteistyö myös Venäjän kanssa oli tärkeää, sillä Brzezinski ei 

uskonut Venäjän jakavan Euroopan toivetta Yhdysvaltain vahvasta poliittisesta ja sotilaallisesta 

läsnäolosta. Jos valinta laajemman euroatlanttisen järjestelmän ja paremman Venäjä-suhteen 

välillä täytyi kuitenkin tehdä, olisi ensimmäinen näistä huomattavasti tärkeämpi Yhdysvalloille. 
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Brzezinskin mukaan paljon riippui myös Venäjästä itsestään. Sen oli valittava modernisaation ja 

vanhan imperialismia henkivän suurvalta-aseman väliltä. (Brzezinski 1997, 200–202.)  Tämä 

muodosti myös ongelman Yhdysvaltain näkökulmasta, sillä Venäjän uudelleen vahvistuessa 

demokratisointi ja eurooppalaistuminen olivat toki toivottavia kehityskulkuja, mutta samalla sen 

nouseminen imperialistiseksi toimijaksi ei sopinut Yhdysvalloille. Samalla heräsi kysymys, 

tulisiko Venäjän olla myös kandidaatti Euroopan Unionin tai Naton jäseneksi niiden yhä 

laajentuessa. Brzezinski tiedosti Venäjän eristämisen saattavan tulla kalliiksi, mutta painotti EU:n 

tai Naton merkityksen vähenemisen voivan johtaa epävakaisiin seurauksiin. (Brzezinski 1997, 52.) 

 

Brzezinskin siis painotti teoksessaan erityisesti geostrategisia etuja, kun taas Huntingtonille 

geopoliittiset konfliktit olivat kulttuuriperäisiä, mikä johtaa toki erilaisiin painotuksiin ja 

perspektiiveihin. Teosten ei voi kuitenkaan sanoa olevan voimakkaasti ristiriidassa keskenään, 

etenkään Ukrainan tilannetta tulkittaessa. Nämä teokset ovatkin tässä tutkielmassa mukana 

taustoittamassa Ukrainan geopoliittista roolia sekä eritoten tukemassa hypoteesia siitä, että 

nykyisen kriisin juuret ovat olleet kehittymässä kylmän sodan lopusta alkaen. Brzezinskin ja 

Huntingtonin ajatuksista tullaan nostamaan esiin myös sitä, miten Naton ja EU:n oli ajateltu 

laajentuvan kylmän sodan jälkeisinä vuosikymmeninä. Etenkin Huntingtonin syvempi 

peilaaminen Ukrainan nykytilaan edellyttäisi kuitenkin paneutumista myös Ukrainan sisäisiin 

jakoihin, sillä on tärkeää huomata, kuinka Ukrainan kriisissä yhdistyvät sekä laajempi 

geopoliittinen kamppailu että Ukrainan sisäinen kriisi (mm. Sakwa 2016, 7). Tämä on syytä nähdä 

johtavana ajatuksena myös tämän tutkielman taustalla.  

 

2.2 YK:n turvallisuusneuvosto retorisesta näkökulmasta 
 

Tässä tutkielmassa Ukrainan kriisin paneudutaan tutkimalla geopolitiikkaa YK:n 

turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden Ukrainaa koskeneiden kokousten retoriikassa. Tässä 

kappaleessa esitellään lyhyesti YK:n turvallisuusneuvoston rakennetta ja toimintaa sekä 

analysoidaan, miten YK:n turvallisuusneuvosto näyttäytyy retoriikan teorian mukaan Roderick 

Hartin Modern Rhetorical Criticism teoksen kautta. 
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Retoriikan teoria ei ole tämän tutkielman varsinainen tai etenkään ainoa lukutapa, mutta se on 

osana luomassa tulkintavälineistöä sekä tärkeää viitekehystä. Tavoitteena tässä luvussa on 

analysoida, miten etenkin aineisto, turvallisuusneuvoston julkisten kokousten puheenvuorot, 

näyttäytyvät retoriikan teorian kautta.   

 

2.2.1 YK:n turvallisuusneuvosto 
 

YK:n turvallisuusneuvosto koostuu viidestätoista valtiosta, joista viidellä, Yhdysvalloilla, Iso-

Britannialla, Ranskalla, Venäjällä ja Kiinalla, on pysyvä jäsenyys. Pysyvillä jäsenmailla on 

käytössään veto-oikeus neuvoston päätöslauselmaehdotuksia vastaan, mikä antaa niille suuren 

vaikutusvallan neuvotteluihin, vaikka ne eivät oikeuttaan käyttäisikään. YK:n yleiskokous valitsee 

muut turvallisuusneuvoston jäsenet aina kahden vuoden toimikausiksi kerrallaan. Tämä tapahtuu 

porrastetusti, ja joka vuosi viisi uutta kiertävää jäsenmaata aloittaa viiden jo kahden vuoden ajan 

toimineen astuessa sivuun. Turvallisuusneuvosto on suunniteltu maantieteellisesti 

mahdollisimman heterogeeniseksi, sillä pysyvien jäsenten jakauman lisäksi kiertävät jäsenmaat 

valitaan tietyistä maantieteellisistä kiintiöistä. Neuvosto käsittää kuitenkin vain murto-osan 

kaikista YK:n jäsenmaista, ja muiden kuin neuvoston jäsenten osallistuminen on rajoitettua. 

(Johnstone 2008, 86–87) (Dorosh & Ivasechko 2018, 162–163.) 

 

Turvallisuusneuvoston virallisia kieliä ovat englanti, ranska, venäjä, espanja, arabia ja kiina. Kukin 

pysyvistä jäsenmaista voi puheenvuoroissaan käyttää omaa kieltänsä neuvostossa tarjolla olevan 

simultaanitulkkauksen vuoksi. (United Nations 2019a.) Retoriikkaa ja puheenvuoroja 

analysoidessa on siis huomattavaa, että kyseessä saattaa olla pöytäkirjan kielestä riippuen käännös 

ja myös se, että muiden jäsenmaiden edustajat ovat kokouksen aikana kuulleet käännösversion 

puheenvuoroista. Tämän vuoksi tähän tutkielmaan onkin valittu englannin kielisistä pöytäkirjoista 

otettuja lainauksista sen sijaan, että jokaisen maan kohdalla tulkittaisiin alkukielistä lainausta. 

 

YK:n turvallisuusneuvostoa voidaan pitää voimakkaimpana kansainvälisenä instituutiona. Se 

koostuu maailmanlaajuisesti hallitsevista ja vaikutusvaltaisista valtioista, ja sillä on keino luoda ja 

toteuttaa päätöksiä, jotka koskevat kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta. Kun neuvoston 

jäsenmaat yhdistävät sotilaalliset ja taloudelliset resurssit, edustaa se valtioiden voimakkainta 
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yhdistymistä nykyaikana. (Cronin & Hurd 2008, 3.) Turvallisuusneuvoston tulisi periaatteessa 

pystyä tuomaan ratkaisu Ukrainan kriisin kaltaisiin konflikteihin, mutta Ukrainan kriisin osalta 

neuvosto on umpikujassa lännen ja Venäjän syyttäessä toisiaan (Driscoll 2017). Jesse Driscollin 

(2017, 1) mukaan YK:n määrätessä rauhanturvajoukot kriisialueelle ottaa joku pysyvistä 

jäsenmaista johtavan aseman ja yleensä tämä on se maa, jonka etupiirissä kriisi on syttynyt. 

Ukrainan kohdalla rauhanturvajoukkoja ei ole voitu asettaa eikä yksimielisyyttä johtajasta ole 

löytynyt, sillä Ukrainan lukeminen Venäjän etupiiriin on jotain, mihin muut pysyvät jäsenmaat 

eivät suostu. 

 

Rauhanturvaamisen ja turvallisuuden suhteen neuvostolla on kolme päätehtävää: konfliktien 

rauhanomaisten ratkaisujen edistäminen, edellä mainittujen YK:n rauhanturvajoukkojen 

perustaminen ja valvonta sekä pakkokeinojen toteuttaminen kansainvälistä oikeutta rikkovia 

valtioita vastaan (Dorosh & Ivasechko 2018, 162–163). Suurista resursseistaan huolimatta 

turvallisuusneuvoston viisi pysyvää jäsenmaata eivät useinkaan voi panna täytäntöön 

päätöslauselmiaan ilman yhteistyötä muiden valtioiden kanssa. Esimerkiksi taloudelliset sanktiot, 

asevientikiellot, rauhanturvaoperaatiot, sotarikollisten syyttäminen tai sisällissotien ratkaiseminen 

vaativat laajaa tukea pieniltä valtioilta, joita ei muutoin voida pitää kansainvälisesti tärkeinä 

toimijoina. (Cronin & Hurd 2008, 3.) 

 

Turvallisuusneuvoston auktoriteetti on vuosien varrella muuttunut useasti maailmanpolitiikan 

laajempien paineiden vaikutuksesta. Alkuperäisestä asetelmasta edettiin nopeasti kylmän sodan 

ristiriitaan, jolloin neuvoston valtuudet rajautuivat käsittämään ainoastaan kaikista 

perifeerisimmät konfliktit kahden blokin välillä. Neuvostoa käytettiin usein konfliktinratkaisun 

sijaan propagandistisen sävyyn osapuolten laatiessa päätöslauselmia, jotka provosoivat 

vastapuolen käyttämään veto-oikeuttaan. (Cronin & Hurd 2008, 13.) Vaikka parantuneet suhteet 

Yhdysvaltojen ja Venäjän välillä helpottivatkin neuvoston toimintaa, lienee oikeutettua tulkita, 

että muun muassa Ukrainan kriisin myötä suurvaltojen välit ovat kylmenneet uudestaan myös 

turvallisuusneuvoston kontekstissa. 
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2.2.2 Retoriikka Roderick Hartin mukaan  
 

Roderick Hart kuvailee retoriikkaa taidoksi, jolla kieltä käyttämällä ohjataan ihmisiä rajaamaan 

valintansa kohti tiettyjä, haluttuja lopputulemia. Retoriikassa puhujan tarinalla onkin aina jokin 

päämäärä. Retoriikka onkin Hartin mukaan “a special sort of human acitvity” – eli erityistä 

ihmistoimintaa. Myös retoriikan ymmärtäminen vaati erityisiä kykyjä, mikä puolestaan avaa 

mahdollisuuden erilaiseen maailmankatsomukseen. (Hart 1997, 2, 6–7.) 

 

Kuten runoudessa, retoriikassakin luodaan tarina “tyhjästä” tuoden eloa unohdettuihin tunteisiin 

tai suunnitelmiin, joita emme olleet vielä harkinneet. Puhuja käyttää yleisesti tunnettuja ajatuksia 

ja kieltä, yhdessä yksityiskohtaisen informaation kanssa, muuttaakseen kuulijoiden tunteita ja 

käyttäytymistä. Retorisissa tehtävissä puhuja pyrkii muutokseen käyttäen kieltä ei-symbolisen 

voiman, kuten aseiden tai kidutuksen, sijaan. Puhuja tulee nähdä nimenomaan auttajana, ja hänen 

on vakuutettava kuulija uusien valintojen tarpeellisuudesta. Puhujan tulee rajata kuulijan valintoja, 

vaikka hän samalla voikin jättää joitain yksityiskohtia tarkentamatta. (Hart 1997, 7.) 

 

Hart (1997, 8) painottaa sitä, kuinka puhujan on kyettävä käyttämään oikeita argumentteja juuri 

oikeilla hetkillä. Se ei tosin ole helppoa, sillä retoriikkaa harvoin tarvitaan itsestään selvien 

asioiden kohdalla. Puhujan tulee myös ohjata keskustelu ja kuulijan huomio tiettyjen asioihin, 

jolloin myös retoriikan harhauttava rooli korostuu. Puhuja voi tietoisesti painottaa tiettyjä 

aspekteja jättäen samalla joitain ideoita mainitsematta. Retoriikka tarjoaakin vaihtoehtoja ja sen 

on oltava joustavaa. (Hart 1997, 14–17.) 

 

Puhujan on myös argumentteja valitessaan otettava huomioon yleisönsä tausta ja pyrittävä 

parhaaseen mahdolliseen lopputulokseen vallitsevissa olosuhteissa. Hartin mukaan retoriikka 

tuokin puhujan ja yleisö yhteen ja yleisön rooli korostuu, sillä retoriikalla ei ole juuri merkitystä, 

ellei sitä tehdä toisia varten. Kommunikoinnin kautta sekä puhujat että kuulijat altistuvat toistensa 

vaikutukselle, ja suostumalla retoriseen kanssakäymiseen ihmiset tiedostavat riippuvuutensa 

toisistaan. Hartin mukaan puhuja on onnistunut vain silloin, kun hän saa myös kuulijat jakamaan 
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tietoa ja kokemuksiaan. Retoriikan tutkijan onkin pyrittävä löytämään ja tulkitsemaan kutsuja 

kyseiseen yhteistyöhön. Perustavanlaatuinen tehtävä retoriikan tulkitsijalla on myös tunnistaa, 

milloin retoriikkaa ylipäätään käytetään. Hartin mukaan retorinen viesti on yksinkertaisimmillaan 

tunnistettavissa selkeästä ehdotuksesta jonkin asian muutokseksi. Tuo ehdotus on taas osoitettu 

tiettyä yleisöä kohtaan. (Hart 1996, 7–9, 11–12.) 

 

Puhujan uskottavuuden lisäksi sekä esimerkiksi retoriseen aiheeseen liittyvät assosiaatiot että 

tunteet ovat olennaisia tekijöitä retoriikan vaikuttavuuden kannalta. Hartin (1997, 86) mukaan olisi 

virheellistä erotella retoriikassa käytettävän erikseen logiikkaa tai tunteisiin vetoamista, sillä 

ihmisten reagointikin suostutteluun tapahtuu hänen mukaansa yhdessä molempia hyödyntäen. 

Retoriikan tulkitsijan on myös keskityttävä puhujan tunteiden autenttisuuden arvioiviin 

kysymyksiin kuten: Kokeeko puhuja oikeasti näitä tunteita, joihin hän vetoaa? Tai oikeuttaako 

puhujan tausta tunteellisuuteen tämän aihepiirin ympärillä? (Hart 1997, 84–86.) 

 

2.2.3 Retoriikka YK:n turvallisuusneuvostossa 
 

Roderick Hartin mukaan useat puhetilanteesta seuraavat tekijät vaikuttavat siihen, mitä puhuja voi 

missäkin tilanteessa yleisölleen sanoa, ja retoriikka tulisikin aina arvioida sen omassa kontekstissa 

(Hart 1997, 46, 57). Myös YK:n turvallisuusneuvoston toiminnassa voidaan nähdä useita ennalta 

määrittyjä piirteitä, jotka retoriikkaa tulkitessa olisi syytä ottaa huomioon. 

 

Retoriikan tulkitsijan on puheenvuoroja analysoidessaan tärkeä huomioida, kuka on pitänyt 

puheen ja minkälainen tilanne on ollut kyseessä. Roderick Hart huomauttaa jokaisen 

suostuttelevan puheenvuoron olevan esitetty retorisesti uniikissa tilanteessa. Tällöin tilanne 

itsessään viestii jotain – ei ainoastaan puhujan valitsemat sanat. Tulkitsijan tulisi myös tiedostaa, 

onko yleisöllä jotain ensikäden tietoa puhujasta tai rajaavatko jonkinlaiset doktriinit mahdollisesti 

puhujan puhetta. Retoriikkaa tulkitessa tulisi myös huomioida, onko puhujan puhetilanteessa 

noudatettava jotain ennalta määrättyjä sääntöjä tai retorisia ohjenuoria. (Hart 1997, 38, 48, 54.) 

 

YK:n peruskirja määrittelee, minkä mukaisessa rakenteessa turvallisuusneuvostossa keskustelut 

käydään. Tätä viitekehystä on täydennetty turvallisuusneuvoston omilla päätöksillä ja 
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operatiivisilla toimilla, Kansainvälisen tuomioistuimen ja muiden oikeudellisten toimijoiden 

lausunnoilla sekä esimerkiksi ihmisoikeussopimuksia mukaillen. Vakiintuneita argumentoinnin 

muotoja käytetään arvioimaan, ja lopulta siis hyväksymään tai hylkäämään, kilpailevia väitteitä. 

Pohjimmiltaan turvallisuusneuvostossa käydään oikeudellista keskustelua, jossa on kyse YK:n 

peruskirjan asettamien rajoitusten toimeenpanosta ja soveltamisesta. Keskustelujen tulokset, eli 

hyväksytyt tai hyväksymättä jääneet päätöslauselmat, sekä näiden kokousten pöytäkirjat ovat 

julkisia, mutta yhä useammin keskustelut käydään puolijulkisissa, epävirallisissa neuvotteluissa. 

Ajatus siitä, että vain paremman argumentin voima julkisissa kokouksissa ratkaisee, vaikuttaa 

olevan kaukana siitä monimutkaisesta todellisuudesta, jolla turvallisuusneuvoston päätöksentekoa 

tulisi kuvailla. (Johnstone 2008, 86–87.) 

 

Turvallisuusneuvoston voi nähdä neliportaisena järjestelmänä, jonka ylimmällä portaalla ovat viisi 

pysyvää jäsenmaata, joilla on toki eroja materiaalisessa voimassa, mutta yhtäläiset 

äänestysmahdollisuudet ja sitä kautta poliittinen valta turvallisuusneuvoston viitekehyksessä. 

Toinen taso muodostuu turvallisuusneuvostosta kokonaisuutena. Kiertävät jäsenmaat ovat 

muodollisesti tasa-arvoisia YK:n peruskirjan mukaan, sillä jokaisella neuvoston jäsenellä on yksi 

ääni, vaikka kiertävän jäsenmaan yksittäisellä äänellä onkin vähemmän merkitystä veto-oikeuden 

puuttuessa. Jokaisen pysyvän jäsenmaan on kuitenkin päätöslauselman hyväksymistä edistäessään 

pyrittävä saaman myös kiertävien jäsenmaiden tuki taaksensa, ja joskus tämä tapahtuu myös 

kilpaillen toisten pysyvien jäsenmaiden eri tavoin ilmaistuja päätöslauselmia vastaan. (Johnstone 

2008, 87–88.) Tällöin retoriikan takana on selkeä tavoite, kuten Roderick Hart (1997, 7) painottaa. 

Ian Johnstonen (2008, 88) mukaan päätöslauselmaehdostusta koskevaa argumentointia leimaa 

usein kollektiivisen etuun viittaava retoriikka. Hart (1997, 14) myös toteaa puhujan pyrkivän 

vaikuttamaan yleisöönsä näyttäytymällä painostajan sijaan auttajalta, mitä kollektiivisen edun 

ajaminen tai siihen nojaavan argumentoinnin käyttäminen alleviivaa. Turvallisuusneuvoston 

retoriikan voi tässäkin yhteydessä nähdä liittyvän vahvasti siihen, kuinka Hartin mukaan retoriikan 

käyttäjällä on yleensäkin tavoite muuttaa maailmaa. He aistivat, että maailma heidän ympärillään 

ei ole valmis ja he ovat lisäksi vakuuttuneita kyvystään vaikuttaa. (Hart 1997, 14.)  

