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KAHDEN SANOMALEHDEN, KALEVAN JA ILTA-SANOMIEN, TEEMAT ”UKRAINAN

KRIISIN” UUTISOINNEISSA 1.1. – 30.4.2014 VÄLISENÄ AIKANA. TEEMOJEN

HISTORIALLISTEN ULOTTUVUUKSIEN MERKITYS JA TURVALLISUUSPOLIITTISET

ASPEKTIT.

Pro-gradu tutkielmassani tutkin kahden sanomalehden johtavia teemoja ja niihin liittyvien

historiallisten ulottuvuuksien merkityksiä ”Ukrainan kriisin” uutisoinneissa. Tutkimukseni rajoittuu

kriisin alkukuukausiin 1.1. – 30.4.2014, jolloin tapahtuivat: – Presidentti Janukovytšin ero ja

Maidanin vallankumous 21.2., – Krimin vallankaappaus 27.2. ja liittäminen Venäjään 21.3. ja – Itä-

Ukrainan separatististen kansantasavaltojen itsenäisyysjulistukset; Donetsk 7.4. ja Luhanski 27.4.

Pääaineiston muodostavat lehtien kriisiä käsittelevät autenttiset uutiset. Kalevalla oli näitä

yhteensä 417, joista pääkirjoituksia 37, kolumneja 54 ja muita uutisia 326 kappaletta. Ilta-Sanomilla

oli yhteensä 122, pääkirjoituksia kahdeksan, kolumneja 12 ja muita uutisia 102 kappaletta.

Yhteensä tutkin 539 uutista, joista pääkirjoituksia 45, kolumneja 66 ja muita uutisia 428 kappaletta.

Tutkimukseni päätarkoitus oli löytää uutisoinneista käsitellyt pääteemat ja niihin liitetyt

viittaukset historiaan ja turvallisuuspoliittiset aspektit. Tulkinnassani halusin löytää ne merkitykset,

joiden takia lehdet esittivät historiaa: olivatko ne vahvistamassa lehden kantaa ja/tai helpottamassa

lukijan omaa analyysia. Turvallisuuden sektoreista etsin eniten uutisissa vaikuttanutta aspektia.

Pääteemat otin Kalevasta, koska Ilta-Sanomien uutisointi oli alle kolmannes Kalevan vastaavasta.

Uutisten tulkinnassa käytin kvalitatiivista menetelmää. Tutkimustapana käytin

diskurssianalyysiä, koska se tarkastelee kaikkea kielenkäyttöä tekemisenä. Tämän avulla ymmärrän

uutisen ”jollakin tavalla” ja se on peruslähtökohtana, kun tulkintani perusteella määritin pääteemat.

Historiallisen viitteen sisältävistä uutisista sain myös tilastollista tietoa kvantitatiivisella

menetelmällä.

Työssä nousi esille kolme tutkimustulosta. Yksi: Lehtien pääteemat olivat hyvin lukijan

havaittavissa. Aihepiiri oli molemmilla lehdillä Ukraina, Venäjä, Krim, länsi ja Suomi. Venäjä oli

keskiön suvereeni hallitsija ja sai Ukrainan ja lännen epävarmuuden tilaan ja piti aloitteet käsissään.

Kriisin seurauksena lehdet käynnistivät keskustelun Suomen turvallisuuspoliittisesta tilanteesta

epäillen perustellusti kykyämme puolustaa koko aluetta sotilaallisessa konfliktissa. Kaksi:

Historialliset ulottuvuudet olivat aina mukana pääkirjoituksissa ja kolumneissa. Tulkitsin historian

runsaan käytön perussyiksi: – Historiallinen viite taustoitti ja vahvisti lehden kantaa ja – Historia

helpotti kannan esittelyä lukijalle ymmärrettävässä muodossa. Historian käyttö oli jopa

välttämätöntä lukijan ahaa-elämysten mahdollistamiseksi. Kolme: Lännessä laajan    turvallisuuden

sektoreista oli poliittis-yhteiskunnallinen aina ensin ja se vei aikaa ennen muiden alojen

aloittamista. Venäjän toiminta oli ainakin ulkopuolelta nähtynä selkeää presidenttivaltaisuutta.

Lehtien uutisointi oli hyvää arkikieltä. Kalevan uutisointi oli rauhallista, kun taas Ilta-

Sanomien vastaava oli usein ”lööppimäistä”, jolla haettiin myynnin volyymin nostamista.

Uutisoinnin kuvat tarjoavat mielenkiintoisen jatkotutkimuksen kuvatutkimuksena.

Asiasanat: ”Ukrainan kriisi”, Venäjä, Krim, länsi ja Suomen puolustaminen.
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JOHDANTO

Tutkin historiallisten ulottuvuuksien merkitystä Suomessa journalismin kentällä kan-

sainvälisen kriisin aikana Euroopassa. Tällöin journalismia edustaa kahden sanomaleh-

den uutisoinnit valitsemastani aiheesta, joka on ”Ukrainan kriisi”.

Aiheen merkitys

Aiheen käsittelyllä haen lehtikirjoituksista eri asioiden merkityksiä yhä edelleen jatku-

vassa kriisissä. Etsin niitä viittauksia historiaan, joilla katson olevan merkitystä lukijoit-

ten tulkintoihin kriisin turvallisuuspoliittisen tilanteen hahmottamisessa erityisesti Suo-

mesta nähtynä.

     Aihe on akuutti ja tutkimaton. Se vastaa mielenkiintoni suuntauksia. Uskon saavani

tuloksia uutisoinneista, joissa on historiallinen turvallisuuspolitiikkaan liittyvä kytkentä.

Lisäksi oletan löytäväni lehtien tulkinnoissa teemoja, jotka esittävät lehden kannan ky-

seiseen asiaan.

Turvallisuuspolitiikka on ollut omassa henkilöhistoriassani lähellä mieleni sisintä.

Täten tuntui luonnolliselta ottaa käsittelyyn täysin tuore eurooppalainen kriisi, joka on

kehittynyt jaetun turvallisuuden puitteissa itäisessä Euroopassa.

Kriiseissä sekä koko maailmassa että Euroopan näyttämöllä on kautta eri ajanjakso-

jen historia toistanut itseään jatkuvasti nimenomaan turvallisuuspolitiikan alueella. Tällä

perusteella uskon saavani käsittelyssä esiin uutisoinnista selkeitä viitteitä historiaan.

Koko uutisaineiston analysointi mahdollistaa johtopäätösten teon.

Aiheen merkitys korostuu nykyisellään Euroopassa lännen ja idän jatkuvana konflik-

tina, jossa länsi on Euroopan Unioni (myöh. EU) ja Yhdysvallat (myöh. USA) ja itä on

Venäjä. Konfliktin perussyynä on lehtien uutisoinnissa Venäjän halu palauttaa vanhaa

jo tsaarinvallan aikana alkanutta imperiumia. Länsi puolestaan haluaa, että vuonna 1991

tapahtuneen Neuvostoliiton hajoamisen historiallista tulosta ei ole syytä alueellisesti

muuttaa.

Historialliset ulottuvuudet, joita käsittelen useimmiten sanalla viite, luovat mahdolli-

suuden tarkastella tapahtumia vertailemalla niitä nykyisyyteen. Tällöin haen tekstistä

viitteen merkitystä lukijan kannalta ja tulkitsen sen omalla tavallani.

Median ja siten myös sanomalehtien tehtävänä on sanomien siirtäminen vastaanotta-

jalle. Sanomalehdistön uutisten vastaanottajana on lukeva yleisö. Sanomalehdistö uuti-

soi asian jostakin näkökulmasta, jolloin uutisen merkitys korostuu. Tutkimusten mukaan
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lehdistö ei niinkään määrää sitä, mitä ihmiset ajattelevat asioista, mutta ne vaikuttavat

siihen, mistä asioista ylipäätään ajatellaan jotakin.1

Vaikka Juho Rahkosen väitöskirja käsittelee Natosta2 käytyä keskustelua journalis-

min kentällä, pidän kirjan johtopäätöksiä hyvin osuvina kriisejäkin ajatellen. Väitöksen

mukaan toimittajan valta journalismin kentällä on rajattu tiettyyn päiväjärjestykseen.

Mutta uutisoidessaan jostakin asiasta, hän kehystää sen journalismin, ts. omilla tavoil-

laan. Tällöin uutinen itsessään sisältää sen, miten puhutaan, ja siten toimittajan tuotos

todennäköisesti vaikuttaa Suomen turvallisuuspolitiikan kehittymiseen lukijan ajattelus-

sa.3

Median maailman tapahtumista välittävät uutiset eivät koskaan pysty välittämään

koko totuutta. Lisäksi sama totuus on esimerkiksi eri sanomalehdillä erilainen. Ulko-

maanuutisissa on uutisagendalla pysyvyytenä jatkuvasti ensin urheilu ja kulttuuri. Vasta

niiden jälkeen tulevat kansainvälinen politiikka ja talous. Lisäksi yleensä uutinen on

vain äkillinen, kielteinen muutos. Täten tehokkaimmin uutisoidaan sodat, terrorityöt,

kriisit ja vastaavat. Pitkäaikaiset tapahtumat jäävät usein lyhyen uutisoinnin tai seuraa-

mattoman varaan. 4

Historialla ymmärrän mennyttä aikaan ja paikkaan sidottua todistuspohjaista tapah-

tumaa tai tapahtumaketjua.5 Käsitykseni mukaan näistä historiallisista asioista voidaan

ottaa taustoja ja tilintekoja tukemaan tai hylkäämään tutkittavaa asiaa. Siten vaikuttami-

nen lukijakuntaan kohdentuu uutisoinnin haluamaan suuntaan.

Turvallisuuspolitiikan perustana käytän tutkimuksessani laajaa turvallisuuskäsitettä

siinä muodossa, kuin Kööpenhaminan koulukunta (koulukunta) on sen esittänyt. Laa-

jentamisella koulukunta pyrkii saamaan esiin tarvittavassa mittakaavassa myös ei-

sotilaallisen sektorin. Tällöin on käsiteltävä viittä eri aluetta; poliittista, sotilaallista,

taloudellista, ympäristöllistä sekä yhteiskunnallista sektoria.6 Sama laaja turvallisuus-

käsite on myös valtioneuvoston viimeisessä Suomen turvallisuus- ja puolustuspoliitti-

sessa selonteossa vuodelta 20127 ja nykyisen hallituksen strategisessa ohjelmassa, Rat-

kaisujen Suomi8.

1 Nieminen  2012, 135, 154.
2 North Atlantic Treaty Organization, Pohjois-Atlantin liitto, perustettu v.1949.
3 Rahkonen 2006, 300–301.
4 Uskali 2007, 17, 22, 26.
5 Sanakirja 2004, 219.
6 Laitinen 1999, 141.
7 Valtioneuvoston kanslian julkaisu 5/2012, 73.
8 Hallituksen julkaisusarja 10/2015, 34.
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Käsittelen tätä laajaa turvallisuuskäsitettä mahdollisiin historiallisiin ulottuvuuksiin

liittyen seuraavassa järjestyksessä: poliittis- yhteiskunnallinen, sotilaallinen, taloudelli-

nen ja ympäristöllinen. Yhdistän poliittisen ja yhteiskunnallisuuden, koska jo tutkimuk-

sen alku viittaa näiden kahden alueen nivoutuvan täysin toisiinsa.

Tutkimustilanne

Ukrainan kriisiä on ennustettu sekä Suomessa että maailmalla. Näissä ennakoinneissa

on voimakkaasti mukana viitteet historiaan. Esitän näistä esimerkkejä kohdassa ”histo-

riallinen tausta”.

Itse kriisin uutisointia on ollut sekä sanomalehdistössä, aikakausilehdissä että tieteel-

lisissä julkaisuissa. Lisäksi eri instituutiot ovat tuottaneet Ukrainaan liittyvää materiaa-

lia; esimerkkinä Helsingin yliopiston alainen Venäjän tutkimuksen laitos Aleksanteri-

instituutti. Kirjoitukset ovat keskittyneet kahteen pääasiaan: – päivittäisiin tapahtumiin

ja – alueen historialliseen taustaan. Aineistoni pääosan muodostavat päivittäistapahtu-

mat. Varsinaista suomenkielistä kirjallisuutta koskien Ukrainan ja Venäjän taustoja,

Venäjän imperiumikysymystä ja nykyisen kriisin kehittymistä, löytyi ilahduttavasti viisi

hyvin tuoretta teosta9. Yksikään edellä mainittu uutisointitapa ei ole käsitellyt missään

muodossa Kalevan ja/tai Ilta-Sanomien uutisointia tähän kriisiin liittyen. Ensimmäinen

suomenkielinen täysin kronologisesti Ukrainan kriisiä käsittelevä kirja ilmestyy ennak-

koilmoituksen mukaan vuoden 2016 maaliskuussa10.

Varsinaista median osuuden tutkimusta em. kriisiä koskien ei ole käsitelty lähteissä.

Perussyyksi tulkitsen sen, että kriisi on ajallisesti hyvin tuore ja vielä jatkuva. Kuitenkin

muihin kirjoituksiin, esitelmiin (vast.) liittyen on esitelty jatkuvasti Venäjän median

syöttämää valheellista propagandaa. Tämä media syöttää julkisuuteen ilman kritiikkiä

Venäjän valtionjohdon lausunnot, jotka liittyvät kriisiin. Venäjän toimet propagandassa

ovat laajentuneet informaatiosodaksi, joka ylittää jo kylmän sodan aikaisen vastaavan.

Sen tavoitteena on pitää Venäjän yhtenäisyys suuntaamalla disinformaatiota Ukrainaa ja

sen liittolaisia, länttä ja muuta maailmaa vastaan. Kun maan median kautta tapahtunut

valtion johdon tosiasioista piittaamaton valehtelu oli erittäin merkityksellistä, aiheutti se

9 Timothy Snyder 2014, Tappotanner. Eurooppa Hitlerin ja Stalinin välissä.
   Kalle Kniivilä 2014, Putinin väkeä. Venäjän hiljainen enemmistö.
              Ib          2015, Krim on meidän. Imperiumin paluu.
   Marcel H. van Herpen 2015, Putinin sodat, Venäjän imperialismin nousu.
   Johannes Remy 2015, Ukrainan historia.
10 Eerola 2015.
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muualla maailmassa selkeää epävarmuutta. Tätä epävarmuutta pyrki lännen paikalla

ollut media hälventämään.11

Vuonna 2013 Venäjän asevoimien komentaja kenraali Valeri Gerasimov painotti ei-

sotilaallisten keinojen merkitystä mm. kriisien aikana. Hänen mukaansa ne ovat sotilaal-

lisia tehokkaampia ja niiden osuus on jopa 75 prosenttia kokonaisuudesta.

Kun Ukraina haki EU:n jäsenyyttä, koki Venäjä jääneensä tapahtumien jalkoihin ja

ryhtyi aluksi Gerasimovin mainitsemiin ei-sotilaallisiin toimiin pitääkseen aloitteet kä-

sissään Ukrainan suunnalla. Uhkailut, painostukset, pelottelut, aluevaltaukset ja niin

edelleen ovat johtaneet kriisin eskaloitumiseen Venäjän tai sen käsikassaroiden toimes-

ta. Venäjän jatkuva tosiasioitten vääristely sekä muista piittaamaton valehtelu johti ha-

luttuun lopputulokseen: Ukrainassa ja länsimaissa vallitsi suuri epävarmuus Venäjän

aikeista.12

Näitä pohjatietoja ja historiallista taustaa vasten (vrt. ao kappale) odotan tulkittavaksi

monipuolista uutisointia, jossa on mukana myös viittauksia historiaan.

Tutkimustehtävä

Aihe perusteluineen

Tutkin sanomalehtien, Kalevan ja Ilta-Sanomien, uutisointia ”Ukrainan kriisistä” 1.1.

– 30.4.2014 väliseltä ajalta. Käsittelen tutkimuksessa ensimmäisenä Kalevan uutisoin-

nin, koska sen lukumäärä on huomattavasti lukuisampi kuin Ilta-Sanomilla.

Päätutkimuskysymys on: Mitkä ovat uutisoinnin Ukrainan kriisiä koskevat pääteemat

ja niiden historialliset ulottuvuudet sekä mitkä ovat samojen teemojen turvallisuuspo-

liittiset aspektit?

Lisäksi analysointia vaativia osakysymyksiä ovat ainakin: Miksi viitteet on otettu

esiin? Haluttiinko vaikuttaa jollakin perusteella lukijakuntaan? Onko viitteissä ajallisia

ja/tai paikkaan sidottuja teemoja? Miten uutisointi jakaantuu pääkirjoituksiin, kolum-

neihin ja muihin uutisiin?

Tutkimukseni jakaantuu kronologisesti kolmeen päälukuun, jotka käsittelevät tee-

moina ko. aikaa. Ensimmäinen luku käsittelee aikaa kriisin kehittymisestä Maidanin

21.2. tapahtuneeseen Ukrainan vallankumoukseen, toinen luku tutkii Krimin niemimaan

11 Gelman 22.10.2014 ja Puistola Kylkirauta 3/2014.
12 Karvinen ja Puistola 2015, 189 koskee myös edellistä kappaletta.
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liittämistä Venäjään ajalta helmikuun loppu – maaliskuu ja kolmas luku sisältää Itä-

Ukrainan kansantasavaltojen perustamisen huhtikuussa.

Lehtien uutisoinneista saamani tulkinta ylitti ennakkoasenteeni Venäjän roolista: Se

oli paljon enemmän vaikuttamisen keskiössä, kuin olin mielikuvissani uskonut. Venäjä

piti aloitteet käsissään, jolloin länsi ja itse Ukraina jäivät tapahtuneitten tosiasioitten

jalkoihin.

 Kriisin vaikutuksesta lehdet ottivat Suomen turvallisuuspoliittisen tilanteen erityi-

sesti puolustuspolitiikan osalta monipuolisen käsittelyn aiheeksi. Perusteluna oli se, että

ne eivät pitäneet uskottavana maamme kykyä puolustaa koko aluettamme omin voimin.

Pääosassa uutisoinneissa oli runsaasti viittauksia historiaan päätelmien tekemistä var-

ten. Historiallisista tapahtumista en rajannut pois mitään maapallon osaa, koska voin

tulkinnassani poistaa sellaiset tapaukset, joita ei todennäköisesti satu Euroopan alueella.

Myös turvallisuuspolitiikka oli hyvin esillä ja mahdollisti analyysien teon. Tutkimukse-

ni sisältää viitteiden asian ja esiintymisen vertailun, mutta en tutki missään muodossa

niiden mahdollisia vaikutuksia lukijakuntaan.

Työhypoteesini on ” Historialliset ulottuvuudet ovat erittäin olennainen osa uutista

lehtien uutisoidessa Ukrainan kriisistä, koska ne havainnollistavat asioitten syitä ja

seurauksia.”

Rajaukset

Uutisointi jakaantuu lehdissä yleensä kolmeen osaan seuraavasti: – Ensimmäiseksi on

normatiivinen aineisto, jota on pääkirjoitukset ja kolumnit (näkökulmat). Pääkirjoituk-

silla lehdet pyrkivät vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja toisaalta niillä voi olla halu

tuoda esiin yleistä mielipidettä. – Toiseksi on kognitiivinen aineisto, joka muodostuu

suurimmasta osasta uutisia. – Kolmanneksi on normatiivis-kognitiivinen aineisto, johon

kuuluu arvoväritteiset uutiset, tapahtumaselonteot ja artikkelit.13 Koska haluan tutkia

uutisointia koko edellä olevalla aineistolla, rajaan pois vain yleisönosaston mielipidekir-

joitukset, koska en katso niillä olevan siinä muodossa vaikutusta lehtien mielipiteisiin.

Ajanjakson alun valinnan olen suorittanut sillä perusteella, että käsitteelle ”Ukrainan

kriisi” ei ole selkeää alkamispäivää, vaan sekä media että julkinen sana ovat aloittaneet

käsitteen käytön noin vuoden 2014 alusta. Muun muassa valtioneuvoston kriisiviestin-

nän koordinaattori Petri Kekäle ei halunnut nimetä mitään tarkkaa kriisin alkamispäi-

13 Teräväinen  2008, 1,5.
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vää, vaan totesi levottomuuksia olleen jo vuoden 2013 lopulla ja että nimitys vakiintui

jolloinkin vuoden 2014 alussa.14 Pääministeri Jyrki Katainen käytti ensi kertaa puhees-

saan kriisi-sanaa Ukrainan yhteydessä 19.2.2014.15

Lopun ajankohdan olen valinnut kriisin itäukrainalaisten osapuolten, Donetskin ja

Luhanskin ”kansantasavaltojen” huhtikuussa tapahtuneisiin perustamisiin. Viimeistään

tässä vaiheessa alkoi sota.16

Keskeiset käsitteet

Käsitteiden merkitykset ovat Suomenkielen perussanakirjasta, Helsinki 2004. Sanan

jälkeen mainitsen vain teoksen sivun.

Analyysi on jonkun koostumuksen tai laadun selvittäminen, erittely, jäsentely, eritelmä

(37). Esimerkki: Jokin lehti tms. tekee analyysin puolueiden kannanotoista Nato-

kysymyksessä.

Kriisi on kärjistynyt, vaarallinen tilanne (555). Kriisejä on erilaisia; poliittisia, par-

lamentaarisia, sotilaallisia jne. ”Ukrainan kriisi” muuttui syystalven 2013 ajasta kevät-

talven 2014 kuluessa poliittisesta myös sotilaalliseksi. Toisena esimerkkinä on koko

maailmaa havahduttanut Kuuban kriisi 1961 – 62.

Separatismi on eristäytymistä, irrottautumista (58). Jokin valtion osa-alue voi ottaa

päämääräkseen irrottautumisen emämaasta omaksi alueekseen. Mm. Itä-Ukrainan ”kan-

santasavaltoja” käsitellään separatistisina Ukrainan osina.

Turvallinen on vaaraton, turvallisuuden tunteen aiheuttava ja luottamusta herättävä ja

turvallisuuspolitiikka on valtion turvallisuuteen tähtäävää politiikkaa (372). Näitä mää-

rityksiä käytän laajan turvallisuuspolitiikan peruslähtökohtana.

Vallankumous on 1. valtiojärjestyksen kumoaminen tai muuttaminen väkivalloin tai

muuten voimassa olevan oikeusjärjestyksen vastaisesti tahi 2. käänteentekevä muutos,

mullistus (467). Esimerkkinä ovat mm. Ranskan suuri vallankumous 1789 ja Englannin

mainio vallankumous 1688.

Valtio on määräalueen asukkaiden järjestäytynyttä yhteiselämää säätelevien yhteis-

kunnallisten instituutioiden kokonaisuus (475). Valtio-opillisesti tarkka ilmaisu on

”Valtio on oikeusjärjestyksenä ja hallitsemiskeinona toimiva pakkoyhteisö, joka vaatii

14 Puhkesk Kekäle – kirjoittaja 14.8.2014.
15 Valtioneuvoston viestintäosaston tiedote 065/2014/19.2.2014.
16 Remy 2015, 286.
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itselleen fyysisen väkivallan käytön legitiimiä monopolia määrätyllä maantieteellisellä

alueella”17.

Lähteet ja menetelmät

Lähteet

Lähteinä ovat Kalevan ja Ilta-Sanomien uutisoinnit ”Ukrainan kriisistä” 1.1. –

30.4.2014 välisenä aikana.

Kaleva on sitoutumaton seitsemänpäiväinen päivälehti, jonka levikki on n. 65 60018

ja se on Pohjois-Suomen äänenkannattaja. Sitoutumattomuus ja äänenkannattajuus il-

menevät lehden pääkirjoitussivulla. Kaleva on käsitykseni mukaan liberaali sananva-

pautta vaaliva ja ehdoton pohjois-suomalaisuuden äänenkannattaja ja puolustaja. Leh-

den kriisinaikainen päätoimittaja Markku Mantila on toimittaja- ja ulkoministeriötaus-

tainen ja hän vaikutti lehden turvallisuuspoliittisiin kannanottoihin Nato-myönteisenä.

Samanaikainen toimituspäällikkö (nykyisin päätoimittaja) Kyösti Karvonen on myös

toimittajataustainen, ollen kirjeenvaihtajana Yhdysvalloissa ja Moskovassa. Myös hän

on turvallisuuspolitiikassa Mantilan linjoilla.

Tutkimiani Kalevan uutisia oli yhteensä 417, joista pääkirjoituksia 37, kolumneja 54

ja muita uutisia 326 kappaletta.

Ilta-Sanomat on Sanoma Media Finland Oy:n julkaisu, ja lehden tutkittiin vuonna

2015 olevan Suomen suurin uutismedia. Lehti on kuusipäiväinen iltapäivälehti, jonka

levikki on arkisin n. 143 000 kappaletta ja viikonvaihteessa n. 179 000 kappaletta.19

Päätoimittajana on ollut vuodesta 2007 alkaen Tapio Sadeoja, joka omaa pitkän toimit-

tajataustan erilaisissa tehtävissä. Hän on ilmaissut jatkavansa edeltäjänsä linjauksia,

joissa Ilta-Sanomien perusresepti on: uutiset, viihde ja urheilu ja uutisointia viedään

”pari piirua asialinjan suuntaan.” Lehti on ollut näyttävästi suomalaisuuden puolustaja

ja turvallisuuspoliittisesti lehti on Nato-jäsenyyden kannattaja. Oma käsitykseni on, että

linjaus ei ole muuttunut mitenkään.

Tutkimiani Ilta-Sanomien uutisia oli yhteensä 122, joista pääkirjoituksia kahdeksan,

kolumneja 12 ja muita uutisia 102 kappaletta.

17 Valtio-opin johdantokurssi 2015,136, Max Weberin ”Wirtschaft und Gesellschaft”, 1922, mukaan.
18 Päätoimittaja Kyösti Karvonen 5.10.2015.
19 Ilta-Sanomat 16.9.2015
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Yhteensä tutkin 539 uutista, joista pääkirjoituksia 45, kolumneja 66 ja muita uutisia

428 kappaletta.

Lehtien valintojen lähtökohta-asettelussa on kolme niihin liittyvää asiaa. Kalevan

myynti perustuu pääasiassa pysyviin asiakassuhteisiin tilausten muodossa. Sisällöltään

lehti pyrkii reaalimaailman asioitten esittämiseen sellaisenaan ilman paisuttelua sensaa-

tioitten suuntaan ja sen pääasiallinen levikkialue on Pohjois-Suomi. Ilta-Sanomat on

irtonumeromyyntiin perustuva ja myyntiä palvelee mitä suurimmassa määrin sensaatio-

hakuisuus. Eritoten viihde on myyvää uutisointia. Tällöin uutisointiin tulee runsaasti

mm. julkisuutta hakevaa henkilökäsittelyä, jota korostetaan moninaisilla suurenteluilla

ja yliampuvalla otsikoinnilla. Lehden levikkialue on koko Suomi.

 Näiden tietojen perusteella minun on kyettävä tulkitsemaan uutisoinnin teemat, jotka

minun on myös kyettävä perustelemaan. Uskon löytäväni uutisoinnissa sekä samankal-

taisuutta, mutta myös eroja.

Menetelmät

Olennaista tutkimusmenetelmän valinnalle on: miten tulkinnassani saan haluamani tie-

dot lähteistä. Tulkinnassani käytän kvalitatiivista menetelmää. Tuloksia, joita saan, pi-

dän totuudellisina ja siten tilastoinnin mahdollistavina ja silloin kvantitatiivisen mene-

telmän käyttö tuottaa työhön myös numeraalisia tuloksia.20

Tutkimustapana käytän diskurssianalyysiä sen takia, että se tarkastelee kaikkea kie-

lenkäyttöä tekemisenä. Tällöin uutisoinnit saavat minut ymmärtämään esitetyt asiat

”jollakin tavalla.” Tämä on lähtökohta sille, että pystyn tulkitsemaan uutisten teemat

perusteluineen.21

 Diskurssianalyysiin sisältyy tulkinnassani myös mielikuvien vaikutuksia. Ne saatta-

vat olla suoraan lehden tekstissä tai niitä nousee esiin tulkinnan aikana muun muassa

pitkä-aikaisen uskomuksen tai vastaavan tuotoksena. Esimerkiksi Suomessa on vallitse-

va uskomus, että pystymme puolustamaan maan koko aluetta sotilaallisen konfliktin

aikana. Osan mielikuvista pystyn tulkitsemaan esiin uutisista ja pääosa jäänee havaitse-

matta, koska minulla on todennäköisesti paljonkin omia sisäistämiäni mielikuvia.