 

Kolmannen tason muodostavat loput YK:n jäsenmaista. Vaikka turvallisuusneuvostossa ei olekaan 

parlamentaarista opposition vastinetta, voivat turvallisuusneuvoston ulkopuoliset valtiot kuitenkin 
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osallistua ja vaikuttaa. Ne voivat puhua julkisissa kokouksissa, vaikka eivät pystykään välttämättä 

osallistumaan epävirallisiin (mutta hyvin tärkeisiin) konsultaatioihin. Muut YK:n jäsenmaat 

voidaan kuitenkin kutsua yksityisiin kokouksiin, joihin medialla ja muulla yleisöllä ei ole pääsyä. 

Yhä enenemissä määrin päätöslauselmaäänestystä edeltävänä päivänä pidetään julkisia 

keskusteluja, jotta muutkin kuin turvallisuusneuvoston jäsenet pystyisivät punnitsemaan asioita ja 

saamaan ensikäden tietoa siitä, mitä neuvoston jäsenet ajattelevat. (Johnstone 2008, 88.)  

 

Neljäs turvallisuusneuvoston tasoista koostuu eri asiantuntijoista, joihin kuuluu valtioista 

riippumattomia toimijoita. Turvallisuusneuvosto kuulee heitä harvoin täydessä kokoonpanossa, 

mutta myös neljännen tason toimijoilla on mahdollisuus saada äänensä kuuluviin. Heidän 

kohdallaan suoraa osallistumistakin tärkeämpää on yleisövaikutus, sillä tämän tason verkosto on 

osa laajempaa kansainvälistä yhteisöä, jonka mielipiteellä on merkitystä valtiollisille 

päätöksentekijöille. Kuten jo todettua, retoriikka analysoidessa myös yleisön merkitys, 

kanssakäyminen sekä sille osoitetut viittaukset korostuvat. (Johnstone 2008, 88–89.) 

Turvallisuusneuvosto ei myöskään ole immuuni ulkopuoliselle painostukselle.  Jos jokin 

neuvoston jäsen kertoo suljetussa kokouksessa vievänsä tietyn asian äänestykseen, on muiden 

jäsenmaiden pohdittava, miten heidän kantansa tullaan yleisesti tulkitsemaan. Yksityisiä 

keskusteluja leimaavatkin argumentit, joilla myöhemmin julkisesti perustellaan valtioiden kantoja. 

(Johnstone 2008, 88–89.) Roderick Hart (1997, 53) myös huomauttaa puheiden voivan saada niin 

sanottuja alayleisöjä, jos ne toimitetaan esimerkiksi median välityksellä eteenpäin. 

Turvallisuusneuvoston kokouksista uutisoidaankin laajasti, ja julkisten kokousten pöytäkirjat 

puheenvuoroineen ovat toki löydettävissä myös jälkikäteen, jolloin niiden yleisö kasvaa 

käytännössä rajattomaksi. 

 

Roderick Hartin mukaan retoriikassa on aina päämäärä ja puhujan tavoitteena onkin ohjata ihmisiä 

rajamaan valintoja kohti tiettyjä, haluttuja lopputulemia. Puhujan on aina otettava huomioon 

yleisönsä, mutta myös retoriikan tulkitsijan on oltava tietoinen siitä tilanteesta, jossa retoriikkaa 

käytetään. YK:n turvallisuusneuvoston päätöksenteko on monimutkainen prosessi, eikä läheskään 

kaikkea argumentointia pystytä arvioimaan, sillä vain osa kokouksista on julkisia. Ajatus siitä, että 

julkisten kokousten pöytäkirjat kattaisivat kaiken sen retoriikan, jolla neuvoston jäsenmaat 

pyrkivät toisiinsa vaikuttamaan, on liian yksinkertaistettu. On tärkeää huomata, ettei myöskään 
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jokaiseen turvallisuusneuvoston kokouksista kuulu äänestystä päätöslauselman hyväksynnästä. 

Esimerkiksi vuoden 2014 aikana vain kahden Ukrainan kriisiä käsitelleiden 21 kokouksen 

päätteeksi äänestettiin päätöslauselmasta (United Nations 2019b). 

 

Pysyvien jäsenmaiden veto-oikeus YK:n turvallisuusneuvostossa herättää myös kysymyksen siitä, 

missä määrin niiden tarvitsee edes pyrkiä vaikuttamaan, jos ne voivat estää päätöslauselman 

hyväksynnän äänellään. Tilanteet ovat toki aiheesta riippuen erilaisia, ja kuten Hart painottaa, 

retoriikka on aina arvioitava omassa kontekstissaan. Suljettujen ovien takana käytävät epäviralliset 

konsultaatiot ovat kuitenkin Johnstonen (2008, 88) mukaan niitä, joissa “most of the real business 

of the Council is done”. Vaikka keskusteluista tärkeimmät käytäisiinkin suljettujen ovien takana, 

joutuvat jäsenmaat kuitenkin perustelemaan päätöksiään ja mielipiteitään myöhemmin julkisesti. 

Tuolloin argumentoinnin takana voidaan ajatella olevan enemmän yleisön hyväksynnän 

saavuttaminen muiden jäsenmaiden suostuttelun sijaan. Samalla voidaan tulkita päästävän kiinni 

siihen, millaisia argumentteja myös yksityisesti on käytetty sekä millaisia kantoja kullakin 

jäsenmaalla kokouksissa käsiteltäviin teemoihin on. 
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3. TURVALLISUUSNEUVOSTON KOKOUSTEN GEOPOLIITINEN 

TULKINTA 

 

Tässä luvussa keskitytään erityisesti Ukrainan kriisiä ympäröineen geopoliittisen tilanteen 

analysointiin. Aluksi taustoitetaan kriisin syntyä, minkä jälkeen tulkitaan ensin Venäjän 

turvallisuusneuvostossa esittämiä puheenvuoroja. Puheenvuorojen perusteella pyritään avaamaan 

sitä geopoliittista näkemystä, joka Venäjän kannoista muodostuu sekä arvioimaan itse Venäjää 

geopoliittisena toimijana. Tämän jälkeen kriisin taustaa avataan länsimaiden lainauksien kautta, 

jolloin geopoliittisen toimijuuden tulkinta painottuu jäsenmaiden sijaan erityisesti Euroopan 

Unioniin. Luvun lopussa käydään läpi Naton ja Euroopan Unionin laajentumista itään erityisesti 

Samuel Huntingtonin Kulttuurien Kamppailun ja Zbigniew Brzezinskin Suuren shakkilaudan 

luomiin odotuksiin pohjaten. 

 

3.1 Johdanto Ukrainan kriisin geopoliittiseen tulkintaan 
 

Kuten tämän tutkielman johdannossa nostetaan esiin, Ukrainan kriisin voidaan nähdä laajemmassa 

kontekstissa olevan seurausta idän ja lännen geopoliittisten intressien törmäyksestä. Kriisin 

tapahtumat nähdään useassa eri valossa ja epäselvyys esimerkiksi sotatoimien ympärillä vaikeuttaa 

objektiivista analyysiä entisestään. Ukrainan hallinto sekä suurimmissa määrin sen läntiset 

kumppanit ovat leimanneet Krimin miehityksen jälkeen myös Itä-Ukrainan konfliktin Venäjän 

sotajoukkojen aloittamaksi ja johtamaksi (Katchanovski 2016, 474–475). Tutkijat eivät kuitenkaan 

ole yksimielisiä Venäjän joukkojen konkreettisista toimista tai vaikuttamisen määrästä Itä-

Ukrainassa. Syyllisen viittaa on myös soviteltu lännen ja etenkin EU:n harteille, sillä saihan koko 

kriisi alkunsa Ukrainan presidentti Viktor Janukovitšin päätöksestä olla allekirjoittamatta 

assosiaatiosopimusta EU:n kanssa. Kevään 2014 tapahtumat johtivat aseelliseen konfliktiin 

Ukrainan itäosissa, mutta sen juuret olivat kylmän sodan epätasapainoisessa lopussa. 

 

Ukrainan kriisiä ympäröivä keskustelu koskeekin laajemmassa kansainvälisessä kontekstissa sitä, 

pitäisikö kriisi nähdä ainoastaan seurauksena Venäjän imperialistisista tavoitteista ja aggressiosta 

Krimillä vai onko lännen toiminta kylmän sodan lopun jälkeen ajanut Venäjän toimimaan 
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nykyisellä tavalla. Venäjä on toisaalta määritelty lännen barbaariseksi vastinpariksi, toisaalta taas 

EU:n epäjohdonmukaisten käytäntöjen ja Venäjän huomiotta jättämisen on nähty johtaneen 

nykyisiin ongelmiin (mm. Samokhvalov 2015, 1372).  Nykyisen kriisin voikin nähdä, aiemmin 

esitellyn Samuel Huntingtonin hengessä, heijastelevan länsimaiden ja Venäjän johtaman 

ortodoksisen maailman eripuraa näiden kahden kulttuurin häilyvän rajan kulkiessa Ukrainan halki. 

 

3.2 Turvallisuusneuvoston puheenvuorojen tulkinta 
 

YK:n Turvallisuusneuvosto tarjoaa hedelmällisen aineiston geopoliittiselle 

kamppailututkimukselle, sillä Venäjän kannat tuovat erimielisyyksiä vallitsevaan puhetapaan, 

etenkin neuvoston sisäisessä kontekstissa. Sami Moisio (2003b, 103) korostaa politiikan maailman 

olevan käsitteellisten kiistojen maailma. Toisaalta tämä kiista on estänyt kriisin ratkaisun – ainakin 

YK:n turvallisuusneuvoston takaamana.   

 

Gearóid Ò Tuthailin (2008, 690) mukaan geopolitiikkaa tehdään käytännössä rakentamalla 

merkityksiä eri tapahtumien ympärille erilaisia tarinalinjoja luomalla. Ukrainan kriisin kohdalla 

nämä eroavat lännen ja Venäjän osalta monella tapaa, sillä geopoliittisten tilannekuvausten lisäksi 

näkemykset erosivat esimerkiksi siinä, kuka tai mikä oli osapuolien mukaan aloittanut kriisin. On 

myös huomattava, kuten Moisio (2003b, 109) toteaa, etteivät geopoliittiset toimijat puhu 

ainoastaan maantieteellisestä ympäristöstä, vaan tuottavat myös kuvauksia geopoliittisista 

vastustajistaan. Näitä tarinalinjoja ja näkemyksiä eritellessä voidaan hakea vastauksia tämän 

tekstin tutkimuskysymykseen eli siihen, millainen geopoliittinen kamppailu on vaikuttanut 

Ukrainan kriisin taustalla ja miten se näyttäytyy YK:n turvallisuusneuvoston retoriikassa.  

 

Ukraina kutsui turvallisuusneuvoston koolle helmikuun viimeisenä päivänä vuonna 2014 Krimin 

miehityksen jälkeen. Turvallisuusneuvosto kokoontui Ukrainan kriisin tiimoilta vuoden 2014 

aikana 21 kokoukseen, joista suuri osa järjestettiin jo maalis- ja toukokuun välisenä aikana. On 

myös huomattava, että Ukrainan edustaja oli paikalla maata koskevissa kokouksissa, sillä 

turvallisuusneuvoston säännöt sallivat tämän erityistapauksissa. Tässä tutkielmassa tosin 

keskitytään ainoastaan pysyvien jäsenmaiden puheenvuorojen lainauksiin ja pysyvienkin 

jäsenmaiden edustajien puheista tulkittava aineisto muodostuu Venäjän sekä länsimaiden 
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edustajien puheista, sillä Kiinan kannat pysyivät kokouksesta toiseen hyvin neutraalina. Ukrainan 

edustajan läsnäolo on kuitenkin tärkeä nostaa esiin myös retorisesta näkökulmasta, sillä kuten 

teorialuvussa jo mainittiin, yleisön merkitys korostuu puhujan valinnoissa. 

Turvallisuusneuvostossa edustajien on myös mahdollista pyytää uudestaan puheenvuoroa, ja 

etenkin osa Venäjän edustajan kommenteista oli suoria vastauksia siihen, mitä Ukrainan edustaja 

oli aiemmin sanonut. 

  

Sami Moisio (2003b, 105) painottaa, kuinka poliittisen asetelman voi nähdä tiivistyvän tiettyihin 

vedenjakajakohtiin, jotka ovat geopoliittista kamppailua tutkittaessa kaikista antoisimpia. 

Ukrainan kriisin osalta erityisesti Krimin tilanne edusti tällaista solmukohtaa. Länsimaiden ja 

Venäjän välinen ”umpikuja” näkyikin esimerkiksi Ukrainan kriisiä koskevan päätöslauselman 

äänestyksessä 15.3.2014. Päätöslauselman oli tarkoitus tuomita Krimillä järjestettävä 

kansanäänestys Venäjään liittymisestä ja pidättäytyä tunnustamasta mahdollisia muutoksia Krimin 

statuksessa. Äänestyksessä Venäjä käytti veto-oikeuttaan, Kiina äänesti tyhjää ja 13 muuta maata 

antoivat äänensä päätöslauselman puolesta. (United Nations 2014.) Kuten edellisessä luvussa 

todetaan, turvallisuusneuvoston rakenne herättää retoriikan osalta kysymyksen siitä, missä määrin 

pysyvien jäsenmaiden tarvitsee edes pyrkiä uskotuksi tulemiseen, sillä päätöslauselmaa 

vastustaessaan ne voivat yksinkertaisesti käyttää veto-oikeutta. 

 

Tutkielman tässä osassa pyritään yksittäisten tapahtumien analysoinnin sijaan puheenvuoroja 

tulkiten maalaamaan sitä kuvaa, jonka Venäjä ja länsimaat näkevät kriisin taustalla sekä 

tulkitsemaan puheenvuorojen pohjalta osapuolten erilaisuutta esimerkiksi geopoliittisina 

toimijoina. Keskusteluista ei nosteta esiin kovin monia sitaatteja, sillä Venäjän ja länsimaiden 

argumentit pysyivät kokouksesta toiseen melko samanlaisina, mikä ilmensi myös poliittisen 

asetelman jäätynyttä luonnetta.  Huomio keskittyy täten keskeisiin argumentteihin, joita pyritään 

tulkitsemaan geopoliittisen ajattelun viitekehyksen lävitse. Analysointi painottuu erityisesti 

Venäjään ja sen näkemyksiin, sillä kriisin geopoliittinen arviointi voidaan keskittää vahvimmin 

siihen, millaisessa valossa Venäjän ulkopolitiikka ja sen toimet nähdään.   
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3.3 Venäjän näkemys kriisistä 
 

Puheenvuorojen tulkinta aloitetaan Venäjän puheenvuorojen lainauksista. Venäjän näkökulmasta 

länsi on käyttänyt demokratian edistämistä tekosyynä viedessään eteenpäin strategisia 

tavoitteitaan, ja EU on etenkin itälaajentumisen myötä muuttunut rauhanprosessista 

geopoliittiseksi toimijaksi (Sakwa 2015, 553–554, 565). Venäjä syytti kriisistä etenkin EU:n 

itäinen kumppanuus -ohjelmaa, joka oli ajanut Ukrainan keinotekoisen valinnan äärelle: 

 

The Russian position has been and remains consistent and open. While the Ukraine is 

merely a geopolitical playground for some Western politicians [...] (UNSC 2014a, 

Venäjä, 3.3.) 

 

The attempt to drive Ukraine, like other targeted States of the eastern partnership, to make 

an artificial choice between the European Union and Russia, largely provoked the deep-

seated internal political crisis that led to the unconstitutional changes in Kyiv. (UNSC 

2014e, Venäjä, 19.3.) 

 

Itäinen kumppanuus on osa EU:n naapuruuspolitiikkaa. Vuonna 2004 perustetun 

naapuruuspolitiikan oli tarkoitus vähentää Euroopan sisäisiä jakoja luomalla ystävyyden kehiä 

Euroopan periferiaan. (Hoyworth 2017, 126.) Joylon Hoyworth (2017, 126–129) listaa EU:n 

kuitenkin tehneen analyyttisiä virheitä etenkin pyrkimällä ulottamaan kaikki naapurinsa saman 

politiikan sisään sekä yliarvioimalla oman vetovoimansa ja aliarvioimalla toimiensa geopoliittiset 

seuraukset. Naapuruuspolitiikka syveni vuonna 2008 EU:n itäpuolella itäiseksi kumppanuudeksi 

kutsutuksi ohjelmaksi, joka pyrki tiivistämään yhteistyötä naapuruuspolitiikan piiriin kuuluvalla 

alueella. Ero toisen naapuruuspolitiikkaan kuuluvan lähiseudun, Välimeren alueen, kanssa oli 

siinä, että Välimerellä mikään muu toimija ei tavoitellut alueita samaan tapaan kuin Euroopan 

itäpuolella. (Sakwa 2016, 70–73). Venäjä pyrki oman euraasialaisen talousliittonsa perustamiseen, 

mutta itäinen kumppanuus -ohjelma käytännössä esti sen piirin kuuluvien maiden Euraasia-

yhteistyön syventämisen. EU:n näkemys siitä, etteivät Ukrainan kaltaiset maat voisi solmia 

sopimuksia molempiin suuntiin, oli hyvin selkeä. Toisaalta EU:n kanta Ukrainan osalta oli usein 

myös hyvin kakofoninen, eikä sen naapuruspolitiikka tarjonnut EU-jäsenyyden kaltaista 
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konkretiaa. Venäjä taas tuntui tietävän selvästi, mitä se Ukrainalta halusi. (Howorth 2017, 129.) 

Kumppanuusohjelman turvallisuuspoliittinen ulottuvuus alkoi lisäksi muodostaa EU:sta Venäjän 

silmissä Naton kaltaista uhkaa (Sakwa 2016, 73). 

 

Richard Sakwa (2015, 557) painottaa nykyisen kriisin johtuneen etenkin EU:n ja Venäjän välisistä 

identiteetti- ja näkemyseroista. EU ja eurooppalainen projekti ei kaikessa ainutlaatuisuudessaan 

ole hyväksynyt vaihtoehtoisten integraatioprojektien olemassaoloa Euroopassa. EU ei myöskään 

oman menestyksensä sokaisemana ole kyennyt ymmärtämään, kuinka joku voisi kokea sen 

uhkana. Venäjän ehdotukset monikeskuksisesta, Lissabonista Vladivostokiin ulottuvasta suur-

Euroopasta ovat tulleet Bryssel-vetoisen prosessin jyräämiksi, samalla kun EU on identifioinut 

itsensä synonyymiksi Euroopalle. (Sakwa 2015, 559–561.)  

 

EU:n ja Venäjän väliseen kanssakäymisen voi tulkita myös paljon monimutkaisemmaksi kuin vain 

puhtaasti ideologiseksi ja geopoliittiseksi valtataisteluksi. Vsevolod Samokhvalov (2015, 1381) 

piti talousulottuvuutta kaikista konfliktiherkimpänä, mutta Venäjälle EU:n ja Ukrainan välisistä 

neuvotteluista poisjääminen oli kova kolaus ennen kaikkea symbolisella tasolla. Venäjää tuntui 

ärsyttävän erityisesti se, että maa pidettiin poissa EU:n ja Ukrainan välisistä 

sopimusneuvotteluista, vaikka niillä olisi pysyvät vaikutukset Ukrainan ja Venäjän kauppa- ja 

muihin kahdenkeskisiin suhteisiin (Sakwa 2015, 563). Venäjä myös syytti turvallisuusneuvostossa 

sekä EU:ta että Yhdysvaltoja Ukrainan pakottamisesta EU-sopimukseen allekirjoittamiseen. 

Edellä mainitussa Venäjän lainauksessa puhutaan myös Ukrainan sisäisestä kriisistä, jota avataan 

myöhemmin tässä tutkielmassa. 

 

 

3.3.1 Venäjä geopoliittisena toimijana  
 

Venäjän ulkopolitiikan analyysejä ovat hallinneet pragmaattisuutta ja imperialistista otetta 

painottavat näkemykset. Mariya Omelichevan (2016, 711) mukaan Venäjää paremmin 

ymmärtääkseen pitäisi sen toimia kuitenkin analysoida – kriittisen geopolitiikan hengessä – sen 

omien uskomusten kautta. Vielä 2000-luvun alussa länsi oli venäläisessä retoriikassa edistyksen, 

johtajuuden ja moderniuden johdosta jopa ihailun kohteena, mutta viime vuosina tuo kuva on 
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muuttunut rajusti. Venäjä näkee maailman lännen aiheuttaman muutoksen kourissa, jossa Venäjän 

tehtäväksi jää kansallisen identiteetin vahvistaminen ja suojeleminen. Lännestä on tullut 

vihamielisyyden ja rappion symboli, jonka oletettua hyökkäystä vastaan Venäjän on puolustettava 

perinteisiä arvojaan. Venäjän maalaamat uhkakuvat eivät enää rajoitu pelkoihin sotilaallisesta 

hyökkäyksestä, vaan niihin kuuluvat myös läntiset arvot ja elämäntavat, jotka uhkaavat ihmisten 

oikeuksia esimerkiksi omaan historiaan ja kulttuuriinsa. (Omelicheva 2016, 717–720.) Uhkakuvat 

näkyivät usein myös turvallisuusneuvostossa esitetyssä retoriikassa. 

 

On kuitenkin mainittava, että puolustettava ”venäläinen maailma” ei rajoitu Venäjän valtion 

rajojen sisään, vaan käsittää kaikki etnisten venäläisten ja venäläisten ortodoksien asuttamat alueet 

sekä äidinkielen tai kulttuurin kautta kaikki venäläisiksi itsensä identifioivat. (Omelicheva 2016, 

718) Ajatuksen ”venäläisestä maailmasta” voi myös nähdä heijastavan sitä ortodoksisen maailman 

blokkia, jonka Samuel Huntington teoksessaan esitteli. 

 

Joseph Nye esitteli ”soft power” eli ”pehmeän vallan” -käsitteen (jatkossa pehmeä valta tässä 

tutkielmassa) 1980-luvun lopulla. Nyelle (2004) valta ylipäätään tarkoitti kykyä vaikuttaa muiden 

käyttäytymiseen haluttujen lopputulosten saavuttamiseksi. Tämän saavuttamiseksi oli useita 

tapoja, kuten uhkiin pakottaminen tai maksuilla kannustaminen. Pehmeä valta tarkoitti kuitenkin 

kykyä saada toiset itse haluamaan vallan käyttäjän haluamia lopputuloksia. Pehmeää valtaa voivat 

käyttää sekä valtiot että myös muut kansainvälisen politiikan toimijat, kuten kansalaisjärjestöt tai 

kansainväliset instituutiot. Sitä voi myös pitää myös "vallan toisina kasvoina” ja siten epäsuorana 

keinona mahdollistaa halutut tulokset. Pehmeä vallan voi Nyen mukaan eritellä kolmeen eri 

resurssiin: houkuttelevaan kulttuuriin, poliittisiin arvoihin tai ulkopolitiikkaan, joka kohdemaiden 

näkökulmasta näyttäytyy sekä legitiiminä että moraalisesti ylempiarvoisena. Nye väittää, että 

houkuttelu on aina tehokkaampaa kuin pakottaminen ja pitää monia arvoja, kuten demokratiaa ja 

ihmisoikeuksia, syvästi houkuttelevina. (Nye, 2004.) 

 

On selvää, että Venäjän näkemys pehmeästä vallasta eroaa merkittävästi länsimaisesta ajattelusta. 

Venäjän ajatukset perustuvat Andrey Makarychevin (2014, 197–198) mukaan useaan eri tekijään. 

Näistä tekijöistä on syytä nostaa esiin edellä mainittu käsite ”venäläisestä maailmasta”, josta on 

muodostunut jo humanitäärisen sijaan geopoliittinen konsepti. Toiseksi Makarychev listaa 
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konservatisimin uudenlaisena ideologiana, joka on suunnattu sekä ulkopuolista vaikuttamista 

vastaan että vetoamaan samanhenkisiin ryhmiin ympäri maailmaa. Näiden lisäksi kolmantena 

tekijänä painottuu lännen laajentumisen vastustus, joka saattaisi Putinin silmissä vedota maihin, 

joiden eliitit jakavat amerikkalaisvastaisen ideologian Venäjän kanssa.  

 

Kysymys siitä, mitä Putinin Venäjä haluaa, jää Makarychevin mukaan kuitenkin avoimeksi. 

Yksinkertaisin vastaus olisi sekä kovan että pehmeän vallan tavoittelu, mistä kuitenkin muodostuu 

ongelma, sillä vallan tavoittelun strategia on yhdistelmä useiden kansainvälisen politiikan 

avaintekijöiden väärinymmärtämisestä. Putinin silmissä fyysisen voiman hallussapito on 

ensiarvoista suurvaltastatuksen saavuttamiseksi, minkä vuoksi Venäjän on mahdoton ymmärtää, 

miksi länsi ei näe sitä tasa-arvoisena vastinparina ja miksi Venäjää kohtaan on niin paljon 

epäluuloa maailmassa. Venäjä ei siis pysty ymmärtämään, että sen marginalisointi ei näin ollen 

johtuisi lännen tarkoituksellisen politiikasta, vaan olisi ennemminkin seurausta kansainvälisistä 

normeista ja mekanismeista (Makarychev 2014, 198). Asia on kuitenkaan tuskin näin 

yksioikoinen, sillä tässä palataan monella tapaa kylmän sodan jälkeiseen maailmanjärjestyksen 

muotoutumiseen liittyviin kysymyksiin siitä, miten nykyiseen tilanteeseen on ajauduttu. Pohdintaa 

voi kiteyttää esimerkiksi kysymykseen siitä, onko länsi kohdellut Venäjää väärin kylmän sodan 

päättymisen jälkeen joko jättämällä sen kasvattamansa koalition ulkopuolelle tai pitämällä sitä 

epätasa-arvoisena kumppanina vai onko Venäjä omilla toimillaan kenties edesauttanut 

eristämistään. Edellä mainitun pohdinnan yhteydessä korostuu myös osapuolten erilaisuus ja se, 

kuinka vastapuolen toimet yleensä nähdään vain oman viitekehyksen läpi. 

 

Venäjän roolia kylmän sodan jälkeisessä maailmassa koskevat kysymykset tuntuvat nivoutuvan 

yhteen erityisesti Ukrainan kriisin kohdalla. Elias Götzin (2016, 249) luokittelee Venäjää koskevat 

näkemykset kolmeen eri osaan. Ensimmäinen niistä maalaa kuvan imperialistisesta Venäjästä, 

jonka tavoitteena on Neuvostoliiton kaltaisen imperiumin palauttaminen. Päämääräksi on tällöin 

nostettu esimerkiksi Ukrainan poliittinen integrointi osaksi suur-Venäjää. Toisen näkemyksen 

mukaan Venäjä olisi ennemminkin lännen toimien uhri. Venäjä nähdään tässä tapauksessa status 

quota tavoittelevana valtana ja Euroopan turvallisuutta uhkaisikin, erityisesti Naton 

itälaajentumisen myötä, länsi. Kolmas näkemys pitää Venäjää riidankylväjänä, joka aiheuttaa 

konflikteja ulkomailla, jotta maan johto säilyttäisi vallan kotimaassa. Huomio pidettäisiin näin 
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poissa Venäjän poliittisista ja taloudellisista ongelmista tai – esimerkiksi Ukrainan tapauksessa –

estettäisiin poliittisten muutosten vaikutusten leviäminen Venäjälle. (Götz 2016, 251–255.)  

 

Totuus, jos sellaista olisi edes mahdollista hahmottaa, muodostuisi varmasti eri näkemysten osista. 

Varmaa on kuitenkin se, että eri osapuolilla on erilaiset näkemykset sekä Ukrainan kriisin 

taustoista että kylmän sodan jälkeisen maailman muodostumisesta. Seuraavassa käydäänkin läpi 

kriisin taustoja enemmän länsimaiden näkökulmasta ja läntisten turvallisuusneuvoston 

jäsenmaiden lainauksia tulkiten.  

 

 

3.4 Länsimaiden näkemys kriisistä 
 

Tässä osassa kriisin taustoista maalataan kuvaa länsimaisten lainausten kautta samalla keskittyen 

siihen, millaisena geopoliittisena toimijana Venäjän vastavoima voidaan nähdä. YK:n 

turvallisuusneuvostossa EU ei ole edustamassa itseään, mutta pysyvistä jäsenmaista Ranska ja Iso-

Britannia ovat toki EU-maita (keväällä 2014 Iso-Britannia ei ollut myöskään vielä äänestänyt EU-

erosta), ja näistä Ranska oli usein se, joka toi esiin EU-näkökulmaa puheenvuoroissaan. Ranskan 

edustaja esimerkiksi kielsi Ukrainan tulleen pakotetuksi valitsemaan idän ja lännen välillä samalla 

vähätellen kriisin geopoliittista ulottuvuutta Unionin arvoihin vedoten: 

 

The situation before us today is not a modern day geopolitical spat. This is not a situation 

in which Ukraine is being forced to choose between East and West, which would go against 

all of the values on which the European Union is founded. (UNSC 2014a, Ranska, 1.3.) 

 

Edellä mainittuihin Venäjän näkemyksiin verrattuna kyse on lähes päinvastaisesta ajattelusta.  

Vaikka Ukrainan ei näkisikään tulleen pakotetuksi minkäänlaiseen valintaan, on silti selvää, että 

vuonna 1991 itsenäistyneen maan taival on ollut tasapainoilua idän ja lännen välillä, ja 

itsenäisyyden aikaa ovatkin leimanneet monet Ukrainan poliittista kehitystä muokanneet 

käännekohdat (Domaradzki 2014, 267). Ukrainaa koskeva analyysi sijoittuu tässä tutkielmassa 

seuraavaan lukuun, mutta jo tässä vaiheessa on syytä nostaa esille merkittävimmät tapahtumat 

etenkin niiden geopoliittisen ulottuvuuden vuoksi. 
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Ukrainan ensimmäinen askel kohti Euroopan Unionia oli EU:n kanssa vuonna 1994 allekirjoitettu 

yhteistyö- ja kumppanuussopimus, ja samana vuonna Ukrainan pitkäntähtäimen tavoitteeksi 

julistettiin EU-jäsenyys (Domaradzki 2014, 278, 280– 281). Vuonna 2008 EU ja Ukraina aloittivat 

neuvottelut uudenlaisen assosiaatiosopimuksen muodostamiseksi, ja sopimusteksti saatiin 

valmiiksi vuonna 2011. (Domaradzki 2014, 284.) Naton kanssa Ukraina allekirjoitti 

yhteistyösopimuksen niin ikään vuonna 1994, mutta vuodesta 2010 nykyisen kriisin alkuun asti 

Ukrainaa hallinnut Viktor Janukovitš kuitenkin katkaisi kaikki lähentymisyritykset. (Domaradzki 

2014, 269–271, 273.) Venäjällä oli toki myös poliittiset intressinsä ja tavoitteensa Ukrainan 

suhteen, sillä maa pyrki liittämään Ukrainan omaan poliittiseen ja taloudellisiin liittonsa, Euraasian 

Unioniin (mm. Lodenius, 2015, 55).  

 

Mahdollisen idän ja lännen välisen valinnan kohdalla korostuu myös aikaisemmin esiin nostettu 

Brzezinskin (1997, 121–122) näkemys siitä, että Venäjä voisi luoda uudestaan euraasialaisen 

imperiumin, mutta ilman Ukrainaa se olisi vaikeampaa ja tulisi suuntautumaan enemmän Aasiaan. 

Ukrainan geopoliittinen sijainti tulisi määrittelemään myös Venäjän roolia kylmän sodan 

jälkeisessä maailmassa, sillä kuten Brzezinski (1997, 46) jatkaa, Venäjä ei voisi olla osa Eurooppa 

ilman, että Ukrainakin olisi, mutta toisaalta Ukraina voisi olla sitä ilman Venäjän mukanaoloa. 

Vaikka ajateltaisiinkin länneltä puuttuneen suuren vision siitä, kuinka Eurooppa yhdistettäisiin, 

eikä Venäjän ottamiselle mukaan laajentuvaan atlanttiseen järjestelmään löytyisi keinoja, voisi 

Ukraina (vähintäänkin Brzezinskin ajatuksissa) kuitenkin suuntautua kohti länttä. Tällöin kenties 

ainoa mahdollisuus sen toteuttamiselle olisi kääntää selkä Venäjälle.  

 

Geopoliittista kamppailua ajatellessa voi nostaa esiin myös lännen näkökulman siitä, kuinka 

Krimin miehitys tuntui olevan sen rajan ylitys, jonka jälkeen Venäjän uskottavuus 

kansainvälisessä politiikassa, ainakin meneillään olevan kriisin osalta, oli mennyttä. 

 

Everything is therefore in place for the annexation of Crimea by Russia regardless of legal 

wrangling that fill fool no one. The Western media sees in this matter the triumph of the 

Russian chess player who will have checkmated the international community. I play chess 

pretty badly, but I see here above all the immaturity of a player who cannot help but try to 
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take the rook and ends up losing the game. Russia will gain Crimea and lose its credibility. 

What will happen to the credibility of Russian diplomacy when it tries to return to its 

foundations — respect for the territorial integrity of States and non-interference in the 

internal affairs of States — a diplomacy that encouraged and recognized the secession in 

Georgia and annexed a region of Ukraine? It will be met with nothing but sarcasm and a 

shrug. (UNSC 2014c, Ranska 13.3.) 

 

In conclusion, let me just emphasize again that what Russia has done is wrong as a matter 

of law, wrong as a matter of history, wrong as a matter of policy, and dangerous. What 

happened in Crimea cannot be recognized as valid. We must stand together denying 

recognition and imposing consequences for that illegal act. (UNSC 2014e, Yhdysvallat, 

19.3.) 

 

 

Toisaalta jopa ne, jotka Venäjällä ymmärtävät maan rikkoneen kansainvälisiä normeja, väittävät 

länsimaiden (ja erityisesti Yhdysvaltojen) toimineen samoin useaan otteeseen, mikä veisi niiltä 

moraalisen oikeuden syyttää Venäjää. Andrey Makarychev (2014, 198) painottaa kuitenkin 

perustavanlaatuista eroa Venäjän ja länsimaiden välillä: Venäjän ulkopoliittisella reaktiolla 

Ukrainan tapahtumiin oli selvä yhteys tiukentuneisiin kotimaan määräyksiin, kuten 

matkustuskieltoihin, sekä tiukempaan kontrolliin esimerkiksi median suhteen.  

 

Toisaalta herää kysymys, oliko Venäjällä tarpeeksi uskottavuutta ennen Krimin miehitystäkään. 

Esimerkiksi Naton pommittaessa Jugoslaviaa Venäjän vaatimukset jäivät vaille tukea (mm. 

Denitch & Williams 1999), ja on mahdollista ajatella, että nykyisen kriisin kohdalla Venäjä näki 

Ukrainan olleen jo ”menetetty” lännelle. Tällöin Venäjän voisi tulkita päättäneen viedä Krimin 

seurauksista huolimatta saaden näin edes jonkinlaisen korvauksen väistämättömän geopoliittisen 

tappion vuoksi. Tässä tutkielmassa ei pyritä juurikaan analysoimaan Krimin kansanäänestyksen 

tai sen tuloksen oikeudellisuutta, mutta lienee varmaa, että Krimillä, ja samoin Venäjällä 

ylipäätään, oli ainakin sen verran vankka tuki toimille, että miehityksen ja suunnitelman 

niemimaan liittämiseksi Venäjään tiedettiin onnistuvan.  
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Yhdistelemällä aiemmin mainittujen tutkijoiden esiin nostamia ajatuksia alkaa hahmottua kuva 

Venäjästä, joka korvaa taloudelliset tai läntisen näkökulman mukaiset kansainvälisen politiikan 

kulmakivet yksinkertaistetulla reaalipolitiikalla ja kenties vielä enemmän symbolista merkitystä 

painottavilla toimilla. Samalla Vladimir Putin näyttäytyy johtajana, jonka pyrkimyksenä on ennen 

kaikkea jäädä historiaan, ja mikä olisikaan parempi tapa kuin Krimin ”palauttajana” etenkin, kun 

tällä olisi kuitenkin kansan ja Krimin tuki. Suhteiden länsimaihin voi kuitenkin nähdä 

huonontuneen merkittävästi, ja vaikka jo aiemmin todettiin lännen olleen venäläisessä retoriikassa 

jopa ihailun kohteena ennen tuon tilanteen rajua muutosta, oli Krimin miehitys kenties askel liian 

pitkälle. 

 

3.4.1. Länsimaat, ja erityisesti Euroopan Unioni, geopoliittisena toimijana 
 

Kuten jo aiemmin todetaan, on huomattava, että Venäjän vastinpariksi alkaa Ukrainan kriisin 

tiimoilta muodostua etenkin Euroopan Unioni. Perinteisesti Euroopan Unionina, "taloudellista 

jättiläistä ja poliittista kääpiötä”, on pidetty kansainvälisenä toimijana, joka on merkittävä 

pehmeän vallan käyttäjä. (mm. Patalakh 2017.) Viime vuosina EU on kuitenkin kohdannut useita 

peräkkäisiä haasteita, joiden voi epäillä johtaneet tuon pehmeän vallan heikkenemiseen EU:n 

joutuessa kiinnittämään huomionsa sisäisiin talous- ja rahoitusasioihinsa ulkopoliittisten 

tavoitteiden kustannuksella. Ennen Ukrainan konfliktin alkua EU oli jo kokenut vuoden 2011 

euroalueen kriisin, jota seurasivat vuoden 2015 Kreikan hallituksen velka- ja pakolaiskriisit sekä 

vuoden 2016 Brexit-äänestys. Yksittäisten kriisien lisäksi Eurooppaa ovat koetelleet viime aikoina 

myös esimerkiksi populististen järjestelmien nousu. 

 

Ajatuksen pehmeän vallan heikkenemisestä voi nähdä soveltuvan erityisesti Ukrainan kaltaisiin 

maihin tässä tutkielmassa käsiteltävän geopoliittisen kamppailun hengessä, etenkin jos ajatellaan 

EU:n osoittautuvan kykenemättömäksi kilpailemaan hyvin erilaisen toimijan, Venäjän, kanssa. 

Artem Patalakh (2017, 150) nostaa esiin huolen siitä, ettei kriisistä toiseen kulkeva EU olisi enää 

houkutteleva malli naapureilleen. Samalla Patalakh (2017, 160) kuitenkin haastaa nämä edellä 

mainitut käsitykset EU:n pehmeän vallan heikkenemisestä, sillä tällainen käsitys näyttää olevan 

voimakkaampaa EU:n sisällä, missä kriisit ovat saaneet paljon huomiota ja johtaneet yleiseen 

vaikutelmaan pehmeä vallan rappeutumisesta. 
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Länsi-Balkanin ja itäisen kumppanuusohjelman maiden sanotaan vertaavan EU:n pehmeitä 

voimavaroja omiin sekä EU:n kilpailijoiden varoihin, jolloin Unionin houkuttelevuuden voi tuskin 

nähdä vähentyneen. Aiemmin mainittuihin kriiseihin peilaten EU:n voimavarojen suhteen 

puhutaan siis ennemminkin absoluuttisesta kuin suhteellisesta heikkenemisestä, eikä se siten 

todennäköisesti aiheuta merkittävää ”kääntymistä” EU:n kohdemaissa. (Patalakh, 2017, 160.) 