Oma positioni on tulkitsijan positio, jolloin pystyn puhuttamaan aineistoani halu-

amieni tutkimuskysymysten muodossa. Kvalitatiivinen tulkinta tapahtuu koko ajan kon-

20 Uusitalo 1991, 79.
21 Jokinen et alt. 1999, 18–19.
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tekstiin sitoutuen.22 Tutkimuksessani menetelmät eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan

ne tukevat toisiaan. Mikäli rajaisin menetelmät toisensa poissulkeviksi, en saisi esiin

analyysissä syntyneiden teemojen keskinäisiä suhteita. Uutisten huomioon ottaminen

sekä kvalitatiivisesti että kvantitatiivisesti mahdollistaa todennäköisesti parhaan tulok-

sen esittämisen.23

Tutkin lehtien uutisointia käsittelyluvuissa teemoittain. Tällöin teema sisältää koko

luvun mittaisen ajanjakson. Teemoina käytän kahta perusteemaa, jotka ovat: – Tapah-

tumat Ukrainaan sitoen ja – Suomen turvallisuuspolitiikka erityisesti puolustuspolitiikan

näkökulmasta. Ensimmäinen teema on ”luonnollinen” työn aiheesta lähtevänä. Toisen

teeman peruste on se, että eritoten Kaleva käsittelee asiaa vastuullisesti ja paljon koko

tutkimuksen ajanjaksolla.

Kaikki ne uutiset, jotka tulkintani mukaan käsittelevät Ukrainan kriisiä, ovat tutki-

muksessa mukana ja niillä kaikilla olen tulkinnut olevan historiallisen viitteen. En mai-

nitse ko. viitettä likikään aina uutisen yhteydessä, koska se sisältyy kokonaisteemaan.

Kaikki tulkinnat ovat minun sen mukaisesti kuin ne on esitetty. Joku toinen saattaa

päätyä eri tulkintaan, jolloin teemakin saattaa muuttua.24

Kuvatutkimusta en käytä, koska sen käyttö toisi mukaan vähintäänkin yhtä laajan ai-

neiston kuin tekstitulkinta, jotenka se vaatisi kokonaan uuden työn.

Historiallinen tausta

Ukraina on tyypillinen itäeurooppalainen kansakunta, jonka nykyinen alue oli vuosisa-

toja eri imperiumien osia. Pääosa oli jaettua Puolaa. Asujaimiston kansallinen tietoisuus

heräsi vasta 1800-luvulla ja vallankumousliike vuosina 1917 – 1920. Ukrainan kansalli-

nen liike toi esiin suuriakin kansanjoukkoja sekä maan länsi- että itäosissa. Tämän takia

maata on vaivannut venäläisten taholta tullut vähättely. Koko maa on monien venäläis-

ten mielestä keinotekoisesti ponnistettu maailmaan ja maan pitäisi olla osa Venäjää.

Puolassakin oli samanlaisia vaateita 2. maailmansotaan asti.25

Vallankumousvuosina 1917 – 1921 vuonna 1917 perustettiin Ukrainan valtio, joka

soti Venäjän kanssa ja teki rauhan keskusvaltojen kanssa vuonna 1918. Länsi- ja Itä-

Ukraina taistelivat jo silloin keskenään ja marraskuussa vuonna 1918 länsiosa julistautui

Länsi-Ukrainan kansantasavallaksi. Maa soti Puolaa vastaan ja kukistui kokonaan jo

22 Pynnönen  2013, 27–28.
23 Teräväinen 2008, 4, 7.
24 Mc Cullagh, Behar 2004, 43, 45–47.
25 Remy 2015, 8, 9.
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vuonna 1919. Itäisessä Ukrainassa, ts. Venäjän Ukrainassa sotivat bolševikit ja valkoi-

set. Ukrainan kansantasavalta yhdessä Puolan kanssa soti Neuvosto-Venäjää vastaan.

Bolševikkien saavuttaman voiton jälkeen suuri osa nykyisistä Ukrainaa muodosti Uk-

rainan sosialistisen neuvostotasavallan. Tällöin Krimin niemimaa kuului Neuvosto-

Venäjään. Kun Neuvostoliitto perustettiin vuonna 1922, oli Ukraina yksi perustajajäsen.

Autonomian merkitys väheni ja täysin keskusjohtoinen toiminta alkoi vuonna 1931.26

Stalinin utopia oli Neuvostoliiton kollektivisointi 9 – 12 viikossa. Kun hän aloitti

utopian läpiviennin vuonna 1932 mm. Ukrainassa, siellä aiheutettiin vuonna 1933 po-

liittinen nälänhätä, jossa kuoli yli kolme miljoonaa ihmistä. Tällainen suuri tragedia

kulkee ikiaikaisena kansallisessa muistissa.27

Poiketen monista muista entisen Neuvostoliiton osatasavalloista, mm. Baltiasta, Uk-

rainan venäläisväestö on pääosin maassa syntynyttä, ei siirtoväkeä. Kielinä ukrainaa ja

venäjää puhutaan liki saman verran. Kansallisessa identiteetissä on suuri ero Länsi- ja

Itä-Ukrainan välillä: lännessä ihmiset ovat paljon ukrainalaismielisempiä kuin idässä.28

Nykyisen kriisin syyt pohjautuvat Neuvostoliiton hajoamiseen vuonna 1991. Tällöin

syntyi keskeiseen Eurooppaan muun muassa Ukraina, jonka tilanne Krimin niemimaan

takia ei ollut lähtökohtaisesti stabiili. Neuvostoliiton kommunistisen puolueen pääsih-

teeri, Nikita Hruštšov, maan todellinen vallankäyttäjä, oli liittänyt vuonna 1954 Ukrai-

naan Krimin niemimaan, joka oli sitä ennen vanha venäläisalue. Myös Ukrainan itäosis-

sa pysyi vankka venäläisväestö.

Nykyisen perusdoktriininsa mukaisesti Venäjä käyttää kaikkea mahdollista voimaa

suojellakseen myös maansa ulkopuolisia venäläisiä, joita se pitää kansalaisinaan. Lisäk-

si Venäjä on määritellyt lähialueet etupiiriinsä, eikä se katso suopeasti Naton laajentu-

mista, joka oli jo tapahtunut muun muassa Puolassa ja Baltiassa.29

Tarvittava voimannäyttö tapahtui Georgian kriisissä 8. – 12.8.2008, jolloin Venäjä

runnoi tahtonsa läpi sotilaallisesti ottaen perusteluksi kansalaistensa suojelun Georgias-

sa. On huomattava, että Venäjä itse päätti ja päättää edelleen suojelutarpeen ja sen, onko

sotilasliitto Nato tunkeutumassa sen lähialueelle, jolloin itse Venäjä on uhattuna.30

26 Remy 2015, 146 – 179.
27 Snyder 2014, 424, 433.
28 Remy 2015, 9.
29 Lehtonen Kylkirauta 2/2010.
30 Kaleva 20.6. ja 23.8.2008
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Franscis Fukuyama31 ennakoi jo vuonna 1994, ts. liki heti Ukrainan perustamisen

jälkeen, geopoliittisesti nykyisen kriisin syyt, esittämällä, että ainoan todella vakavan

uhan Euroopan rauhalle muodostaa Venäjän ja Ukrainan keskinäisen tilanteen kehitty-

minen.32 Samaan ristiriitaan viittasi myös Arsenij Svynarenko33 pohtiessaan mahdollista

kriisiä Krimillä Georgian vuoden 2008 sodan jälkeen.34

Hanna Smithin35 mukaan Venäjän keskeinen rooli Ukrainan kysymyksessä korostui

vuonna 2011 presidentti Vladimir Putinin kirjoittaessa visionsa Euraasian unionista,

jossa Ukraina oli mukana. Vision mukaan uusi unioni ja EU muodostavat laajan yhteis-

työalueen: Suur-Euroopan. Se olisi kestävä ja laaja, jossa kilpailu ei olisi toisiaan vas-

taan. Kuitenkaan mm. Ukraina ei lämmennyt ajatukselle.

Suhde länteen ja Venäjään on aina ollut hyvin keskeinen Ukrainan politiikassa ja eri

vuosien mielipidemittaukset osoittavat ukrainalaisten enemmistön pitävän maataan raja-

alueena näiden välissä. Tämän mukaisesti Ukrainan täytyy politiikassaan tasapainoilla.

Putinin Euraasian unioni horjutti tätä näkemystä Ukrainan sisällä. Syksyllä vuonna 2013

valtataistelu kehittyi jatkuviksi mielenilmaisuiksi maan venäläismielisen hallituksen ja

länsimielisten vastustajien välillä36.

Tällä hetkellä tilanne Euroopassa vaikuttaa yksiselitteiseltä: Vallitsee jaetun turvalli-

suuden olotila. Se on pääteltävissä Venäjän toimista itäisen Keski-Euroopan alueella,

kun  se  on  osoittanut  erittäin  selvää  tyytymättömyyttä  Naton,  USA:n  ja  EU:n  politiik-

kaan. Se ei siedä kaikkea naapureidensa toimia alueella ja se on käyttänyt jopa voima-

toimia, asevoimia, tekosyyllä suojella venäläisvähemmistöjä rajojensa ulkopuolella.

Kitkaa on aiheutunut myös kauppapolitiikan alalla. Venäjän pyrkimyksenä on palauttaa

suurvalta-asemansa ottamalla vaikutusvaltansa alle ainakin osia entisen Neuvostoliiton

reuna-alueista. Vaikuttaminen voi olla painostusta, ohjailevaa tai jopa sotilaallista.

Sinällään pohjoisen tekijät eivät välttämättä nosta lisäongelmia. Kuitenkin Suomen

mahdollisuudet vakauspolitiikkaan ovat tässä jaetun turvallisuuden skenaariossa jopa

kapeammat kuin kylmän sodan aikana ja se joutuu pitämään tiiviistä yhteistyötä EU:hun

ja Natoon. Lisäksi ei-sotilaallinen turvallisuus toimii pitkälle sotilaallisen ehdoilla. 37

31 John Hopkinsin yliopiston professori.
32 Laine Tieteessä tapahtuu 5/2014.
33 Helsingin yliopiston Aleksanteri-Instituutin Ukrainan tutkija.
34 Svynarenko Helsingin Sanomat 22.8.2008.
35 Helsingin yliopiston Aleksanteri-Instituutin tutkija.
36 Kaleva 17.4.2014 koskee koko Smithin lausuntoa.
37 Heininen et al. 2000, 54–55, 59–60, koskee myös edellistä kappaletta.
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    Toisaalta eräiden arvioiden mukaan Venäjä näkee turvallisuutensa nollasummapelinä,

tällöin turvallisuutta ei voi enää jakaa, koska toisen lisääntynyt turvallisuus on muilta

pois.38

     Venäjän suosituin poliitikko on ollut vuodesta 2000 lähtien nykyinen presidentti

Vladimir Putin. Hänen suosionsa huiput kuvaavat erittäin hyvin, mitä venäläiset odotta-

vat: Georgian sodan 2008 ja Krimin valtauksen 2014 jälkeen 88 prosenttia ilmaisi Puti-

nin johtavan Venäjää oikein. Putinin väen mukaan hän on vahva johtaja, joka palauttaa

Venäjän suuruuden ja saa loppumaan 1990-luvulla presidentti Boris Jeltsinin aikana

alkaneen Venäjän nöyryytyksen.39

38 Busygina 28.5.2014 ja Puistola 25.10.2014.
39 Kniivilä 2014, 7 – 8, 2015, 10 – 11 ja 227 – 228.
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1. KRIISIN KEHITTYMINEN MAIDANIN VALLANKUMOUKSEEN

1.1. – 25.2.2014

1.1. Taustaa

Tässä luvussa käsittelen molempien lehtien uutisointia tulkitsemieni pääteemojen perus-

teella ajanjaksolla 1.1. – 25.2.2014. Käsittelen teeman kerrallaan molempien lehtien

osalta ja vertaan analyysejä toisiinsa.

Kalevassa oli tällä ajalla kriisiä käsittelevää uutisointia seuraavasti: Pääkirjoituksia

kuusi, kolumneja seitsemän ja muita uutisia 67, yhteensä 80 kappaletta.

Ilta-Sanomien vastaavat olivat: Pääkirjoituksia yksi, kolumneja nolla ja muita uutisia

12, yhteensä 13 kappaletta.

Tässä ja muissakin luvuissa käsittelen ensiksi Kalevan uutiset, koska sen uutismäärä

Ukrainan kriisistä oli selkeästi suurempi kuin Ilta-Sanomien vastaava. Tällöin teemat

määrittyvät peruslähtökohtaisesti Kalevan mukaan. Se ei poista sitä, ettenkö toisi esiin

Ilta-Sanomien omia teemoja.

Tämän ajanjakson tärkeimmät tapahtumat olivat kronologisesti seuraavat:

Vuoden 2013 loppupuoli

Marraskuussa vuonna 2013 alkaneet levottomuudet jatkuivat myös vuonna 2014. Levot-

tomuuksien perussyynä oli se, että Ukrainan presidentti Viktor Janukovytš ei allekirjoit-

tanut valmiiksi neuvoteltua sopimusta monista yhteistoiminta-asioista EU:n kanssa.40

Tammikuu 2014

Ensimmäiset kuolonuhreja vaatineet yhteenotot tapahtuivat mielenosoituksissa vuoden

2014 tammikuun lopulla, kun Janukovytš valtuutti aseenkäytön mielenosoitusten tukah-

duttamisessa.41

Helmikuu 2014

Maidanin aukiolla tapahtui 18.2.2014 todellinen verilöyly ja se nopeutti vallankumouk-

sen toteutumista.42 Presidentti Viktor Janukovytš pakeni 21.2.2014 ja oppositio otti heti

vallan. Vallan vaihtuminen nimitettiin ”Maidanin vallankumoukseksi”. Länsimieliset

40 Remy 2015, 262 – 264.
41 Kaleva 30.1.
42 Kaleva 20.2.
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muodostivat hallituksen. Käsittelyn loppuun olen ottanut muutaman lisäpäivän (25.2.

ml) Maidanin vallankumouksen jälkeen, jotta lehdet ovat ehtineet reagoida vallan vaih-

tumiseen ja mahdollisesti tuleviin tapahtumiin.

1.2. Uutisten temaattinen analyysi

1.2.1. Teema: Johdon Ukrainassa on vaihduttava.

Kaleva uutisoi tämän teeman perusteista hyvin moninaisista näkökulmissa kolmessa

pääkirjoituksessa, neljässä kolumnissa ja 37 muussa uutisessa, yhteensä 44 uutisoinnis-

sa.

    Aihepiirinä tässä teemassa on kysymys hyvin kattavasti poliittis-yhteiskunnallisten

turvallisuuselementtien esittämisestä. Uutiset pysyivät hyvin ajan tasalla ja yhtenä syy-

nä oli se, että Kaleva tiedosti hyvissä ajoin kriisin vakavuuden ja lähetti oman toimitta-

jan paikan päälle jo 24.1.

Teemaa lehti ruotii hyvin syvällisesti. Teeman ydin on saada lukija havaitsemaan,

mitä kaikkea on mielenosoittajien perusvaatimuksen taustalla: Istuvan presidentin Janu-

kovytšin ja muiden vallassa olijoiden on erottava. Samalla vanha perustuslaki on palau-

tettava, jolloin saadaan presidentiltä liika valta pois. Lehti yhtyy kirjoituksissaan näihin

vaatimuksiin.43

Lehden pääkirjoitusten linjaus on selkeä kriisin perusteista lähtevää tiedon tarjontaa

lukijoille ja sitä kautta lehden oman suunnan näyttämistä.

Kun presidentti Janukovytš keskeytti vuoden 2013 marraskuussa EU:n kanssa neu-

vottelut yhteistyösopimuksesta, alkoivat yhä jatkuvat mielenosoitukset. Silloin alkoi

lehden mukaan voimakas vastakohtaisuus toimivan hallinnon, ts. Janukovytšin johta-

man hallituksen ja mielenosoittajien välillä. Mielenosoittajat haluavat Janukovytšin ja

koko vanhan hallinnon eroa ja perustuslain muuttamista siten, että presidentin voima-

kasta valtaa pienennetään. Tämän lisäksi vastakkainasettelua on länsimyönteisen Länsi-

Ukrainan ja venäjämyönteisen Itä-Ukrainan välillä. Esimerkkejä teemasta: ”Ukrainan

kansannousu saa koko ajan vaarallisempia piirteitä. Liikehdintä tuskin lakkaa ennen,

kun presidentti Viktor Janukovytš eroaa ja maassa järjestetään vapaat vaalit” ja ”Mar-

raskuussa alkanut kansannousu Ukrainassa…maa on vaarassa ajautua sisällissotaan”

sekä ”Jo pelkkä ajatuskin sisällissodan mahdollisuudesta yli 45 miljoonan asukkaan

43 Kaleva 28.1.
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Ukrainassa, keskellä Eurooppaa, tuntuu kauhistuttavalta.”44 ja ”Nyt on…asetuttava

neuvottelupöytään, haettava poliittista ratkaisua…keskelle Eurooppaa ei suurin sur-

minkaan kaivata uutta Balkania.”45

Historia viittaa Ukrainan omaan historiaan (Janukovytš, ennen ja nyt, oranssivallan-

kumous) ja muihin vastaaviin, mm. Ranskan vallankumoukset. Koska vallankumousten

tie on ollut kautta historian verinen, kehottaa lehti malttiin ja toimimaan mieluummin

neuvottelemalla kuin väkivallalla. Sisällissota on lehden mukaan pyrittävä kaikin tavoin

välttämään. Vain parlamentin tekemät muutokset antavat mahdollisuuden edetä tulevai-

suuteen ilman kaaosta.

Lehti varoittaa uudesta Balkanista. Kun ratkaisu on ukrainalaisten omissa käsissä, on

ulkopuolisten tahojen pysyttävä poissa. Jos ne vuoropuhelun sijasta tarjoavat painostus-

ta, se on täysin väärä toimintamalli. Ukrainan alueen koskemattomuus on taattava ja

eritoten Venäjän on varottava siekailematonta sekaantumista Ukrainan sisäisiin asioihin

keksimällä syitä, miten uhata ja/ tai loukata Ukrainaa erilaisilla vaikuttamistavoilla.

Pääkirjoitukset linjaavat kriisin poliittis-yhteiskunnallisesti Ukrainan sisäiseksi

asiaksi. Lehti yhtyy mielenosoittajien vaatimuksiin siitä, että presidentti Janukovytšin ja

muun ylätason johdon on väistyttävä. Prosessi on suoritettava neuvotteluteitse, jotta

lisäuhreilta säästyttäisiin. Tässä lehti viittaa varoittaen historian sisällissotiin ja niistä

erityisesti Jugoslavian hajoamissotiin.

Kalevan kolumnistit ovat pääsääntöisesti lehden ulkopuolisia suomalaisia oman alan-

sa huippuja. Tämä tuo näkyviin tiettyä ”särmää” ja kolumnit saattavat avata lukijalle

uusia näkökulmia, vaikkakin kirjoittajat ovat lehden hyväksymiä ja sen päälinjasuksia

noudattavia.

Tämän teeman Kalevan omien toimittajien kolumnit yhtyvät täysin pääkirjoitusten

linjauksiin, eivätkä ne tuo esiin uusia näkökulmia.

Maidanin aukiolla tapahtui ensimmäisen kerran todellinen verilöyly 18.2. ja kymme-

niä mielenosoittajia kuoli. Tämän jälkeisessä kolumnissa Kalevan ulkopuolinen kirjoit-

taja esittää mielipiteenään syyn, miksi Janukovytš on uskaltanut antaa käskyn poliiseille

ampua mielenosoittajia juuri nyt, eikä aikaisemmin. Syynä on Sotšin kisojen loppumi-

nen. Venäjän presidentti Vladimir Putin on paistatellut Sotšin kisojen valoissa. Kun

kisat loppuvat, tulee Venäjäkin esiin Ukrainan tilanteeseen kantaaottavana. Ja silloin:

”On ilmeistä, että Ukrainan presidentti Viktor Janukovytš käyttää voimatoimia protes-

44 Kaleva 28.1.
45 Kaleva 20.2.
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toijia kohtaan Moskovan siunaamana. Hän ei olisi kyennyt viime päivinä nähtyyn veri-

löylyyn ilman Venäjän avokätistä tukipakettia ja takuita jatkoavusta.”46

Muita uutisia on siis 37 kappaletta. Se on huomattavan paljon ja lehti antaa silloin

monia eri näkökulmia lukijalle asian perusteiksi. Muista uutisista yli puolet on lyhyitä 1

– 3 palstan n. 30 – 60 rivin kirjoituksia, joissa on yksi asia. Tällöin lukijan oma miksi-

kysymys saa hyvää ja monipuolista taustaa vastaukseksi. Esimerkkeinä näistä ovat seu-

raavat: – Mielenosoittajia oli Maidanissa enimmillään tähän mennessä 200 000, 6.1. –

Parlamentti rajoitti lailla mielenosoituksia, 17.1. – Janukovytš osti oligarkkien tuen,

24.1. – Naiset mukana mielenosoituksissa 25.1. ja – Ukrainassa vaaditaan yhä presiden-

tin eroa, 29.1.

Lehden jo pääkirjoituksista alkanut asialinja jatkuu myös muissa uutisissa. Otsikot ja

tekstit olivat arkikielen mukaisia ja selkeitä. Tekstin ohella oli valokuvia, tosin niukalti,

mutta ne olivat puhuttelevia.

Kielikysymys on kansan kahtiajaossa suurena vaikuttajana. Ukraina on maan ainoa

virallinen kieli, jota venäjä tunkee taka-alalle. Maan itä- ja kaakkoisosissa venäjä on jo

valtakieli. Venäjän kielen pohjana on vanha venäläisväestö ja neuvostoajan venäläistä-

minen, kun työvoimaa teollisuuteen tuotiin laaja-alaisesti Neuvostoliitosta. Nykyisessä

tilanteessa osa kansasta pelkää ukrainalaisen identiteettinsä häviävän. Esimerkit: ”Kah-

tiajakautuneessa Ukrainassa nykyiset vallanpitäjät tarraavat Venäjän ystävyyteen, mie-

lenosoittajat kurkottelevat länteen.” ja ”Ukrainan jakolinja ei ole mikään syvä kaivanto

maastossa, mutta ukrainaa puhuvat kansallismieliset asustavat suurelta osin maan kes-

ki- ja länsiosissa.”47

Tämän uutisoinnin takana tulkitsen lehden olevan huolissaan Ukrainan tilanteesta,

mutta lehti on kuitenkin uutisissa ottanut käyttöön huomaamattaan Venäjän käsityksen

ko. tilanteen syistä. Tällä tavalla Venäjän haluama informaatio valtaa alaa mediassa.

Uutisissa tulee hyvin selkeästi esiin se, mikä on mielenosoittajien perusasia: Januko-

vytš ja johto on vaihdettava. Esimerkkejä: ”Kaikki STT:n haastattelemat mielenosoitta-

jat (Kiovan keskustassa) ilmoittivat, etteivät palaa koteihinsa ennen presidentin eroa.”48

ja ”Presidentti Janukovytš pettää kansaa, haluamme muutosta ja elää vapaassa maas-

sa. Hän lupasi parantaa maan taloutta ja elinoloja. Päinvastoin. Hän on ohjannut tär-

keitä kauppoja lähipiiriinsä ja hänen poikansa on äkkirikastunut samalla, kun kansa

46 Kaleva 21.2.
47 Kaleva 21.2.
48 Kaleva 25.1.
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köyhtyy, kiovalainen Anna Klazesanzka sanoo.”49ja ”Meillä on vain yksi tavoite: vaih-

takaa nykyvalta. Olemme valmiita käymään sissisotaa. 50

Lehden uutisoimien Janukovytšin ja muiden vallanpitäjien erovaatimusten yhteenni-

vomisena pidän Ukrainan entisen presidentin Leonid Kravtšukin puhetta parlamentissa,

kun hän varoitti maan olevan sisällissodan partaalla.51

Helmikuun alkupuoli oli muissa uutisissa suhteellisen rauhallista, mutta kun 19.2. al-

kaen Maidanin aukiolla mielenosoitukset muuttuivat yhä verisemmiksi ja valta vaihtui

opposition ja Janukovytšin sopimuksen mukaisesti 21.2., ts. tapahtui ”Maidanin vallan-

kumous” sekä Janukovytšin samanaikainen pako, alkoi selkeä uutisten runsastuminen.

Sinällään tämä teema vaatimuksineen pysyy ennallaan, mutta uutena tulevat hyvin

esille vastakohtaisuudet länsi contra Venäjä. Sotšin kisat ovat ohi, Putin nousee esiin.

Palaan tähän kokonaisuuteen toisessa teemassa.

Kalevan mukaan Ukraina on Moskovalle ”lähiulkomaa”, ehkä kaikkein tärkein. Val-

tion luisuminen lännen syliin on pientä sen rinnalla, että Ukraina köyttäisi itsensä länti-

siin organisaatioihin. Tutkija Kristi Raik52 kiteyttää Ukrainan tilanteen lehden uutisessa:

”Ukrainassa on nyt vakava sisällissodan uhka. Venäjä suhtautuu mielenosoittajiin kiel-

teisesti ja haluaa estää Ukrainan suuntautumisen länteen. Vallasta kiinnipitävä Janu-

kovytš on riippuvainen Venäjästä.”53

Nämä uutisoinnit osoittavat jo täysin selkeästi sen, kenen ehdoilla toimitaan: Täysin

yksiselitteinen vastaus on ”Venäjän ehdoilla”. Niin lehden kuin tutkijankin näkökulma

on Venäjän. Taustalla on tuo käsite ”lähiulkomaa”, joka oikeuttaa Venäjän haluamiinsa

toimiin. Tulkinnassani syntyy mielikuva lännen menettelystä, jonka mukaan Venäjä voi

menetellä lähiulkomaansa kanssa kuten haluaa.

Kun Janukovytš on paennut, Kaleva käyttää ensimmäisen kerran 23.2. mielenosoitta-

jista nimeä vallankumoukselliset. Tämän päivän jälkeen vallanvaihtotapahtumaa aletaan

yleisesti nimittää ”Maidanin vallankumoukseksi”.

Sotšin kisat on ohi ja Venäjä antaa tiukkaa ja selkokielistä palautetta em. kumouksen

jälkeen maan pääministerin Dimitri Medvedevin sanoin. Tämän mukaan Ukrainassa

tehtiin aseellinen kapina. ( Tarkemmin seuraavassa teemassa.)

49 Kaleva 21.1.
50 Kaleva 2.2.
51 Kaleva 30.1.
52 Ulkopoliittisen instituutin (UPI) vanhempi tutkija.
53 Kaleva 18. ja 19.2.
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Tilanne on muuttunut radikaalisti: mielenosoittajien perusvaatimus oli toteutunut ja

Janukovytš oli paennut ja uusi hallinto oli ottanut vallan, mutta myös Venäjän esiintulo

aktiivisuuden kasvamisena tilannetta kaikin puolin havainnoivaksi on merkillepantavaa.

Kaleva käsittelee hyvin monipuolisesti asialinjalla tätä teemaa. Lehden linjaus on

selvä: Janukovytšin ja muun hänen aikaisensa johdon on väistyttävä. Väistymiseen on

päästävä neuvottelemalla, ei väkivallalla. Lehti on pettynyt, kun tapahtuu väkivaltaisia

kuolemantapauksia. Joka tapauksessa lehti tukee tapahtunutta ”Maidanin vallankumous-

ta”. Käsittely tapahtuu täysin poliittis-yhteiskunnallisella turvallisuuden alueella. Kai-

kissa pääkirjoituksissa ja pääosassa muissakin uutisissa on historiallinen ulottuvuus kir-

joitetussa muodossa. Ulottuvuus saa uutisen elämään hyvin lukijalle mitä/miksi muo-

dossa. Lukijana tulkitsen lehden vahvistavan kantaansa viitteen mukaanotolla. Samalla

lehti saa lukijan todennäköisesti ajattelemaan asiaa lehden haluamaan suuntaan. Tässä

tilanteessa Kalevan kanta on selvä: Ukrainan on itse saatava valita tiensä ja sisällissotaa

on varottava viimeisen asti. Lehden kanta ja historialliset viitteet yhtyvät täysin.

Ilta-Sanomat puolestaan uutisoi tätä ensimmäistä teemaa tammikuussa hyvinkin

niukasti. Lehti käsittelee asiaa yhdessä pääkirjoituksessa ja kahdessa muussa uutisessa.

Näissä lehti yhtyy teemaan. Erityisesti lehti pelkää Venäjän puuttuvan Ukrainan asioi-

hin esim. kuten Georgiassa tapahtui vuonna 2008.

Uutiset esittävät Janukovytšin vastaisen opposition vaatimuksia muutokseen erityi-

sesti kahdesta syystä: – Janukovytšin hylkäämästä EU:n kanssa neuvotellusta lähenty-

missopimuksesta, ja – tämän käskemästä mielenosoitusten tukahduttamisesta voimakei-

noin.

Hyvin monet uutisista on kirjoitettu muotoon, jossa myyvä sensaatio, esim. väkival-

ta, paistaa läpi.

Uutiset keskittyvät poliittis-yhteiskunnalliselle kentälle ja lähihistoria on voimak-

kaasti esillä. Tässä korostuu Venäjän sotilaallinen uhka ja Janukovytšin vilpillisyys vaa-

leissa vuonna 2004. Lisäksi Balkan liittyy historian viitteisiin. Täten sisällissodan mah-

dollisuus on selkeä olletikin, kun oppositio haluaa Janukovytšin vallasta vaikka väkival-

lalla.

Esimerkit puhuvat puolestaan: ”Väkivallalla vastaamaan väkivaltaan…Myös histo-

rialliset seikat painavat. Janukovytš valittiin presidentiksi ensimmäisen kerran vuonna

2004 vilpillisissä vaaleissa… vuonna 2010 hänet valittiin, mutta nyt osa ukrainalaisista
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on kyllästynyt hänen Venäjä-sympatioihinsa. ”54 ja lehti ennakoi Janukovytšin eroa uu-

tisoimalla: ”Presidentti sairauslomalle…Puolusti toimiaan Ukrainan kriisin aikana ja

väitti eroaan vaativan opposition vain provosoivan levottomuuksia…Osa oppositiosta

epäilee presidentin sairauden todellisuudessa olevan tekosyy, jolla hän saa ostettua

itselleen lisäaikaa.”55

Lehti esittää Ukrainan tulevaisuuden vaihtoehdot: ”poliisivaltio, kompromissi tai si-

sällissota…” Perustilanne Ukrainassa on se, että kyseessä on korruptoituneen eliitin ja

kansan välinen vääntö, jossa taustalla vaikuttaa EU:n ja Venäjän välinen kiista maasta.

”Kiovassa puhkesivat eilen tähän mennessä verisimmät mellakat… Väkivaltaisuuksissa

oli myöhään illalla kuollut ainakin 18 ihmistä”, sekä ”Mielenosoittajat vaativat Janu-

kovytšin eroa ja vuoden 2004 perustuslain palauttamista, joka siirtäisi valtaa presiden-

tiltä parlamentille.”56

Ukrainan nykyisessä asemassa on vastakkain kansa sekä kaiken korruption ydin: pre-

sidentin hallitus ja eliitti. Presidentti hallituksineen toimii ilmoituksensa mukaan terro-

risteja vastaan. Voimassaoleva perustuslaki korostaa presidentin valtaa. Presidenttiin

kyllästynyt kansa puolestaan haluaa voimaan vanhan perustuslain, joka korostaa parla-

mentin valtaa. Tulkitsen lehden perusajatuksen olevan sisäisen yhteiskuntajärjestyksen

puolesta puhumista. Se sisältää varoituksen vallan avulla kansasta erottautumisesta.

Saman päivän pääkirjoitus kiteyttää tilanteen juuri vallankumouksen alla: ”Tutkija

Kristi Raik sanoo Ukrainan hallinnon väkivallan menneen niin pitkälle, että sovintorat-

kaisua on vaikea ajatella.” ja ”Pahimmissa uhkakuvissa on Ukrainan valtio hajoamisen

ja sisällissodan vaarassa.”57

Lehti todistaa uutisoinnillaan Janukovytšin perhedynastian muodostumisen ja esittää

myös todisteet siitä, että Janukovytš oli antanut käskyn tulittaa väkijoukkoja Maidanis-

sa, jonka seurauksena kuoli ainakin 81 ihmistä ja noin 600 loukkaantui.58

Kun vallankumous on tehty, ei lehti ole ollenkaan varma, että tilanne rauhoittuu,

koska jäljellä on Krimin niemimaan kysymys. Alue on ruutitynnyri Ukrainan sisällä ja

siellä on valmiutta Kiovan uuden hallinnon vastustamiseen. (Tarkemmin seuraavassa

teemassa.)

54 Ilta-Sanomat (myöh. IS) 23.1.
55 IS 31.1.
56 IS 19.2.
57 IS 20.2.
58 IS 25.2.
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Ilta-Sanomien uutisointi teeman asiasta on täysin toimiva. Sekin lähestyy teemaa li-

ki samanlaisin argumentein kuin Kaleva. Kuitenkaan Ilta-Sanomien teemaan liittyvät

asiat eivät ole niin kattavia kuin Kalevan vastaavat. Muutoin on todettava, että lehti ot-

taa esiin uutisointiin keskeisen kriisialueen: Krimin niemimaan. Aihe on yhden uutisen

pääteema ja se valottaa paremmin kuin Kaleva Krimin kokonaistilannetta. Ilta-

Sanomien historiallisten viitteiden käyttö on samoilla perusteilla kuin Kalevassakin, ne

taustoittavat uutista ja vahvistavat lehden kantaa.

1.2.2. Teema: Länsi vastaan Venäjän voimapolitiikka.

Taustaa

Länsi on lehtien käsittelyssä USA, EU ja Nato. Tällaisen ajattelun peruslähtökohtana on

Putinin käsittelemänä länsi; Länsi on hyvän ja konservatiivisia perusarvoja vaalivan

Venäjän aktiivinen, paha vihollinen ja sen johtajana on USA. Pahan ydin on Nato. Koko

lännen yksiselitteisenä tehtävänä on saartaa Venäjä ja pitää se nöyryytettynä heikkouden

tilassa.

Länsi itse näkee olevansa demokratian ja oikeudenmukaisuuden ilmentymä. Lännen

mukaan Venäjän demokratian kehitys on pysähtynyt ja jopa huonontunut siitä, mihin se

kehittyi vuoden 1991 Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen.

Tämä kahden näkemyksen ristiriita on syntynyt, vahvistunut ja jäänyt pysyväksi län-

nen ja Putinin johtaman Venäjän välille. Joka paikassa on perustoimijana epäluulon

täyttämä kilpailutilanne.

Kaleva tarkastelee teemaa yhdessä kolumnissa ja yhdeksässä muussa uutisessa, yh-

teensä 10 uutisoinnissa.

Venäjä pelaa nollasummapeliä, jossa se on jo aiemmin painostanut Armeniaa,

Georgiaa ja Moldovaa ja johon se lisää Ukrainan; tässä pelissä maat eivät voi syventää

toimiaan EU:hun. EU on tahtomattaan joutunut mukaan ja sen on oltava uskottava omil-

le arvoilleen, ts. Ukrainan on itse päätettävä omasta kohtalostaan. Ukrainan vakaus on

EU:n keskeinen tavoite.

Esimerkkejä teemasta: ”Ukraina on viime viikkojen aikana syöksynyt sisällissodan

partaalle. Mikäli maan sisäiseen kriisiin löydetään rauhanomainen ratkaisu, se tulee

olemaan merkittävä voitto eurooppalaisille arvoille ja tappio Venäjän harjoittamalle

voimapolitiikalle.” ja ”EU:n uskottavuus vaatii, että unioni on tässä tilanteessa valmis
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puolustamaan omia arvojaan ja periaatteitaan…Ratkaisun avaimet ovat kuitenkin uk-

rainalaisten käsissä.”59

Miksi Venäjä uhoaa? Vastauksen voi aloittaa Putinin vuonna 2008 antamasta ilmoi-

tuksesta, joka perustuu keisariaikaiseen ajatteluun. Sen mukaisesti Ukraina on keinote-

koinen kokonaisuus. Tällä perusteella Ukrainan olemassaolo kiistetään tai sen identi-

teettiä ei juurikaan arvosteta. Jos Ukraina toimii toisin kuin Venäjä haluaisi, on aina

kysymyksessä ulkopuolisen tahon juoni.60

Ukrainan tapauksessa ulkopuolinen taho on aina länsi. Tämä lännen juonittelu alkoi

korostua kaikissa Putinin Venäjän puheissa ja toimissa heti Sotšin olympiakisojen jäl-

keen. Ajatus seuraa punaisena lankana koko kriisin ajan, eikä se ole ollenkaan laimen-

tunut, päinvastoin. Tähän on lisättävä se, että monet venäläiset mm. Kremlin poliittinen

strategi Vladislav Surkov pitää Putinia taivaanlahjana sanoen vuonna 2011: ”Jumala on

lähettänyt Putinin pelastamaan maansa vaikeina aikoina.” Putin haluaa korjata Neu-

vostoliiton kaatumisen, jota hän pitää ”1900-luvun suurimpana geopoliittisena katastro-

fina”. Venäjän ”nöyryytys” on lopetettava ja kadonnut imperiumi on palautettava.61

Sen mukaan Venäjä ei enää salli EU:n ja Naton laajeta itään Venäjän etupiirille.

Perustilanne vastakkainasettelusta konkretisoituu Kristi Raikin kolumnissa 19.2. Kun

lukee kolumnin, jää miettimään nykyisen länsi vastaan Venäjä politiikan tuotoksia: eikö

mitään ole opittu 2. maailmansodan jälkeisestä historiasta?

Kristi Raik valaisee teeman ottamalla esiin perussyyn ja esittää rauhanomaisen rat-

kaisun merkityksen. Hänen mukaansa Ukraina on sisällissodan partaalla ja ensimmäiset

kuolonuhrit ovat jo tosiasia. Konflikti vaarantaa jo koko Euroopan turvallisuuden. Kriisi

on kansainvälisesti ajatellen Venäjän ja lännen vastakkainasettelua. Kriisi on myös mal-

li Venäjän oppositiolle. Lisäksi Ukraina on keskeisellä sijalla Putinin hellimässä Eu-

raasian unionissa. Ukraina ei Putinin mukaan voi olla samaan aikaan sekä länttä että

itää.62

Sisällissodan uhka on todellinen ja käsitykseni mukaan länttä pelottaa lähihistoria

monin tavoin: Balkan, Libya ja Syyria hyvin huonoina esimerkkeinä. Ukrainan tilan-

teessa on vastakkainasettelu länsi contra Venäjä käsinkosketeltavana. Venäjä on osoit-

tanut olevansa tosissaan vastikään sekä Tšetšenian että Georgian tapauksissa.

59 Kaleva 30.1.
60 Remy 2015, 261 – 262, ja van Herpen 2015, 18.
61 van Herpen 2015, 85.
62 Kaleva 19.2.
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Uhka väkivallan eskaloitumisesta aikaan sai sen, että tämän ajanjakson aikana EU

alkaa voimakkaasti ottaa kantaa Ukrainan tilanteeseen toivoen Janukovytšin hallinnolta

malttia ja valmiutta hakea kompromissia mielenosoittajien kanssa. Suomi sitoutuu tässä

vaiheessa selkeästi EU:n yhteiseen henkeen.

Moninaisia viestejä kulkee lehden uutisissa: ”Venäjän ulkoministeri varoitti perjan-

taina Euroopan unionia sekaantumasta Ukrainan asioihin. Ulkoministeri Sergei Lavro-

vin mielestä maan pitää antaa hoitaa itse omat ongelmansa.”63 ja ”EU:n ulkoministeri

Gatherine Ashton tuomitsee kaiken väkivallan Ukrainassa…Myös Yhdysvallat kehottaa

presidentti Viktor Janukovytšia lopettamaan väkivaltaisuudet…Myös ulkoministeri Erk-

ki Tuomioja (sd.) piti tiistai-iltana tilannetta vakavana. Hänen mukaansa maan hallitus

kantaa väkivallasta vastuun. Venäjän duuman ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja

Aleksei Puškov syytti tilanteesta länsimaita.”64

Näissä uutisoinneissa on hyvin selkeästi esillä lännen ja Venäjän täysin erilaiset nä-

kökulmat Ukrainan väkivaltaan. Länsi tuomitsee kaikenlaisen väkivallan Ukrainassa,

Venäjä puolestaan syyttää länttä sekaantumisesta Ukrainan sisäisiin asioihin, ja siten

Venäjä hyväksyy Janukovytšin käyttämän poliisiväkivallan.

Maidanin aukio muistutti 20. – 21.2. sotatoimialueelta. Sovittelevaksi tahoksi näihin

paljon uhreja vaatineisiin päiviin kiirehtivät lopulta EU:n kolmen maan, Saksan, Rans-

kan ja Puolan ulkoministerit. Vaikka EU:n mahdollisuuksia rauhantekoon epäiltiin, oli

sovintosopimus jonkinlainen voitto ainakin näille ulkoministereille.

Rahan, ts. taloudellisen avun merkitys tuli esiin neuvottelujen aikana. Mikäli Janu-

kovytš joutuisi väistymään, ei Venäjä luultavasti antaisikaan lupaamaansa lainaa. Tä-

män tilalle EU lupaili suurehkoa lainaa sen jälkeen, kun uusi hallinto on vakiintunut.

Vauhdittaakseen neuvotteluja EU määräsi 20.2. ensimmäiset pakotteet Ukrainan hal-

lintoa vastaan, jota se piti suurimpana syyllisenä väkivaltaan. Lehden mukaan pakottei-

den tarkoitus oli Janukovytšin hallinnon herättely siten, että se huomaa EU:n olevan

yhtenäinen ja tosissaan väkivaltaa vastaan. Välittömästi Venäjän ulkoministeri ilmaisi

pakotteiden olevan kiristystä.

Kun oppositio, kansa Maidanin aukiolla, vetoaa lännen apuun, on vastassa Januko-

vytš, joka kohtaa fyysisesti itänaapuri Venäjän Putinin muodossa. Kun presidentti va-

roittaa mielenosoittajia radikalisoitumisesta ja kun poliisi ampuu näitä kuoliaiksi, silloin

löytyy myös vastapuolelle aseita.

63 Kaleva 15.2.
64 Kaleva 19.2.
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Kun mielenosoittajat vaativat länsimyönteisen hallituksen nimeämistä ja Ukrainan

eroa Venäjän taloussopimuksesta, ilmenee selkeästi, että Ukraina on Venäjälle jopa tär-

kein lähiulkomaa; Venäjä ärähtää: EU ei saa puuttua Ukrainan ongelmiin.

Kalevan mukaisesti ”Venäjän pääministeri Dimitri Medvedev arvosteli maanantaina

kovin sanoin Ukrainan uusia vallanpitäjiä ja kutsui maan vallanvaihtoa aseelliseksi

kapinaksi. Jos Kiovassa ”kalašnikovien kanssa rehvastelevia kommandopipoja” pide-

tään hallituksena…Venäjällä on vaikeuksia työskennellä sellaisen hallituksen kans-

sa…Hänen mukaansa Venäjän intressit sekä Venäjän kansalaisten henki ovat uhattuina

Ukrainassa…Venäjän ulkoministeriön mukaan…maassa olevien venäläisten oikeuksia

rajoitetaan.”65

 Venäjän pääministeri Dimitri Medvedevin viestin selkeyttä ei voi moittia. Tämän

antaman lausunnon mukaan Ukrainassa tehtiin aseellinen kapina. Kun länsimaat hyväk-

syvät sen tuloksen, ne ovat väärässä. Tämä aiheuttaa sen, että Venäjän intressit sekä

kansalaisten henki ovat uhattuina Ukrainassa. Myös uusien valtaelinten laillisuus herät-

tää Venäjän hallinnossa suuria epäilyjä. Lisäksi Venäjän ulkoministeriö syyttää länsi-

maita siitä, että niillä on motivointina Ukrainan suuntaan vain geopoliittiset syyt.

Tulkitsen viestin varoituksena tulevasta, ts. Krimin tapahtumista. Viesti itse antaa

venäläisen näkökulman miksi-kysymykseen; toimintamalli on Venäjän omasta valikoi-

masta, kun lähtökohtana on perusdoktriinin mukaisesti ”venäläisten suojelu”. Koko tä-

män doktriinin perusta on van Herpenin mukainen imperiumin palautus. (vrt. s. 24) Ny-

ky-Venäjä on aina aloittanut halutessaan jonkinlaisen toimen, jolla uhria on painostettu.

Joskus se on väkivallaton painostus, joskus voimatoimi.

Kaleva käsitteli vakuuttavan monipuolisesti ja asiaperustein lännen ja Venäjän voi-

makkaasti näkyvää vastakkainasettelua kriisin kehittyessä lopuksi Ukrainassa vallan-

vaihtoon. Lehti osoitti poliittis-yhteiskunnallisen turvallisuussektorin moninaisuuden ja

sen, että tämän sektorin toimet ovat aina peruslähtökohtana muille sektoreille. Lännessä

poliittiset päätökset vievät aikaa, mutta ainakin ulkopuolisen näkökulmasta katsoen Ve-

näjän presidenttivaltainen järjestelmä toimii reaaliajassa. Tällöin Venäjä on se, joka

määrää mitä askeleita, mihin suuntaan ja milloin otetaan.

Historiallisesti  peruslähtökohtana  on  Putinin  käsitys  siitä,  että  Ukraina  ei  voi  olla

samanaikaisesti länttä ja itää. Venäjän näytöt nollasummapelissä ovat aivan lähihistori-

asta kiistattomia: Armenia, Georgia, Moldova.

65 Kaleva 25.2.
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Lehti toivoo, että EU on valmis puolustamaan omia arvojaan ja on auttamassa rau-

hanomaisen ratkaisun löytämisessä. Kalevan mukaan on pidettävä saavutuksena, että

EU, Suomi ml., pystyy toimimaan yhtenäisenä.

Kaleva on huolissaan tapahtumien jatkosta ja pelkää aidosti sisällissotaa; Balkan hy-

vin läheltä sekä ajallisesti että geopoliittisesti, on tässä suhteessa synkkä esimerkki.

Lehti ottaa historiasta esiin johonkin turvallisuuspoliittiseen tilanteeseen liittyen vain

huonoja asioita pelottavina näyttöinä tulevasta/ jo olevasta pahasta. Tällä tavalla lehti

toivoo tulkintani mukaan, että lukijat pystyvät tiedostamaan mahdollisen pahan olemuk-

sen eri näkökulmista. Oivaltamisen jälkeen lukija sitten vakuuttuisi, miksi lehden esit-

tämää kantaa on pidettävä parhaana.

Ilta-Sanomat käsitteli teemaa hyvin vähäisessä määrässä siten, että yhtään uutista ei

ole rakennettu tämän teeman ympärille. Asiasta on mainintoja eri uutisointien sisällä ja

lännestä nähdyt peruspelot Venäjän toimista Georgian ja Tšetšenian tapaan lehti esittää

kuten Kalevakin. Muu uutisointi lännen ja Venäjän vastakkainasettelusta jää parin haja-

huomion varaan. Ukrainan oma jako länsi/itä esitetään kylläkin kohtuullisesti.

Myös Ilta-Sanomat ennakoi kriisin seuraavaa vaihetta ts. sitä, että Krimillä, Ukrainan

ruutitynnyrissä, tapahtuu todennäköisesti jotakin. Uutisen anti on lehden parasta käsitte-

lyä tässä jaksossa.

Esimerkit uutisesta: ”Fasistit ovat ottaneet vallan Kiovassa” ja ”Venäjä: Meidät on

hylätty, ota meidät takaisin” sekä ”kun taas puolestaan tataarit…, jotka kannattavat

Kiovan katumielenosoittajia ja vastustavat kaikkia yrityksiä siirtää Krimiä Venäjän

käsiin.”

Lehti kuvaa niemimaan venäläisen väestön venäjämyönteisiä tuntoja, mutta myös

Ukrainan uutta hallintoa tukevien tataarien toimia. Kun Janukovytš on paennut tuntevat

venäjämieliset uuden hallinnon uhkaksi, kun taas tataarit historiaan vedoten tuntevat

Venäjän uhkaksi.66

Tulkintani mukaan lehden välittämä tieto ja usko tulevasta viittaa suunniteltuihin tu-

levaisuuden tapahtumiin ja venäjämielisten avuntarpeen suunta on yksiselitteinen: Ve-

näjä. Tataareja tullaan siinä vaiheessa mitä suurimmalla varmuudella kohtelemaan lap-

sipuolen asemassa olevina.

66 IS 25.2. koskee koko Krimin käsittelyä.
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Molemmat lehdet tarjoavat useita kertoja lukuisia historiallisia viitteitä sisällissodis-

ta ja erilaisista poliittis-sotilaallisista toimista mm. 2. maailmansodan ajoilta ja vast-

ikään Balkanilta. Poimin esiin muutaman: – Stalin miehitti Baltian, – Hitler jakoi Tšek-

koslovakian ja – Putin soti entistä sosialistista neuvostotasavaltaa vastaan.

1.2.3.Teema: Suomen puolustamisen vaihtoehdot.

Kaleva korostaa teeman merkitystä käsittelemällä sitä kolmessa pääkirjoituksessa ja

lisäksi yhdessä muussa uutisessa. Lehti analysoi puolustuksen vaihtoehdot ja linjaa sel-

keästi oman kantansa.

Lehden lähtökohtana teeman pohdinnalle on juuri Ukrainan kriisi. Kriisi keskellä Eu-

rooppaa osoittaa, että aseellinen toiminta on maanosassa mahdollinen. Koska kriisin

osapuolena, ainakin voimallisena taustavoimana, on Venäjä, on Suomen tarve tutkailla

puolustuskykyään. Venäjän kanssa Suomella on ollut lukuisia konflikteja, joissa on ol-

lut kyse jopa kansakunnan olemassaolosta.

Suomen puolustamisessa lehti lähtee koko alueen puolustamisesta. Tähän doktriiniin

se hakee vaihtoehtoja. Vaihtoehtoja on tarkasteltava, koska Puolustusvoimia kohdannut

supistuslinja vie viimeisetkin rippeet uskosta puolustaa koko maan aluetta. Nyt on olta-

va valmis solmimaan suuriakin muutoksia vaativia sotilaallisia sopimuksia yhteistyössä

toisen sopijapuolen kanssa. Tällöin mahdollisuudet ovat Ruotsi ja/ tai Nato.

Lehti toteaa Ruotsi-kortin tuoneen shokkihoitoa, koska Ruotsilla ei ole uskottavaa

alueellista puolustusta, eikä se pystyisi puolustautumaan hyökkäystä vastaan kuin vain

yhden viikon. Koska EU ei ole sotilaallisen turvallisuuden foorumi, jää jäljelle se liitto,

johon pääosa Euroopasta luottaa, Nato.

Esimerkkejä: ”…Ruotsin puolustusvoimien komentaja on paljastanut, että Ruotsi

pystyisi puolustautumaan hyökkäystä vastaan vain viikon ajan. Karu tosiasia on, että

Ruotsilla ei ole edes uskottavaa alueellista puolustusta.” ja ”Ruotsin puolustuksen mu-

reneminen on huolestuttava ilmiö, sillä maailmanhistoria ei tunne tapausta, jossa soti-

laallinen tyhjiö ei olisi täyttynyt.”67 Lisäksi: ”On pään pensaaseen panemista, ellei uh-

kakuvista ja niihin liittyen sotilaallisesta liittoutumisesta keskustella avoimes-

ti…yhteistyön (sotilaallinen) rakentelu Ruotsin kanssa on yhtä kuin kaksi sokeaa neu-

voisi tietä toisilleen.”68

67 Kaleva 14.1.
68 Kaleva 22.1.
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Koska Nato-kynnys on Suomessa poliittisesti korkea, on uhkakuvista voitava keskus-

tella. Yhteistyö Ruotsin kanssa siten, että se ratkaisisi puolustuskykymme positiivisesti,

on utopiaa. Lehti tuo esille mm. rahakysymyksen ja sen, että alan ammattilaisista, up-

seereista, 80 prosenttia ei enää usko itsenäiseen puolustukseen.

Luontevimpana ratkaisuna lehti pitää Ruotsin ja Suomen samaa tahtia olevat ratkai-

sut Naton kanssa. Suomi ei voi yksin jäädä Itämeren puskurialueeksi.

Linjaus on selkeä. Jos Suomi jää yksin, kuten 1930-luvulla, on maa uudestaan kovan

paikan edessä; jäljet pelottavat. Toimiminen ennakkoon on sitä, mikä sisältyy hyväksi

koettuun kansanviisauteen: ”Ei vara venettä kaada.”

Suomen sotilaallinen selviäminen on lehden mukaan hyvin vähäisen nuoran varassa.

Syitä on kolme: – materiaalin uushankintojen laiminlyönti, – joukkojen kertausharjoi-

tusten peruuttaminen ja – pahimmassa tapauksessa todennäköinen omien voimien riit-

tämättömyys. Lehti pitää oikeana aiottua materiaalihankintoihin 50 miljoonan euron

vuosittaista lisäystä. Lisäksi kertausharjoitusten määrää pitää nostaa aiempien vuosien

tasoon. Lehti konkretisoi vielä asiaa alueen kansanedustajille suunnatulla kysymyksellä

yllä olevista asioista ja ylivoimainen enemmistö (10/13) oli samaa mieltä.

Lisäksi uutinen ottaa myönteisen kannan Nato-jäsenyyteen. Sen mukaan, kun kylmän

sodan jälkeen USA suhtautui jäsenhakemuksiin ilman suurvaltapoliittisia ja/ tai ideolo-

gisia painotuksia, on Natosta tullut lopullisesti jäsenmaidensa puolustusliitto. Keskuste-

lu on paikallaan ja tulkintani mukaan lehti haluaa historiallisesti (viimeinkin) käännet-

täväksi esiin uuden turvallisuuspoliittisen lehden sotilaalliseen sektoriin liittyen: ”Suomi

Naton jäseneksi.”

Esimerkki teemasta: ”Suomella on yhä tarve uskottavalle alueelliselle puolustukselle

maantieteellisen sijaintinsa vuoksi…Naapurissa on alueellinen suurvalta Venäjä omine

pyrkimyksineen.” ja ”Mahdollisesta Nato-jäsenyydestä olisi käytävä järkevä ja kiihko-

ton keskustelu…Naton strategiaan kuuluu vakuuttava aluepuolustus…kukin jäsenmaa

on vastuussa myös oman alueensa puolustamisesta, Naton tuella.” ja ”Suomi joutuu

tekemään kipeitä päätöksiä maanpuolustuksen tulevaisuudesta tai asevelvollisuudes-

ta.”69 Lehti esittää Suomen ulkoministerin käsityksen turvallisuuspolitiikan muutostar-

peesta ja uutisoi ministerin linjaukset: ”Suomi ja Ruotsi ovat sitoutuneet neuvottele-

maan toistensa kanssa etukäteen turvallisuuspolitiikkaan liittyvistä kysymyksistä” sekä

”samatahtisuus koskee myös mahdollista Nato-ratkaisua…Naton suuntaan ei ole ole-

69 Kaleva 13.2.



30

massa syvempiä paineita tai tarpeita tällä hetkellä hallituksella, enkä näe siihen tarvet-

ta seuraavallakaan hallituksella”.70

Uutisen mukaan Suomi ja Ruotsi kulkevat yhtäjalkaa turvallisuuspolitiikkaan liitty-

vissä kysymyksissä. Tämä teema pätee myös Nato-kysymyksessä. Kuitenkaan Suomen

ulkoministeri ei lämpene puolustusliittoajatukselle, vaikkakin yhteistoimintamuotoja

lisätään. Suomella ja Venäjällä ei ole ulkoministerin mukaan ongelmia, on vain paljon

käytännön työtä.