Vaikka eurooppalaisen pehmeän vallan päättymisestä puhuminen näyttäisikin 

epäoikeudenmukaiselta, ei ulkoisten tekijöiden vaikutusta EU:n houkuttelevuuteen voida 

kuitenkaan poissulkea. Patalakh (2017, 161) nostaa esimerkiksi Moldovan, missä 

venäläismyönteisen presidentin valinta marraskuussa 2016 johtui lähinnä korkeasta korruptiosta 

EU:hun suuntautuneen koalition joukossa. Tämän tyylinen skenaario on toki mahdollinen myös 

Ukrainan kohdalla. 

 

EU:n kohdalla on myös otettava huomioon sen menestys integraatioryhmänä sekä mallina 

alueelliselle yhdentymiselle, mikä luo suuria tai varmasti jopa kohtuuttomia odotuksia myös 

ulkosuhteille. Ukrainan kriisin osalta Unionista kuitenkin paistaa sen kokemattomuus 

ulkosuhdesektorilla. Vertailematta yksittäisten tekijöiden merkitystä kriisin taustalla, voi EU:n ja 

Ukrainan välistä assosiaatiosopimusta ja EU:n tahtoa Ukrainan allekirjoituksen saamiseksi pitää 

tietyllä tapaa kriisin laukaisijana. Olivathan Kiovan mielenosoitukset seurausta Janukovitšin 

päätöksestä olla hyväksymättä sopimusta. Piittaamattomuus seurauksista ja kykenemättömyys 

kokonaiskuvan ymmärtämiseen painottuu etenkin, jos koetaan, että Janukovitšilla ei olisi ollut 

mahdollisuutta säilyttää omaa ja poliittisen eliittinsä asemaa ja samalla hyväksyä 

assosiaatiosopimusta, joka olisi vaatinut Ukrainalta useita muutoksia lainsäädännössä sekä paljon 

aikaa (mm. Lodenius 2005). Etsittäessä ratkaisua Ukrainan kriisiin valtiolliset toimijat ovat 

kuitenkin tärkeässä asemassa, jos ajatellaan vaikkapa Minskin rauhansopimusta tai YK:n 

turvallisuusneuvoston muodostamaa viitekehystä. Tällöin EU:sta alkaa muodostua kuva toimijana, 

joka pystyy kyllä käynnistämään kriisejä lähialueillaan, mutta jonka voimavarat eivät riitä niiden 

ratkaisemiseen.  

 

Lienee kuitenkin turhan yksinkertaistettua painottaa vain yhtä lähentymissopimusta nykyisen 

kriisin taustalla, varsinkin kun lännen ja Venäjän välirikko erityisesti Ukrainaan liittyen on ollut, 
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jos ei todennäköinen, niin vähintäänkin mahdollinen. Tässä valossa onkin tärkeä pohtia, onko kriisi 

enemmän yksittäisten tapahtumien tai suuntausten seurausta vai kylmän sodan ja Neuvostoliiton 

hajoamisen väistämätön seuraus. On kuitenkin selvää jo Ukrainan roolia painottaneiden 

Brzezinskin ja Huntingtoninkin perusteella, että jotain vastaava oli mahdollista tapahtua. Tähän 

liittyen on tärkeä myös avata sekä läntisen koalition laajentumista entisen itäblokin maihin että 

Ukrainan sisäisiä jakoja. EU:n ja Naton itälaajentumista käsitelläänkin seuraavassa alaluvussa, kun 

taas seuraava luku on kokonaan omistettu Ukrainan sisäisten jakojen tulkinnalle.  

 

Vaikka turvallisuusneuvoston kokousten pöytäkirjoja lukiessa alkaakin muodostua kuva 

yhtenäisestä länsimaiden rintamasta ja täysin päinvastaisia näkemyksiä esittävästä Venäjästä, on 

tärkeä nostaa esiin myös länsimaiden väliset näkemyserot. Ukrainan kriisin kohdalla 

erimielisyydet konkretisoituivat Yhdysvaltain ja EU:n välillä, kun osapuolilla oli eri suosikit 

Janukovitšin eroa seuranneen uuden hallinnon johtoon.  Julkisuuteen vuotaneella nauhoituksella 

Yhdysvaltain Euroopan ja Euraasian asioiden apulaisulkoministeri Victoria Nuland ja 

Yhdysvaltain Ukrainan-suurlähettiläs Geoffrey Pyatt keskustelivat siitä, kenet tulisi nostaa 

Janukovitšin seuraajaksi. He myös lyttäsivät tylysti Euroopan Unionin, ja “F*ck the EU” -sitaatin 

nouseminen otsikoihin ei varmasti ollut sitä, mitä Yhdysvallat olisi halunnut julkisuuteen näyttää. 

(Sakwa, 2016, 134–135.) 

 

Venäjä myös vihjaili turvallisuusneuvostossa Yhdysvaltain roolista kriisin kehittymisen taustalla: 

 

The world would be very interested to know if Washington, D.C., would in fact tell the 

truth about its role in the development of the crisis in Ukraine. (UNSC 2014d, 15.3.) 

 

Richard Sakwan (2016, 73–74) mukaan Ukrainan kriisin eskaloituminen johti geopoliittisen 

johtajuuden siirtymiseen Yhdysvalloille, jonka luonteeseen tämä sopi paremmin. Tämä on 

ymmärrettävä näkökulma etenkin, jos painotetaan EU:n profiloitumista pehmeän vallan käyttäjänä 

ja edellä mainittua kokemattomuutta ulkosuhdesektorilla. Toisaalta on mielenkiintoista nostaa 

esiin ajatus siitä, että Yhdysvallat puuttui konfliktiin juuri siinä vaiheessa, kun Ukrainan johto oli 

päättänyt kääntää selkänsä EU:lle hylkäämällä viime hetkellä assosiaatio- ja 

vapaakauppasopimuksen. Yhdysvaltain roolin suurenemisen selittäminen ainoastaan maan 
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luonteella ontuu myös sen vuoksi, kuinka vuonna 2008 Georgian sodan yhteydessä sen hetkisen 

EU-puheenjohtajamaan Ranskan presidentti Nicholas Sarkozy otti johtavan aseman 

rauhanneuvotteluissa (Tran 2008.) Jos Ukraina ja sen kohtalo olisivat olleet Yhdysvalloille 

vähemmän merkittäviä, voisi eurooppalaisten toimijoiden kuvitella pystyneen nousemaan 

suurempaan rooliin myös Ukrainan kriisin yhteydessä. 

 

Yhdysvaltain roolia arvioidessa vaikuttaisi painottuvan myös Zbigniew Brzezinskin 

nimenomaisesti alleviivaama Ukrainan geopoliittinen tärkeys Yhdysvalloille, mikä on vahvasti 

yhteydessä myös Venäjän esiin tuomaan näkemykseen. BBC:n Jonathan Marcus kommentoikin 

tuolloin tuoreeltaan, että vuotanut nauhoitus osoitti Yhdysvaltojen vaikuttavan Ukrainan konfliktin 

taustalla enemmän kuin se antoi julkisesti olettaa. Samalla tämä oli osoitus Yhdysvaltain 

turhautumisesta sisäisesti jakautuneemman EU:n toimiin ja maan olevan valmis ottamaan 

aktiivisemman roolin Venäjää vastaan. (BBC News 2014.) Yhtä puhelinkeskustelua on tuskin 

syytä nostaa liiaksi esiin kriisin geopoliittisen taustan selittäjänä, mutta se tuntuu olevan osoitus 

sekä Yhdysvaltain aktiivisista toimista sekä lännen sisäistä ristiriidoista.  

 

3.5 EU:n ja Naton itälaajentuminen 
 

Tässä luvussa esiin nostetuissa turvallisuusneuvoston kokousten lainauksissa painottuivat Venäjän 

näkemys lännen geopoliittisista tavoitteista ja se, kuinka länsimaat pitivät Venäjän väitteet 

perättöminä samalla koko kriisin geopoliittisista luonnetta vähätellen. EU:n voi kuitenkin ajatella 

etenkin itälaajentumisen myötä muuttuneen rauhanprosessista geopoliittiseksi toimijaksi. 

Seuraavaksi käydään läpi kylmän sodan loppua seurannutta EU:n ja Naton laajentumista ja sitä, 

kuinka Samuel Huntington ja Zbigniew Brzezinski teoksissaan olivat ennustaneet kylmän sodan 

jälkeisen Euroopan geopoliittisen kentän muuttuvan.  

 

Vaikka analyysi tässä tutkielmassa keskittyykin erityisesti Venäjään, EU:hun ja Ukrainaan, on 

kriisiä syytä pitää laajempana kuin ainoastaan näiden osapuolten välisenä. On muistettava, että 

EU, muun muassa demokratiaa ja hyvää hallintoa ajavine tarkoitusperineen, on vain toinen puoli 

euroatlanttista ilmiötä, toisen ollessa sotilasliitto NATO. Venäjä oli myös oppinut pitämään EU:n 

laajentumista merkkinä siitä, että Nato tulee seuraamaan perässä (mm. Sakwa 2016, 84). EU:n 
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jäsenmaiden kasvu onkin kytkeytynyt euroatlanttisen turvallisuusyhteisön suurenemiseen, sillä 

EU:n laajentumisella voi nähdä pedattavan Nato-jäsenyyttä. Lissabonin sopimuksen myötä 

Euroopan Unionin kanssa liittymisneuvotteluja käyvien maiden on sovitettava puolustus- ja 

turvallisuuspolitiikkansa yhteen Naton kanssa, mikä Richard Sakwan (2016, 58–59) mukaan on 

luonut uusia jakolinjoja Eurooppaan. Venäjän näkökulmasta länsi on käyttänyt demokratian 

edistämistä tekosyynä viedessään eteenpäin strategisia tavoitteitaan. EU:n laajentumisen on voitu 

myös nähdä Venäjän poissulkemisena rauhan ja vaurauden vyöhykkeeltä, sillä Venäjä pidettiin 

poissa EU:n ja Ukrainan välisistä assosiaatiosopimusneuvotteluista, vaikka sopimuksella olisi 

pysyvät vaikutukset Ukrainan ja Venäjän kauppa- ja muihin kahdenkeskisiin suhteisiin. (Sakwa 

2017, 562–563, 565) 

 

Brzezinskin shakkilauta-teoksessaan esittämä hypoteettinen lännen valinta euroatlanttisen 

yhteistyön ja Venäjä-suhteiden vaalimisen väliltä näyttää toteutuneen ensimmäisen vaihtoehdon 

mukaisesti, sillä idea laajemmasta Euroopasta näyttää muodostuneen Venäjän sijaan 

Yhdysvalloilla täydentyen etenkin edelläkin mainitun EU:n ja Naton kasvavan lähentymisen 

myötä. Laajemmassa mittakaavassa Ukrainan kriisiä voidaan myös pitää ilmentymänä 

epäonnistumisesta luoda pysyvä ja kestävä turvallisuusjärjestys Eurooppaan. Tämä on perua 

kylmän sodan epäsymmetrisestä lopusta, jossa Venäjää kohdeltiin hävinneenä osapuolena, vaikka 

maa ei itse itseään sellaisena pitänyt. Sen sijaan että kylmän sodan loppu olisi johtanut Naton 

lakkauttamiseen ja uuden allianssin muodostamiseen Venäjän kanssa tai Venäjän Nato 

jäsenyyteen, Nato on jatkanut laajentumistaan Venäjän rajoille asti (Sakwa 2015, 554–556, 560, 

578). Venäjä ei ole myöskään pitänyt Naton laajentumista Euroopan turvallisuuden 

vankistamisena, vaan provokaationa, joka vähentää Venäjän ja Naton välistä luottamusta (Ò 

Tuthal 682). Samalla, kuten Maria Omelicheva (2016, 717) painottaa, oli anti-amerikanismi 

noussut Venäjän ulkopolitiikan johtavaksi ideologiaksi ja Natosta muodostunut Venäjän 

päävastustaja.  
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3.5.1 Huntingtonin ja Brzezinskin näkemykset EU:n ja Naton laajentumisesta 
 

Ennustaessaan Kulttuurien kamppailu -teoksessa, kuinka Euroopan Unionin ja Naton 

laajentuminen tulisi etenemään kylmän sodan jälkeisessä Euroopassa, Samuel Huntington 

määritteli Euroopan itärajaa nostaen esiin historiallisen jaon läntisen kristikunnan ja ortodoksisen 

maailman välillä. Tuo raja alkoi pohjoisessa Venäjän ja Suomen nykyistä rajaa mukaillen, erotti 

etelämpänä Baltian maat sekä Valko-Venäjän länsipuolen osaksi läntistä kristikuntaa ja päättyi 

lopulta Välimerelle jättäen Slovenian ja Kroatian kokonaan länsi- ja suurimman osan Serbiaa 

itäpuolelle tuota rajaa. (Huntington 1996, 202–204.) Tässä jaossa alueiden välinen raja kulkee 

Ukrainan halki, mutta uskontokuntien välinen raja tosin erottaa ainoastaan aivan läntisimmän osan 

muusta Ukrainasta nykyisen kriisin mukaisen jaon (mm. Katchanovski 2016) kulkiessa kuitenkin 

paljon idempänä.  

  
Huntington pohjaa ennustuksensa EU:n laajentumisesta kulttuurilogiikkaansa. Kulttuurien 

kamppailun julkaisuhetkellä Suomi, Ruotsi ja Itävalta olivat juuri liittyneet osaksi Unionia, ja 

Huntingtonille on selvää, että ajan mittaan (hän mainitsee 2000-luvun ensimmäiset vuodet 

aikaisimmaksi ajankohdaksi) Puola, Tšekki, Slovakia, Unkari, Baltian maat, Slovenia, Kroatia ja 

Malta tulevat saamaan EU-jäsenyytensä. Tällöin EU tulee olemaan yhtä laajalle levittäytynyt kuin 

länsimainen kulttuuri Euroopassa on historiallisesti ollut. Romania tai Bulgaria sen sijaan tulevat 

myöhemmin, jos koskaan, EU:n jäseniksi. Ukrainaa ei tässä yhteydessä puolestaan mainita 

ollenkaan. (Huntington 1996, 204.)  Naton laajentumista ennustettaessa noudatetaan samaa 

kulttuurilogiikkaa: länsimaiseen kristikuntaan kuuluviin maihin rajoittuva laajentuminen takaisi 

Venäjälle sen, että Bulgaria, Romania, Serbia, Moldova, Valko-Venäjä tai Ukraina eivät tule 

Naton jäseniksi. Tällöin Venäjälle jäisi Huntingtonin mukaan erityinen asema ortodoksisen 

maailman ydinvaltiona sekä vastuu järjestyksestä kulttuurinsa sisällä ja rajoilla. (Huntington 1996, 

205.)  

 

Zbigniew Brzezinski (1997, 72) painotti Euroopalla olevan suuri geopoliittinen merkitys 

Yhdysvalloille, ja sen laajentuminen merkitsisi demokratian laajentumista Euraasiassa ja 

vaikuttaisi näin ollen suoraan Yhdysvaltain turvallisuuteen. Paras tulevaisuuden skenaario olisi 

yhtenäinen Eurooppa, joka jatkaisi laajentumistaan, mutta tämä edellyttäisi myös Yhdysvaltain 
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tukea. Jos EU kasvaisi laajemmaksi geopoliittiseksi kokonaisuudeksi, tulisi uudet jäsenmaat 

sisällyttää samojen transatlanttisen yhteistyön luomien turvallisuustakuiden piiriin. Näin Naton 

laajenemisprosessin tulikin Brzezinskin mukaan olla yhteydessä Euroopan omaan laajentumiseen. 

(Brzezinski, 1997, 75, 79.) 

 

Samuel Huntingtonin tapaan myös Brzezinski viittasi kulttuuriin ja sivilisaatioihin arvioidessaan 

Naton ja EU:n tulevaa laajentumista. Brzezinski painotti Euroopan olevan yhteisestä kristillisestä 

perinteestä pohjautuva sivilisaatio, johon tosin laajemmassa määrittelyssä voitiin lukea myös 

ortodoksinen kristikunta ja mahdollisesti myös Bysantti. Euroopan itärajan määrittely oli 

haastavaa, mutta oli selvää, että 1990-luvun lopun Euroopan Unioni oli vielä paljon pienempi kuin 

Euroopan kulttuurisesti kuuluisi olla.  (Brzezinski 2017, 81) Puolan, Tšekin ja Unkarin liittyminen 

Natoon oli Brzeszinskille (1997, 81–82) kirjoitushetkellä selvää, ja tämän jälkeen Naton 

laajentuminen olisi yhteydessä EU:n laajentumiseen tai EU seuraisi vähintäänkin pian perässä. 

Edellä mainittujen kolmen valtion jälkeen potentiaalisina ehdokkaina olivat Baltian maat, 

Slovenia, Romania, Bulgaria ja Slovakia sekä kenties lopulta myös Ukraina. Brzezinski (1997, 

121) uskoi Venäjän hyväksyvän Naton laajentumisen Keski-Eurooppaan erityisesti Keski-

Euroopan maiden ja Venäjän välisen kulttuurisen ja sosiaalisen kuilun suurentumisen vuoksi. 

Ukrainan kohdalla tämä tulisi olemaan huomattavasti vaikeampaa, sillä hyväksyessään Ukrainan 

Nato-jäsenyyden Venäjä olisi myönnettävä, ettei Ukrainan kohtalo olisi enää suoraan yhteydessä 

Venäjään. 

 

Yli 20 vuotta Kulttuurien kamppailun julkaisun jälkeen voi etenkin Huntingtonin ennustuksen 

todeta puutteelliseksi. EU:n historian suurin laajentuminen vuonna 2004 (Malta, Kypros, Viro, 

Latvia, Liettua, Puola, Tshekki, Slovakia, Slovenia ja Unkari) sekä myöhemmin seuranneet 

Bulgarian ja Romanian (2007) sekä Kroatian (2013) jäsenyydet mukailevat toki hänen 

ennustustaan. Naton kohdalla laajentuminen on kuitenkin tapahtunut nopeammin ja pidemmälle 

kuin historiallinen jako tai kulttuurinen logiikka antoivat ymmärtää. Romania ja Bulgaria saivat 

Nato-jäsenyytensä jo vuonna 2004 (yhdessä Viron, Latvian, Liettuan, Slovakian ja Slovenian 

kanssa), muslimienemmistön omaava Albania, jota Huntington ei mainitse ollenkaan, vuonna 

2009 sekä Serbiasta irrottautunut pääosin ortodoksinen Montenegro vuonna 2013. (Euroopan 

unioni, Nato.) Brzezinskin kuva Euroopasta ja laajentumissykleistä on ollut totuudenmukaisempi, 
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sillä sen lisäksi, että Brzezinskin näki EU:n ja Naton laajentumisten seuraavan toisiaan, oli Naton 

kulku edellä hänen mukaansa ymmärrettävää sen vähemmän monimutkaisemman 

laajentumisprosessin vuoksi (Brzezinski 1997, 82). Tämän lisäksi nykyisen kriisin voi myös nähdä 

tukevan Brzezinskin alleviivaamaa päätelmää Ukrainan tärkeydestä. 

 

On ainakin jossain määrin selvää, että erityisesti Huntingtonin ajatuksiin verratessa Naton ja EU:n 

laajentuminen on edennyt pidemmälle kuin kylmän sodan loputtua oli ajateltu. Herää kysymys 

siitä, Euroopan itäraja siis ainoastaan siirtynyt ajateltua idemmäksi vai onko kulttuuriin perustuva 

logiikka vain ollut kykenemätön ennustamaan ja selittämään eurooppalaista integraatiota tai Naton 

laajentumista. Huntingtonin (1996, 41) itsensä mukaan paradigman pätevyyttä voitiin mitata sen 

mukaan, kuinka tarkkoja sen perusteella laaditut ennusteet olivat muiden paradigmojen vastaaviin 

verrattuna. On selvää, että erityisesti Nato on mennyt pidemmälle, eikä Venäjää voi nähdä 

ainakaan sellaisena ortodoksisen maailman ydinvaltiona kuin Huntington oli kuvaillut. Ukrainan 

osalta Kulttuurien kamppailun ansioksi on kuitenkin nostettava totuudenmukainen ennustus maan 

sisäisestä välirikosta, etenkin jos tilanteen ja Venäjän roolin niin haluaa lukea.  

 

Kylmää sotaa seuranneeseen itälaajentumiseen peilaten on selvää, että Nato on kaukana sen 

alkuperäisestä tarkoituksesta Varsovan liiton vastinparina, ja tietynlaisen logiikan mukaan Nato 

olisi kuulunut lakkauttaa kylmän sodan päättyessä ja itäisen blokin purkautuessa. Jopa 

Yhdysvaltain ulkopolitiikkaa kylmän sodan aikana määrittäneen containment -politiikan ideoinut 

George Kennan piti laajentumista entisiin Varsovan liiton maihin virheenä. Kennan totesi jo 1990-

luvun lopulla Venäjän tulevan reagoimaan tähän huonosti ja nosti esiin sen, kuinka kylmän sodan 

aikana blokkien erimielisyys johtui kommunistihallinnosta ja sen aiheuttamasta uhasta. Nyt 

Yhdysvallat Naton laajentumisen myötä käänsi selkänsä tuon hallinnon verettömästi purkaneille. 

(Kennan 1997.) 

 

Edellä kuvaillusta perspektiivistä on ymmärrettävää, että Venäjä kokee tulleensa saarretuksi 

Yhdysvaltain johtaman blokin toimesta. Zbigniew Brzezinskin (1997, 52) voi myös nähdä 

aavistelevan tätä teoksessaan todetessaan Venäjän poissulkemisen voivan johtaa itseään 

toteuttavaan ennustukseen venäläisten mielissä. Samalla Brzezinski kuitenkin painottaa 

Yhdysvaltain ja läntisen liittoutuman geopoliittisen aseman takaamista. On myös tärkeää nostaa 
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esiin, kuinka Suuri shakkilauta sivuuttaa Ukrainan sisäisen jakautuneisuuden. Nykyiseen kriisin 

peilaten läntisen koalition aseman vahvistumisen voikin ajatella tapahtuvan Euroopan raja-

alueiden turvallisuudelle koituvista seurauksista välittämättä, minkä voikin nähdä monella tapaa 

tiivistävän nykyisen konfliktin taustan – vähintäänkin Venäjän mielestä.  

 

Käsitystä Naton laajentumisen pitämisestä virheenä voidaan myös haastaa, etenkin jos painotetaan 

nykymuotoisen Venäjän muodostuneen Neuvostoliiton pohjalta. Tätä näkemystä kannattavan Sten 

Rynningin (2015, 549–550) mukaan lännen politiikka ei olisi myöskään ollut Ukrainan kriisin 

aiheuttaja ja Ukrainan tietoinen jättäminen puskurivaltioksi olisi luettavissa Venäjän voitoksi. 

Tällainen ajattelu kuitenkin sivuuttaa Ukrainan jakautuneisuuden ja myös pelkistää Ukrainan 

geopoliittiseksi pelinappulaksi.  Jos ajatellaan, että puskurivaltioksi jääminen ei ole länsimaille 

vaihtoehto, on Ukraina tällöin tarkoitus integroida länteen, mikä heijastelee myös Venäjän esiin 

tuomaa näkemystä.  

 

Ukrainan merkitys länsimaiden ja Venäjän väleissä painottuu Brzezinskinkin näkemyksissä, mutta 

Ukrainan kokonaiskuvan hahmottamiseksi on syytä käsitellä enemmän myös maata itseään. 

Ukrainaa koskevaa analyysiä tullaankin painottamaan enemmän seuraavassa luvussa. 

 

 

3.6 Yhteenveto geopoliittisesta osasta 
 

Ukrainan kriisin geopoliittista taustaa hahmottaessa voi Venäjän vastinpariksi nostaa erityisesti 

itäinen kumppanuus -ohjelman kautta Ukrainaa lähestyneen Euroopan Unionin. Kriisin 

voidaankin nähdä olevan seurausta kahden erilaisen ajatusmaailman törmäämisestä. Siinä missä 

Venäjä on jämähtänyt kansallista identiteettiä ja perinteisestä geopolitiikkaa korostavaan 

ajatteluun, edustaa Euroopan unioni monikerroksisten identiteettien ”postmodernia” 

geopolitiikkaa, jossa sekä alueellisten tekijöiden että itse geopolitiikan merkitys pienenee. Myös 

arvomaailmassa on nähtävissä eroja: EU:lle tärkeiden vapauden ja demokratian sijaan Venäjä, 

ainakin EU:n silmissä, painottaa voimatasapainoa ja etupiirejä. (Klinke 2012, 929, 936–937.) 

Toisaalta EU ja eurooppalainen projekti ei ole hyväksynyt vaihtoehtoisten integraatioprojektien 
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olemassaoloa Euroopassa, eikä EU myöskään menestykseensä tyytyväisenä ole kyennyt 

ymmärtämään, kuinka joku voisi kokea sen uhkana (Sakwa 2015, 557).  

 

Euroopan Unioni voi toki ajatella olevan erilainen toimija, eikä sen laajentumisella olisi 

välttämättä samanlaista sotilaallista tai puolustuspoliittista merkitystä saati tavoitetta kuin Natolla 

on. Venäjä on kuitenkin oppinut ymmärtämään näiden kahden toimijan laajentumisen olevan 

yhteydessä toisiinsa, ja viimeistään Lissabonin sopimuksen myötä on selvää, että Euroopan 

Unioniin liittyessä maat valitsevat puolensa myös puolustusyhteistyön osalta. Myöskään Natoon 

kuulumattomien EU-maiden osalta ei voida enää puhua puolueettomuudesta, ja myös 

Brzezinskille oli kiistatonta, että nämä kaksi koalitiota olivat vahvasti sidotut toisiinsa. 

 

Tässä luvussa on pyritty korostamaan kriisin monimutkaisuutta ja erilaisten näkemysten 

poikkeavuutta. Esiin nostetut esimerkit kuitenkin osoittavat jonkinasteinen yksimielisyyden 

vallitsevan Venäjän eristämisen jatkumisesta kylmän sodan loputtua. Näkemykset eroavat sekä 

tutkijoiden että Venäjän ja lännen osalta siinä, missä määrin nykyinen kriisi on kenenkin syytä. 

Kriisin taustoja eritellessä voidaan nostaa esiin ainakin kysymys siitä, onko Venäjä toiminut 

ainoastaan omien tavoitteidensa mukaan vai onko länsi ajanut sen toimimaan kriisissä nähdyllä 

tavalla. Lännen osallisuutta painotettaessa korostuvat etenkin EU:n ja sen naapuruuspolitiikan 

roolit kriisin taustalla sekä kylmän sodan loppua seurannut Naton laajentuminen kohti Venäjää. 

Tällöin Venäjän toimet näyttävät ennemminkin puolustautumiselta. Toisaalta Ukrainan voidaan 

myös nähdä jääneen osaksi Venäjän etupiiripolitiikkaa, jolloin Venäjän toimissa näyttäytyy 

samoja piirteitä kuin muissa entisissä Neuvostotasavalloissa puhjenneissa konflikteissa, minkä 

vuoksi Venäjä voidaan tulkita jopa imperialistiseksi toimijaksi. 

 

Venäjää analysoidessa usein myös unohtuu sen toimien jatkuvuus. Krimin miehitys nähtiin lähinnä 

kansainvälisen järjestyksen rikkomisena ja vakavana särönä Venäjän ja lännen suhteisiin, vaikka 

tosiasiassa Venäjä näkee toimensa Ukrainassa jatkumona sen ”noustessa takaisin jaloilleen”. Länsi 

on siis kenties yliarvioinut Venäjän halun integroitua länsijohtoiseen kansainväliseen järjestykseen 

ja epäonnistunut huomioimaan jatkuvuuden Venäjän sekä lännen välisissä kiistoissa. (Makarychev 

2014, 198.) Venäjä taas ei ole välttämättä pitänyt itseään länttä vastustavana vaan sitä täydentävänä 

voimana, mutta entisten neuvostotasavaltojen ja Yhdysvaltain esiin tuomat huolet Venäjän 
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imperialistisista aikeista ovat muuttumassa itseään toteuttavaksi ennustukseksi Nykytilanne 

voidaan nähdä kylmän sodan jäljittelynä, sillä vanhat käytännöt ovat yhä voimissaan, vaikka 

taustalla olevaa kilpailutilannetta ei ääneen lausuttaisikaan (mm. Sakwa 2015, 566). 

 

Tämän luvun tarkoituksena on ollut avata sitä geopoliittista kokonaiskuvaa, joka Venäjän ja 

länsimaiden edustajien argumenteista välittyy. Kriisin laajempi analysointi myös YK:n 

turvallisuusneuvoston osalta edellyttää Ukrainan sisäisten jakojen ja turvallisuuspolitiikan 

huomioimista. Tämä tullaankin tekemään seuraavassa luvussa. 
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4. UKRAINAN SISÄISET JAOT KRIISIN TAUSTALLA 

 

Tässä luvussa käydään läpi sitä poliittista kamppailua, joka on leimannut Ukrainan itsenäisyyden 

aikaa. YK:n turvallisuusneuvoston kokousten puheista kerättyjen lainausten varaan on tarkoitus 

rakentaa kuva siitä, miten kriisi näyttäytyy sekä Venäjän että länsimaiden retoriikassa. Tarkoitus 

on päästä itse lainauksia tai niiden jäsentämistä syvemmälle ymmärtämään taustalla vaikuttavia 

tekijöitä ja yhteyksiä. 

 

Ensimmäiseksi taustoitetaan Ukrainan historiaa ja paneudutaan erityisesti siihen, miten Ukraina 

on itsenäistymisensä jälkeen hakenut paikkaansa ja miten sen yhteiskunnan nähdään rakentuvan 

sekä millä tavoin tämä vaikuttaa nykyisen kriisin taustalla. Tässä luvussa käytetään apuna myös 

useita karttoja helpottamaan Ukrainan jakautuneisuuden maantieteellistä hahmottamista. Yksi 

Samuel Huntingtonin (1996, 166) johtavista argumenteista kahtia jakautuneelle Ukrainalle olikin 

äänten selkeä maantieteellinen jakautuminen maan itä- ja länsiosien kesken vuoden 1994 

presidentinvaaleissa.  

 

Edellä mainittuja kysymyksiä nivotaan yhteen Venäjän ja länsimaiden näkemysten tulkinnan 

kanssa. Tarkoituksena on pyrkiä paremmin ymmärtämään, millaiseen historialliseen ja 

kansalliseen kokonaisuuteen nykyinen kriisi on päässyt syntymään. Samalla tulkitaan sitä, miten 

turvallisuusneuvoston jäsenet nykytilanteen hahmottavat ja millä käsittein Ukrainasta ja kriisistä 

ylipäätään puhutaan. Luvun lopuksi esiin nostetaan myös kysymys kriisin luonteesta ja siitä, onko 

Itä-Ukrainan sodassa kyse Ukrainan sisäisestä konfliktista, Ukrainan ja Venäjän välisestä sodasta 

vai jostain siltä väliltä. 

 

4.1 Ukrainan itsenäisyyden lyhyt historia – tasapainottelua lännen ja idän välillä 
 

Ukrainan historiaa tutkiessa on nostettava esiin se, ettei maan nykyisellä alueella ole käytännössä 

ollut yhtenäistä valtiota tai kansakuntaa ennen 1900-luvun puoliväliä. Ukrainan ja Venäjän välinen 

raja alkoi muodostua 1920-luvulla Neuvostoliiton sisällä, ja vuonna 1991 itsenäistyneen Ukrainan 

rajat olivat olleet tuossa muodossaan vuodesta 1954 alkaen. Maan itäosissa, etenkin etnisen 
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venäläisen väestön keskuudessa, termit Ukraina ja ukrainalainen yhdistetään usein Venäjän 

periferiaan, ja joidenkin lähteiden mukaan Ukraina nimenä tarkoittaisikin rajamaata tai periferiaa. 

Ukrainan länsiosissa väestöllä on vahvin kansallinen ukrainalainen identiteetti ja Ukraina 

merkitsee Venäjästä erillistä valtiota ja kansakuntaa sekä identiteetin että kielen osalta.  

(Karácsonyi, Kocsis; Kovály, Molnár & Póti, 2014, 101–102.) 

 

Ukrainan sisäisessä kriisissä, kuten esimerkiksi Richard Sakwa (2016, 7–8) painottaa, on maan 

itsenäistymisestä asti pohjimmiltaan ollut kyse kahden vastakkaisen ajatusmaailman välisestä 

kamppailusta. Näistä ensimmäisen malli painottaa ukrainalaisuuden ainutkertaisia erityispiirteitä, 

ja sen mukaan Ukraina voisi itsenäistyttyään seurata kohtaloaan virallisesti yksikielisenä 

kansallisvaltiona, joka liittyy Eurooppaan ja esimerkiksi atlanttiseen turvallisuusyhteisöön. Toinen 

malli taas painottaa monimuotoisuutta ja eri perinteitä yhdistävää Ukrainaa. Tämän mallin 

kannattajat ajavat venäjän nostamista virallisen kielen asemaan sekä vaalivat taloudellisia ja 

turvallisuuspoliittisia suhteita Venäjän kanssa. Ukraina ei ole itsenäisyytensä aikana juuri pystynyt 

yhdistämään näitä kahta näkökantaa. 

 

Samuel Huntingtonin mukaan mahdollisia ongelmia Ukrainassa tulisivat aiheuttaman uskontoon 

liittyvät kiistat, mutta itsenäisyytensä ajan Ukrainaa on leimannut edellä mainittu kahden 

ajatusmaailman välinen jako ja sitä kautta lähinnä alueellinen jakautuneisuus sekä kotimaan että 

kansainväliseen politiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Kansa on jakautunut presidentinvaalien ja 

puoluekannatuksen lisäksi myös esimerkiksi venäjän kielen asemaa sekä Ukrainan mahdollista 

EU- ja Nato-jäsenyyttä koskien. (Katchanovski 2016, 473).  Ukrainan itä–länsi-jaon ei myöskään 

sanota johtuvan etnisten venäläisten ja etnisten ukrainalaisten välisestä konfliktista, vaan olevan 

pikemminkin seurausta maan alueellisen rakentumisen monitasoisesta historiallisesta kehityksestä 

ja heijastelevan näkemyksiä kansakunnan rakentumisesta (Karácsonyi, Kocsis; Kovály, Molnár & 

Póti, 2014, 130). Uskonnon nostaminen mahdollisen jaon selittämisen pohjaksi toki sopii 

Kulttuurien kamppailun teeseihin ja henkeen, mutta edellä mainitut kysymykset ja niiden 

merkityksellisyys osoittavat ongelmien olevan Ukrainan kohdalla huomattavasti monitasoisempia. 

 

 

 



 43 

4.1.1 Ukrainan suhteet ja yhteistyö lännen kanssa 
 

Itsenäisen Ukrainan taipaleen voidaan nähdä monella tapaa olleen tasapainoilua idän ja lännen 

välillä. Itsenäisyyden aikaa ovat leimanneet useat Ukrainan poliittista kehitystä muokanneet 

käännekohdat, ja sijainti idän ja lännen välillä on merkinnyt yhteistyötä molempien osapuolien 

kanssa. Yhteistyön etenkin lännen kanssa voi myös nähdä olleen vahvasti riippuvainen sen 

hetkisestä presidentistä.  

 

Aluksi itsenäinen Ukraina piti neutraaliutta lähtökohtanaan Naton suhteen, mutta Leonid Kutšman 

presidenttiyden aikana (1994–2005) Nato-myönteisyys korvasi aluksi neutraalimman ajattelun. 

Myöhemmin Kutšma kuitenkin jarrutti liian nopeaa lähentymistä sekä Naton että Euroopan 

Unionin kanssa. Vaikka 1990-luvun alkupuolella Ukrainan pitkäntähtäimen tavoitteeksi 

julistettiinkin EU-jäsenyys, leimasivat Kutšman presidenttikautta kuitenkin asenteet ja useat 

toimet, jotka sotivat EU:n poliittisia arvoja vastaan: Vuoden 1996 perustuslakimuutos lisäsi 

presidentin valtaa sekä kontrollia hallituksesta, ja samaan aikaan kasvava korruptio sekä 

ihmisoikeusrikkomukset vähensivät Ukrainan uskottavuutta tulevana EU-jäsenenä. Ukrainan 

parlamentin asenteet Natoa kohtaan myös muuttuivat negatiivisemmiksi etenkin Jugoslavian 

ilmaiskujen jälkeen vuonna 1999. (Domaradzki 2014, 270–271, 281.)  

 

Kutšmaa presidenttinä seurannut Viktor Juštšenko kannatti taas avoimesti Natoa, ja 

eurooppamyönteisen Juštšenkon valinta presidentiksi vuonna 2005 nähtiin myös Euroopan 

Unionissa mahdollisuutena lisätä yhteistyötä Ukrainan kanssa. Vuonna 2008 EU ja Ukraina 

aloittivatkin neuvottelut uudenlaisen assosiaatiosopimuksen muodostamiseksi ja samana vuonna 

Ukraina liittyi myös maailman vapaakauppajärjestöön, mikä avasi ovet vapaakauppasopimuksen 

sisällyttämisen tulevaan assosiaatiosopimukseen. Sopimusteksti saatiin valmiiksi vuonna 2011, 

silloin jo Viktor Janukovitšin ollessa Ukrainan presidentti. (Domaradzki 2014, 269–271, 273, 

284.) 

 

Kuten edellisessä luvussa todetaan, vuodesta 2010 hallinnut Viktor Janukovitš kuitenkin katkaisi 

lähentymisyritykset Naton kanssa. Janukovitšin presidenttiys merkitsi myös uudelleen 

lähentymistä Venäjän kanssa Ukrainan tuolloin pidentäessä Venäjän kanssa solmittua sopimusta 
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Mustanmeren laivaston hallinnasta. Krimillä sijainnut laivasto oli osa Neuvostoliiton hajoamista 

seurannutta poliittista kiistaa Ukrainan ja Venäjän välillä. Venäjä ilmoitti kaksi päivää Ukrainan 

itsenäistymisen jälkeen varaavansa oikeuden sen rajojen uudelleen tarkistamiseen muiden kuin 

Baltian maiden kohdalla. Uudelleentarkistus koski lähinnä pohjoista Kazakstania ja Ukrainalle 

jääneitä Donbassin ja Krimin alueita, joissa kaikissa oli suuri venäläisväestö. Laivaston tärkeyden 

lisäksi Venäjä piti Krimin siirtoa vuonna 1954 osaksi Ukrainan Neuvostotasavaltaa laittomana. 