Tulkinnassani ulkoministerin usko puheisiin on entisellään; hän uskoo Ruotsin sanal-

lisiin lupauksiin. Historia on kyllä toiminut toisin. Näin viimeksi EU:n jäsenyyskysy-

myksessä. Mikäli puolustussopimus olisi voimassa, se olisi ennakkoon näyttö yhteisestä

tahtotilasta alueen puolustuskysymyksissä. Se olisi selkeä vastaus kysymykseen miksi.

Kaleva tuo oman maan puolustuskysymykseen perusteltuja vaihtoehtoja, joissa luki-

ja saa vastauksen miksi-kysymyksinä. Lehti yhdistää luontevasti historian esimerkin

tähän poliittis-sotilaalliseen teemaan. Historian ulottuvuus on todella vaikuttava, kun

Kaleva esittää maailmanhistoriallisen totuuden sotilaallisen tyhjiön täyttymisestä. Lehti

todennäköisesti onnistuu tarkoituksessaan saada lukija pohtimaan ja keskustelemaan

asiasta.

Ilta-Sanomat ei tällä ajanjaksolla käsittele tätä puolustusteemaa sanallakaan. Asia

kyllä korjaantuu myöhemmin.

Ilta-Sanomien omina teemoina ovat Janukovytšin rikkaudet ja lähipiirin oligarkit se-

kä hänen pakonsa 21.2. Näihin lehti käyttää selkeästi myyntiin suunnattua sensaatioha-

kuisuutta. Tämän takia on selvää, että muu asiapitoisuus kärsii.

Käytännössä koko 22.2. tapahtunut uutisointi kriisistä keskittyi Janukovytšin ja oli-

garkkien esittelyyn, koska mielenosoittajien raivo kohdistui koko tätä eliittiä vastaan.

Esimerkkejä uutisista: ”…ei ole kyse vain presidentti Viktor Janukovytšin tulevai-

suudesta, vaan kokonaisesta häneen kytkeytyneestä ”perhedynastiasta”, jonka kerää-

mät rikkaudet ärsyttivät kansaa, ” ja ”Janukovytšin vallan takana on vuosia ollut jouk-

ko yltiörikkaita oligarkkimiljardöörejä. Nämä ovat neuvostoajan jälkeen kahmineet

haltuunsa liki koko maan talouselämän.71 Lisää: ”Etsintäkuulutettu Ukrainan vero- ja

valtiovarainministeri on virallisesti lomalla…Klimenko oli ennen valtiollista uraansa

energia-alan liikemies…Ukrainan mediassa on seurattu kiinnostuksella Klimenkon kel-

70 Kaleva 19.1.
71 IS 22.2.
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loja…vuonna 2012 hänellä oli ranteessaan jo reilut 30 000 euroa maksava…Vuonna

2010 hänen viralliset tulonsa olivat noin 8 500 euroa.”72

Janukovytšin pako esitetään tarkasti päivinä/ pakoreittinä. Lisäksi esitetään Ukrainan

uuden hallituksen etsintäkuulutus Janukovytšista ja tämän noin 50 henkilön lähipiiristä.

Heidät etsintäkuulutettiin ”rauhanomaisten mielenosoittajien joukkomurhasta” ja hei-

dät halutaan kansainvälisen rikostuomioistuimen eteen, jonka toimivaltaan vastaavat

rikokset kuuluvat.73

Janukovytšin ja hänen lähipiiriensä rikkauksien esittely tuo välittömästi esille sen

kaikenlaisen tavaran, jota on hankittu; on kalliit kellot, autot jne. ja rahan olemassa

varmistetaan ulkomaisilla tileillä. Historiallisesti tässä ei ole mitään uutta, toimintaperi-

aatteet ovat pysyneet samoina ikiaikaisesti yksinvaltaisesti hallituissa maissa.

1.3. Uutisoinnin vertailu

Kaleva mahdollisti lukuisilla asiapitoisilla uutisillaan lukijalle hyvän perustan teemojen

käsittelylle. Lehden keskeisiä uutisia olivat: – Venäjän voimakas esiintyminen lännen

syyllistäjänä ja doktriininsa mukaisesti ”venäläisten suojelijana”. – Paras kriisin ratkaisu

olisi rauhanomainen, sekä – Lehti aloitti koko tutkimusajan kestäneen keskustelun

Suomen turvallisuuspoliittisesta tilanteesta painopiste maamme puolustamisessa.

Ilta-Sanomat yhtyi ensimmäiseen teemaan. Muiden tilalle se tarjosi sitä, mikä pal-

veli myyntiä: Ukrainan johtavan rikkaan eliitin esittelyä.

1.3.1. Uutisoinnin sisältö

Tekstin sisältö

Kaleva uutisoi tapahtumista aikaisemmin ja huomattavasti enemmän kuin Ilta-Sanomat.

Lehden uutisointitapa asiapitoisena ja kiihkottomasti esitettynä sopii kaikenikäisille

lukijoille ja olen tällaisen kannalla, koska uutisoidaan reaaliajassa.  Lehden pääkirjoi-

tukset esittävät hyvin lehden linjaukset perustellen ne vastauksilla miksi-kysymyksiin.

Kalevan ”pikku uutisiksi” nimeämäni asiat olivat selkeästi monipuolisempia kuin Ilta-

Sanomien vastaavat. Toinen seikka, joka nostaa Kalevan monipuolisuutta, on lehden

72 IS 25.2.
73 IS 25.2.
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kolumnistien kirjoitukset. Lukija, joka haluaa perusteltua asiatietoa, tutkii varmasti teks-

tit, kun näkee tunnettuja kirjoittajanimiä.

     Tulkintani mukaan lehti saa lukijan lukemaan haluamiaan asioita eri näkökulmista.

Lehti pyrkii siihen, että nämä näkökulmat vahvistavat lukijaa omaksumaan sen kannan.

Lisäksi historian käyttö on luontevaa, eikä siihen sisälly mitään huonoja piirteitä, esim.

mitä minä sanoin. Näillä viitteillä lehti pystyy määrittelemään ja esittelemään oman

kantansa lukijalle ymmärrettävässä muodossa.

Ilta-Sanomien uutisoinnin vähäisestä määrästä tammi-helmikuun alkupuoli on näh-

tävissä se, mikä on lehden elinehto; se on sensaatioitten seuraaminen ja tällä ajalla ei

Ukrainan suunnalla ollut vielä ”rävähtänyt”. Lehden asioitten monipuolisuus suuntautui

(huom. en tutkinut asiaa) erilaisiin julkkis-uutisiin. Vasta Maidanin aukion verilöyly

18.2. herätti lehden siten, että se julkaisi tutkimusajan ensimmäisen kriisiä käsittelevän

pääkirjoituksen. Pääkirjoitus ei avannut lehden linjausta, ainakin tulkinnassani se jäi

kyseenalaiseksi. Uutisten otsikointi oli selkeästi sensaatiohakuista. Ajatellen lukijakun-

nan laajahkoa ikärakennetta otsikointi oli usein liiankin ”ottavaa” ja tulkitsen sen

myynnin tehostamiseen tähtääväksi herättämällä lukijan uteliaisuutta.

Historialliset ja turvallisuuspoliittiset viitteet

Kaikissa lukumäärään sisällyttämissäni uutisissa on viite historiaan siten, että pääkirjoi-

tuksissa se oli aina kirjoitettuna ja muissa uutisissa vastaavasti noin 60 prosenttisesti.

Lopuissa tulkitsin viitteen tekstin sisällöstä.

Turvallisuuspolitiikkaan liittyvät viitteet painottuivat pääsääntöisesti poliittis-

yhteiskunnalliselle sektorille, seuraavaksi sotilaalliselle ja sitten taloudelliselle sektoril-

le. Ympäristöasioihin ei viitattu tavullakaan.

Tekstin luettavuus

Molempien lehtien luettavuus oli asteikon yläpäästä. Se on hyvää ja asian suomeksi

ilmaisevaa kieltä. Tekstit eivät pyrkineet millään tavoin ”tieteelliseen knoppologiaan” ja

käytetyt lyhenteet esitettiin myös niiden perusmuodoissa. Täten lukija sai oikean tiedon

harvemminkin esiintyvistä lyhenteistä.

Muutosten huomioiminen

Molemmat lehdet reagoivat Ukrainan alueella tapahtuneisiin muutoksiin varsin hyvin

nostamalla uutismäärää. Näin tulivat voimakkaasti esiin kriisin verisin päivä 19.2.
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Maidanin aukiolla ja vallanvaihto 21.2., kun Janukovytš oli paennut ja uusi hallitus oli

aloittanut parlamentin hyväksymänä.

    Merkillepantavana pidin sitä, että molemmat lehdet, erityisen hyvin Ilta-Sanomat,

ennakoivat 25.2. kriisin jatkumisen tulevana keskuksena Krimin niemimaata.

Uutisoinnin luettavuus

Molemmat lehdet pyrkivät varmennettuun tietoon käyttämällä uutisten toimittajina taat-

tuja uutistoimistoja, kuten Reuters, AFP, STT. Venäläislähtöisen uutisoinnin suora käyt-

tö jäi lehdissä hyvin vähäiseksi. Syynä oli ilmeisesti sieltä tuotetun uutisoinnin tiukka

venäläismielinen propagointi.

Oman toimittajan työ paikan päällä antoi varmuutta tapahtumien identifioimisessa.

Sama työn luettavuustaso säilyi koko tutkimuksen ajanjakson, enkä mainitse siitä myö-

hemmin.

1.3.2. Uutisten lukumäärä

Kalevan uutiset

         Pääkirjoitukset        Kolumnit   Muut uutiset Yhteensä

Tammikuu   4              3           28        35

Helmikuu, ml. 25.2.   2              4           39        45

Yhteensä   6              7           67        80

Ilta-Sanomien uutiset

Pääkirjoitukset        Kolumnit             Muut uutiset             Yhteensä

Tammikuu    -              -            3          3

Helmikuu, ml. 25.2.    1              -            9        10

Yhteensä    1              -          12        13

Lukumääristäkin voi päätellä, että Kaleva paneutui Ukrainan kriisiin pontevammin ja

aikaisemmin kuin Ilta-Sanomat. Jo tammikuussa Kaleva alkoi pääkirjoituksissaan käsi-

tellä kriisiä ja linjasi pääkirjoituksissa ja kolumneissa omat kantansa lukijoille.

Tämän luvun tammi-helmikuun alkupuolen uutisointi oli Ilta-Sanomissa hyvinkin

vähäistä. Asiasta on nähtävissä lehden elinehto: myyvä sensaatio tai vastaava. Uutista-

pahtumien on ylitettävä lehden harkitsema kynnys, jotta lehti tarttuu asiaan. Nyt lehti
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tavallaan heräsi vasta Maidanin 18.2. verilöylyn tapahtumista ja kirjoitti pitkän hiljais-

elon jälkeen sekä pääkirjoituksen että neljä muuta uutista. Samalla lehti lähetti paikalle

oman toimittajansa.

Sitä perustelua vastaan, ettei ollut uutisoitavaa, sotii lukuisien eri maiden median

moninaisten edustajien jatkuva paikallaolo jo vuoden 2013 marraskuulta.

Varsinaiset suuret erot konkretisoituvat, kun vertaa lehtien keskinäistä uutisten mää-

rää keskenään samalta ajanjaksolta.

Uutisten lukumäärän keskinäinen vertailu

  Kaleva     Ilta-Sanomat

1. Pääkirjoitukset          6 kpl     1 kpl;

Ilta-Sanomien uutisten määrä on vain n. 17 prosenttia verrattuna Kalevaan.

2. Kolumnit          7 kpl      - kpl;

Ilta-Sanomien uutisten määrä on nolla prosenttia verrattuna Kalevaan.

3.Muut uutiset        67 kpl    12 kpl;

                Ilta-Sanomien uutisten määrä on vain n. 18 prosenttia verrattuna Kalevaan.

Kaikki yhteensä      80 kpl    13 kpl;

                 Ilta-Sanomien uutisten määrä on vain n. 16 prosenttia verrattuna Kalevaan.

Tällainen suuri ero ei voi olla vaikuttamatta tarjonnan monipuolisuuteen. Kalevan

uutisista tarjoutuu lukijalle laajempi asiapankki. Tällöin asioitten ymmärtäminen ja sitä

kautta tulkinta saa laajan pohjan vastata omiin miksi-kysymyksiin.
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2. KRIMIN LIITTÄMINEN VENÄJÄÄN 26.2. – 31.3.2014

2.1. Taustaa

Tässä luvussa käsittelen molempien lehtien uutisointia tulkitsemieni pääteemojen perus-

teella ajanjaksolla 26.2. – 31.3.2014. Käsittelen teeman kerrallaan molempien lehtien

osalta ja vertaan saamiani lehtikohtaisia analyysejä.

Kalevassa oli tällä ajanjaksolla kriisiä käsittelevää uutisointia seuraavasti: Pääkirjoi-

tuksia 18, kolumneja 32 ja muita uutisia 169, yhteensä 219 kappaletta.

Ilta-Sanomien vastaavat olivat: Pääkirjoituksia kuusi, kolumneja 10 ja muita uutisia

65, yhteensä 81 kappaletta.

Käsittelen tässäkin luvussa Kalevan uutisoinnit ensiksi, kuten 1. luvussa perustelen.

Tämän ajanjakson tärkeimmät kulminaatiopisteet olivat kronologisesti seuraavat:

Helmikuun loppu 26. – 28.2.2014

Maidanin vallankumouksen jälkeen olivat länsimieliset muodostaneet Ukrainan uuden

hallituksen. Miltei välittömästi, ts. 27.2. alkoi Krimillä tapahtua hyvin ratkaisevia muu-

toksia. Tällöin pääosin venäläisistä asemiehistä muodostettu tunnukseton osasto valtasi

Krimin parlamentin 27.2. ja aloitti välittömästi koko niemimaan miehittämisen lisävoi-

mien avulla. Ukrainan hallitus vastusti vain sanallisesti.74

Kuten edellisen luvun sisällön vertailussa ilmeni, on huomionarvoista, että molem-

mat tutkittavat lehdet ennakoivat tapahtumia 25.2. uutisoinnillaan.

Maaliskuu 2014

Venäjä nimesi presidentti Vladimir Putinin ilmoituksella Ukrainan vallanvaihdon val-

lankaappaukseksi. Venäjän parlamentti valtuutti 1.3. joukkojen lähettämisen Ukrainaan

(kirjoittaja: jälkikäteen). Krimille muodostettiin venäläismielinen hallitus. Hallitus päät-

ti ilman Ukrainan hallituksen lupaa järjestää 16.3. kansanäänestyksen Krimin liittämi-

sestä Venäjään. Näytösäänestyksessä jäi mahdollisuudeksi vain liittäminen Venäjään.

Liittämisen puolesta äänesti 97 prosenttia, kun yli 80 prosenttia äänioikeutetuista kävi

vaaliuurnilla. Tuloksen totuudenmukaisuutta on vahvasti epäilty, koska Krimillä oli

vuoden 2012 vaalien perusteella yli viidennes erittäin ukrainalaismielisiä. Tämä osuus

74 Remy 2015, 265 – 266 ja 268.
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ei näkynyt kansanäänestyksen tuloksissa ollenkaan. Presidentti Putin allekirjoitti 21.3.

Venäjällä lain, jolla Krimin liittäminen Venäjään vahvistui.75

Koko Ukrainan tilanne vaikutti maaliskuun lopulla jopa stabiloituvan, kun sekä Uk-

rainan keskushallinto että länsi ottivat Krimin Venäjään liittämisen tapahtuneena tosi-

asiana. Kuitenkin Itä-Ukrainassa, maan venäläismielisimmällä alueella Krimin jälkeen,

alkoi Krimiin verrattavia tapahtumia.

2.2. Uutisten temaattinen analyysi

2.2.1. Teema: Venäjän ja Krimin yhteys

Taustaa

Lähestyn tätä teemaa peruskysymyksellä miksi. Miksi Venäjä tuntee läheistä yhteyttä

Krimin niemimaahan ja miksi Krimin venäläismieliset tuntevat Venäjän Äiti-Venäjäksi,

joka siunaa heidän tulonsa takaisin kotiin? Ovatko nämä yhteydet kielellisiä vai histori-

allisia vai näiden sekoitus? Mikä on niemimaan sotilaspoliittinen vaikutus yhteyteen?

Mikä tekee Krimistä Venäjälle pyhän?76  Miksi Ukrainan oli asiallisesti katsoen helppo

luopua Krimistä? Tutkin, löytyykö lehtien uutisten perusteella vastauksia tähän perusta-

vaa laatua olevaan miksi-kysymykseen.

Jyrki Iivosen77 mukaan historiallisesti Krim on kuulunut Venäjään vasta vuodesta

1783, jolloin Venäjän valtakunta oli jo vuosisatoja laajentunut pohjoisesta itään ja ete-

lään. Tällöin alkoi niemimaan johdonmukainen venäläistäminen, joka huipentui Stalinin

toimeenpanemaan tataarien karkotukseen vuonna 1944. Vasta perestroikan aikaan tun-

nustettiin tataarien muutto-oikeus takaisin ja heitä on nykyisin noin 12 prosenttia väes-

töstä. Myös ”pyhä-käsitettä” pitää Iivonen ongelmallisena: mistä alkaen/ kenen toimesta

pyhyys julistetaan.78

Jo Zbigniew Brezinski79 ilmaisi huolensa Ukraina/ Venäjä yhteydestä, kun hän kir-

joitti vuonna 2012: ”Ei voida korostaa riittävästi, että ilman Ukrainaa Venäjä lakkaa

olemasta imperiumi, mutta kun Ukraina on lahjottu ja sen jälkeen alistettu, Venäjästä

tulee sen jälkeen automaattisesti imperiumi.” Tšekin presidentti Vaclav Havel ilmaisi

75 Remy 2015, 266 – 268.
76 Kaleva 5.12.
77 Helsingin ja Tampereen yliopiston valtio-opin dosentti.
78 Kaleva 23.12.
79 USA:n entinen ulkoministeri.
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huolensa samasta asiasta jo vuonna 1997: ”Olen sanonut tämän usein, jos länsi ei va-

kauta itää, itä vie vakauden länneltä.”80

Tulkitessani tätä vastakkainasettelua on mielessäni lähtemättömästi Kalevan kolum-

nin lyhyt, selkeä ja iskevä määritelmä totuuden vaihtelusta. Määritelmän mukaan Kri-

min tilanteeseen sidottu totuus on: ”Vallitsevan venäläisen totuuden mukaan Krim pa-

lasi kotiin ja tapahtui oikeus. Vallitsevan läntisen tulkinnan mukaan Krim anastettiin

voimakeinoin ja oikeudettomasti.”81

Koko tämän teeman kattavana viitteenä on poliittis-yhteiskunnallinen sektori. Histo-

rialliset ulottuvuudet ovat käsin kosketeltavia ja löydettävissä pääosin keskiöstä Venäjä,

Ukraina ja länsi.

Käsittelen teeman laajuuden takia sen viitenä osa-alueena. Ne ovat imperiumin pa-

lautus, historiallinen yhteys, omien kansalaisten suojelu, Krimin separatismi ja Krimin

Venäjään liittämisen helppous.

Kaleva jatkoi monipuolista uutisointia myös tästä teemasta neljässä pääkirjoitukses-

sa, 16 kolumnissa ja 26 muussa uutisessa, yhteensä 46 uutisoinnissa. Uutisoinnit eivät

keskity pelkästään teeman yhteyksien esittämiseen ja mahdollisiin tulkintoihin tapahtu-

mista ja syistä, vaan yhteyksiä esitetään muiden tapahtumien yhteydessä. Täten lukijan

on vaikeaa ja jopa mahdotonta saada selvyyttä kokonaisuudesta. Käsitykseni mukaan

koko tämä teema on niin monimuotoinen ja vaikea, että lehti välttelee kokonaisuuden

käsittelyä yhden tai kahden kattavan analyysin muodossa.

Määrällisesti uutisointien painopiste oli Krimin 27.2. tapahtuneen vallankaappauksen

jälkeisissä päivissä sekä Krimin 16.3. olleen ”kansanäänestyksen” ja 18. – 21.3. tapah-

tuneen Venäjään liitämisen jälkeisessä ajassa. Täten lehti tarjoaa ajantasatietoa lukijoil-

leen.

Imperiumin palautus esiintyy Kalevan kirjoituksissa tästä teemasta painokkaimmin.

Käsitteen perusta on Putinin ilmaisema ”Neuvostoliiton hajoaminen on ollut aikamme

merkittävin geopoliittinen katastrofi.”82  Tämän korjaamiseen tarvitaan sotilasvaltio ja

tällaisen valtion voima mitataan sotilaallisen voiman käytöllä. Venäjä on aina ollut täl-

lainen maa. Korjausliikkeet on aloitettu sekä Tšetšenian että Georgian sodissa. Korjaus-

liike jatkuu, kun strategisesti erittäin tärkeä Krim koko Mustanmeren aluetta hallitseva-

80 van Herpen 2015, 308.
81 Kaleva 26.3., toimittaja Markku Heikkilän kolumni.
82 Kaleva 26.3.
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na saatettiin takaisin Venäjän yhteyteen.83 Sevastopolin laivastotukikohta on symboli

Venäjän laivastomahdista ja sen merkitys on vain kasvanut ohjusaikana.84

Vilho Harlen85 mukaan ”pelko Venäjän laivastotukikohdan muuttamisesta lähivuosi-

na Naton tukikohdaksi ja ohjusten sijoituspaikaksi on mahdollisuus, joka Venäjällä on

otettu toiminnan perustaksi. Venäjän ”ennaltaehkäisevä toimi” Krimillä voidaan silti

tuomita, mutta sanoma on syytä uskoa.”86

Kun sama suurvalta on kautta aikojen tuntenut itsensä saarretuksi ja uhatuksi muun

maailman toimesta, on se aina historiallisena jatkumona toiminut kuvittelemansa uhan

torjumiseksi. Tällä hetkellä suurin uhka on Nato, joka on pystynyt levittäytymään enti-

sen Neuvostoliiton etupiirin alueelle. Nyt tuo uhka laajenisi Ukrainan, naapuriytimen

kautta. ”Venäjä on perinteisesti nähnyt muun maailman mörkönä, joka uhkaa sen ole-

massaoloa. Venäjällä puhutaan tämän tästä uhkaavasta tahosta, jolta se pitää pelas-

taa…Aivan erityinen mörkö Venäjälle on Nato…Venäjällä ei vain koskaan kysytä, miksi

Venäjän läntiset naapurimaat ovat yksi toisensa jälkeen hakeutuneet Naton jäseniksi.

Vikaa etsitään kaikkialta muualta paitsi peilistä.”87 Tässä Kyösti Karvonen lähestyy

asian pohjia kallioperiä luodaten. Tämän perusteella on löydettävä syy uhkaksi, jota

tällä hetkellä torjutaan; ja siinä se on selkeänä Harlen loogisesti perustelemana: Krim.

Koska syy on selvä ja lännen aiheuttama, Venäjä on mielestään oikeutettu poista-

maan syyn omalla mallillaan. Silloin Putinin toiminta Venäjän pelastajana vaatii voima-

politiikkaan perustuvan uhon. Uho toimii, kun Putin on saanut venäläiset uskomaan

asiansa: Neuvostoliiton aikainen imperiumi, ei ideologisena, vaan geopoliittisena, on

palautettava.88

Nyt tarvitaan vain viimeinen, yleensä tekaistu asia, jolla voimapolitiikka laukaistaan

liikkeelle: ts. ”venäläinen veri vaatii suojelua”. Jos on tarpeen, niin vielä avunpyyntö ja

uho päästetään liikkeelle. Näin on toimittu niin Neuvostoliitossa, Venäjällä ja muualla-

kin maailmalla!

Lehti on pettynyt Putinin Venäjään tuoden sen esiin:”Venäjän Ukraina-politiikkaa

on vaikea ymmärtää muuna kuin suurvaltaimperiumin epätoivoisena yrityksenä pitää

kiinni etuvartioasemastaan…Kaava on tuttu monista yhteyksistä toisen maailmansodan

jälkeiseltä ajalta. Siinä suhteessa Venäjä ei tee myönteistä poikkeusta edeltäjästään

83 Kaleva 26.3.
84 Kaleva 26.2.
85 Politiikan tutkimuksen emeritusprofessori.
86 Kaleva 31.3.
87 Kaleva 14.3. ja 23.3.
88 Kaleva 1.3., 26.3. ja 28.3.
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Neuvostoliitosta…Putininkaan työkalupakista ei löydy muuta kuin voimatoimet ja niillä

uhkaaminen.”89

Toimintatapaa voi nimittää jopa kaavaksi ja ainakin Venäjällä se menee helposti läpi

kansan suurella hyväksynnällä. Lopputuloksena on tuotos, jossa länsi seisoo toimetto-

mana kuten Unkarissa 1956, Tšekkoslovakiassa 1968 ja Afganistanissa 1979.

Näin toimii Putinin sotilaallisen voimannäytön puhtaaksi jalostama äärinationalis-

mi.90 Lopputuloksena Krim on osa Venäjää ja siitä Venäjä ei enää luovu.91 Asia koros-

tuu, koska Krim on Putinille ainakin pieni korvike kaatuneen slaavilaisen Euraasian

valtioliiton tilalle.92

Kun Krim oli liitetty Venäjään, tapahtuneen suuri merkitys ilmeni välittömästi kan-

san käyttäytymisessä Venäjällä. Kun ihmisille sattui vastoinkäymisiä, tämä Putinin väki

kuittasi asiat vain olankohautuksella ja sanomalla: ”Krimnaš.” ”Niin, mutta Krim on

meidän.” Kansa oli todella valtauksen takana; Venäjä oli taas jotain suurta.93

Lehti seuraa asiaa ja toteaa: ”Venäjän presidentti on nyt nostanut maansa samanar-

voiseksi voimapolitiikan pelaajaksi Yhdysvaltain rinnalle, jos se ei sovi teille, niin emme

voisi vähempää välittää, tuntui Putinin sanoma olevan.”94

Tulkintani mukaan Kaleva käsittelee teeman: ”Venäjän ja Krimin yhteys” perussyy-

nä Venäjän imperiumin palauttamista. Lehti uutisoi varsin perusteellisesti tämän teeman

osan asioita. Kun lisään näihin Putinin Venäjän pelastajana, on analyysini edelleen se,

että miksi-kysymykseen perusvastaus on ”Imperiumin palautus”. Tähän liittyvänä alla

jatkossa teeman käsittelyssä esittämäni syyt ovat vain perussyyn tuomia lisäyksiä, joilla

näennäisesti oikeutetaan toimia.

Lehden mukaan Ukraina ei ole mikä tahansa valtio Venäjälle, vaan historiallisesti ja

kulttuurillisesti hyvin läheinen naapuri. Ukraina jos mikä on Putinille ”lähiulkomaa”,

siis naapurimaa, jonka asioihin Moskova kokee olevansa oikeutettu puuttumaan.95

Historiallinen yhteys esiintyy aina Putinin puheissa, kun hän puhuu venäläisestä

Krimistä. Hänen mukaansa Krimin liittämisellä korjattiin Hruštšovin vuonna 1954 te-

kemä ”historiallinen vääryys”. Ilmoittaessaan 18.3. puheessaan, että Venäjä ei ota Ve-

näjälle muita Ukrainan osia kuin Krimin, hän kuitenkin teki samalla selväksi, että Kri-

89 Kaleva 4.3.
90 Kaleva 7.3.
91 Kaleva 19.3.
92 Kaleva 14.3. ja 28.2.
93 Kniivilä 2015, 215 – 217.
94 Kaleva 19.3.
95 Kaleva 28.2.
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mistä Venäjä ei enää luovu. Putinin mukaan ”sydämessämme tiedämme, että Krim on

aina ollut erottamaton osa Venäjää.”96

Kaleva ottaa esille tämän historiallisen yhteyden useampiakin kertoja: ”Venäjän pre-

sidentti Vladimir Putin puhui tiistaina kansanedustajille, ministereille ja aluehallinnon

edustajille maan suuresta historiasta, Neuvostoliiton romahduksen aiheuttamista ikä-

vyyksistä ja aikeista pistää länsi maksamaan Kosovosta. Lisäksi hän puhui laillisuuden

palauttamisesta Ukrainaan, jossa ”petolliset teeskentelijät, terroristit, russofobiat ja

antisemitistit” ovat ottaneet vallan ja jahtaavat laitonta vallankaappausta vastustanei-

ta.” ja ”…yleisö hurrasi ja hehkui kuin kansallissosialismin nöyryyttämässä Saksassa

1930-luvulla.”97

Viitatessaan historiaan Putin ei tuo kertaakaan (ainakaan Kalevan uutisoinnissa)

esiin, milloin Krim alun perin liitettiin Venäjään sodalla. Ainoastaan tuo ”historiallinen

vääryys” tapahtumineen vuonna 1954 tulee esille. Tulkitessani Putinin puheita historias-

ta, on helppo yhtyä erään Kalevan kolumnin sanomaan totuudesta ”että historiaa saat-

toi kirjoittaa uudestaan loputtomasti, kaiken saattoi peruuttaa, muokata ja perustella

uudestaan, sillä totuutta ei ollut.”98

Omien kansalaisten suojelu tarkoittaen Venäjän yli rajojensa suorittamaa ”venäläi-

sen väestön suojelua”, esiintyy lehden uutisoinnissa useita kertoja.

Voimassa olevan sotilasdoktriinin mukaisesti ”Venäjä oikeuttaa asevoimiensa käytön

suojellakseen Venäjän rajojen ulkopuolella olevia kansalaisiaan kansanvälisen oikeu-

den yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden ja Venäjän tekemien kansainvälisten sopimus-

ten mukaisesti.”99 Lehden mukaan doktriinin loppuosa ei ole koskaan toteutunut, alku-

osa kylläkin. Tällä kertaa se tapahtui Krimillä.

Venäjän mukaan ”venäläisväestöä halutaan lähteä pelastamaan ihmisoikeuslouk-

kauksilta.” Putin sai tehtävää varten parlamentilta laajat valtuudet asevoimien käyttöön:

”Lupa käyttää asevoimia Ukrainan ”yhteiskunnallis-poliittisen tilanteen normalisoi-

miseksi.”100

 Kalevan uutisointi ”venäläisten suojelusta” jättää tulkinnassani lukijalle mielikuvan,

että se olisi syy Venäjän toimiin. Kuitenkin lehti on ilmaissut muissa yhteyksissä, että

”imperiumin palautus” on perussyy (vrt. s. 39). Tällöin ”suojelu” on vain yksi palautuk-

96 Kaleva 19.3.
97 Kaleva 23.3.
98 Kaleva 26.3.
99 Kaleva 28.3.
100 Kaleva 2.3. ja 14.3.
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sen keinoista. Eräs esimerkki tarkoitushakuisuudesta ko. ”suojeluun” perustuen on se,

että asevoimien käytön määrite on laadittu niin väljäksi, että sitä voi soveltaa miten vain

haluaa koko Ukrainan alueella.

Krimin separatismi on usein esillä Kalevan uutisoinnissa. Sen lehti tuntee voimak-

kaaksi Venäjää tukevaksi asiaksi.

Kun Krimin tapahtumat etenivät yllättävänkin sopuisasti ilman väkivaltaa, on sen pe-

russyynä se, että ”Krimillä oli kyse Venäjän kannalta ideaalisesta separatismista.”101

Kun alueen väestöstä yli puolet on etnisiä venäläisiä ja tämä väestönosa tuntee syvää

ja pysyvää epäluuloa Kiovan uutta kansallismielistä hallintoa kohtaan peläten autono-

misten oikeuksiensa menettämistä, on noussut esiin vanha halu liittyä Venäjään. Alue-

parlamentti tuotti julkilausumia, jotka olivat eräänlaisia avunpyyntöjä. Tulkintani mu-

kaan nämäkin, kuten lopullinenkin ”avunpyyntö”, oli sovittu etukäteen Venäjän kanssa.

Tämä nosti voimakkaasti Venäjän mahdollisuuksia julistaa suurella volyymilla ”suoje-

lua”.

Lehden uutisointi paikanpäältä Krimiltä esittää selkeästi venäläisen vähemmistön

tunnot halusta Venäjän yhteyteen.

Esimerkki lehdestä: ”Krimin asema on viime päivinä noussut tapetille… siellä alu-

een johtavien poliitikkojen suusta on kuulunut vaatimuksia Krimin liittämisestä osaksi

Venäjää. Ukrainan alaisuudessa Krim on rämettynyt jonkinlaiseksi Neuvostoliiton ul-

komuseoksi. Krimillä pelätään, että jos kansallismieliset nousevat valtaan Kiovassa, on

Krimin tulevaisuus entistä synkempi…Jos Ukrainan hajoaminen lähtee toden teolla

liikkeelle, on Krim luultavasti ensimmäisiä alueita, joka heittää hyvästit Kiovan keskus-

hallinnolle. Se voisi tapahtua kansanäänestyksen kautta Kremlin rohkaisemana.”102

Tämä uutinen sinetöi mielestäni lopullisesti Kalevassa perusasiaksi sen, että Venäjä

on tässä kriisissä ylivertainen toimija muihin verrattuna. Tähän viittaavia ilmauksia: –

liittäminen Venäjään, – Neuvostoliiton ulkomuseo, – Krimillä pelätään kansallismielistä

Kiovaa ja – kansanäänestys Kremlin rohkaisemana.

Äskeinen ei poista sitä, että lehti ei käsittelisi muitakin asian osapuolia, mutta Venäjä

on aina taustalla. Esimerkiksi liittymishalun lehti uutisoi siten, että se ei ole riidatonta

alueen ukrainalaisilla ja tataarit ovat suoraan vastaan liitosta. Tämä väestöstä noin 12

101 Kaleva 18.3.
102 Kaleva 26.2.
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prosentin suuruinen osa haluaa oman autonomian. Tataarit boikotoivat kansanäänestystä

liittymisestä. Heille venäläisyys on pelko historian takia.103

Perustellessaan venäläisen väestön suojelua Krimillä Putin jätti tarkoitushakuisesti

kertomatta, että niemimaan väestöstä oli yli 40 prosenttia muita kuin venäläisiä. Näistä

yli neljännesosa, tataarit, ei missään tapauksessa halunnut liittyä Venäjään.

Kalevan uutisointi ontuu, kun se käsittelee Krimin väestöpohjan jakautumista; Lehti

ei esittele sitä. Tämän jakautumisen esittäminen olisi palvellut lukijoita ymmärtämään

perimmäisiä ristiriitoja ja mm. kansanäänestyksen kyseenalaisuutta.

Krimin Venäjään liittämisen helppous. Tulkitessani uutisointia sain selkeän vaiku-

telman siitä, että Venäjä tiedosti sen, että Ukraina ei ala taistelemaan Krimillä. Lisäksi

länsi oli jo etukäteen ilmoittanut, että se ei osallistu sotilaalliseen konfliktiin Ukrainan

takia.

Kaleva tuo esiin useita syitä, joiden perusteella Ukrainan uusi hallitus päätti tyhjen-

tää niemimaan sotilastukikohtansa ilman taistelua alueelle tunkeutuneita venäläisiä soti-

laita vastaan.

Perussyyksi tulkitsen Kalevan uutisoinnissa ainakin: – Ukraina ei halua sotaa, jonka

se tietää häviävänsä sekä – Krimillä ei lopulta ole niin väliä, koska venäläinen Sevas-

tospol on suuresti rajoittanut Ukrainan ulkopolitiikkaa ja taloudellisesti Krim on vaan

menoerä.104

Täten hallitus ratkaisi asian siten, että ”Ukrainan joukot eivät taistele maahantunkeu-

tujaa vastaan, mutta ukrainalaiset eivät myöskään antaudu.” Miksi ei taistele; siksi, että

Putin haluaa sen taistelevan. Mikäli taistelu syntyisi, voisi Putin hyökätä ukrainalaisia

vastaan ”apuun kutsuttuina”. Myös Krimin venäläiset osallistuisivat todennäköisesti

venäläisten joukkojen mukana taisteluun. Täten Ukrainan passiivisuus on täysin oikeaa

toimintaa.105

Tulkitsen, että Ukrainan parlamentin hyväksymä hallitus toimi hyvin viisaasti ohjeis-

taessaan sotavoimiaan Krimillä. Tämän ratkaisun mukaisesti Ukrainan joukot poistuivat

Krimiltä rauhanomaisesti 19.3.106 Sama perusratkaisu vaikutti myös siihen, että muu osa

Ukrainaa pysyi silloin kohtalaisen rauhallisena. Pieniä levottomuuksia alkoi kylläkin

103 Kaleva 16.3. ja 30.3.
104 Kaleva 17.3. ja 18.3.
105 Kaleva 6.3.
106 Kaleva 20.3. ja 21.3.



43

aika-ajoittain esiintyä Itä-Ukrainassa ja esim. Donetskissa vaadittiin mielenosoituksissa

kansanäänestystä Venäjään liittymisestä.107

Kaleva käsittelee teemaa Venäjän ja Krimin yhteys varsin moninaisesti uutisoinnis-

saan ainakin esittämistäni viidestä näkökulmasta. Kuten aiemmin on ilmennyt, Venäjän

presidentti oli jo vuonna 2008 julkituonut käsityksenään, että Ukraina on keinotekoinen

valtio. Tuon valtion kustannuksella Putin lähti toteuttamaan seuraavaa askelta impe-

riumin eteenpäinviemiseksi. Tämä askel oli Krimin haltuunotto.

Toimintatapaa voi nimittää jopa kaavaksi ja ainakin nyky-Venäjällä se menee hel-

posti läpi kansan suurella hyväksymisellä. Lopputuloksena on tuotos, jossa länsi seisoo

toimettomana, kuten Unkarissa 1956, Tšekkoslovakiassa 1968 ja Afganistanissa 1979.

Sama tapahtui aivan lähihistoriassa Tšetšeniassa ja Georgiassa. Nyt on kiitosten aika:

”Putin puhui…keskiviikkona, kun Kremlissä juhlittiin hurmioituneesti Krimin niemi-

maan liittämistä Venäjään. Rajaa siirrettiin tuosta vain ja taputettiin päälle, pikkuista

vaille, ettei ylävitosia läpsitty…Kremlin prameassa salissa roikkui henki, että tuhlaaja-

poika Krim on palannut rähjäisenä Äiti-Venäjän helmaan. Ja eihän äiti voi poikaansa

hylätä.”108

Kaleva keskustelee hyvin tämän teeman asioista poliittis-yhteiskunnallisella sektoril-

la. Itse määrittelemänsä historiallisen oikeutuksen perusteella Venäjä teki suuren kan-

sainvälispoliittisen toimen ja liitti Krimin itseensä. Lännen näkemyksen mukaan teko oli

vastoin kansainvälistä lakia.

Vaikka historiallinen ulottuvuus esiintyy tekstissä vain vähäisessä määrässä, on sen

läsnäolo selvää. Lukija tarvitsee vain lähihistorian perustiedot, kun hän yhdistää Krimin

tapahtumien kokonaisuuden vastaaviin. Teksteistä tulee automaattisesti esiin historian

vaikutus tässäkin kansainvälisessä tapahtumassa. Kaleva toistaa samaa historian asiaa

eri päivinä useissa uutisoinneissa, näin eritoten imperiumin palautus-osiossa. Tällä lehti

osoittaa lukijalle historian monipuolisen merkityksen haettaessa vastauksia miksi-

kysymykseen.

Lehden uutisoinnissa tulkitsen olevan kaksi puutetta. Ensiksi lehti ei käsittele 21.3.

tapahtuneen Krimin Venäjään liittämisen merkitystä ollenkaan. Kuitenkin liittämisellä

on kauas ulottuvat kansainvälis-poliittiset merkitykset. Asiaa olisi pitänyt käsitellä ihan

omana uutisena pääkirjoitustasolla.

107 Kaleva 18.3. ja 23.3.
108 Kaleva 23.3.
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Toiseksi, vaikka lehti analysoikin asioita jonkin verran muutamien pääuutisten rin-

nalla, olisi hyvä tehdä muutamasta tärkeimmästä kattava analyysi. Se korostaisi lehden

näkemystä. Tällainen tapahtuma oli mielestäni Putinin puhe Venäjän duumalle 18.3.,

kun hän perusteli Krimin liittämistä Venäjään. Tällaiset muutamat analyysit ovat ajatte-

levalle lukijalle olennaisia, kun hän haluaa tietää vastauksia miksi-kysymyksiin.

Ilta-Sanomat uutisoi tästä teemasta kolmessa pääkirjoituksessa, seitsemässä kolum-

nissa ja 29 muussa uutisessa, uutisointeja oli yhteensä 39. Uutisoinnin suuruusluokka oli

siten sama kuin Kalevan 46 uutisoinnissa.

Myös Ilta-Sanomien uutisointien määrälliset painopisteet ovat samat kuin Kalevalla,

ts. ajat 27.2. ja 18. – 21.3.

Ilta-Sanomienkin uutisoinnin kattavin sektori on poliittis-yhteiskunnallinen alue.

Imperiumin palautus on Ilta-Sanomissa painokkainta tästä teemasta.

Lehti toteaa Putinin näkemyksen Ukrainan keinotekoisuudesta ja Krimin olevan ruu-

titynnyrin Ukrainan sisällä. Jos Krimin venäläiset hakisivat apua, ei jää epäselväksi,

mistä apu kutsutaan, Venäjältä. Tämä tapahtuisi todennäköisesti jo lähiaikoina, koska

Kiova saattaa harkita muuttaa Krimin tilannetta. Tähän sopii hyvin Medvedevin ilmoi-

tus etukäteen: saatte apua, Kiovan kanssahan ei pysty edes keskustelemaan. Tällaisia

valmisteluja on tapahtunut lukuisasti kautta historian: valmistellaan osoittaen oikea kul-

kureitti perusteluineen. Näin tapahtui ennen 2. maailmansotaa Baltian valtioitten liittä-

minen Neuvostoliittoon ja samoin Hitlerin toimet Tšekkoslovakiassa. Krimillä on kui-

tenkin tataarivähemmistö, joka pelkää historian toistavan itseään; jos Venäjä tulee val-

taan, heille tulee taas maastakarkotus.

Lehden uutisointi kehittyi aluksi toteavana nykyiseen Ukrainaan johtaneeseen kehi-

tykseen, jossa läntinen osa liitettiin Neuvostoliittoon 2. maailmansodan jälkeen ja lisäk-

si Krimin niemimaa liitettiin Ukrainaan vuonna 1954. Ukraina on poliittisesti tärkeä

EU:n ja Venäjän välinen kiistakapula. Tässä korostuu tulkinnassani Putinin aloittama

vanhan Venäjän imperiumin ajatus. Sen mukaisesti Venäjä ei enää salli EU:n ja Naton

laajeta itään Venäjän etupiirille.

Lähtökohtaisesti lehti esittää Putinin opin, jota tämä (ja moni muukin Venäjän johto-

portaassa) on toitottanut vuosikausia. Opin mukaisesti: ”1. Ulkovallat eivät saa puuttua

itsenäisen valtion asioihin sotilaallisesti. 2. Jokaisen suvereenin kansan pitää saada
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valita itse johtajansa ilman ulkovaltojen puuttumista.”109 Tämä oppi näkyy muussa uu-

tisoinnissa taustalla.

Lehti kysyy, miten nyt käy jatkossa erityisesti Krimin osalta: kenen toimesta valitaan

johtajat ja miten Venäjä toimii sotilaallisella sektorilla? Mikä on Itä-Ukrainan tulevai-

suus? Tapahtuuko esimerkiksi Georgian 2008 toisto? Janukovytš on jo saanut turvapai-

kan Venäjältä ja mitä muuta seuraa? Uuden ennakointi Venäjän tulevista toimista on

varovainen. Lukijana tulkitsen lehden sanovan kuitenkin: ”Aika näyttää”.

Lehti ei kuitenkaan usko Ukrainan kriisin kehittyvän pitkäaikaiseksi konfliktipesäk-

keeksi: ”Eikä tunnu mahdolliselta sekään, että Venäjä ottaisi Krimin ja Ukrainan itä-

osat oman kontrollinsa alle viikon mittaisella pikasodalla, kuten se teki käytännössä

Etelä-Ossetian kanssa Georgian sodassa 2008. Hajotetusta Ukrainasta uhkasi tulla

pitkäaikainen konfliktipesäke, joka hiertäisi kaikessa Venäjän ja lännen välillä” Ja kui-

tenkin: ”mitä kovanaama-Putin voisi uskottavuuttaan menettämättä tehdä tässä tilan-

teessa kuin pörhistellä koko sotakoneistonsa voimalla Ukrainan ja koko maailman pe-

lottamiseksi?”110 Tässä uutisessa Ilta-Sanomat ei vielä tunnista Venäjän täysin keskeistä

roolia ja uskoo tilanteen rauhoittuvan. (Vaikka uutisointi oli 28.2. lehdessä, se oli ajalli-

sesti laadittu ennen Krimin vallankaappausta. Kirjoittajan lisäys.)

Kun lehti pohti ennen Krimin vallankaappausta Ukrainan tulevaisuuden vaihtoehtoja,

ei siihen sisältynyt alueen sisäistä suurta omatoimista muutosta, ts., Krimin vallankaap-

pausta. Kun vallankaappaus tapahtui, lehti tuo esiin monia seikkoja, jotka puhuvat Ve-

näjän imperiumin palautuksen puolesta. Näitä ovat ainakin: – venäläisten sotilaitten

ammattimaisesti suorittama Krimin parlamentin valtaus, – uuden Krimin hallituksen

nopea valinta ilman ulkopuolisia, – uusi pääministeri on poliittisesti täysin tuntematon

kiihkeä Venäjän kannattaja vastustaen jyrkästi Maidanin vallankumousta ja – venäläi-

nen sotaväki miehitti johdonmukaisesti koko niemimaan. Toiminta oli osoitus tämän-

hetkisen venäläisen sotaväen hyvästä ja kurinalaisesta toimintakyvystä.

Lehti tulkitsee useassa uutisoinnissa Putinin pelkäävän sekasortoa Venäjällä ja sen

takia uhoavan voimalla.111 Tätä en ole valmis hyväksymään juuri uhoamisen perussyy-

nä. Perussyynä pidän sitä, että Putin on sisäistänyt itsensä Jumalan lähettämänä Venäjän

imperiumin palauttajana itäisen suurvallan roolissa. Silloin toimii puhdas geopoliittinen

ajattelu suurvenäläisen nationalismin tuotoksena.

109 IS 28.2.
110 IS 28.2.
111 IS 19.3.
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Lehden esimerkkejä, joista päädyn yllä olevaan tulkintaan. ”Kylmän sodan aikana

länsi ei puuttunut Euroopan keskiössä olleisiin kansannousuihin ja levottomuuksiin.

Mielenkiintoista onkin nähdä, noudattavatko EU ja USA nyt tätä samaa politiikkaa. Jos

näin käy, vanha kunnon etupiiriajattelu on palannut. Ehkä sitä voi kutsua Putinin opik-

si.”112

Lehden mukaan Venäjän orkestroima Krimin kaappaus on selkeä osoitus Venäjän

halusta näyttää voimapolitiikallaan se vähimmäisetupiiri, mistä se ei luovu. Venäjän

mukaan dominoteoria ei saa toteutua siten, että Ukraina sitoutuisi länteen, joka on kai-

ken pahan ydin. Ytimessä sisintä ovat EU ja Nato. Jo Georgian sota vuonna 2008 va-

roitteli Venäjän perusteista ja Krim kaappaus, jota ei ole voitu suunnitella tunneissa, on

selvä merkki jatkumosta.

Lehti käsittelee Krimin 16.3. kansanäänestystä ja pitää sitä yksiselitteisesti demokra-

tia-lavastuksena. Se oli tarpeen, jotta Venäjä voi oikeuttaa käskyvaltansa Krimillä. Kri-

min venäläisistä on tulossa Venäjän suurvaltakunnan palauttamisen välikappaleita.113

Yllä olevista tulkitsen lehden Krimin vallankaappauksen jälkeen tarkistaneen Venä-

jän roolia Ukrainan kriisissä: Putinin Venäjä hallitsee täysin Ukrainan kriisin tapahtu-

mia. Täten lehti yhtyy Kalevan linjauksiin ko. asiassa.

Poliittis-yhteiskunnallinen painopiste on Putinin ts. Venäjän toimien esiintuonnissa.

Lehden mukaan Putin pullistelee ja puuttuu jatkuvasti Krimin asioihin ja uhkailee Uk-

rainaa.

Vaikka länsi toimii lähinnä diplomatian saralla, on selvää, että mitään ulkoista voi-

maa ei löydy, joka pakottaisi Venäjän lähtemään Krimiltä. Venäjä ei voi, eikä halua

lähteä Krimiltä muuten kuin voittajan elkein; silloin se voi syöttää kokonaisuuden koti-

maiseen kulutukseen. Tulkinnassani tämä on täysin yksiselitteisesti Putinin etupiiriajat-

telun mukaista, joka toimii imperiumin palautuksen perusasiana.

Ilta-Sanomien hyvää uutisantia ovat analyysit. Niissä on selkeät kysymykset ja myös

vastaukset ja siten ne ovat lukijan helposti omaksuttavissa. Yksi parhaista oli analyysi

Putinin puheesta Venäjän duumalle 18.3., kun hän perusteli Krimin liittämistä Venä-

jään. Alla olevat neljä kappaletta ovat 19.3. Ilta-Sanomien uutisoinnista ko. puheesta.

Lehden mukaan ”kansanäänestys oli mennyt siten, kuin Putin oli halunnut” ja hän

”…asteli itsevarmana miehenä Venäjän parlamentin eteen Kremlin suuressa palatsis-

sa.” Putin mukaan Krimin liittäminen Venäjään oli oikeudenmukaista ja täysin laillista;

112 IS 3.3.
113 IS 7.3. ja 14.3.
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tämän hän perusteli hyvin monin tavoin. Putinin peruslähtökohta oli: ”Emme voineet

jättää Krimin asukkaita kärsimään, sillä se olisi ollut yksinkertaisesti petturuutta.”

Putinin mukaan Neuvostoliiton hajoaminen oli kuin ryöstö. Heikkouden tilassa ollut

Venäjä huomasi äkkiä, että Krim oli toisen valtion osa. Nyt tuo vääryys korjataan, kun

Krim liitetään Venäjään. Se kuului siihen imperiumiin, joka oli Stalinin geopoliittisen

nerouden luoma keskitetty vahva valtio.

Lännen on aika maksaa lähimenneen toimistaan maailman kriisipesäkkeissä ja sa-

malla Venäjä huolehtii siitä, että Nato ei tule Venäjän raja-alueille.

Lehden kolumnistit, lehden omia toimittajia, tuovat selkeästi esiin koko kriisin ole-

van lopullinen osoitus Venäjän pullistelusta vanhan etupiirinsä palauttamiseksi. Vaikka

Ukraina ja länsimaat tuomitsivat Krimin liittämisen Venäjään laittomaksi alueval-

taukseksi, sillä ei ollut Putinille mitään merkitystä. Tästä osoituksena on se, että Putin

puheensa lopuksi pyysi Venäjän parlamenttia liittämään Krimin osaksi Venäjää. (Putin

vahvisti lain 21.3. Kirjoittajan lisäys.)

Puheen analyysi sisälsi tämän teeman muitakin osia, jotka ilmenevät ko. osion alla.

Historiallinen yhteys. Lehti viittaa teeman tässä osiossa historiaan selvänä varoitta-

vana asiana. Toki sekä Putinin että Krimin venäläisten puheista ja toimista löytyy posi-

tiivinen historiallinen Venäjän ja Krimin yhteys.

Lehden mukaan sekä 1900-luku että lähihistoria pelottavat. Esimerkki: ”Historia ei

voisi enempää opettaa ymmärtämään tilanteen vakavuutta Ukrainassa.” Näitä historian

esimerkkejä on mm.: ”Vladimir Putinin toiminnassa nähdään siellä (Krimillä) saman-

laisia merkkejä kuin Hitlerissä ja Stalinissa.” ja ”Itävalta liitettiin kansanäänestyksen

jälkeen natsi-Saksaan 1938. Hitler oli saanut maassa vankan aseman ja alkoi piirtää

Euroopan karttaa uusiksi.”114

Kun Krimin irtautuminen alkoi näyttää tosiasialta, pohti lehden toimittaja paikan

päällä Krimillä vihan juuria. Päällimmäisenä kumpuaa syvää katkeruutta vuodesta 1954

(toki juuria on paljon kauempanakin), jolloin Hruštšov liitti Krimin Ukrainan neuvosto-

tasavaltaan. Tästä näkökulmasta Ukrainan Maidanin vallankumous on Krimillä laiton,

epädemokraattinen, fasistien ja natsien tekeleitä. Lehden esimerkki: ”…erikoisjoukkojen

sotilaita, jotka vartioivat aluehallituksen palatsia Simferopolissa (Krimin hallinnollinen

pääkaupunki). Tämä Lenin-aukion henkilöpalatsi ja muut Krimin avainkohteet ovat jo

näiden ilmeisten venäläisten joukkojen valvonnassa.”115

114 IS 10.3.
115 IS 7.3.
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Positiivisena historian näkevät vallankaappauksessa valtaan nousseet venäläiset ja

Putin, kun taas historian näytöt pelottavat tataareja.

Lehden mukaan: ”Krimin itsehallintoalue ilmoitti illalla valinneensa itselleen uuden

pääministerin. Pääministeriksi nousi kiihkeänä Venäjän kannattajana ja Kiovan

Maidanin kumouksen vastustajana tunnettu Sergei Askjonov…” ja ”heti valintansa jäl-

keen Askjonov ilmoitti…Olen varma, että Venäjä ojentaa kätensä meille vaikeana aika-

na muun muassa rahan muodossa, että Krim voi rakentaa oman poliittisen tulevaisuu-

tensa.”116

Putin kokoaa historian tärkeyden kertomalla, että Krimin historia on Venäjän histori-

aa; siellä on kaikki yhteisen historiamme ja ylpeytemme läpitunkemaa. Siellä on yhte-

näisen Venäjän henkinen alkulähde. Siellä ruhtinas Vladimir antoi kastaa itsensä ja kas-

toi sitten puolestaan koko Rusin (Venäjän).117

Omien kansalaisten suojelu. Ilta-Sanomat esittää monipuolisesti Venäjän väitteet

perusdoktriinin mukaisesta venäläisen väestön suojelutarpeesta. Erityisesti tiedotustilai-

suudessa 4.3. ja puheessa 18.3. duumalle Putin korosti tätä ”venäläisen veren suojelua.”

Lehti otsikoi ko. tiedotustilaisuuden ”Putinin harhautukset”. Asiantuntijana on Mika

Aaltola.118 Näissä harhautuksissa Putin oikeutti sotatoimet seuraavasti: ”Kuten tiedätte

meillä on Ukrainan tämänhetkisen laillisen presidentin Janukovytšin suora pyyntö käyt-

tää sotilasvoimia Ukrainan kansalaisten…Näemme uusnatsien, nationalistien, antisemi-

tistien riehuvan…muun muassa Kiovassa…meidän mielestämme…jos minä päätän ot-

taa sotilasvoimat käyttöön, se päätös on täysin legitimoitu ja noudattaa täysin kansain-

välisen oikeuden säännöksiä…kyseessä on humanitäärinen tehtävä.” Aaltola toteaa

Venäjän tukeutuvan valheelliseen kaapuun, jonka kaikki ulkomailla tietävät tekaistuk-

si.119

Putinin hyvin mieluinen perustelu on se, että Neuvostoliiton hajotessa vuonna 1991

miljoonat venäläiset joutuivat toisistaan erilleen ja ovat kärsineet siitä. Nyt on aika koo-

ta heitä Äiti-Venäjän suojaan. Tämä on ollut asian oikeutus Krimillä. Venäläiset kärsi-

vät vieraan lipun alla. Nyt kun Venäjä ei ole enää heikko, se voi pitää kansalaistensa

puolta. Kansa tukee Putinin toimeenpanemaa venäläisten suojelua, vaikka suhteissa

ulkovaltoihin tapahtuisikin huononemista.120 Venäjällä on näyttöjä venäläisten suojelus-

116 IS 28.2.
117 IS 19.3. ja Kniivilä 2015, 166.
118 Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja.
119 IS 5.3.
120 IS 19.3.
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ta sekä sotilaallisesti että muina toimina. Näitä on tapahtunut mm. Transnistrian,

Georgian ja muilla alueilla; on pronssisoturikiista, sieppauksia ja lapsiasiamieskohuja.