(Shapovalova 2014, 228–229.)  Nedim Useinov (2014, 213–215) painottaakin, kuinka täyttä 

varmuutta syistä ja motiiveista siirron takana ei edelleenkään ole. Esiin nostettuja syitä ovat 

esimerkiksi Krimin ja Ukrainan maantieteellinen yhteenkuuluvuus sekä kulttuuriset ja 

taloudelliset suhteet. Kulttuurisia yhteyksiä ei voida kuitenkaan kuin varauksin pitää oikeuttavina, 

sillä vuonna 1954 kolme neljäsosaa Krimin asukkaista oli venäläisiä ja pakkosiirtojen myötä Krim 

oli tuolloin ”venäläisempi” kuin koskaan aikaisemmin. Rationaalisimmat argumentit siirrolle 

Ukrainan yhteyteen koskevat taloudellisia ja infrastruktuurisia siteitä Krimin ja Ukrainan välillä, 

sillä Krim oli riippuvainen muualta tuotavista hyödykkeistä. Siirrolla osaksi Ukrainaa voi myös 

nähdä olleen tarkoituksena edistää Krimin talouden sodanjälkeistä uudelleenrakentamista. 

 

Poliittinen kädenvääntö Krimistä loppui hetkeksi vuonna 1997 Ukrainan ja Venäjän 

allekirjoittaessa sopimuksen, jossa Venäjä tunnusti Ukrainan rajat, mutta sai vastineeksi pitää 

laivastonsa Ukrainan alueella. Laivastoa koskeva sopimus tehtiin tuolloin 20 vuodeksi, ja 

vastineeksi Venäjä maksoi Ukrainalle vuokraa. Vuokra tosin vähennettiin Ukrainan kaasuvelasta, 

eikä näin ollen konkreettista rahaa siirtynyt Venäjältä Ukrainalle. Ukraina siis suostui Venäjän 

pitkäaikaiseen sotilaalliseen läsnäoloon alueellaan heikoin taloudellisin ehdoin, mutta vastineeksi 

se sai alueellisen tunnustuksen Venäjältä ja vahvistuksen Krimiä koskevalle suvereniteetille. 

(Shapovalova 2014, 215, 238.)  Kuten tiedetään, tämä kaikki tietysti muuttui vuoden 2014 keväällä 

Venäjän reagoitua vallanvaihtoon Ukrainassa Krimin miehityksellä. 

 

Kuten jo useaan otteeseen on painotettu, ei Euroopan Unioni ollut ainoa toimija, jolla oli 

intressinsä Ukrainassa, sillä Venäjä pyrki liittämään Ukrainan omaan poliittiseen ja taloudellisiin 

liittonsa, Euraasian Unioniin. Nykyisen kriisin alla Janukovitšilla oli viime kädessä edessään 

valinta EU:n pitkäntähtäimen projektin ja Venäjän tarjoamien lyhyen ajan etujen välillä. Kuten 

edellisessä luvussa jo mainitaan, EU:n assosiaatiosopimus olisi vaatinut Ukrainalta useita 
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muutoksia lainsäädännössä sekä paljon aikaa. Janukovitšin oli helpompi säilyttää oma ja poliittisen 

eliittinsä asema nykytilanteessa kuin EU:n direktiivien mukaisessa Ukrainassa, ja hän siis päätti 

lopulta olla allekirjoittamatta vapaakauppa- ja assosiaatiosopimusta EU:n kanssa. Tämä johti 

valtaviin ja nopeasti verisiksi muuttuneisiin mielenosoituksiin, joissa ei lopulta ollut kyse enää 

EU-sopimuksesta, vaan yleisestä tyytymättömyydestä Euroopan korruptoituneimman maan 

hallintoa kohtaan. Mielenosoitukset ja niitä seurannut sekasorto jatkuivat useiden kuukausien ajan 

aina helmikuuhun 2014 asti ja ne johtivat lopulta vallankumoukseen ja presidentti Janukovitšin 

eroon. (Lodenius 2015, 55–56, 61–63, 84, 93.) 

 

 

4.2 Ukrainan maantieteellinen kahtiajako Samuel Huntingtonin Kulttuurien 

kamppailun mukaan 
 

Kulttuurien kamppailu teoksessaan Samuel Huntington (1996, 166) nosti jakautunutta Ukrainaa 

tukevaksi argumentikseen teoksensa julkaisua edeltäneet vuoden 1994 presidentinvaalit. 

Presidenttiehdokkaiden kannatus jakoi Ukrainan tuolloin melko selvästi kahtia lännen sekä itä- ja 

eteläosien kesken, mikä Huntingtonin mielestä oli osoitus Ukrainan sisällä kulkevasta rajasta.  

Toisaalta tällainen hahmotelma maalaa Ukrainasta liian yksinkertaistetun kuvan, sillä kuten Peter 

Lodenius (2015, 31) toteaa, ”kahdesta Ukrainasta” puhuminen olisi virheellinen johtopäätös maan 

länsi- ja itäosien merkittävimpien kaupunkien ollessa ennemminkin saman skaalan kaksi eri 

ääripäätä kuin kahden eri valtion osan keskukset. Myös äänten maantieteellinen jakauma vuoden 

1994 Ukrainan presidentinvaaleissa (kuva 1) tukee tätä ajatusta, sillä mitä kauemmaksi itää tai 

länttä kohti edetään, sitä selvemmin äänestäjät olivat joko Leonid Kuchman tai Leonid Kravchukin 

takana. Richard Sakwa (2016, 51) myös kyseenalaisti Huntingtonin yksinkertaistavan määritelmän 

kahtiajakautuneesta Ukrainasta toteamalla maan olevan ennen kaikkea monikulttuurinen eikä 

ainoastaan kahden osan muodostama maa. 
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Kuva 1. Ehdokkaiden kannatus alueittain vuoden 1994 Ukrainan presidentinvaalien toisella kierroksella (Vasyl` Babych 2009b). 

On kuitenkin huomattava, että tietynlainen maantieteellinen poliittinen jako on jatkunut 

Ukrainassa oikeastaan koko sen itsenäisyyden ajan, eikä nykyinen kriisi ole ensimmäinen kerta, 

kun erimielisyydet kärjistyvät. Maan yhtenäisyyttä koeteltiin jo vuoden 2004 presidentinvaalien 

jälkeisen niin kutsutun oranssin vallankumouksen aikaan. Länsimyönteisissä massaprotesteissa 

kokoonnuttiin tuolloin Maidanin aukiolle vaatimaan Viktor Juštšenkon vaalivoiton tunnustamista. 

Oranssi nimi juontui Juštšenkon ja hänen kannattajiensa käyttämästä väristä. Vallankumous 

voidaan laskea samaan 2000-luvun alkuvuosien demokraattisten värivallankumousten joukkoon, 

joita nähtiin entisistä neuvostomaista myös Georgiassa ja Kirgisiassa. (Katchanovski 2008, 355.) 

Myös vuonna 2004 Ukraina oli hyvin jakautunut lännen sekä idän ja etelän välille (kuva 2), mutta 

oranssi vallankumous ei koskaan muuttunut väkivaltaiseksi tilanteen lauetessa ylimääräisen 

presidentinvaalikierroksen järjestämisellä, jonka jälkeen Juštšenkosta tuli Ukrainan presidentti. 

(Popova 2014, 65.)  
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Kuva 2. Ukrainan vuoden 2004 presidentinvaalien ylimääräisen kierroksen äänten jakauma (Democracy at work 2009). 

 

Lähes identtinen alueellinen jako nähtiin myös vuoden 2010 presidentinvaaleissa. Maidanin 

mielenosoituksissa keväällä 2014 eroamaan pakotettu Viktor Janukovitš nautti valituksi tullessaan 

vuonna 2010 suurta suosiota etelässä ja idässä, mutta ei niinkään Ukrainan länsiosissa (Kuva 3).  
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Kuva 3. Äänten jakautuminen Ukrainan vuoden 2010 presidentinvaalien toisella kierroksella (Vasyl` Babych 2009a). 

Oranssin vallankumouksen yhteydessä vuonna 2004 ihmiset vaativat vaalituloksen oikaisua, mutta 

nykyisen kriisin käynnistyessä useampi syy ajoi ihmisiä protestoimaan. Sopimus EU:n kanssa ei 

ollut ainoa tekijä protestoijien vaatiessa lisäksi hallituksen eroa, sillä mielenosoitusten edetessä 

myös poliisiväkivallan vastustus ajoi ihmisiä Maidanille.  Vuonna 2004 tilanne siis laukesi uusilla 

vaaleilla, mutta keväällä 2014 istuva presidentti Janukovitš oli kuitenkin luottavainen 

mahdollisuuksistaan vuoden päästä odottavissa vaaleissa eikä siten ollut valmis kompromisseihin. 

(Popova 2014, 65–67.) Maria Popova (2014, 69) nostaa istuvan presidentin institutionaalisten 

vaikutuskanavien puuttumisen lisäksi myös äärioikeiston kasvavan roolin suurimmiksi syiksi 

mielenosoitusten muuttumisessa väkivaltaisiksi. Äärioikeistoon ja sen vaikutukseen kriisin 

taustalla tullaankin palaamaan vielä myöhemmin tässä luvussa. 

On myös huomattava, ettei vuoden 2004 oranssi vallankumous jakanut Ukrainaa täysin 

huntingtonlaisittain. Vaikka myös tuolloin presidentinvaalit jakoivat Ukrainan aiemmin esitetyn 
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kartan mukaisesti, kannatettiin vallankumouksen aatetta yli aluerajojen sekä myös etnisten 

venäläisten parissa (Soltys 2006, 162). Oranssin vallankumouksen tukijat korostivatkin protestien 

kansaa yhdistävää vaikutusta. Toisaalta tietylle etnokulttuuriselle pohjalle rakennettu 

yhdistyminen vieraannutti etenkin maan itäosaa, ja kansallisen identiteetin näkemyserosta johtuva 

jako heijastui myös esimerkiksi ulkopoliittisiin näkemyksiin. Länsiosien niin sanotut etniset 

ukrainalaiset kun ajoivat Venäjä-siteiden katkaisemista, itä-slaavilaista identiteettiä korostavat 

taas lähempiä suhteita Venäjään. Kielellisten jakojen korostaminen olisi liian jyrkkää 

yksinkertaistamista, mutta venäjän kielen asemasta tuli kuitenkin voimakkaasti Ukrainan 

politiikkaa jakava kysymys. (Kulyk 2016, 593.) 

 

Jo aiemmin mainittiin, kuinka Samuel Huntingtonin kuvaili Ukraina jakautuneeksi maaksi, jossa 

oli kaksi erilaista kulttuuria. Ukrainan käsittely on Kulttuurien kamppailussa kuitenkin 

ristiriitaista: Jakaessaan maailman eri kulttuureihin Huntington sijoittaa Ukrainan osaksi 

ortodoksista maailmaa, mutta läntisen kristikunnan ja ortodoksisen Euroopan, yksinkertaistettuna 

lännen ja idän, välinen raja kuitenkin kulkee Huntingtonin mukaan Ukrainan lävitse. Tuo raja 

kulkee myös lännempänä kuin Huntingtonin argumenttina käyttämä Ukrainan jako vuoden 1994 

presidentinvaalien yhteydessä. Samalla voidaan kuitenkin huomata, että sekä vuoden 2004 että 

2010 vaaleissa jakolinja oli edennyt idemmäksi. On toki otettava huomioon, että Ukrainan 

presidentinvaalien vastakkainasettelu on ollut monimutkaisempaa kuin vain idän ja lännen tai 

eurooppalaisen ja Venäjään suuntaavaan tulevaisuuden välillä valitseminen. Tätä linjaa kuitenkin 

painotetaan erityisesti siitä syystä, että maa tuntuu jakautuvan maantieteellisesti kahtia, ja 

Kulttuurien kamppailun Ukrainaa koskevaa jakoa perusteltiin juuri tämän kautta. Myös tässä 

yhteydessä on syytä nostaa esiin, kuinka edellisessä luvussa analysoidun Euroopan Unionin 

laajentumisen osalta Euroopan voidaan todeta muuttuneen enemmän kuin kylmän sodan 

jälkimainingeissa voitiin odottaa. Samalla herää kysymys siitä, onko Huntingtonin teesien 

viitekehys kenties laitettava uuteen valoon vai onko itäisempi jakolinja Ukrainan sisällä vain 

vahvempi todiste siitä, että uskonnollinen jakolinja ei riitä selittämään maan jakautuneisuutta. 

 

 

Edellä mainittujen ristiriitaisuuksien voidaan myös nähdä alleviivaavan Ukrainan tilanteen 

ongelmallisuutta sekä sen sijoittamisen vaikeutta itä–länsi-akselilla. On myös mielenkiintoista 
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nostaa esiin, kuinka helmikuussa 2012 ja syyskuussa 2014 – siis ennen ja jälkeen Euromaidanin – 

tehtyjen kansallista identiteettiä arvioivien tutkimusten vertaaminen osoittaa Ukrainan sisäisen itä- 

länsi-jakolinjan siirtyneen idemmäksi. Tuon tutkimuksen mukaan jakolinjan itäpuolelle jäisivät 

ainoastaan kahden itäisimmän hallintoalueen, Donetskin ja Luhanskin, muodostama niin kutusuttu 

Donbassin alue. (Kulyk 2016, 589, 607). Tässä tilanteessa voidaan nähdä yhtäläisyyksiä aiemmin 

esitellyn Huntingtonin skenaarion kanssa, jossa Ukraina jakautuisi kahtia ja Itä-Ukraina 

suuntautuisi enemmän kohti Venäjää.  

 

Tässä tutkielmassa Ukrainan kriisin paneudutaan vuoden 2014 YK:n turvallisuusneuvoston 

kokousten lainausten kautta, minkä vuoksi analyysi painottuu tätä edeltäviin kehityskulkuihin. 

Vertailun vuoksi voidaan kuitenkin nostaa esiin myös vuoden 2014 ja 2019 presidentinvaalit. 

Vuodelle 2015 suunnitellut presidentinvaalit järjestettiin Viktor Janukovitšin korvaamiseksi jo 

vuonna 2014. Tuolloin Petro Poroshenko valittiin presidentiksi jo ensimmäisellä kierroksella, eikä 

aiempien vaalien kaltaista maantieteellistä jakoa ollut enää nähtävissä. Poroshenko oli suosituin 

ehdokas kaikilla alueilla, mutta itäisemmillä alueilla kannatus sekä äänestysaktivisuus olivat 

muuta Ukrainaa pienempiä. (Kudelia 2014.) 

 

Aikaisempiin hyvin kaksijakoisiin vaalituloksiin verrattuna Ukraina asettui siis selvästi yhden 

ehdokkaan taakse vuonna 2014. Toisaalta hyvin pieni äänestysprosentti Viktor Janukovitšin 

aiemmin johtaman Alueiden puolueen (ukr. Partija rehioniv) ydinalueilla nostaa esiin 

mahdollisuuden siitä, että aiemmissa vaaleissa idän ja etelän suosikkeja tukeneet äänestäjät jättivät 

näissä vaaleissa äänestämättä. Oli kuitenkin myös selvää, että äänestäjien oli vuonna 2014 

helpompi asettua radikaaliempien ehdokkaiden sijaan mediaaniäänestäjän kantoja lähellä olevan 

Poroshenkon taakse tilanteessa, jossa oli tärkeintä pyrkiä Ukrainan alueellisen koskemattomuuden 

säilyttämiseen ja väkivallan lopettamiseen.  (Kudelia 2014.) 

 

              

Keväällä 2019 presidentiksi valittiin koomikkona tunnetuksi tullut 41-vuotias Volodymyr 

Zelensky, joka voitti puolestaan istuvan presidentin Poroshenkon toisella kierroksella. Zelensky 

oli suosituin ehdokas lähes kaikilla alueilla, eikä 1990-luvun alun ja 2000-luvun ensimmäisen 

vuosikymmenen kaltaista alueellista jakoa enää ollut. (BBC News 2019.) Konfliktin Venäjän 
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kanssa voi siis nähdä selvästi muuttaneen Ukrainan hallituksen valvoman alueen sisäistä poliittista 

tilannetta.  

 

 

4.3 Venäjän ja länsimaiden näkemykset Ukrainasta 
 
Tässä osassa pyritään sekä länsimaiden että Venäjän lainauksia esiin nostamalla tulkitsemaan, 

miten nykyistä kriisiä ja sen taustalla vaikuttaneita syitä hahmotetaan nimenomaan Ukrainan ja 

siellä tapahtuneiden kehityskulkujen kautta. Edellisestä luvusta poiketen eri osapuolten lainauksia 

käsitellään enemmän yhdessä, sillä tarkoituksena on luoda vertaileva kokonaiskuva erillisten 

kokonaisuuksien sijaan.  

Aluksi nostetaan esiin Ison-Britannian edustajan puheenvuorosta esiin nostettu lainaus, jonka 

mukaan Venäjä olisi puolustellut toimiaan Ukrainassa nimenomaan venäjänkielisen väestön 

suojelemisella:  

If Russia really has genuine concerns about Ukraine’s Russian-speaking population, then 

its actions have done nothing to safeguard their interests. The illegal annexation of Crimea, 

stoking tensions and provoking violence in eastern Ukraine, hurt and endanger all the 

people of Ukraine. (UNSC 2014f, Iso-Britannia 13.4.) 

Kuten tämän luvun alussa todetaan, oli venäjän kielen asemasta tullut Ukrainan politiikkaa 

voimakkaasti jakava kysymys. Vuonna 2012 päästiin lähimmäksi venäjän nostamista virallisen 

kielen asemaan, kun Janukovitšin presidenttikaudella allekirjoitettiin laki, jonka mukaan mikä 

tahansa kieli voitiin nostaa yksittäisen alueen viralliseksi kieleksi, kunhan sitä puhui vähintään 10 

prosentin vähemmistö. Muutoksen jälkeen 13 Ukrainan 27 alueesta nostikin venäjän virallisen 

kielen asemaan. Maidanin mielenosoituksia seuranneen vallanvaihdon jälkeen helmikuussa 2014 

uusi parlamentti kuitenkin ensitöikseen äänesti kielilain kumoamisen puolesta. Vaikka tuo muutos 

jäikin ilman presidentin allekirjoitusta, palautettiin ukraina kuitenkin kaikilla tasoilla valtion 

ainoaksi viralliseksi kieleksi. (Sakwa 2016, 97–98.) 

Venäjän kielen asemaan ja kielilain perumiseen viitaten on toki ymmärrettävää, että Venäjän huoli 

Ukrainan kohdalla koetaan kohdistuvan erityisesti venäjänkielisen kansanosan oikeuksiin. Tätä 
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voidaan kuitenkin pitää liiallisena yksinkertaistamisena erityisesti sen vuoksi, ettei jako etnisten 

ukrainalaisten ja venäläisten välillä vastaa äidinkieleltään venäjää ja ukrainaa puhuvien välistä 

suhdetta. Venäjää äidinkielenään puhuvien määrä on huomattavasti suurempi kuin etnisesti 

venäläisten, sillä noin kolmasosa ukrainalaisista puhuu venäjää äidinkielenään, kun taas etnisten 

venäläisten osuus Ukrainan väestöstä on 15–20% välillä. Kielellistä arviointia vaikeuttaa 

entisestään ukrainan ja venäjän kielten sekoittuminen arkikäytössä. (Karácsonyi, Kocsis; Kovály, 

Molnár & Póti, 2014, 112, 115–117.)  

Länsimaiden näkemyksiin Ukrainan kriisin kohdalla on varmasti vaikuttanut se, että Ukraina ei 

ollut ensimmäinen entinen neuvostotasavalta, missä Venäjä toimi samantapaisten taustojen ja 

tavoitteiden ohjaamana. Venäjän aggressio Ukrainassa voi tulkita jatkumoksi sen toimille 

Moldovassa ja Georgiassa. Venäjä on käyttänyt aiemminkin venäjänkielisten ja etnisesti 

venäläisten oikeuksien turvaamista tekosyynä sotilaalliselle interventiolle (Dunn & Bobick 2014, 

405). Jos Georgiassa vuonna 2008 oli kyse interventiosta, meni Venäjä Ukrainan kohdalla 

askeleen pidemmälle miehittäessään osan toista valtiota (Rynning 2015, 552). Elizabeth Cullen 

Dunnin ja Michael Bobickin (2014, 405–406) mukaan kyse on interventiosta ilman varsinaista 

interventiota Venäjän perustellessa toimensa humanitarismilla sekä vastuullaan suojella. Samalla 

Venäjä on pyrkinyt haastamaan kansainvälistä järjestelmää luomalla jäätyneitä konflikteja. Lienee 

oikeutettua ajatella, että samanlainen pyrkimys on saattanut olla myös Krimin ja Itä-Ukrainan 

toimien taustalla, etenkin kun ottaa huomioon, kuinka tutkielman kirjoitushetkellä ollaan monella 

tapaa samassa pisteessä kuin vuonna 2014. 

Turvallisuusneuvostossa Venäjä taas kuvaili Ukrainan yhteiskuntaa mosaiikkiseksi, ja tuo kuvaus 

on lähempänä sitä mallia, joka painottaa monimuotoisuutta ja eri perinteitä yhdistävää Ukrainaa 

sekä esimerkiksi venäjän kielen vahvempaa asemaa:  

The Russian Federation has called for this emergency meeting of the Security Council 

because of the serious dangerous evolution of the situation in south-eastern Ukraine. We 

have pointed out on several occasions, including in this Chamber, that the reckless actions 

that led to the coup d’état by the self- proclaimed Kyiv authorities threaten to definitively 

destroy the fragile mosaic of Ukrainian society. (UNSC 2014f, Venäjä 13.4.) 
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Mosaiikki-metaforan voi ajatella osoittavan, että Venäjä tiedostaa Ukrainan yhteiskunnalliset 

heikot kohdat. Samalla se kuitenkin vaikuttaa myös tietävän, kuinka eri yhteisöt saadaan 

käännettyä toisiaan vastaan.  Andrey Makarychev (2014, 194) kuvailee Venäjän olevan isoveljen 

sijaan Ukrainan itsenäisyyttä vastustava ulkoinen voima, joka pyrkii todistamaan Ukrainan olevan 

failed state – epäonnistunut valtio, jolla ei ole kansallista identiteettiä ja joka ei siis voi selviytyä 

suvereenina kansakuntana ilman Venäjän valvontaa.  Keskeisen väitteen mukaan Ukraina olisi 

keinotekoinen maa, joka olisi kyvytön ylläpitämään yhtenäisyyttään useiden kotimaisten 

erimielisyyksien vuoksi, minkä johdosta Ukrainan olisi siirrettävä suvereniteettinsa Venäjälle. 

Makrychevin mukaan Venäjän ajatusmallin radikaalissa versiossa Ukrainan ja Venäjä 

muodostaisivat yhden historiallisen ja poliittisen yhteisön. Tämän lisäksi Venäjä pidättäisi 

itsellään oikeuden suojata Ukrainaa jo useaan otteeseen mainittuun "venäläinen maailma” -

ajatteluun vedoten. Myös David Marples (2016, 426 430–431) nostaa esiin samansuuntaisia 

näkemyksiä Venäjästä painottamalla sitä, kuinka Vladimir Putinin retoriikassa Ukraina ja Venäjä 

nähdään usein historiallisesti yhtenä kansana, mutta Venäjä kuvailema Ukraina pyrkii tietoisesti 

tekemään eroa maiden välille. Venäjän mukaan Ukraina myös kuvailee itseään ideologialla, joka 

perustuu valheisiin ja tekopyhyyteen. Ukrainan sanotaan kirjoittaneen historiaansa uudelleen 

hylkäämällä neuvostoarmeijan sankarillisuuden ja nostamalla tilalle uudenlaisen patriotismin sekä 

Venäjä-vihan.  

 

Uusnatsismi ja ääriliikkeet tuntuvat myös saaneen tukevan jalansijan venäläisessä Ukrainaa 

kuvaavassa retoriikassa (Marpels 2016, 430–431). Tämän voi toki tulkita Venäjän provokaatioksi 

ja protestiliikkeiden suurimpien syiden peittämiseksi, mutta on toki huomattava, että ääriainekset  

olivat enenevissä määrin osana mielenosoituksia Maidanilla. Nationalisteilla oli myös vahva rooli 

mielenosoituksia seuranneen vallanvaihdon myötä muodostetussa uudessa hallituksessa, jossa 

äärioikeistolainen Vapausliitto, Svoboda, sai jopa viisi 21 ministerinsalkusta.  Uuden hallituksen 

edustuksellisuuden vähyydestä kertoi myös se, että ainoastaan kaksi ministeriä oli Ukrainan itä- ja 

eteläosista, vaikka nämä alueet kattoivatkin noin puolet Ukrainasta. (Sakwa 2016, 140, 146.) 

 

Venäjän painottaman näkemyksen mukaan Janukovitšin luopuminen vallasta oli siis 

demokraattisesti valitun presidentin syrjäyttäminen sekä äärivoimien vahvistumisesta seurannut 

vallankaappaus. Tätä näkökulmaa tuotiin useaan otteeseen esiin myös turvallisuusneuvoston 
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kokouksissa. Vallankaappauksen koettiin olevan seurausta lännen suorasta vaikutuksesta EU:n ja 

etenkin Yhdysvaltain toimesta, ja geostrategisen voiton saavuttamiseksi länsi suostui jopa 

yhteistyöhön Ukrainan äärioikeistolaisten nationalistien kanssa. (Marples 2016, 426, 430–431.) 

Tällaista näkemystä on varmasti syytä pitää eräänlaisena kärjistyksenä, mutta samalla lienee 

oikeutettua ajatella Ukrainan menneen kenties liian pitkälle ja samalla tarjonneen Venäjälle 

mahdollisuuden oikeuttaa Krimin miehityksen kaltaiset toimet vähintäänkin Venäjän 

sisäpoliittisessa viitekehyksessä. Äärioikeistopuolueiden edustajien nostaminen merkittäviin 

rooleihin ja kielilain muutosten kaltaiset toimet Ukrainassa olivat varmasti omiaan vauhdittamaan 

tällaisten mielikuvien hyväksyttämistä Venäjällä.  

 

4.4 Kansakunnan identiteetti ja sen muodostuminen Ukrainassa 
 

Ukrainaa ei, kuten tässä tutkielmassa on jo aiemmin todettu, tulisi pitää niinkään jakautuneena 

vaan monikulttuurisena yhteiskuntana. Seuraavaksi tulkitaan kansakunnan identiteetin 

rakentumista erityisesti ranskalaisen filosofin Ernst Renanin ajatuksiin peilaten ja käydään läpi 

niitä kipukohtia, joita paikkaansa hakeva itsenäinen Ukraina on joutunut ja joutuu edelleen 

käymään läpi. 

 

Ukrainan kansakunnan kehitystä arvioidessa, ja erityisesti mosaiikki-lainaukseen liittyen, on 

mielenkiintoista nostaa esiin Ernst Renanin vuonna 1882 julkaistu essee Qu'est-ce qu'une nation 

? (engl. What is a nation?)  Renan kirjoitti, kuinka idea kansakunnasta sekoittuu usein etnisten tai 

kielellisten ryhmittymien ideaan ja tämä sekaannus voisi johtaa “vakavimpiin mahdollisiin 

virheisiin”. Renanin esseen pääajatukseksi voi nostaa sen, että hänen mukaansa unohtaminen ja 

jopa historialliseen tiedon tulkinnalliset virheet ovat välttämättömiä kansakunnan luomisessa. 

Historiallinen tutkimus, paljastaen ei-toivotut totuudet, saattoi jopa vaarantaa kansakunnan 

olemassaolon. Kaikki kansat ovat Renanin (1882, 3) mukaan perustettu väkivaltaisuuksilla, jotka 

sittemmin on unohdettu, joten yhtenäisyys on näin ollen aina saavutettu julmalla tavalla. 

 

Renan uskoo, että yhteisten kärsimysten muistot yhdistävät ihmisiä surun lievittämisen vaatiessa 

yhteistä työtä, mikä taas toimii yhtenäisyyden perustana. Yhteisön jäsenet tuntevat saavuttaneensa 

jotain suurta, kun he ovat pystyneet selviytymään vaikeissa olosuhteissa. Renanin mukaan kansan 



 55 

olemukseen kuuluvat sekä yksilöiden jakamat yhteiset asiat että myös monien asioiden 

unohtaminen. Valtakunnan epäonnistumiseen voi taas johtaa jäykkä kerrostuminen tai tilanteet, 

joissa eri yhteisöjä pelataan toisiaan vastaan ja joissa eri ryhmien homogenisointi ei näin ollen 

onnistu. (Renan 1882, 10.) Eurooppalaisten kansakuntien muodostumisen ainutlaatuisuus oli 

ihmisten alkuperän ja uskontojen sekoittumisessa, sillä valloittajat usein omaksuivat 

valloittamiensa uskonnon sekä tavat ja menivät myös naimisiin paikallisten kanssa. (Renan 1882, 

3.)  

 

Renanin mielestä kansakunnat kehittyivät ihmisten yhteisistä tarpeista ja kansakunnan 

muodostivat erilaiset yhteiskuntaryhmät, jotka etsivät kollektiivista identiteettiä (Renan 1882, 1).  

Ukrainan kohdalla onkin jo tässä tutkielmassa painotettu sitä, kuinka 1990-luvun alussa 

itsenäistynyt valtio on hakenut paikkaansa geopoliittisen sijainnin lisäksi myös siinä, millaisen 

identiteetin tai identiteettien varaan valtion tulisi rakentua. Renanin ajatusten voi ajatella olevan 

yhteydessä jo luvun alussa mainittuun kahden ajatusmaailman väliseen kamppailuun siitä, tulisiko 

itsenäisen Ukrainan muodostaa yksikielinen kansallisvaltio vai painottaa monimuotoisuutta ja eri 

perinteiden yhdistämistä.  

 

Ukrainan kohdalla on useassa kohdassa painottunut myös Venäjän kielen ja venäjänkielisten 

asema. Renanin mukaan kieli kutsuu ihmisiä yhteen, mutta ei pakota heitä tekemään niin, sillä 

esimerkiksi Yhdysvalloissa ja Englannissa puhutaan molemmissa englantia, mutta ne eivät 

muodosta yhtä yhdistynyttä kansakuntaa. Uskonnosta oli taas tullut jo 1800-luvun Ranskassa 

ennemminkin yksilön asia kollektiivisen yhdistäjän sijaan. (Renan 1882, 7-8.) Kielellinen 

jakautuneisuus tai edes Huntingtonin esiin nostama uskonnollinen jako ei Renanin ajatuksiin 

peilaten olisi Ukrainassa kansakunnan muodostumisen kynnyskysymys.  

 

Ukrainassa riittää kuitenkin ratkaisemattomia historiallisia kysymyksiä eikä maa esimerkiksi 

Richard Sakwan (2016, 31) mukaan läpäise Renanin testiä, jonka mukaan kansakunta muodostuu 

yhtä paljon unohdetuista kuin muistetuista asioista maan historian ollessa ”raakaa ja elävää”. 

Yhdeksi tällaiseksi raa’aksi ja eläväksi historialliseksi kiistakohdaksi voidaan nostaa 

ukrainalaisten nationalistien järjestön OUN:n toisen maailmansodan aikainen johtaja Stephan 

Bandera. Väkivaltaista nationalismia kannattanut Bandera vastusti myös puolalaisia sekä 
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juutalaisia, mutta piti Venäjää kaikista suurimpana vihollisena. OUN-järjestön tavoitteena oli 

itsenäinen Ukrainan valtio, joka yhdistäisi etniset ukrainalaiset, ja toisen maailmansodan aikana 

järjestö jopa taisteli natsi-Saksan rinnalla. (Sakwa, 44–46.) Banderasta onkin tullut kiihkeän 

keskustelun kohde niiden välillä, jotka haluavat nostaa hänet kansalliseksi sankariksi ja niille, jotka 

pitävät Hitlerin liittolaisena ja pahan ilmentymänä (Marples 2006, 556). 

 

Toisen maailmansodan jälkeen OUN on pysynyt toiminnassa lähinnä ulkomailla asuneiden 

ukrainalaisten voimin. Monillla johtavilla ukrainalaisnationalisteilla, myös vuosien 2005–2010 

presidentillä Viktor Juštšenkolla, on ollut yhteyksiä järjestöön. Juštšenko myös antoi Banderalle 

vuonna 2010 Ukrainan sankari -arvonimen, mitä kritisoitiin Euroopan parlamenttia myöten.  

Nykyisen kriisin kohdalla Bandera nousee esiin myös sen vuoksi, että hänen muotokuviaan näkyi 

mielenosoittajilla Maidanilla, mikä oli toki omiaan vieraannuttamaan Ukrainan etnisiä 

vähemmistöjä mielenosoitusliikkeestä. (Sakwa 2016, 45.) Banderaan liittyvä keskustelu 

alleviivaakin Ernst Renanin esiin nostamaa argumenttia unohtamisen tärkeydestä sekä 

vastakkainasettelun ongelmista kansakunnan rakentumisen yhteydessä.  Nykyiseen kriisin liittyen 

on myös mielenkiintoista nostaa esiin, kuinka vuosien 2012 ja 2014 välillä mielikuvat Banderasta 

olivat muuttuneet positiivisemmiksi Länsi-Ukrainassa ja samalla huomattavasti negatiivisemmiksi 

Itä-Ukrainan Donbassilla (Kulyk 2016, 605). 

 

Toiseksi historialliseksi kiistanaiheeksi voidaan nostaa vuosina 1932–1933 koetun nälänhädän, 

Holodomorin, käsittely. Nälänhätään johti julmaa kollektivisointia seurannut ruoantuotannon 

pienentyminen, mitä pahensi Neuvostoliiton teollistumisen ehdoilla jatkettu viljan vienti. 

Nälänhätä keskittyi Ukrainan kaltaisille alueille, ja yksin Ukrainassa nälkään kuoli yli kaksi 

miljoonaa ihmistä. Kysymys onkin sitä, oliko kyseessä koko Neuvostoliittoa kohdannut katastrofi 

vai ukrainalaisia vastaan suoritettu kansanmurha. Yksi Viktor Juštšenkon presidenttikauden 

teemoista oli holodomorin tunnustaminen kansanmurhaksi, mutta Juštšenkoa vallassa seurannut 

Viktor Janukovitš taas kiisti kansanmurhan ja piti tällaista päätelmää jopa venäläisvastaisuuteena.  

(Sakwa 2016, 44–46.) 

 

Ukrainan kohdalla monet kipukohtiin liittyvät kysymykset vaikuttavat olevan tasapainoilua sen 

välillä, miten erottaa Ukraina omakseen Venäjästä, mutta muodostaa samalla kaikkien 
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ukrainalaisten hyväksymä valtio. Samalla herää kysymys siitä, kuinka maan 

neuvostomenneisyyteen tulisi suhtautua. Myös näistä päätelmistä voidaan nähdä yhtäläisyyksiä 

kahden vastakkaisen ajatusmaailman väliseen kysymykseen siitä, millaisen valtiomallin mukaan 

Ukrainaa tulisi rakentaa.   

 

Tämän osion kansakunnan rakentumista koskeviin kysymyksiin liittyen voidaan palata jo aiemmin 

esiin nostettuun kansallista identiteettiä arvioivaa tutkimukseen, joka osoitti itä-länsi-jakolinjan 

siirtyneen Ukrainassa idemmäksi, sillä saman tutkimuksen mukaan myös Venäjästä 

vieraantuminen oli vahvistunut ukrainalaisen identiteetin osana Itä-Ukrainan konfliktin myötä. 

Ukrainan itäosien asukkaat toki korostivat enemmän alueellisista kiintymystä sekä poliittista tai 

kulttuurista suuntautumista Venäjään, mutta muun Ukrainan osalta ukrainalainen ja 

venäläisvastainen identiteetti olivat vahvistuneet. Ottaen huomioon, että suuri osa Donbassista on 

tällä hetkellä käytännössä Venäjän valvonnassa ja näkymät alueen uudelleenintegroitumiselle 

Ukrainan kanssa ovat epävarmat, on Ukrainasta kansakuntana tulossa todennäköisesti hieman 

pienempi, mutta samalla identiteetiltään lujittuneempi. (Kulyk 2016, 607.)  

 

Presidentinvaalien tuloksia on tuskin syytä pitää enempää kuin suuntaa-antavia yhtenäisempää 

Ukrainaa painottavan teorian tukena.  On kuitenkin syytä huomata, kuinka aiemmin esitellyt 

vuosien 2014 ja 2019 vaalien tulokset osoittivat aikaisemman maantieteellisen kahtiajaon 

loppuneen. Toisaalta, vaikka Ukrainan näkisikin yhtenäisempänä, on maan sisällä yhä suuria eroja. 

Tähän liittyen on toki tärkeää painottaa, ettei itäukrainalaisia tulisi lukea samaan ryhmään Venäjän 

tai venäläisten kanssa. Karácsonyi, Kocsis; Kovály, Molnár & Póti (2014, 130) summaavat asian 

siten, että itäukrainalaiset kokevat eroavansa sekä muista ukrainalaisista että venäläisistä, eikä 

haluja lähentymiseen ole, vaikka Venäjä nähtäisiinkin kumppanina. Samalla haastetaan käsitys 

siitä, että Ukrainan kriisi olisi seurausta Huntingtonin kuvailemista sivilisaatioiden kamppailusta. 

Lienee kuitenkin oikeutettua tulkita, että liika nationalismi vieraannuttaa itäistä osaa muusta 

Ukrainan väestöstä ja suurempi lähentyminen Venäjän kanssa tulee tuolloin kenties 

todennäköisemmäksi. Tällaisen päättelyn voi nähdä myös syynä sille, miksi Venäjä pyrkii 

painottamaan äärioikeiston kaltaisten eksklusiivisten tekijöiden roolia nykyisen konfliktin 

taustalla.   
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4.5 Erilaiset näkemykset kriisin luonteesta 
 

Tässä alaluvussa on tarkoitus analysoida sitä, miten kriisin luonnetta sekä etenkin Itä-Ukrainan 

konfliktia on kuvailtu eri osapuolten toimesta. Seuraavaksi nostetaan esiin, kuinka 

turvallisuusneuvoston lainauksissa on mahdollista nähdä selvä ristiriita osapuolten kesken siinä, 

miten tapahtumat ja niiden taustat ymmärrettiin.  