Tämä kaikki menee positiivisena toimintana Putinin väkeen ts. kansan pääosaan.

Lehti liittää saumattomasti Putinin imperiumin geopolitiikan tähän venäläisen kansan

suojeluun. Esimerkit lehdestä: ”Venäjä hakee geopolitiikalleen oikeutusta väitteellä,

että venäläisiä kohdellaan väärin. Väite on poliittista luikuria…”121ja ”Putin yritti sa-

manaikaisesti sekä antaa aineistoa sisäpoliittiseen kulutukseen Venäjällä että tyynnytel-

lä ulkomaailman tyrmistystä Venäjän tavasta kohdella Ukrainaa.”122

Sinällään tämä lyhyeksi jäänyt osio ”omien kansalaisten suojelu” ei tee täyttä oi-

keutta asian painokkuudelle, koska esim. Putin käyttää liki kaikissa Ukrainaa käsittele-

vissä puheissaan tätä määritelmää jossakin muodossa. Asia on yksi imperiumin palau-

tuksesta juontuva perustoimintamalli, jonka Ilta-Sanomat uutisoi Venäjän selvänä pe-

rusteluna omalle väelle.

Krimin separatismin perustana lehti käyttää väestöpohjaista jakaumaa. Se antaa luki-

jalle lähtökohdan tämän pohtiessa, miksi Krimin separatismi ei kuitenkaan ole riidaton-

ta. Väestön jakauma on lehdessä seuraava: venäläisiä on n. 58 prosenttia, ukrainalaisia

n. 25 prosenttia ja tataareja n. 12 prosenttia sekä muita n. viisi prosenttia; näistä tataarit

vastustavat jyrkästi liittymistä Venäjään.123

Lehti esittää näyttöjä syvästä jakautumisesta ja jopa vihanpidosta Krimin väestön

keskuudessa ja vertaa sitä entisen Jugoslavian vastaavaan, jossa lehden toimittaja itse

oli kokenut asian. Vihanpidon perusta on väestöpohjan jako. Vaikka Krimin väestöstä

yli 50 prosenttia on venäläisiä, on ukrainalaisten ja tataarien oppositio voimakas. Sen

takia paikallisissa mielipiteissä on perusjyrkkänä erona se, että kun venäläiset haluavat

Äiti-Venäjän huomaan, yli 40 prosenttia tunnustaa Kiovan hallituksen. Ristiriita on

valmis; toisille tulleet venäläissotilaat ovat rauhanturvaajia ja toisille kutsumattomia

miehittäjiä. On selvää, että Krimin venäläismielinen hallitus sanoo sotilaiden olevan

kansalaisten suojana; olihan hallitus spekuloinut läntisen/ Kiovan Ukrainan invaasiosta

Krimille.

Joissakin tapauksissa aika kultaa muistot: Denikseksi esittäytynyt sevastopolilaisin-

sinööri heilutteli aukiolla vanhaa Neuvostoliiton punalippua ja kaiuttimet soittivat venä-

läisisänmaallisia lauluja. Hän haikailee takaisin vanhoja neuvostoaikoja. Yhtä yhtenäis-

121 IS 4.3.
122 IS 19.3.
123 IS 28.2.
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tä valtiota, jolla olisi yksi keskushallinto. ”Neuvostoliitto oli valtio, jossa kaikki hymyi-

livät toisilleen ja asukkailla oli turvallista”.124

Vastakkaisia näkemyksiä esittivät mm. piiritettyjen ukrainalaistukikohtien sotilaat.

Erään sotilaan vaimo ihmettelee, kuinka elämä muuttui täysin muutamassa päivässä.

Hänen kysymyksellään on selkeä suunta: ”Miksi, miksi venäläiset tämän tekivät?”125

Ilta-Sanomat uutisoi Krimin separatismin moninaisia ristiriitoja herättävänä eikä

suinkaan ideaalina. Koko alueen separatismi toimii vain Venäjän kaikkinaisella tuella.

Krimin liittämisen helppoutta ei lehti juurikaan käsittele. Yleisellä tasolla lehti tuo

esiin sen, että Krimin vallankaappauksen ajankohta oli hyvin sopiva, koska Kiovassa oli

jonkinlainen epävarmuus tulevasta, sen ts. Ukrainan hallituksen ei oletettu tekevän mi-

tään sanoja enempää.

Ilta-Sanomien omaksi teemaksi olisi sopinut ”Janukovytš ja 50 lähipiirin jäsentä et-

sintäkuulutetaan erilaisista rikoksista”. Tarkoitus oli saada heidät Haagin kansainväli-

sen tuomioistuimen tuomittaviksi. En käsittele tätä teemaa, koska tulkitsen sen olevan

sensaationhakuun perustuvaa uutisointia.

Ilta-Sanomat käsittelee teemaa hyvin, erityisesti imperiumin palautuksen osalta. Uu-

tisointien määrä on sopiva ja asiat esitetään pääosin monipuolisesti. Lehden parasta an-

tia ovat muutamaan pääkohtaan keskittyvät asia-analyysit. Nämä auttavat lukijaa löytä-

mään vastauksia omiin miksi-kysymyksiin. Koska analyysejä on kohtalaisen vähän,

lukija ei kyllästy niihin.

Tulkinnassani löysin kaksi puutetta. Ensiksi lehti käsittelee vain mainintana 21.3. ta-

pahtuneen Krimin liittämisen Venäjään. Kaipasin käsittelyä, koska sillä oli suuri kan-

sainvälis-poliittinen merkitys. Toiseksi Krimin valtauksen helppoutta ei lehti juurikaan

käsittele. Kuitenkin Ukrainan hallituksen maltillinen toiminta esti todennäköisesti suu-

ren aseellisen konfliktin, jopa täysimittaisen sodan.

Lehden uutisointi on helposti ja käsitykseni mukaan oikein tulkittavissa poliittis-

yhteiskunnalliselle sektorille. Tekstissä olevat ja tulkinnan tuomat historialliset ulottu-

vuudet ovat merkittäviä ja tarpeellisia osoittamaan, miksi ja mitä voi seurata. Pidän näitä

viitteitä yhtä osuvina kuin Kalevallakin.

124 IS 7.3.
125 IS 7.3.
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2.2.2. Teema: Länsi Krimin vallankaappauksen jälkeen

Kaleva käsittelee teemaa seitsemässä pääkirjoituksessa, 10 kolumnissa ja 57 muussa

uutisessa, yhteensä 74 uutisoinnissa. Hyvin monet uutisista ovat lyhyitä mainintoja asi-

asta jonkin toisen asian käsittelyn yhteydessä. Esimerkiksi käsitellessään Venäjään liit-

tymisen kansanäänestystä otsikolla ”Äänivyöryllä kohti Venäjää” uutisessa oli lännen

kannanotto äänestykseen: ”Länsimaat tuomitsivat sunnuntaina jälleen kovaäänisesti

äänestyksen. EU-komission puheenjohtaja Jose Manuel Barrosso ja Yhdysvaltain ulko-

ministeri John Kerry ilmoittivat, että Krimin vaaleja ei voida hyväksyä. Myös Euroopan

turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö (Etyj) kieltäytyi lähettämästä vaalitarkkailijoita alueel-

le. Venäjä ilmoitti, että se kunnioittaa Krimin kansan tahtoa.”126

Tämänlainen käsittely nostaa uutisoinnin arvoa, koska se useimmiten selventää ja

tarkkoo pääuutista. Toisaalta kokonaisuutista mm. lännen määräämistä pakotteista on

vaikea hahmottaa.

Jaan teeman käsittelyn kahteen osioon, jotka ovat lännen poliittis-yhteiskunnallinen

vaikuttaminen ja lännen talouspolitiikka.

Lännen poliittis-yhteiskunnallinen vaikuttaminen tapahtui diplomatian saralla ta-

paamisina, neuvotteluina ja keskusteluina sekä Ukrainan että Venäjän kanssa.

Lehden mukaan lännen tehtävä on rauhoittaa Venäjän epäilyjä aikeistaan Ukrainassa

ja kehottaa Ukrainaa malttiin. Esimerkiksi Ukrainan äkkipäätös poistaa venäjänkieleltä

toisen virallisen kielen asema oli turhan hätäinen. Venäjälle lännen on teroitettava Uk-

rainan alueellista koskemattomuutta ja jakamattomuutta. Yhdysvaltain ulkoministeri

John Kerryn sanoin viesti Venäjälle on, että kun se on perinteisesti vastustanut puuttu-

mista muiden maiden sisäisiin asioihin, sen tulee pitää linjasta kiinni myös Ukrainassa.

Ukrainan kriisi on tiukka paikka lännellekin. Vuonna 2008 se seurasi sivusta, kun Venä-

jä murjoi Georgiaa viiden päivän sodassa. Ukraina on jo aivan toisen kokoluokan ky-

symys. Venäjä ei voi tehdä Ukrainassa sitä, mitä se teki Georgiassa.127

Jo perusasetelmassa Kaleva löytää uutta ja nimenomaan positiivista: EU on yhtenäi-

nen ja se toimii osoittaen, että sillä on merkitystä. Aiemmin isot jäsenmaat ovat toimi-

neet omien halujensa mukaan. Nyt lehti toteaa, että Putin on asiasta hämmentynyt, kos-

ka ei saa riitautettua länttä keskenään.

126 Kaleva 17.3.
127 Kaleva 1.3.
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Yhteisen rintaman tarve on EU:lle välttämätöntä kokonaisuutta ajatellen. Siten on

mahdollista suunnata toimia muualle kuin sotilaallisen vastakkainasettelun suuntaan.128

Tämä kriisi lujittaa ja vahvistaa todennäköisesti EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Asia sopii erinomaisesti USA:lle, joka on vaatinut Eurooppaa ottamaan suurempaa vas-

tuuta poliittisesti ja samaten lisäämään sotilaallista vastuuta. Esimerkki asiasta: ”Pallo

on ollut hukassa Euroopan unionilta…kunnes tuli Ukrainan kriisi…Venäjän suora toi-

minta on yhdistänyt normaalioloissa hyvin eripuraisen unionin rivit.”129

Lehti esittää USA:n ja EU:n suhteitten vankistuneen, kun presidentti Barack Obama

ja EU:n presidentti Herman van Rompuy sekä komission puheenjohtaja Jose Manuel

Barroso vakuuttivat lujaa keskinäistä kumppanuutta yhä jatkossakin nyt, kun Ukrainan

kriisi on kääntänyt USA:n katseen turvallisuuspolitiikassa Eurooppaan. ”Eurooppa on

Yhdysvaltojen läheisin kumppani. Meillä on turvallisempaa, maailma on turvallisempi

ja oikeudenmukaisempi, kun Eurooppa ja Yhdysvallat pitävät yhtä, Obama sanoi.”130

Lehti käsittelee Naton merkityksen muutosta: ”Läntinen sotilasliitto Nato on joutu-

nut kylmän sodan jälkeen miettimään monesti, onko sillä enää virkaa. Ei tarvitse miettiä

enää. Krimin käytännössä miehittänyt Venäjä on antanut Natolle hyvän perusteen olla

olemassa vastakin. Lisäksi Venäjän toiminta saa aikaan sen, että Ukraina lähestyy Na-

toa. Näinhän tapahtui Neuvostoliiton lähiulkomaissa heti kommunismi-imperiumin ha-

joamisen jälkeen. Kansanäänestyksiä ei pidetty, eikä lähetetty avunpyyntöjä. Maat liit-

tyivät Natoon idästä tulevan uhan takia.131

Lehti huomioi sekä Venäjän että lännen vaikutukset Natoon. Naton olemassaolo on

saanut uuden merkityksen, enää ei tarvitse miettiä, onko sillä mitään virkaa. Venäjä on

antanut toimillaan Krimillä Natolle tukevan pohjan pitkästä aikaa olla voimissaan vas-

takin. Toisaalta Putinille suuri saatana, Nato, sopii Venäjän pääuhkaksi, jota vastaan

toimia. Tällaisen suuren perusuhkanhan tsaarin Venäjä, Neuvostoliitto ja Putinin Venäjä

tarvitsee. Kokonaisuus on tähän uutiseen mennessä ollut suuri voitto Venäjälle: Suuri

saatana on saanut nenilleen.

Lännen talouspolitiikka keskittyy kahteen täysin erilaiseen alueeseen: Venäjään

suunnattuihin pakotteisiin ja Ukrainan talousapuun. Näissäkin osa-alueissa lehti toteaa

tyytyväisenä lännen yhtenäisyyden siten, että tuloksia syntyy.

128 Kaleva 4.3.
129 Kaleva 19.3.
130 Kaleva 27.3.
131 Kaleva 14.3.
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Pakotteiden käyttö on riskialtista nimenomaan EU:n näkökulmasta, koska sen jäsen-

maiden riippuvuus Venäjän kaupasta on suurta. USA:lle asia on helpompi. Pakotelinjal-

le kuitenkin lähdetään, jos tilanne vielä kiristyy. Kun Nato ei todennäköisesti riskeeraa

sotilaallisessa muodossa puolustusliittoon kuulumattoman maan takia, jäävät jäljelle

pakotteet Venäjää vastaan sekä talousapu ja diplomatia Ukrainan puolesta.132 Kaleva

totesi Teija Tiilikaisen133 sanomana, että EU:n ulkoministereiden asettama uhka viisu-

mineuvottelujen jäädyttämisestä on hyvä alku ja sama lehti uutisoi EU:n valmistelevan

apupakettia Ukrainalle.134 Sanktioista päätetään karkeasti ajatellen kolmessa portaassa.

Ensin ovat matkustusrajoitukset, sitten varojen jäädytys ja raskaimpina talouspakotteet.

Yhteistyöneuvottelut on jo keskeytetty. Pakotteita käytetään nyt ensimmäistä kertaa

kylmän sodan jälkeen.135

Jopa talouteen liittyvien pakotteiden yksilöllinen kohdentaminen on EU:lle vaikeaa.

Kun USA on jo toimeenpannut ensimmäiset sanktiot, lupaa EU vastaavia heti Krimin

kansanäänestyksen jälkeen. Unioni on jo kyennyt tekemään päätöksen pakotteiden pe-

rusjärjestyksestä, joka on sama kuin USA:n vastaava.

Lupauksensa mukaisesti EU sopi 17.3. ensimmäisistä ja hyvinkin suppeista pakot-

teista; 21 henkilöä matkustuskieltoon ja varojen jäädytys EU:n alueella. Suomen ulko-

ministerin, Erkki Tuomiojan, mukaan EU:ssa on laaja yhteisymmärrys siitä, että lisä

pakotteita ei tarvita, jos sotilaalliset toimet eivät leviä Krimiltä muun Ukrainan alueelle

ja/ tai tilanne Krimillä ei muutu väkivaltaiseksi.136 Lehti toteaa, että ”…pakotteiden te-

hosta voi olla monta mieltä, mutta jo se on yllätys, että unioni ylipäätään päätyi niihin,

vieläpä nopeasti ja yksituumaisesti.”137

Kun Ukrainan silloinen presidentti Viktor Janukovytš ei allekirjoittanut marraskuus-

sa 2013 EU:n kanssa tehtyä yleissopimusta, tuli Venäjä EU:n tilalle luvaten kaasua ja

suuren (n. 15 miljardia euroa) rahallisen avun muodossa. Tuota rahallista apua ei tullut,

koska Maidanin tapahtumat katkaisivat Venäjän avuliaisuuden. Tätä on pidettävä lännen

Ukrainalle lupaaman nopean talousavun peruslähtökohtana.

Välittömästi vastuunoton jälkeen Ukrainan uusi hallitus joutui jo 24.2. ilmoittamaan

pyynnön, että Ukraina tarvitsee miljardiluokan apupaketin, joka aikanaan tullaan yksi-

132 Kaleva 5.3.
133 Ulkopoliittisen Instituutin (UPI) johtaja.
134 Kaleva 4.3.
135 Kaleva 14.3.
136 Kaleva 18.3.
137 Kaleva 19.3.
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löimään.138 EU toimi hyvinkin nopeasti heti maaliskuun alussa, kun se otti kantaa tähän

talousapuun. Ensimmäistä apupakettia EU kaavaili liki välittömästi koostettavaksi

EU:n, Euroopan jälleenrakennuspankin ja IMF:n toimenpitein.139

Yhteistyösopimuksen poliittiset osat EU:n ja Ukrainan välillä allekirjoitettiin 21.3.

Siinä EU lupasi vahvan tukensa ja yksipuolisia kauppahelpotuksia Ukrainalle. Asiaa

Ukrainan puolelta hoitanut vt. pääministeri nimitti sopimusta ”historialliseksi”.140

Ukrainan nivominen läntisiin talousjärjestelmiin vahvistui nopeasti, kun IMF ilmoitti

10 – 12 miljardin lainojen saatavuuden 27.3. tekemällään päätöksellä. Päätöksen mu-

kaan rahaa tukipaketissa on noin 20 miljardia euroa. Ukrainan parlamentti näyttää oival-

taneen asian merkityksen ja se hyväksyi IMF:n ehdot heti 27.3.141

Kalevan uutisoinnista tästä teemasta lukija saa selkeän kuvan siitä, että länsi pystyi

toimimaan poliittisella sektorilla yhtenäisenä EU:n ja USA:n johdolla. Tämä mahdollisti

yhtenäisen linjan käyttämisen Venäjän suuntaan. Linjana käytettiin diplomatiaa ja ta-

louspakotteita.

Lisäksi poliittisesti EU pystyi yhdessä IMF:n kanssa nopeasti vastaamaan Ukrainan

talousapupyyntöihin. Sama yksituumaisuus vallitsi myös Naton merkityksen uudelleen-

arvioinnissa. Nato nähdään edelleen tarpeellisena liittoutumana jäseniensä puolustami-

sessa.

Kuitenkin selväksi mielikuvakseni lännen toimista jäi pysyvä hämmennys: Mitähän,

milloin ja miksi Venäjä aikoo seuraavaksi? Lehti ei markkinoi sanallisesti tätä mieliku-

vaa, se vain tuli sieltä täältä ja osin vaihtui Venäjän onnistuneitten harhautusten ja va-

lehtelun takia. Kaleva ottaa tapahtumat vastaan in facto ruotimatta niitä.

Ilta-Sanomat toi esiin tätä teemaa viidessä pääkirjoituksessa, neljässä kolumnissa ja

kahdeksassa muussa uutisessa, yhteensä 17 uutisoinnissa. Uutiset olivat pääsääntöisesti

lyhyitä mainintoja isommassa uutisessa. Varsinaisesti vain kaksi uutista käsitteli lännen

toimintaa pääasiana. Esimerkiksi pääkirjoituksessa, ”Aika ei ole väärä Nato-

keskustelulle”, lehti toteaa: ”Ukrainan kriisi jättää pahan jäljen Venäjän ja EU:n suh-

teisiin.”142

138 Kaleva 3.3.
139 Kaleva 4.3., IMF = International Monetary Fund, Kansainvälinen valuuttarahasto.
140 Kaleva 22.3.
141 Kaleva 30.3.
142 IS 14.3.
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Lehden mukaan peruslähtökohtana, johon lännen on vastattava, toimii se, että ”Venä-

jä tuskin hakee tarkoituksella väliensä kiristymistä länteen, mutta ei myöskään piittaa

siitä, että ne kärjistyvät.”143

Krimin 27.2. vallankaappauksen jälkeen Ilta-Sanomat keskitti huomionsa Krimin ta-

pahtumiin ja toi esiin voimiaan näyttävän ja länttä pelkäämättömän Putinin Venäjän.

Kokonaisvaikutelmaksi jäi toistaiseksi liki sanaton länsi ja vain sanallisesti toimiva Uk-

raina. Mitä Venäjällä on pelättävää; eihän länsi tehnyt mitään Tšetšenian sodissa eikä

Georgian sodan aikana.

Lehti korostaa lännen poliittisen sektorin olematonta esiintuloa kriisin alkuvaiheissa.

Lehti osoittaa, että lännen ja Venäjän Ukrainalle maan itsenäistyessä antamilla turvata-

kuilla ei ollut mitään merkitystä. Venäjä menetteli täysin omavaltaisesti, vaikka länsi oli

varoittanut sitä.144 Länsihän oli jo mm. presidentti Barack Obaman suulla ilmoittanut,

ettei se puuttuisi sotilaallisesti Putinin toimiin Ukrainassa.

Lehti tuo esiin Putinin syytöksiä länttä kohtaan, mutta jättää lännen mahdolliset vas-

tatoimet uutisoimatta. Tämän takia lukijalle jää käsitys, että länsi ei toiminut mitenkään.

Vaikka länsi oli aika aikaansaamaton, se kyllä toimi yhtenäisesti sekä pakotteiden ai-

kaansaamiseksi Venäjää vastaan että talousavun antamiseksi Ukrainalle.

Putin väitti, että vallankaappauksen kouluttajina toimivat yksiselitteisesti läntiset ta-

hot ja että Venäjän toimeenpanemat samanaikaiset sotaharjoitukset eivät liittyneet krii-

siin.145 Putinin mukaan länsi on syyllinen koko Ukrainan kriisiin: ”…länsi pelottelee

Venäjää sekä pakotteilla että Venäjän sisäisten ongelmien kärjistymisellä…tarkoittaako

länsi jotain Venäjän sisäistä pettureiden ”viidettä kolonnaa” vai laskeeko länsi sen

varaan, että se voi pakotteilla käynnistää ihmisten tyytymättömyyden Venäjällä. Pi-

dämme tällaisia lausuntoja aggressiivisina ja tulemme vastaamaan niihin vastavuoroi-

sesti.”146

Putin toi esiin USA:n johtaman lännen omavaltaisen toiminnan Kosovossa, Afganis-

tanissa, Irakissa ja Libyassa. Putinin Venäjä on kokenut nämä lännen toimet nöyryytyk-

senä ja nyt on maksun aika. Samaan kategoriaan kuuluu Naton haukkuminen: pysyköön

Nato pois raja-aitamme luota.147

143 IS 4.3.
144 IS 4.3.
145 IS 5.3.
146 IS 19.3.
147 IS 19.3.
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Lehti toteaa, että pakotelinja on saatu aikaan, mutta sen toimivuus on ainakin nyky-

muotoisena täysin epäuskottava. Sen mukaan EU:n ja USA:n voimassa olevat pakotteet

ovat lähinnä symbolisia eleitä, joilla tehdään Venäjälle ja siten suoraan Putinille selväk-

si, että ne eivät hyväksy Venäjän voimapolitiikkaa. Lehti kuitenkin toteaa, että pakottei-

den kiristäminen saattaisi tehota ja Venäjän talouden kehittyminen saattaisi vaaran-

tua.148

Ilta-Sanomien kokonaisuus tämän teeman käsittely jäi lehdessä vaisuksi ja haja-

naiseksi. Uutisointien perusydintä lännen toimista ei ollut. Kuitenkin historian ulottu-

vuudet olivat uutisissa hyvin esillä nimenomaan Venäjän näkökulmasta.

2.2.3. Teema: Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka kriisin eskaloituessa

Taustaa

Kun kriisi eskaloitui vallankaappaukseksi Krimillä, osoittivat molemmat lehdet kirjoi-

tuksissaan huolta Suomen mahdollisuuksista selviytyä oman olemassaolonsa turvaami-

sessa rauhan, mahdollisen kriisin ja jopa sodan aikana. Käsittelen teemaa erikseen ulko-

poliittisen ja turvallisuuspoliittisen sektorin alueina.

Kaleva käsittelee teemaa pääasiana kolmessa pääkirjoituksessa, kahdeksassa kolum-

nissa ja 25 muussa uutisessa, yhteensä 36 uutisoinnissa.

Suomen ulkopoliittista linjaa Kaleva seuraa hyväksyen. Se allekirjoittaa kokonai-

suudeksi: ”Suomi suoraselkäisenä jäsenenä EU:ssa”. Uutisoinnin henki on: Suomi on

puolensa valinnut ja toimii kuten vastuullisen EU:n jäsenen tuleekin. Suomen linja il-

meni heti 2.3. sunnuntaina, kun Utva tuomitsi Venäjän toimet ”Ukrainassa kansainväli-

sen oikeuden vastaisiksi.”149 ja ”Ryhdikäs kannanotto. Suomen ulkopoliittinen johto ei

tyytynyt silittelemään Kremliä myötäkarvaan niin kuin menneinä aikoina, vaan voima-

keinoilla uhkaaminen sai ansaitsemansa tuomion.” Lehden mukaan presidentti Sauli

Niinistö ja Utva eivät olisi voineet selkeäsanaisemmin tuomita Venäjän voimapolitiik-

kaa Ukrainassa. Vaikka ulkopoliittinen johto pitää tilannetta vakavana, se ei johdon

käsityksen mukaan kuitenkaan uhkaa Suomen turvallisuutta.150

Myös Mika Aaltola näkee, että Suomen tuomio on ”Suomalaisessa kielenkäytössä

pahimmasta päästä olevia syytöksiä, koska kansainvälinen oikeus on Suomen turvalli-

148 IS 22.3.
149 Kaleva 3.3.
150 Kaleva 4.3.
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suuden keskeisimpiä takeita.” Aaltolan mukaan kriisi voi kehittyessään aiheuttaa uhka-

kuvan Venäjästä siten, että se toimisi jonkin muunkin naapurin kanssa kuten Krimin

tapauksessa.151

Pian tämän jälkeen Kaleva haastatteli Teija Tiilikaista turvallisuustilanteesta Ukrai-

nassa kriisin varjossa. Myös tämä oli sitä mieltä, että Venäjä on rikkonut kansainvälistä

oikeutta ja se vaikuttaa poliittiseen vuoropuheluun. Kuitenkin Suomen tulee asettua

alueille EU – Venäjä. Jos kriisi ei leviä, ei sillä ole toistaiseksi suoranaisia vaikutuksia

Suomen turvallisuuteen. Tiilikainen näkee parhaana EU:n toimimisen mahdollisimman

yhtenäisenä.152

Kyösti Karvosen tekstin mukaan ulkopoliittinen linja, jossa Suomi tuomitsee Venä-

jän toimet Ukrainassa, sopii hyvin EU-Suomeen, päätä ei pantu pensaaseen, kuten lu-

kuisia kertoja aiemmin vastaavissa tilanteissa. Edellinen reipas kannanotto on niinkin

kaukaa kuin Unkarin 1956 tapahtumista. Silloin Suomen YK:n suurlähettiläs puhui

YK:n yleiskokouksessa ”neuvostovoimien julmista sotatoimista”.153

Krimin miehitys sai eduskuntakäsittelyssä kaikkien puolueiden tuomion. Pääministe-

ri Jyrki Katainen kuvasi tilannetta vakavaksi kriisiksi, joka ei ole suoranainen turvalli-

suusuhka maallemme. Eduskuntakeskustelussa tuli esille verrannollisena niin Hitlerin

toimet 1938 Tšekkoslovakian sudeettialuekysymyksissä kuin Nato-jäsenyyskin (palaan

tähän turvallisuuspoliittisessa osiossa). 154

Kalevan toimittaja Mirja Niemitalo lähestyy mielestäni oivallisesti kysymystä Suo-

men suhteesta itäiseen karhuun ja miksi on toimittu, kuten on toimittu. Nyt on liitytty

EU:hun nimenomaan turva-argumentin mukaan ja pysytään ruodussa. Hänen mukaansa

historian saatossa on itänaapurin kanssa haluttu elää ja eletty normaalissa suhteessa.

Tarvittaessa tositilanteessa on tapeltu Suomen olemassaolosta verissä päin. Suomettu-

minen oli keino selvitä hengissä. ”Ei siis ihme, että suhtautuminen venäläisiin on tasa-

painoilua pinnan alla kytevän ryssävihan ja nuoleskelun välillä.” Käytännöllinen lähes-

tymistapa itänaapuriin on ollut hyvä pitkän linjan doktriini. ”Voidaanhan inhorealisti-

sesti ajatella, että eihän tässä huonosti käynyt, kun vertaa ”historiallisen virheen” oi-

kaisuun, joka on parhaillaan menossa Krimillä.” Venäjä on kuitenkin naapurimaana

151 Kaleva 3.3.
152 Kaleva 5.3.
153 Kaleva 9.3.
154 Kaleva 13.3.
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pysyvä. Venäjän näkökulmasta Suomi on jäätynyt konflikti ja asetelmat ovat ennallaan,

kun vähän rapsuttaa.155

Niemitalo toteaa esittämänsä perusteella, että nyt on johtopäätösten aika Suomen tur-

vallisuuspolitiikassa, koska Venäjä on entisellään eikä sen demokratia juurikaan etene.