 

Venäjälle Itä-Ukrainan tapahtumat olivat vastareaktio vallanvaihdolle Kiovassa ja 

itäukrainalaisten väitettiin ainoastaan kopioivan Maidanilla nähtyjä reaktioita: 

 

Ukrainian crisis is strongly coloured by the fact that it is a direct consequence of the violent 

and unconstitutional change of Government in February. Residents of the south-east were 

treated with contempt by the self-proclaimed authorities. They copied the tactics of the 

Maidan and took up arms in order to declare their legal grievances (UNSC 2014i, Venäjä, 

24.6.) 

 

Länsimaat taas näkivät Venäjän uusivan Krimillä toteuttamansa miehityksen myös Itä-Ukrainassa: 

 

Since early April, the situation in Ukraine has deteriorated continuously. In several eastern 

cities, armed militants, acting in a professional and synchronized manner, have taken 

possession of public buildings. The similarity of the operations that were observed in 

Crimea is striking ……. We are witnessing a subversive operation that has been planned, 

barely disguised and orchestrated by Russia.  (UNSC 2014h, Ranska, 29.4.) 

 

Kysymyksen kriisin luonteesta voi nähdä nivovan yhteen geopoliittisen ja Ukrainan sisäisen 

vastakkainasettelun. Kyse tuntuu olevan monella tapaa siitä, kuinka spontaanisti ukrainalaiset ovat 

toimineet ja millainen rooli ulkoisilla voimilla on ollut konfliktin tapahtumiin. Vaikka Ukrainan 

sisäisten jakojen merkitystä korostetaankin, tuntuu vallitsevan konsensus, jonka mukaan maan 

jakautuneisuus ei itsessään olisi ollut tarpeeksi suuri syy syttyneelle konfliktille esimerkiksi 

separatismin tuen muodossa. Myös Ukrainan jakautuneisuuden todetaan ennemminkin 

syventyneen kriisin myötä kuin olleen varsinainen konfliktin aiheuttaja. Kiovan ja Ukrainan 
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itäosien väliset jännitteet eivät ole jääneet huomiotta, mutta ne eivät ole myöskään olleet 

tutkijoiden mukaan (mm. Wilson 2016, 639) tarpeeksi voimakkaita luomaan todellista uhkaa 

separatismin massoittaiselle tuelle. Maidanin mielenosoituksia ja taisteluja seurannut vallanvaihto 

johti kuitenkin valtatyhjiöön Donetskin ja Luhanskin alueilla, jotka siihen asti olivat olleet 

presidentti Janukovitšin ja hänen puolueensa vahvaa kannatusaluetta (Katchanovski 2016, 479). 

Muissa tutkimuksissa on todettu Donbassin asukkaiden osoittaneen myös huomattavasti muuta 

Ukrainaa suuremman tuen separatismille (Katchanovski 2016, 487). 

 

Levottomuudet siis levisivät Maidanin jälkeen Ukrainan itäosiin, missä ukrainalaisjoukot ja 

Venäjän tukemat separatistit ovat sotineet nyt jo yli viiden vuoden ajan. Jotkin länsimaiset mediat, 

kuten BBC ja New York Times, ovat viitanneet konfliktiin myös sisällissotana. Tällaiset 

viittaukset ovat olleet käytännössä olemattomia Ukrainan hallinnon puolelta tai ukrainalaisissa 

tiedotusvälineissä. (Katchanovski 2016, 475.) Venäläisessä retoriikassa kriisiä kuvaillaan 

sisällissodaksi erityisesti Kiovan hallinnon Itä-Ukrainassa aloittaman ”terrorismin vastaisen 

operaation” vuoksi (Marples 2016, 428). Tämä on se näkemys, joka Venäjän toimesta tuodaan 

esiin myös turvallisuusneuvostossa:  

 

Those who usurped power in Kyiv through a violent Government coup have now taken the 

route of ignoring the legitimate demands of the inhabitants of southeastern Ukraine and 

exercising the unconstitutional use of military force in order to pacify their own people, 

whom they blasphemously call bandits and terrorists. Such reckless steps are fraught with 

the potential to unleash a real civil war in Ukraine. (UNSC 2014g, Venäjä 16.4.) 

 

Andrew Wilson (2016, 649) painottaa sisällissotia koskien eroa siinä, onko kyse ulkoisen valtion 

liittymisestä mukaan sotaan vai sen aloittamisesta. Hänen mukaansa Itä-Ukrainan konfliktissa ei 

ole kyse ulkopuolisen intervention muokkaamasta sisällissodasta, vaan enneminkin paikallisen 

eliitin ja Venäjän katalysoimasta prosessista. Ulkovaltojen interventio sisällissotiin ei kuitenkaan 

ole tavatonta: se on kuulunut kahteen kolmasosaan sisällissodiksi luokiteltavista konflikteista 

(Wilson 2016, 632). Historiallisia ja identiteetin liittyviä tekijöitä on pidetty selityksinä 

separatistivoimien synnylle Itä-Ukrainassa. Wilson (2016, 633) kuitenkin määrittelee alueellisen 

historian sekä identiteetin ruohonjuuritasoksi, joista paikallinen eliitti ja Venäjä yhteistyöllään 



 60 

muokkasivat separatistiliikkeen. Tällöin etenkin paikallisen eliitin rooli ja sen tarjoamat resurssit 

korostuvat marginaalisen liikkeen kasvussa massailmiöksi (Wilson 2016, 644).  

 

Ivan Katchanovskin (2016, 483) mukaan Itä-Ukrainan konfliktissa kyse sen sijaan on 

sisällissodasta, johon ulkopuoliset valtiot ovat sekä suoraan että epäsuoraan sekaantuneet 

sotilaallisesti. Hän viittaa lähteisiin, joiden mukaan konflikti Itä-Ukrainassa olisi alkanut ennen 

Venäjän aloittamaa tukea separatisteille. Venäjän interventio taas mahdollisti separatistien 

vastarinnan ja esti Ukrainan sotavoimia valtaamasta takaisin Donbassin aluetta. Suoran 

sotilaallisen intervention sijaan Venäjä siis tuki aluksi Itä-Ukrainan separatisteja aseistamalla ja 

kouluttamalla. Venäjä myös mahdollisti vapaaehtoisten sekä aseiden kulun rajan yli Ukrainaan. 

(Katchanovski 2016, 480.)  

 

Venäjän suora, joskin maan itsensä kieltämä, sotilaallinen interventio alkoi joidenkin lähteiden 

mukaan vasta elokuussa 2014 (Katchanovski 2016, 481). Tämä väite sotii kuitenkin runsasta 

todistusaineistoa vastaan (Wilson 2016, 647). Se, määritelläänkö Ukrainan kriisi sisällissodaksi 

vai ei, vaikuttaisi riippuvan etenkin siitä, nähdäänkö Venäjän aloittaneen sodan Itä-Ukrainassa vai 

liittyneen tukemaan separatisteja myöhemmin.  

 

Toisaalta voi kysyä, onko konfliktin käsitteellinen määrittely edes relevanttia, ainakaan kriisin 

syiden erottelemiseksi tai ratkaisun löytämiseksi. Käsitteen rooli toki korostuu kuvatessa 

näkemyseroja, sillä kriisin osapuolilla tuntuu olevan kovin erilaiset käsitykset siitä, mitä Itä-

Ukrainassa tapahtuu. Se, että Venäjä viittaa kriisiin sisällissotana, tuntuu olevan yhteydessä 

näkemykseen hajanaisesta tai jopa jakautuneesta Ukrainasta. Lännen argumenttina on puolestaan 

selvästi ollut Venäjän aloitteellisuus niin Krimillä kuin Itä-Ukrainassa, jolloin koko konflikti 

näyttäytyy Venäjän ja Ukrainan välisenä.  

 

Tässä luvussa on todettu, kuinka Venäjä pyrkii maalaaman kuvaa heikosta ja herkässä tilassa 

olevasta Ukrainasta, jota länsimaat pyrkivät ohjaamaan tai pikemminkin kiskomaan tiettyyn 

suuntaan. Samalla Venäjä-vastaisuus vetoaa esimerkiksi nationalistisiin voimiin, jotka saattavat 

tällöin yhdistyä EU- ja länsimyönteisten toimijoiden kanssa, vaikka tätä ei varmasti länsimaissa 
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toivottaisikaan. Seuraavaksi loppupäätelmäluvussa yhdistetään tämän luvun Ukrainaan 

painottunut analyysi edellisen luvun laajemman geopoliittisen tulkinnan kanssa. 
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5. YHTEENVETO JA LOPPUPÄÄTELMIÄ 

 

Tässä tutkielmassa on rakennettu kokonaiskuvaa vuonna 2014 käynnistyneestä Ukrainan kriisistä 

kahden eri tason kautta paneutuen sekä laajempaan geopoliittiseen taustaan että Ukrainan sisäisiin 

jakoihin. Tästä näkökulmasta on pyritty vastaamaan tutkimuskysymykseen: millainen länsimaiden 

ja Venäjän välinen geopoliittinen kamppailu on vaikuttanut kriisin taustalla ja miten tämä 

kamppailu sekä osapuolten näkemykset Ukrainan sisäistä jaoista näyttäytyvät YK:n 

turvallisuusneuvoston retoriikassa? 

 

Geopoliittisen kamppailun vastinpareja, Venäjää ja länsimaita, arvioidessa painottuu, kuinka 

kriisin osapuolet tuntuvat näkevän konfliktin taustan hyvin eri tavoin ja antavan toisistaan 

kuvauksia vain omien viitekehystensä läpi. Silloin esimerkiksi Euroopan Unionin naapurus- sekä 

laajentumispolitiikka näyttäytyvät Venäjälle etupiirin kasvattamisena ja imperialismina, kun taas 

Venäjä vaikuttaa toimillaan sotivan kaikkea sitä vastaan, mitä EU arvoillaan edustaa. Venäjän 

retoriikassa EU:n itäinen kumppanuus -ohjelma oli ajanut Ukrainaa kohti pakotettua valintaa 

lännen ja idän välillä ja sitä kautta sisäiseen kriisin, jonka tapahtumat olivat seurausta lännen 

tukemasta laittomasta vallanvaihdossa Kiovassa. Länsimaiden mukaan taas Venäjän sotilaallinen 

miehitys Krimillä laukaisi kriisin, mikä pakotti Ukrainan valitsemaan lännen. 

 

Taustalla vaikuttaa ajatus siitä, kuinka Venäjä lukee Ukrainan osaksi omaa vaikutuspiiriään ja 

korostaa esimerkiksi maiden historiallista yhteyttä. Useassa yhteydessä painottuu myös 

“venäläinen maailma” -käsite, jonka voi nähdä olevan yhteydessä Samuel Huntingtonin 

määrittelemän ortodoksisen kulttuurin blokkiin. Länsimaat taas korostavat Ukrainan valinnan 

vapautta ja vähättelevät taustalla vaikuttavaa geopoliittista kamppailua. Toisaalta etenkin 

Zbigniew Brzezinskin Suurta shakkilautaa lukiessa painottuu Ukrainan ja sen länsi-

integroitumisen geopoliittinen merkitys Yhdysvalloille. 

 

Zbigniew Brzezinski ja Samuel Huntington pyrkivät kylmän sodan päätyttyä julkaistuissa 

teoksissaan selittämään laajoja kokonaisuuksia yksinkertaistettujen teorioiden kautta, mikä saattaa 

johtaa virheellisiin päätelmiin tai liiallisiin yksinkertaistuksiin tiettyjen maiden kohdalla. 
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Nykytilanteeseen – ja etenkin Ukrainan kriisin – peilatessa molemmat ovat myös tietyllä tapaa 

oikeassa. Brzezinskin teoksesta huokuu vahvasti ajattelu, joka korostaa läntisen blokin 

yhtenäisyyden tärkeyttä, vaikka se saattaisikin tarkoittaa Venäjän eristämistä. Länsimaiden ja 

Venäjän huonontuneet suhteet taas olivat edellytys Ukrainan kriisin kaltaiselle konfliktille 

Huntingtonin mukaan. Huntingtonin Ukrainan kohdalla esiin tuodut skenaariot mahdollistivat 

lisäksi nykyisen kaltaisen konfliktin ja jopa maan tietynlaisen kahtiajaon, vaikka tätä ei 

pidettykään todennäköisenä. Toisaalta Brzezinskin kuva muun muassa EU:n ja Naton 

laajentumissykleistä on ollut totuudenmukaisempi, ja lisäksi nykyisen kriisin voi myös nähdä 

tukevan Brzezinskin alleviivaamaa päätelmää Ukrainan tärkeydestä. Huntingtonin 

kulttuuripohjaista teoriaa peilatessa herää kysymys siitä, onko Euroopan itäraja siirtynyt ajateltua 

idemmäksi vai onko kulttuuriin perustuva logiikka vain ollut kykenemätön tarkemmin 

ennustamaan ja selittämään eurooppalaista integraatiota. 

 

Siinä missä Huntington painottaa Ukrainan jakautuneisuutta sekä maan sisällä kulkevaa läntisen 

ja ortodoksisen kulttuurin välistä rajaa, pelkistyy Ukraina Brzezinskin ajatuksissa geopoliittiseksi 

pelinappulaksi. Tämä tulee aiheuttamaan haasteita, kun vastapuoli, Venäjä, ei näe Ukrainaa edes 

täysin itsenäisenä toimijana tai, kuten aikaisemmin tässä tutkielmassa todetaan, vaativan 

vähintäänkin Venäjän valvontaa. Toisaalta on syytä erikseen painottaa, kuinka jo ennen Krimin 

miehitystä Venäjällä oli Mustanmeren laivasto ja käytännössä siis sotilaallinen läsnäolo 

Ukrainassa.   

 

Ukrainan konfliktin kohdalla on myös syytä arvioida, missä määrin Euroopan Unionin ja etenkin 

Naton laajentuminen on muokannut kylmän sodan jälkeistä Eurooppaa ja vaikuttanut nykyisen 

kriisin taustalla.  On selvää, että läntiset koalitiot ovat edenneet pidemmälle itään kuin kylmän 

sodan jälkimainingeissa saatettiin olettaa. Vaikka pitkässä juoksussa EU-jäsenyyden ja 

muunkinlaisen integroitumisen länteen voi nähdä varmasti hyödyttävän Ukrainaa, voi kuitenkin 

kyseenalaistaa, oliko Ukraina vielä valmis edes assosiaatiosopimuksen tasoiseen lähentymiseen. 

Esimerkiksi Brzezinski (1997, 84) ennusti EU:n ja Naton jäsenyysneuvottelujen tulevan 

ajankohtaiseksi vuosien 2005 ja 2010 välillä, mutta tämä edellytti merkittäviä reformeja 

Ukrainassa sekä maan integroitumista selvästi osaksi Keski-Eurooppa. Samuel Huntington ei 

puolestaan edes nostanut Ukrainaa esiin pohtiessaan EU:n tulevia jäsenmaita. Tästä näkökulmasta 
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voi nostaa esiin kysymyksen siitä, oliko Ukraina vielä valmis vai oliko maan siirtyminen osaksi 

läntistä koalitiota tärkeämpää lännelle sekä erityisesti Yhdysvalloille itselleen. Euroopan Unionin 

laajentumisen kun nähdään muun muassa Brzezinskiä lukemalla liittyvän vahvasti Yhdysvaltain 

turvallisuuden takaamiseen. Samalla Ukrainan kaltaisten maiden kohdalla herää kysymys, onko 

Euroopan Unioni Yhdysvalloille yksinkertaisesti väline Yhdysvaltain vaikutuksen 

ankkuroimiseksi pidemmälle Euraasiassa.  

 

Ukrainan sisäiset jaot on myös syytä nostaa esiin. Arviointi osoittaa Ukrainalla olevan useita 

historiallisia kipukohtia, jotka ovat nousseet pintaan erityisesti nykyisen kriisin myötä. 

Kysymykset painottuvat etenkin siihen, kuinka muodostaa kansakunnan identiteetti ja suhtautua 

neuvostomenneisyyteen suhteellisen nuoressa valtiossa, jonka länsi- ja itäosat edustavat kahden 

skaalaan ääripäätä. Samalla nuo kaksi puolta ovat yhteydessä laajempaan kansainväliseen 

konfliktiin, jossa sekä länsimaat että Venäjä näkisivät Ukrainan oman vaikutuspiirinsä alla.  

 

Ukrainan kriisin taustalla vaikuttavaa geopoliittista kamppailua analysoidessa painottuvat, hyvin 

erilaisten geopoliittisten toimijoiden lisäksi, eriävät näkemykset kylmän sodan jälkeisen Euroopan 

muodostumisesta sekä Ukrainan tulevaisuudesta. Zbigniew Brzezinskiä ja Samuel Huntingtonia 

lukiessa nykyinen konflikti alkaa vaikuttaa geopoliittisen kehityskulun väistämättömältä 

seuraukselta, mutta matkan varrelta voidaan nostaa esiin useita muutoksia ja tapahtumia, joilla on 

lopulta ollut suuri vaikutus sotilaallisen konfliktin syttymiseen.  Kriisin tutkintaa ja tulkintaa 

tuntuu myös vaikeuttavan puolueettoman informaation puute. YK:n turvallisuusneuvostossa 

esitetyissä argumenteissa painottuu, kuinka länsimaat kuitenkin kiistävät kriisin geopoliittisen 

taustan tai sen, että Ukraina olisi asetettu jonkinlaisen idän ja lännen välisen valinnan eteen. 

Venäjälle Ukrainan kriisiä taustoittava geopoliittinen asema on selkeämpi tai ainakin se sanotaan 

ääneen.  

  

Ukrainan kriisiin paneutuminen yhdistämällä geopoliittista sekä Ukrainan sisäistä taustaa osoittaa 

länsimaiden ja Venäjän välisen välirikon tiivistyvän erityisesti Ukrainan kohdalla, eikä vähiten 

maan sisäisen jakautuneisuuden vuoksi, sillä sen myötä ulkoisten voimien painostus on kääntänyt 

kansanosia yhä voimakkaammin toisiaan vastaan. Turvallisuusneuvoston puheita sekä aiheeseen 

perehtyneitä tutkijoiden argumentteja analysoidessa nähdään, kuinka Venäjä vaikuttaa tiedostavan 



 65 

Ukrainan yhteiskunnalliset heikot kohdat, mutta olevan samalla Ukrainan itsenäisyyttä vastustava 

ulkoinen voima, joka painottaa Ukrainalta puuttuvan selkeän kansallisen identiteetin ja tarvitsevan 

Venäjän valvontaa.  

 

Tyypillinen länsimainen näkemys demokraattisesta, pro-eurooppalaisesta Ukrainasta 

taistelemassa autoritääristä Venäjää vastaan on joka tapauksessa liian yksinkertainen sekä 

yksipuolinen kuvaus konfliktista ja sen taustoista. Venäjän esiin nostamat, osin perustellutkin, 

argumentit lännen osallisuudesta konfliktiin tuntuvat kuitenkin jäävän vaille tukea, sillä Krimin 

miehityksen kaltaiset toimet ovat rikkoneet kansainvälistä oikeudellista järjestystä ja sen vuoksi 

myös heikentäneet Venäjän diplomaattista uskottavuutta. Osin myös tästä johtuen YK:n 

Turvallisuusneuvoston viitekehyksessä Ukrainassa vuoden 2013 lopulla käynnistynyt kriisi 

tiivistyy hyvinkin polarisoituneeksi kiistaksi, josta on vaikea nähdä tietä ulos osapuolten 

näkemysten ollessa usein täysin päinvastaisia sekä kriisin tapahtumista että erityisesti taustalla 

vaikuttavista syistä.  
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