Tässä Niemitalo siirtyy Nato-kysymykseen, johon palaan turvallisuuspoliittisessa osios-

sa.

Turvallisuuspolitiikan sektorilla Kaleva jatkaa jo aiemmin aloittamaansa keskuste-

lua Suomen puolustuskyvystä. Tällöin lehti tuo esiin käsityksensä siitä, että tarvitaan

poliittinen päätös puolustusratkaisusta, joka takaa sen, että maan koko aluetta voidaan

puolustaa. Lehden kolumni toteaa: ”Ukrainan kriisi toi taas Naton esiin. Liittyä vai ei

liittyä, siinäpä pulma.” Kansan tuomio on selvä. Nato-jäsenyys ei ole mahdollinen, ei

nyt eikä koskaan. Nato-optio, liittymisen mahdollisuus silloin, kun se meitä sattuu hu-

vittamaan, sen sijaan pitää säilyttää. Vielä kun tietäisi, mistä sellaisen option saisi.156

Lehti kuitenkin haluaa keskustelua asiasta ja sen perusasetelma on kysymyksestä:

Tarvitseeko Suomi kumppanin alueensa puolustamiseksi?” Lehden perusratkaisu on

kyllä ja Nato on tämä kumppani. Tältä kannalta lehti lähestyy asiaa monissa uutisoin-

neissa.

Ulkopoliittisen linjan edustamaa selkeää asiapitoista toimintaa haluavat kirjoittajat

myös yhdellä Suomen turvallisuuspoliittisen sektorin pääalueella: Suomen puolustami-

sessa. Vaikka rauhanturvaamistehtäviä on ympäri maapalloa, ovat ne vain hyttysen

ininää isänmaan puolustamisen rinnalla.

Lehti toteaa selvästi, että Nato-jäsenyys ei saa kansalaisilta suurta tukea mielipide-

tiedusteluissa, mutta lehti esittää, miksi ja miten oikeaa tietoa lukijoille annetaan.

Edellisen joulun alla Maanpuolustustiedotuksen (MTS) kyselyssä 70 prosenttia vas-

taajista oli Natoon liittymistä vastaan ja vain 21 prosenttia kannatti Nato-jäsenyyttä.

Toisaalta vastaajista 32 prosenttia katsoi Naton lisäävän turvallisuutta, 30 prosenttia

uskoi Naton vähentävän turvallisuutta ja kolmannes ajatteli, ettei sillä ole vaikutusta.

Näissä kannoissa ei ole ollut vuosittain suuria muutoksia.157

Puolustuskysymyksiin perehtyneet kansanedustajatkin ovat sitä miltä, että Nato-

jäsenyys ei ole tullut ajankohtaiseksi. Vaikka Ukrainan kriisin myötä keskustelu vauh-

dittuisikin, ei jäsenyyskysymyksessä todennäköisesti tapahtuisi suuria siirtymiä. Puolus-

155 Kaleva 12.3.
156 Kaleva 16.3.
157 Kaleva 6.3.
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tusmäärärahojen leikkauksista on selvää huolestumista ainakin keskustan ja perussuo-

malaisten piirissä; tämä säästö olisi purettava.158

Ukraina kriisillä ei ainakaan maaliskuun alussa ollut vaikutusta Naton jäsenkysy-

myksessä. Virallisen gallup-kyselyn, 3. – 5.3., tuloksena ovat aika vakiotulokset. Jäse-

nyyttä kannatti 18 prosenttia ja vastusti 66 prosenttia vastaajista. Eniten vastustajia oli

nuorten alle 35 vuotiaitten piirissä. Nato-keskustelulla ei ole näkyvissä tulevaisuutta

arvioi Taloustutkimuksen tutkimuspäällikkö Juha Rahkonen. Rahkosen mukaan hyvin-

vointiyhteiskunnan sukupolvi vaatii jyrkkiä muutoksia, jotta Natoon havahduttaisiin.

”Me suomalaiset olemme lintukotokansaa. Nato nähdään jenkkien pyssyttelynä”. Kan-

san Nato-kielteisyyteen vaikuttaa se, ettei Venäjää pidetä sotilaallisena uhkana ja että

omat puolustusvoimat on puolustuksen tae. Kansanedustaja Ilkka Kanerva, Puolustuk-

sen parlamentaarisen selvitysryhmän johtaja, toteaa, että kulttuurimme parasta on har-

kinta, eikä kriisien aikoina hökäistä noin vain. Mielipiteisiin vaikuttaa puhumattomuus:

poliittinen ja/tai sotilaallinen johto ei ole Ukrainan kriisin aikana virittänyt millään ta-

valla Nato-keskustelua. Pidän osuvana lehden kokonaisarviota: ”Päättäjien hiljaisuus

syö kansalaiskeskustelun eväät.”159

Lehti puolestaan haluaa pitää keskustelua yllä Natosta ja tuo esiin sekä kielteisiä että

myönteisiä puheenvuoroja. Erityisesti pääkirjoituksissa ja kolumneissa on selkeä kanta

Nato-jäsenyyden puolesta. Lehti muistaa niissä aina mainita samalla miksi se on tärkeää,

siksi, että koko Suomen aluetta voidaan puolustaa. Lisäksi omien sotilaallisten voimien

valmiutta on parannettava lisäämällä kertausharjoituskoulutusta ja materiaalihankintoja.

Vaikka esim. mihinkään viimeaikaiseen Suomessa pidettyyn vaaliin ei ole liittynyt

minkään kokoluokan Natoa koskevaa vaalikeskustelua, on nyt Ukrainan kriisin aikana

käytetty sekä jäsenyyttä puolustavia että vastustavia puheenvuoroja.

Kun eduskunta keskusteli Ukrainan kriisistä, käytettiin Natoa puoltavia puheenvuo-

roja ja esitettiin sotilaallista liittoutumista. Lisäksi väitettiin Suomen jäävän nykyisel-

lään Euroopassa sotilaallisesti harmaalle vyöhykkeelle Valko-Venäjän ja Ukrainan

kanssa. Puheita vastustettiin monelta taholta mm. siksi, että ei saa provosoida, koska

kriisi on niin lähellä Suomea. (Kuitenkin toisaalta kansalaisille väitetään, että kriisi on

kaukana Suomesta. Kirjoittajan huom.)160

158 Kaleva 6.3.
159 Kaleva 7.3.
160 Kaleva 13.3.
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Tämän hetkistä Natoon liittymistä vastaan lehti esittää kaksi mielipidettä samalla pe-

rusteella. Ensiksi silloinen Keskustapuolueen puheenjohtaja Juha Sipilä on ottanut lyhy-

esti kantaa puheessaan EU:hun ja Natoon. Keskustajohtajan mielestä: ”Suomen pitää

pysyä EU:n linjalla Venäjä-pakotteissa. Samalla pitäisi tehdä kuitenkin kaikki mahdol-

linen, jotta täysimittaiseen pakotekilpailuun ei mentäisi.” Nato-jäsenyys ei Sipilän mu-

kaan ole ajankohtainen. Nato-jäsenyys on ison mittakaavan asia: ”Suomessa pitäisi

käydä rehellinen, avoin ja kiihkoton keskustelu. Mutta sen aika ei ole nyt, kun kriisi on

naapurissa päällä.”161

Samalla perusteella silloinen Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander

Stubb ilmaisee asian: ”Natoon liittymisen aika ei ole juuri nyt. Ukrainan kriisi on joh-

tanut siihen, että ”tilanne on päällä” ja silloin ei ole järkeä sorkkia muurahaispesää.”

Stubb, joka on ja pysyy Naton kannattajana, on vakuuttunut siitä, että jäsenyyden aika

koittaa tulevaisuudessa. Stubb tukeutuu vakaassa uskossaan siihen, että mielipidemit-

tausten mukaan enemmistö suomalaisista hyväksyy Natoon liittymisen, jos poliittinen

johto näkee sen viisaaksi.162

Kalevan Nato-myönteisyys avautuu mm. alla olevassa esimerkissä, jossa asiantunti-

jana on Upseeriliiton pääsihteeri Hannu Sipilä ja hänen arvionsa: ”Nato-vastaisuus pe-

rustuu varmaan enemmän ihmisten mielikuviin kuin syvälliseen tietoon Naton toimin-

nasta.” Hän itse ja enemmistö liiton jäsenistä on jäsenyyden kannalla. Sipilä sanoo esi-

merkkinä toiminnasta, että Venäjä ei olisi voinut tehdä Krimin aseellista miehitystä

sormia napauttaen, mikäli Ukraina olisi Naton jäsen. Suomi säilyttäisi Naton jäsenenä

täysin olemassa olevan itsenäisen puolustuksen. Nato olisi lisäturvana tämän päälle.

Sipilän mielestä johtavat poliitikot vain peesaavat gallupeja. Olisi näytettävä suunta

Natoon.163

Haastattelussa Maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen johtaja Torsti Sirén

sanoo Venäjän näyttäytyvän arvaamattomana naapurina. Näin mm. Georgian 2008 so-

dan ja nyt Krimin haltuunoton myötä. Maa on kytkenyt hyvin tiedonvälityksen palve-

lemaan politiikan lohkoa, jolla se aivopesee kansalaisensa asetetun tavoitteen taakse.

Kokonaispäämäärä on kaikesta päätellen entisen Neuvostoliiton palauttaminen, joskaan

ei ehkä alueellisesti, mutta poliittisesti ja taloudellisesti. Koska Suomi ei toki ole entisen

Neuvostoliiton maa, Sirén ei näe varsinaista sotilaallista uhkaa Suomelle. Toisaalta Ve-

161 Kaleva 18.3.
162 Kaleva 27.3.
163 Kaleva 7.3.



61

näjä on käyttäytynyt röyhkeästi ja aggressiivisesti mm. Suomea kohtaan lapsiasiakysy-

myksessä. Tallinnan pronssipatsaskiistassa Venäjä kokeili Nato- ja EU-maan kanssa

rajojaan. Kun EU-jäsenyys tarjoaa Suomelle yhteisöllistä poliittista suojaa, ei se tarjoa

sotilaallista voimaa mahdollisen uhan aikana. ”Vain Naton kautta Suomen on mahdol-

lista saada riittävän uskottava ja ennaltaehkäisevä sotilaallinen pidäke Venäjää vas-

taan.”164

Mirja Niemitalon avoimuutta vaativa kiteytys on: Natosta suut ovat supussa, vaikka

vaihteeksi voisi keskustella myös siitä, mitä hyötyä Natosta olisi ja miten se vauhdittaisi

myös pohjoismaista yhteistyötä. Jos Suomi olisi Naton jäsen, olisi Natossa ainakin yksi

maa, joka ymmärtäisi enemmän rakasta naapuria. Sitä ennen napanuora on katkaista-

va.”165

Jukka Tarkka vertaa Putinin toimintamallia Stalinin tuottamaan Otto Wille Kuusisen

hallituksen avunpyyntöön vuonna 1939 ja perustelee, miksi jäsenyys on tällä hetkellä

vaikea ratkaistava: ”Kylmän sodan jälkeisen ajan Suomen presidentit ja pää- ja ulkomi-

nisterit eivät ole pystyneet havaitsemaan lähiympäristön muutoksia. Kauhistuttava ali-

suoritus…yleisen mielipiteen pelko sammutti järjen valon ja sulki suun…Kun turvalli-

suuspolitiikan johto on kieltänyt järjen käytön, se on pakotettava ajatustöihin…Jos hal-

litus keksii ilman Natoa turvallisuusratkaisun, kansan riemulla ei ole rajoja. Jos se pys-

tyy osoittamaan Nato-jäsenyyden järkeväksi ratkaisuksi, se pitää hyväksyä, vaikka vä-

hän harmittaisi. Niinhän se Paasikiven-Kekkosen linjakin aikanaan syntyi.”166

Nasevasti ilmaisee Markku Mantilakin167 käsityksensä siitä, että Nato-keskustelu on

pahasti myöhässä: ”Näin siinä käy, kun suomalaiset jälkihipit ja punavihreät hörheltä-

jät pääsevät vaikuttamaan jopa maan hallituksessa. Idealistinen unelmahöttö on tun-

keutunut jo ulkopolitiikkaankin. Nato-hakemus on pidettävä lukkojen takana, kunnes

Ukrainan kriisi laantuu. Ja nyt on jokaisella rauhankyyhkyllä pyhä isänmaallinen vel-

vollisuus rukoilla ennen maatamenoa, ettei kriisi lähde leviämään länteen.”168

Lehti esittää sangen hyvin noin kaksi vuotta kestävän Natoon liittymisprosessin. Pro-

sessissa valmiiden jäsenten on hyväksyttävä kandidaatti yksimielisesti. Lehden asian-

tuntijana on Maanpuolustuskorkeakoulun erikoisasiantuntija Tommi Koivula.

164 Kaleva 21.3.
165 Kaleva 12.3.
166 Kaleva 28.3.
167 Kalevan silloinen päätoimittaja.
168 Kaleva 23.3.
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Jäsenyyden maksuosuus perustuu bruttokansantuotteeseen. Nykyisin se olisi noin 20

– 30 miljoonaa euroa vuodessa. Omista puolustusmenoista jäsen päättää itse, suositus

on noin kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta. Tällä hetkellä valtaosa jäsenistä ei täytä

tätä ehtoa.

Naton turvatakuun kaksi elementtiä ovat sen 4. ja 5. artikla. Jos jäsen maa joutuu so-

tilaallisen hyökkäyksen kohteeksi, toimii 5. artikla. Silloin muut kokoontuvat mietti-

mään, mitä tehdään. Tämä artikla on lauennut vain kerran, vuoden 2001 syyskuun 11.

päivän terrori-iskujen yhteydessä. Muut tarjosivat apua Yhdysvalloille välittömästi ts.

päivien kuluessa. Kansainvälisen turvallisuuden kysymystä käsitellään jonkin jäsenen

pyynnöstä 4. artiklan perusteella.

Jäsenyys jättää jäsenmaalle vapaan päätännän, sillä Natolla ei ole ylikansallista pää-

täntävaltaa. Täten monilla mailla on yhteisoperaatioissa varaumia joukkojen suuruuden

ja käytön suhteen. Toki paineet ovat aina solidaarisuuden mukaisiin osallistumisiin.

Putinin aikaan Venäjä on johdonmukaisesti viestittänyt, että se ei toivo Suomen liit-

tyvän Natoon. Monilla entisillä Varsovan liiton jäsenmailla, jotka ovat nyt Naton jäse-

niä, on hyvin toimivat suhteet Venäjään. Baltian suhteet ovat hankalat.169 (Ne ovatkin

entisiä Neuvostoliiton osavaltioita ja niissä on huomattava venäläinen etninen vähem-

mistö. Kirjoittajan huom.)

Kaleva on tämän teeman käsittelyssä tyytyväinen Suomen ulkopoliittiseen valittuun

linjaan. Sen mukaisesti Suomi toimii, kuten vastuullisen EU:n jäsenen pitääkin toimia,

ja tuomitsee Venäjän voimapolitiikan ja osallistuu pakotepolitiikkaan.

Turvallisuuspolitiikassa lehti keskittyy tutkimaan Suomen koko alueen puolustamista

ja antaa tukensa Nato-jäsenyydelle. Lehden mukaan ulkopoliittinen johto ei ole kyennyt

seuraamaan aikaansa, vaan jäänyt kylmän sodan aikaisen ajatusmallin vangiksi. Asia on

korjattava liittymällä Natoon. Koin puutteena käsittelyssä sotilaallisen liittoutumisen eri

vaihtoehtojen analysoinnin vähyyden Suomen puolustamisesta. Kun käsittely alkaa to-

teamana siitä, että Nato-jäsenyys on ainut vaihtoehto, saattaa lukija jäädä ihmettele-

mään, miksi näin. Vaihtoehdot olivat kylläkin vähäisessä määrin esillä erityisesti ko-

lumneissa. Se ei mielestäni poista mitä tärkeimmän asian analysointia Krimin vallan-

kaappauksen jälkeisessä uutisoinnissa, koska niissä käsitellään runsaasti Naton jäse-

nyysasiaa.

169 Kaleva 30.3. koskee koko liittymisprosessitekstiä.
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Ilta-Sanomat uutisoi teemasta kolmessa pääkirjoituksessa, kuudessa kolumnissa ja 31

muussa uutisessa, yhteensä 22 uutisoinnissa.

Suomen ulkopoliittinen linjaus lehden uutisoinnissa jää lähinnä yhden pääkirjoituk-

sen varaan. Lyhyitä mainintoja on turvallisuuspolitiikkaa käsittelevissä uutisissa.

Lehti esittää, että Suomen on osattava pitää päänsä kylmänä ulkopolitiikan hoidossa.

Tämä on muistettava, vaikka Venäjä kehittyisi täysin arvaamattomaan suuntaan. Esi-

merkiksi lehti ottaa J. K. Paasikiven toimet syksyllä 1939, kun hän kulki neuvottelemas-

sa Moskovassa. Lehti on tyytyväinen pääministeri Jyrki Kataisen olemukseen kylmänä

EU:n neuvotteluissa.

Lehti suhtautuu positiivisesti puolustusmäärärahojen korotukseen ja Naton jäsenyys-

asiasta käytävään keskusteluun.170

Lehti on haastatellut asiantuntijoita ja näiden mukaan Venäjän rajavaltiopolitiikka on

muuttunut ja sen mukaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa on tarkasteltava krii-

sin mukaisesti. Tilanteen valpas seuraaminen mahdollistaa tarvittaessa puolustusval-

miuden nostamisen.171

Lehti kysyy Suomen ministereiden valppauden perään. Miten suhtautuvat ministerit

Ukrainan kriisiin, joka mm. Ruotsin ulkoministeri Karl Bildin mukaan on ”pahin eu-

rooppalainen kriisi aikoihin.” Miten tämä oivalletaan Suomessa,  kun Eurooppa- ja ul-

komaankauppaministeri Alexander Stubb katselee TV:tä ja urheiluministeri Paavo Ar-

hinmäki kiukuttelee: ”Tänään piti olla…vapaapäivä. Mutta sitten tuli ulko- ja turvalli-

suuspoliittinen valiokunta.” Lehti on hämmästynyt, koska ministerit eivät tunnu tajua-

van, että sattuvat katastrofit eivät kysele kelloaikaa. Eivätkö ministerit tajua, että Suo-

men nykyhallituksen aikana ei ole ollut yhtä vakavaa ulkopoliittista tilannetta. Lehden

mukaan: ”Ministeri ei ole kuka tahansa. Ministerit muodostavat Suomen hallituksen,

joka johtaa tätä maata. Ei ole olennaista vain se, mitä he tekevät, vaan mitä he viestivät

tekevänsä. Erityisen tärkeää se on kriisitilanteessa. Pelkoa ei pidä luoda – mutta ei saa

antaa kuvaa piittaamattomuudestakaan.”172

Lehden teettämän mielipidetiedustelun perusteella Venäjää pitää uhkana noin 39 pro-

senttia vastaajista. Luku on noussut vuodesta 2012 seitsemän prosenttia. Tämä tarkoit-

taa, että Venäjän arvaamattomuus vaikuttaa. Tällöin Suomessa uhkakuvana ei ole niin-

kään sotilaallinen puuttuminen kuin muu toiminta. Suomellahan on kokemusta mm.

170 IS 7.3. koskee myös kahta ylempää kappaletta.
171 IS 3.3.
172 IS 5.3.
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lapsikiista-asioissa.173 Itänaapuri on vaikuttanut 2. maailmansodan jälkeen Suomen poli-

tiikkaan henkilökysymyksistä (vast.) talouspolitiikan toimivuuteen myönteisestikin,

mutta ei ole kaihtanut jyrkän negatiivisiakaan toimia.

Jollakin tavalla lehden ulkopoliittiset kannanotot jäivät vaisuiksi, jopa olemattomiksi.

Kertaakaan en löytänyt mainintaa Utvan kannanotoista tai eduskunnan keskusteluista

Ukrainan tilanteesta. Näitähän oli ja ulkopolitiikan linjaukset maan suunnasta olisi ai-

heellista tuoda lukijoitten tietoon, koska koko turvallisuuspolitiikan perusteet ovat läh-

töisin ulkopolitiikasta.

Turvallisuuspolitiikkaa lehti käsittelee ansiokkaasti nimenomaan sotilaallisen sekto-

rin alueella. Kun lehti ei ensimmäisen luvun aikana käsitellyt Suomen puolustamista

ollenkaan, niin nyt asia korjaantuu monipuolisella ja hyvällä käsittelyllä.

Lehden mukaan koko Suomen aluetta aiotaan puolustaa. Tämän toteavat lehden

haastattelemat kansanedustaja Jussi Niinistö174 ja dosentti Arto Nokkala175. Tällöin

Suomen on entistä tärkeämpää huolehtia omasta uskottavasta puolustuskyvystään, joka

muodostuu liittoutumattomalla maalla yleisestä asevelvollisuudesta ja tarkoittaa koko

maan puolustamista. Tässä lehti haluaa käsitykseni mukaan herätellä Suomea: on yllä-

pidettävä itsellistä uskottavaa puolustusta. Vain itsellisellä puolustuksella Suomi on

selvinnyt itsenäisyytensä ajan kovimmista koitoksista. Uskon, että tämä tietoisuus on

vielä voimissaan.

Maan puolustuksessa on kysymys rahasta ja puolustamisen vaihtoehdoista ja lehden

mukaan Suomi on oivaltanut kriisin oikein ja puolueet, pl. vasemmistoliitto, kannattavat

määrärahojen nostoa. Ilta-Sanomat haluaa Nato-kysymyksestä perusteellista asiakeskus-

telua. Tällä hetkellä, kun kriisi on akuutti, ei jäsenhakemusta voi jättää, mutta asiasta

keskustelu olisi luonnollista. Käsitän asian niin, että lehti toivoo kunnon keskustelua,

jotta se pohjustaisi mahdollista kansanäänestystä jäsenhakemuksesta. Esimerkki asiasta:

” Tässä tilanteessa Suomen turvallisuuspoliittisesta linjasta keskusteleminen on luon-

nollista. Kukaan ei halua jättää jäsenhakemusta Natolle tässä ja nyt.”176

Lehti pitää verkkosivuillaan käytävää keskustelua Natosta selvänä merkkinä siitä, et-

tä kansa pitää Nato-jäsenyyskeskustelua tärkeänä: yli 155 000 lukijaa oli jo puolessa

vuorokaudessa käynyt kertomassa kantansa lehden kyselyssä. Nato-jäsenyyden kannat-

tajiksi vastanneista ilmoittautui 47 prosenttia ja vastustajiksi 53 prosenttia. Vuoden

173 IS 8.3.
174 Eduskunnan puolustusvaliokunnan silloinen puheenjohtaja.
175 Turvallisuuspolitiikan dosentti Maanpuolustuskorkeakoulussa.
176 IS 14.3.
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2013 Taloustutkimuksen toteuttamassa mielipidetiedustelussa vain 29 prosenttia kannat-

ti ja 52 prosenttia vastusti liittoutumista. Lehden mukaan aiemmin Nato-kannastaan

empineet ovat kääntyneet kannattajiksi.177

Lehti on omana haastattelunaan tiedustellut kansanedustajilta heidän mielipidettään

Nato-jäsenyydestä. Kyselyyn vastasi 152 edustajaa. Heistä 26 kannatti, 92 vastusti, 11

ei vastannut ja 23 edustajalla ei ollut selvää kantaa asiaan.178

Luvut osoittavat sen, että ainakaan Krimin 27.2. tapahtunut vallankaappaus ei ollut

juurikaan muuttanut kansanedustajien mielipiteitä liittoutumisesta Naton kanssa. Edus-

kunnan mielipide on pysytellyt vuosikymmeniä tasolla n. 20 prosenttia kyllä, n. 60 pro-

senttia ei ja loput ei kantaaottavia.

Putin toi esiin USA:n johtaman lännen omavaltaisen toiminnan Kosovossa, Afganis-

tanissa, Irakissa ja Libyassa. Putinin Venäjä on kokenut nämä lännen toimet nöyryytyk-

senä ja nyt on maksun aika. Samaan kategoriaan kuuluu Naton haukkuminen: pysyköön

Nato pois raja-aitamme luota. Lehti kysyy, tarkoittiko Putin myös Suomen raja-aitaa,

jos Suomi lähestyy Natoa jäsenhakemuksen muodossa.179 Itse en näe Suomea riitaisena

naapurina olemme tai emme ole Naton jäseniä. Baltia ja Puola ovat Venäjälle tärkeäm-

piä sotilasstrategian kannalta ja ne ovat jo Naton jäseniä. Ukraina on keskeinen etupii-

rien tasapainomaa ja nollasummapelin osa. Venäjän näkökulman mukaan tasapaino

järkkyisi, mikäli Ukraina liittyisi Natoon.

Lehti esittää hyvin seikkaperäisesti tekstein ja kaavioin Suomen puolustamisen vaih-

toehdot.

Peruslähtökohtana on se, että Suomi haluaa yhä puolustaa koko maata. Puolustami-

sen pahin skenaario on se, että hyökkääjä on päässyt Suomen alueelle ja se on lyötävä

ratkaisutaistelussa. Taistelujen jälkeen Suomen alueen on oltava tyhjä vihollisista. Leh-

den vaihtoehdot on laadittu tätä puolustusstrategiaa tarkastellen. Kun kriisi on monin-

kertaistunut ja monipuolistunut, lehti tuo esiin puolustuksen vaihtoehtoina yksin, yhdes-

sä Ruotsin kanssa tai Naton jäsenenä. Lähteenä eri joukkovahvuuksille lehti käyttää

uutta vuosijulkaisua ”The Military Balance 2014.”180

Vaihtoehto 1: Suomi taistelee yksin. Plussat:– Suomi on henkisesti ja fyysisesti

luottanut ja luottaa asevelvollisarmeijaan, joka on 2. maailmansodan aikana näyttänyt

kykynsä. – Suomalaiset itse tuntevat parhaiten maansa.

177 IS 5.3.
178 IS 5.3.
179 IS 19.3.
180 International Institute of Strategic Studiensisin (IISS) julkaisu.
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Miinukset:– Sotavoima on liian pieni, kun alueemme on laaja. – Materiaalin hankinta

on kallista.

Vaihtoehto 2: Suomi on Naton jäsen. Plussat:– Pelote vihollisuuksien aloittamista

vastaan on suuri. – Suomi olisi uusimman tekniikan saamajoukossa.

Miinukset:– Suomen on oltava valmis auttamaan muita Nato-maita. – Pitäisivätkö

turvatakuut?

Vaihtoehto 3: Suomi yhdessä Ruotsin kanssa. Plussat:– Ruotsin vahvat ilmavoimat

olisi nopeasti apuna. – Ruotsin voimakkaat merivoimat auttaisi huollon toimivuuteen

Itämeren kautta. – Lännen intressi puuttua asioihin on suurempi, kun Ruotsi on mukana.

Miinukset:– Maat eivät yhdessäkään kestäisi pitkittyvää, täysimittaista sotaa. – Histo-

rian opetus on se, että Ruotsi ei pahemmin piittaa muusta kuin omasta edustaan Suomen

selän takana.

Näiden vaihtoehtojen tulkinnassa lisään sen, että Ruotsin Puolustusvoimien komenta-

ja on ilmaissut, että Ruotsi pystyy puolustamaan itseään vain noin viikon ajä’

µn.181 Miten tällainen alasajettu pieni ammattiarmeija, jolla ei ole koulutettuja reser-

vejä, pystyy auttamaan toista? Käsitykseni on se, että ei mitenkään ja vaatii vuosia en-

nen kuin jotakin sotilaallisesti pysyvää saadaan koulutettua ja organisoitua.

Lehti tekee selvän esityksen Nato-kysymyksen ratkaisuksi Suomessa: ennenaikaiset

eduskuntavaalit, joissa äänestettäisiin samalla Nato-jäsenyydestä. Jatkuva jossittelu lop-

puisi.182 Lehden mukaan olisi viimeinkin syytä ratkaista sekä tämä Nato-kysymys että

Ruotsi-liitto. Vaikka ne eivät ehdi valmiiksi tähän akuuttiin Ukraina kriisiin, olisivat ne

kuitenkin jatkossa valmiita.183

Ilta-Sanomat ei juuri käsittele teeman ulkopoliittista osuutta. Pidän sitä puutteena,

koska ainakin Utvan ja eduskunnan kannanotot olisi voinut tuoda esille.

Ilta-Sanomien analyysi turvallisuuspolitiikan puolustussektorista oli erittäin hyvä. Se

oli hyvin esitetty ja sen pohjatiedot olivat kohdallaan.

181 Kaleva 14.1.
182 IS 6.3.
183 IS 22.3.
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2.3. Uutisoinnin vertailu

Molemmilla lehdillä oli yhteisiä painotuksia. Näistä tärkeimmiksi tulkitsen seuraavat:

– Venäjän keskeinen vaikuttajan rooli, jossa Putin on yhtä kuin Venäjä, – Venäjän halu

palauttaa imperiumia, – Tunnustus EU:n kyvystä toimia yksimielisesti ja – Halu liittää

Suomi Naton jäseneksi.

Kaleva kirjoitti hyväksyvästi useassa uutisessa Suomen ulkopoliittisen linjan muu-

toksesta. Lehti koki sen järkevänä toimena EU:n jäsenen ominaisuudessa. Toisaalta leh-

ti moitti selväsanaisesti ulkopoliittisen johdon Nato-linjausten muuttumattomuutta ja

ironisoi käsitettä ”Nato-optio”.

Ilta-Sanomat ei huomioinut ulkopoliittista muutosta. Turvallisuuspolitiikan sotilaal-

lisen sektorin vaihtoehdot lehti esitti erittäin hyvän analyysin muodossa.

2.3.1. Uutisoinnin sisältö

Tekstin sisältö

Kaleva pitää lukijansa tapahtumien tasalla monipuolisella uutisoinnilla. Lukijan ei tar-

vitse olla salapoliisi pysyäkseen teemojen asioitten tasolla. Kuten aikaisemmissakin

uutisoinneissa monet ”pikku-uutiset” tuovat laajuutta pohjatiedoille, koska ne sisältävät

vastauksia miksi-kysymyksiin.

Jotakin parannettavaa kuitenkin aina löytyy. Ensimmäisen teeman kohdalla koin

puutteena sen, että lehti ei käsittele ollenkaan Krimin lopullista liittämistä Venäjään

21.3. Asian merkitys oli kansainvälisesti hyvin suuri, koska se vaikuttaa ”jäätyneenä

konfliktina” pitkälle tulevaisuuteen. Toisena parannettavana asiana on perusteellisen

analyysien käyttö tärkeimpien asioitten esittämisessä. Analyysin perusrakenne olisi ky-

symys-/ vastausluokkaa. Tällöin yksinkertainen menetelmä tuo ainakin omassa tulkin-

nassani parhaan tuloksen.

Toisen teeman käsittelyssä lännen painoarvo nousi, kun se pystyi toimimaan yhtenäi-

senä. Myös Suomi toimi vastuullisesti jäsenenä.

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen teeman käsittelyssä Kaleva pitää erittäin hy-

vänä Suomen ulkopoliittisen linjan uutta suuntaa. Kaleva ilmaisee sen pääkirjoituksessa,

jossa se allekirjoittaa Utvan linjan, jonka mukaan Suomi tuomitsee Venäjän voimapoli-

tiikan Ukrainassa. Krimin valtaus oli kansainvälisen oikeuden loukkaus. Tuomio on

Venäjän nimellä, ei myötäkarvaan silitellen, kuten aikaisemmin sen edeltäjän aikana.
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Lehti antaa turvallisuuspolitiikkaan liittyvässä perusratkaisussa tukensa Naton jäse-

nyydelle. Käsittelyn puutteena pidin sitä, että lehden lähtökohta on Nato-jäsenyys. Mie-

lestäni oikeampi ratkaisu olisi ollut eri vaihtoehtojen pohtiminen mitä ja miksi. Näiden

perusteella olisi syntynyt analyysi, jonka tuotos olisi ollut lehden kantana Nato-

jäsenyys. Kokonaisuus olisi ollut pääkirjoituksen arvoinen.

Ilta-Sanomat uutisoi kokonaisuutta hyvin. Ensimmäisen teeman käsittelyssä parasta

antia ovat muutamat pääkysymyksiin liittyvät analyysit. Esimerkkinä näistä on analyysi

Putinin puheesta duumalle 18.3., jolloin tämä analysoi miksi Krim vallattiin.

Ilta-Sanomat uutisoi, kuten Kalevakin, vain mainintana 21.3. tapahtuneen Krimin

liittämisen Venäjään. Kunnollinen uutisointi olisi ollut paikallaan. Lisäksi Krimin val-

tauksen helppous ei tule hyvin esiin. Kuitenkin asia on tärkeä ainakin sen takia, että

Ukrainan vapaaehtoinen poistuminen niemimaalta todennäköisesti esti aseelliset fyysi-

set taistelut.

Länttä käsittelevän teeman käsittely oli vaisuhkoa. Lehti ei usko syntyneen pakote-

linjan tuotokseen, vaikkakin uskoo sen olevan oikea vaikuttamistie.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan käsittelyssä oli huonoa ja hyvää. Huono asia oli se, et-

tä lehti ei esitä ulkopolitiikasta juuri mitään. Se on puute, koska Utvan ja eduskunnan

tekemiset olisi pitänyt esittää sen takia, että lukijakunta olisi nähnyt linjan ulkopolitii-

kassa muuttuneen siten, että Venäjän voimapolitiikka tuomitaan. Erityisen hyvänä pidän

lehden analyysia turvallisuuspolitiikan sotilaallisen sektorin vaihtoehdoista. Tällöin lu-

kija sai erittäin hyvät lähtökohdat pohdinnalleen miksi jokin (jotkut) vaikuttava asia on

painokkaampi kuin toinen. Samalla lehti johtaa luontevasti lukijan perehtymään tekstiin

ja mahdollisesti omaksumaan lehden omakseen ilmoittaman kannan.

Historialliset ja turvallisuuspoliittiset viitteet

Molempien lehtien uutisoinnissa historia on läsnä tässä ja nyt. Ne antavat syvyyttä asi-

oiden painoarvoille. Merkille pantavana on se, että molempien lehtien historiaviitteisiin

voi asettaa yhtäläisyysmerkit. Vastuulliset kirjoittajat hallitsivat historian käytön merki-

tyksen uutisten osana.

Turvallisuuspolitiikan viitteet osoittivat hyvin painokkaasti poliittisen sektorin pai-

navuutta muihin sektoreihin nähden, koska kaikkien muiden sektoreiden toiminta vaatii

ensin poliittisen päätöksen. Esimerkkinä toimivat hyvin lännen vaikeudet aloittaa talou-

den (pakotteiden) sektorin käyttö Venäjää kohtaan. Silloinkin USA aloitti pakotteet en-

nen kuin EU, jonka päätöksenteko on hitaahkoa.
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Sekä historiallisten että turvallisuuspoliittisten viitteiden käyttö lehden virallisen

kannan vahvistamiseksi korostui Kalevan kolumneissa. Lehti oli valinnut ulkopuoliset

kolumnistit siten, että pääosa tuki suoraan lehden kantaa. Muutkin antavat sellaista pe-

rustietoa, että lukijan on helppo yhtyä lehden näkökulmaan. Yhtään kolumnia (vast.) ei

ollut lehden kantaa vastaan. Ilta-Sanomilla ei havaintojeni mukaan ole samanlaista käy-

täntöä. Pidän sitä puutteena, koska hyvät kolumnit täyttävät aina paikkansa.

Tekstin luettavuus ja muutosten huomioiminen

Molemmat lehdet jatkoivat hyvää käytäntöä ja uutisoivat helposti luettavan tekstin

muodossa. Vaivaton lukeminen antaa lukijalle hyvin mahdollisuuksia omaksua tekstin

asiat.

Molemmat lehdet ottivat huomioon päätapahtumina Krimin vallankaappauksen ja ns.

kansanäänestyksen sekä liittämisen Venäjään. Kun ne oli pääosin käsitelty, lehdet jäivät

odottavalle kannalle. Silloin odotteluaikana molemmat lehdet ennakoivat: ”Mitä Venäjä

aikoo Itä-Ukrainan suhteen?” Merkillepantavaa oli, että lehdet eivät siis kysyneet ensisi-

jaisesti, mitä Itä-Ukrainan separatistit aikovat, vaan, mitä Venäjä aikoo, ts. lehtien pe-

ruslähtökohtana oli Venäjän taustatoiminnan ratkaiseva merkitys.

2.3.2. Uutisten lukumäärä

Kalevan uutiset

Pääkirjoitukset Kolumnit Muut uutiset Yhteensä

25. – 28.2.          1                              -                                  10                            11

Maaliskuu        16                            32                               159                          207

___________________________________________________________________
Yhteensä          17                            32                               169                          218

Ilta-Sanomien uutiset

Pääkirjoitukset Kolumnit Muut uutiset Yhteensä

26. – 28.2.          -                              -                                   8                              8

Maaliskuu          6                             10                               57                            73

______________________________________________________________________

Yhteensä            6                             10                               65                             81
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Uutisten lukumäärän keskinäinen vertailu

              Kaleva         Ilta-Sanomat

1. Pääkirjoitukset     17 kpl                                      6 kpl

Ilta-Sanomien uutisten määrä on n. 35 prosenttia verrattuna Kalevaan.

2. Kolumnit      32 kpl                                    10 kpl

Ilta-Sanomien uutisten määrä on n. 31 prosenttia verrattuna Kalevaan.

3.Muut uutiset         169 kpl                                    65 kpl

Ilta-Sanomien uutisten määrä on n. 38 prosenttia verrattuna Kalevaan.

Kaikki yhteensä      218 kpl                                    81 kpl

Ilta-Sanomien uutisten määrä on n. 37 prosenttia verrattuna Kalevaan.

Tässä luvussa Ilta-Sanomien uutisten määrä Kalevaan verrattuna on noin kahdentu-

nut siitä, mitä se oli ensimmäisessä luvussa. Sen perusteella voi päätellä, että Ilta-

Sanomat lisäsi huomattavasti uutisoinnin volyymiä Krimin vallankaappauksen jälkeen.

Tämän päättelyn perustana on se, että Kalevan oma volyymi kasvoi noin 2,7 kertaiseksi

samana aikana.

Tutkimuksen liite osoittaa selvästi, miksi tässä luvussa on työn kiistaton painopiste.

Aikajanalle ja tapahtumiin yhdistetty uutisoinnin määrä on molemmilla lehdillä huipus-

saan ja tästä suuresta määrästä on vaivatonta löytää useita kattavia teemoja tulkintaa

varten.
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3. ITÄ-UKRAINAN KANSANTASAVALTOJEN PERUSTAMINEN

1. – 30.4.2014

3.1. Taustaa

Tässä luvussa käsittelen molempien lehtien uutisointia tulkitsemissani teemoissa ajan-

jaksolla 1. – 30.4.2014. Tässäkin luvussa käsittelen teeman kerrallaan molempien leh-

tien osalta ja vertaan saamiani lehtikohtaisia analyysejä.

Aloitan uutisten vertailun vasta huhtikuun alusta, koska silloin lehtien päähuomio

Ukrainan kriisissä kääntyy alueellisesti Itä-Ukrainaan.

Jo ennen Krimin vallankaappausta molemmat lehdet olivat tuoneet esiin Itä-Ukrainan

tilanteen. Lehdet ilmaisivat huolensa siitä, että se alue on hyvinkin venäläismielistä ja

saattaa ajautua jollakin tavalla Ukrainan kriisin keskiöön.

Krimin vallankaappaus ja sen liittäminen Venäjään antoivat lopullisen ponnen sepa-

ratismin nousulle Itä-Ukrainan venäläismielisillä alueilla Donetskin ja Luhanskin lää-

neissä.

Kalevassa oli tällä ajanjaksolla uutisointia kriisistä seuraavasti: Pääkirjoitukset 13,

kolumnit 15 ja muut uutiset 90, yhteensä 118 uutisointia.

Ilta-Sanomien vastaavat luvut olivat: Pääkirjoituksia yksi, kolumnit kaksi ja muut uu-

tiset 25, yhteensä 28 uutisointia.

Huhtikuun tärkeimmät tapahtumat olivat maalis-huhtikuun vaihteessa separatistien

aloittamat hallintorakennusten valtaamiset Itä-Ukrainassa. Tätä seurasi Ukrainan hallin-

non (Maidanin vallankumouksen jälkeisen) aloittamat pääosin epäonnistuneet aseelliset

toimet alueiden takaisinvaltaamiseksi. Separatistien näkökulman mukaisina lopullisina

ratkaisuina he julistivat 7.4. Donetskin kansantasavallan - ja Luhanskissa vastaavasti

27.4. Luhanskin kansantasavallan perustetuksi.184

3.2. Uutisten temaattinen analyysi

3.2.1. Teema: Separatismista itsenäisten kansantasavaltojen perustamiseen

Vuoden 2001 väestönlaskennassa Donetskin läänin asukkaista ilmoittautui 57 prosenttia

ukrainalaisiksi ja 38 prosenttia venäläisiksi. Äidinkielisyys ei noudattanut etnisyyttä,

vaan se oli seuraava: 75 prosenttia venäjänkielisiä ja 24 prosenttia ukrainankielisiä. Vas-

184 Remy 2015, 270.
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taavat luvut olivat Luhanskin läänissä: ukrainalaisia 58 prosenttia, venäläisiä 40 pro-

senttia. Kielijakauma oli: 69 prosenttia venäjänkielisiä ja 30 prosenttia ukrainankieli-

siä.185

Jo yllä olevan perusteella median tiedot Venäjän huomattavasta vaikutuksesta mo-

lempien läänien separatistien toimintaan vaikuttavat uskottavilta. Tämä varmentuu

Maidanin vallankumouksen jälkeisessä mielipidemittauksessa, jossa Venäjään liittymi-

sen kannattajat ja Ukrainan hallitukselle lojaali väestö olivat kummatkin vähemmistöjä.

Pääosa halusi hallituksen vaihtoa, mutta pysyä Ukrainan yhteydessä.186

Jo Krimin valtauksen aikana näillä Itä-Ukrainan alueilla järjestettiin laajoja ja osin

väkivaltaisia mielenosoituksia, joissa alueen hallintorakennuksia vallattiin. Kuitenkaan

alueella ei tullut ainuttakaan kuolonuhria Maidanin vallankumouksen jälkeen ennen

kuin huhtikuussa, kun Donetskin ja Luhanskin kansantasavallat perustettiin.187

Kaleva käsittelee teemaa kolmessa pääkirjoituksessa, viidessä kolumnissa ja 32

muussa uutisessa, yhteensä 40 uutisoinnissa.

Separatistien vaatimukset tulevat esiin lehden monissa uutisissa, mutta varsinaista

yhden tai useamman uutisen pääkäsittelyä ei ole. Vaatimusten moninaisuus tulee kyllä

hyvin esiin. Esimerkiksi Donetskin kapinallisten vaatimukset ovat kaikenlaista, mitä

vain voi kuvitella, eivätkä ne ole eri ryhmillä samat. On vaadittu kansanäänestystä irtau-

tumisesta Ukrainasta188, haluttu rauhanturvaajia Venäjältä189, liittovaltiota, parempia

palkkoja, johtavia virkoja jne.

Ehkä parhaiten asian kertoo Kaleva uutisessa, jossa lehti uutisoi vaatimukset sekä

kapinallisten että Venäjän osalta. Periaatteessa alueen ratkaisusta tiedetään, että länsi on

ilmoittanut, ettei se tule sotilaallisesti väliin ja Venäjän todelliset vaikuttimet ovat arvai-

lun varassa. Krimin tapahtumien jälkeen Venäjän vakuutus Ukrainan alueellisen yhte-

näisyyden säilyttämisestä on aika arvoton. Tärkeintä Venäjälle on Ukrainan tapahtu-

mien kontrolli siten, että Ukrainan presidentinvaalit jäävät pitämättä. Tällöin säilyisi

voimissaan Venäjän ilmaus ”Kiovan laittomista vallanpitäjistä”. Kun Ukraina vielä il-

moittaisi, että se ei liity Natoon, voisi Venäjälle riittää Ukraina liittovaltiona. Tällöin

185 Remy 2015, 270.
186 Remy 2015, 270.
187 Remy 2015, 269.
188 Kaleva 7.4.
189 Kaleva 8.4.
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asia olisi sama, minkä pääosa kapinoitsijoista on ilmaissut: liittovaltio, jossa alueilla

olisi laaja itsehallinto.190

Tällä hetkellä, kun Itä-Ukraina on kaikenlaisen epämääräisen toiminnan keskiössä,

on tilanne seuraava:” Ukrainan väliaikaishallinnolla on vähän auktoriteettia. Poliisin ja

armeijan rivit ovat hajalla. Informaatiosota tapahtumien tulkinnasta valloitti niin länti-

sen kuin venäläisen median. Molemmat osapuolet syyttävät toinen toisiaan Ukrainan

sisäisiin asioihin sekaantumisesta. Mitä missäkin tapahtui ja kuka on mistäkin vastuus-

sa, on monessa kohdassa edelleenkin epäselvää. Tilanne on nyt se, että Krimin niemi-

maa ei ole enää Ukrainan hallussa ja Itä-Ukrainasta tuleva kuvamateriaali kertoo epä-

toivoisista ihmisistä, jotka ovat taisteluvalmiudessa. Mistä he ovat valmiita taistele-

maan, ei ole aina selvää; alueiden autonomiasta, itsenäisyydestä vai Venäjään liittymi-

sestä, Ukrainan kahtia jakamisesta, vähemmistökielien oikeuksista, uudesta perustus-

laista, Venäjän turvaamasta taloudellisesta turvallisuudesta, yhtenäisestä Ukrainasta

vai vallanvaihdosta Kiovassa?” Hanna Smithin mukaan kokonaiskuvassa korostuu Ve-

näjän keskeinen rooli ratkaisussa, koska Putinin johtama maa voi halutessaan murskata

Ukrainan.191 Lehti hyväksyy Smithin kokonaiskuvan ja lisää siihen vaikuttajina vielä

EU:n ja USA:n. Tulkintani mukaan lehti haluaa tällä uutisella selventää lukijalle miksi

tilanne Itä-Ukrainassa on niin epämääräinen ja sellaisenaan hyvin sopiva Venäjälle.

Lehden useasta kirjoituksesta voi päätellä Venäjän olevan separatistien toiminnan ta-

kana. Venäjälle sopii Ukrainan pitäminen epävarmuuden tilassa, koska se osoittaa, että

maan uudella hallituksella ei ole maa hallinnassa. Tällöin Venäjä voi edelleen suhtautua

uuteen hallitukseen laittomana. Lehti uutisoi venäläisistä provokaattoreista ja tunnus-

tuksettomista venäläisistä sotilaista. Koko venäläisen toiminnan lopullinen tavoite on

kaaoksen avulla mahdollistaa separatisteille näiden vaatimusten toteutuminen. Vaati-

mukset ovat todennäköisesti myös venäläisten hyväksymiä. Separatistien pääalueita

olivat Donetskin ja Luhanskin läänit (kumpikaan ei kokonaisena).192 Kuin lopullisena

osoituksena ja samalla varoituksena voimistaan Venäjä piti pitkiä aikoja noin 40 000

sotilaan sotaharjoituksia aivan Ukrainan itärajan tuntumassa.193

Ukraina sai välillä hyvääkin tietoa Venäjän aikeista, kun se ilmoitti, että maa ei ole

suorittamassa minkäänlaisia sotilaallisia toimia Ukrainan rajalla. Venäjän joukkojen

190 Kaleva 16.4.
191 Kaleva 17.4.
192 Kaleva mm. 7.4., 8.4., 9.4., 10.4. ja 16.4.
193 Kaleva 7.4., 10.4., ja 19.4.
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keskitykset eivät uhkaa ketään ja se saa pitää sotaharjoituksia, missä se haluaa. Toki

Venäjän ulkoministeriö muisti muistuttaa, että länsi lietsoo jännitystä Ukrainassa. 194

Kun separatistit jatkoivat erilaisten hallintorakennusten (mm. poliisin tilojen) val-

taamista ja julistivat 7.4. Donetskin kansantasavallan perustetuksi, Kaleva isohkolla

analyysilla vertaa Itä-Ukrainan tilannetta jo tapahtuneeseen Krimin tilanteeseen. Se an-

taa pohjatiedoksi historia-, talous- ja väestötietoja.

Tässä analyysissä lehden näkemys on, että Krimin tapahtumat eivät toistu samanlai-

sina Itä-Ukrainassa. Lehti esittää perustelunaan väestön suurimman osan haluavan kyllä

muutoksia alueen itsehallintoon, mutta torjuvan liitoksen Venäjään.

Historiallisesti Itä-Ukraina on aina ollut osa Ukrainaa ja täällä Donbassiksi kutsutulla

alueella on Ukrainan sotatarviketeollisuus ja sen viennin pääsuunta on Venäjä. Krim on

ollut osa Ukrainaa vasta vuodesta 1954 ja Krimillä on ollut jo 1700-luvun lopulta läh-

tien Venäjälle tärkeä Sevastopolin sotilastukikohta.

Alueen väestön etnisessä jakaumassa venäläisiä ei ole missään enemmistönä. Tämä

on eri asia kuin arjen käyttökieli, sillä alueen äidinkielenä on usein venäjä.

Vaikka uudessa Kiovan hallinnossa ei ole juuri lainkaan edustajia Donbassin alueel-

ta, pitää lehti kuitenkin uskottavana, että vain vähemmistö alueen asukkaista haluaa

liittymistä Venäjään. Lopullisen perustan antaa tuore helmikuun gallup, jonka mukaan:

”33 prosenttia Donetskin, 24 prosenttia Luhanskin ja 15 prosenttia Harkovan alueen

asukkaista haluaa yhdistymistä. Krimin lukema oli korkein, 41 prosenttia.195

Myöhemmin lehden haastatteleman Arto Nokkalan analyysi oli sama kuin lehdellä.

Lopputuloskin oli sama siten, että Venäjän perushalu ei ole alueen liittäminen Venäjään,

vaan alueen itsehallinnon lisääminen riittää takaamaan etnisen venäläisen väestönosan

oikeudet.196

Ennen ensimmäisiä todellisia tilanteen laukeamiseen tähtääviä neuvotteluja Geneves-

sä 17.4. lehti esittää kolme vaihtoehtoa Itä-Ukrainan tilanteen kehittymiselle. Ensim-

mäisenä on rauhanskenaario, jolloin osapuolet sopivat. Asiantuntijat Kristi Raik ja Tomi

Koivula eivät juuri usko tähän, koska tilanne on jo niin komplisoitunut. Toisena on

Maidanin malli, jossa tilanne venyy ja jatkuu kireänä. Tätä asiantuntijat pitävät toden-

näköisimpänä. Painavin peruste tähän on se, että se sopii Venäjälle, koska Venäjä halu-

aa osoittaa maailmalle, että Kiovan hallitus on toimintakyvytön ja koko valtio on epä-

194 Kaleva 10.4. ja 18.4.
195 Kaleva 9.4. koskee koko edellä olevaa analyysiä.
196 Kaleva 16.4.
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onnistunut. Lisäksi Venäjä haluaa vaikuttaa toukokuun presidentinvaaleihin. Kolmas

skenaario on Krimin malli, jossa Venäjä hyökkää Itä-Ukrainaan. Kuitenkin tämä malli

on epätodennäköisin, koska sen poliittinen kynnys on hyvin korkea. Länsi reagoisi pa-

kotteilla voimakkaasti ja Venäjä eristettäisiin käytännössä kansainvälisestä yhteistyös-

tä.197

Kaleva iloitsi, kun Genevessä saatiin sovittua Donbassin alueen rauhoittamisesta.

Sopijoina olivat Venäjä, Ukraina, EU ja USA. Sopimuksen mukaan laittomat aseelliset

ryhmät hajotetaan ja vallatut hallintorakennukset luovutetaan Ukrainan keskushallinnol-

le. Lisäksi Ukrainan pääministeri Arseni Jatsenjuk ilmoitti olevansa valmis lisäämään

Donbassin autonomiaa.198

Välittömästi seuraavana päivänä Donbassin separatistit kuitenkin ilmoittivat, että so-

pimus ei sido heitä. He eivät luovuta aseitaan, eivätkä lähde valtaamistaan rakennuksista

ennen kuin Ukrainan nykyhallitus eroaa.199 Tulkintani mukaan separatistit tekivät tässä-

kin tarkoin harkitusti Venäjän ohjeitten mukaan. Tämän suuruusluokan asiat ratkaisi

suvereenisti Venäjä ja separatistit ovat kuuliaisia toteuttajia. Menettelyllä Venäjä sai

haluamansa, ts. se oli näyttö sivullisille, että he eivät ohjeista Donbassin alueita.

Lehti on pääkirjoituksessaan pettynyt Geneven jälkeisiin tapahtumiin. Lehti toteaa

sen, mistä sovittiin (vrt. edellinen kappale) ja mistä maailmalla ehdittiin jo iloita järjen

voittaneen. Lehti kuitenkin jatkaa: ” Mitä vielä. Palaset revittiin erilleen ennen kuin

muste ehti paperissa kuivua. Itä-Ukrainan venäjänmieliset kieltäytyivät noudattamasta

sopimusta. Pääsiäispäivänä tunnistamattomat asemiehet hyökkäsivät venäläismielisten

tarkastuspisteelle lähellä Slovjanskia ja surmasivat kaksi. Pian kaupungin liepeiltä löy-

tyi kaksi kidutettua ruumista, joista toinen tunnistettiin virkaatekevän presidentin Olek-

sandr Turtšynovin puoluetoveriksi. Tapaus sai Turtšunovin komentamaan terrorismin-

vastaisen operaation alkamaan uudelleen.” Kalevan mukaan Venäjä on yksiselitteisesti

hyötyjä, koska se haluaa pitää Ukrainan epävakaana ennen toukokuun vaaleja.200

Lehti painottaa samaa asiaa myös toisessa pääkirjoituksessa. Kirjoituksen mukaan

ylivoimaisesti suurin vastuu kriisin uudelleen kärjistymisestä on Venäjän. Se ei näytä

kykenevän valitsemaan poliittisen ja/ tai sotilaallisen ratkaisun väliltä. Sotilaallinen rat-

kaisu olisi liian iso riski otettavaksi ja poliittinen taipuminen sopimuksen mukaisesti

197 Kaleva 15.4.
198 Kaleva 18.4.
199 Kaleva 19.4.
200 Kaleva 24.4.



76

saattaisi vaikuttaa kotirintamalla Venäjän johdon peräytymiseltä.201 Tähän voi lisätä

sen, että Venäjällä kansalaiset käyttävät jo ”Krimnas”-käsitettä ja lisää samanlaista odo-

tettiin. Merkkinä siitä olivat kaduilla esitetyt kyltit: ”Putin anna meille Puola ja Suomi.”

Ei sellaisessa vaiheessa Venäjän johto voi taipua minkäänlaisiin elkeisiin, jotka kielisi-

vät mahdollisesti periksiantamisesta.

Ukrainan keskushallinto antoi kapinallisille määräaikoja rakennusten tyhjentämiseksi

ja aseitten luovuttamiseksi. Kun mitään ei tapahtunut, pani Ukraina toimeen vastaiskun

itään. Operaatiossa oli aluksi pientä menestystä. mutta siitä tuli Kalevan mukaan usein

sotilasfarssi. Panssaroidut miehistönkuljetusautot lähinnä ajelivat, mutta eivät taistelleet.

Ohjeistus niille oli tämä, koska Maidaniin verrattavan verilöylyn ei haluttu toistuvan.202

Kalevan toimittajan tapaamat paikalliset kapinajohtajat kieltävät Venäjän ohjeet ja

venäläisten sotilaitten mukanaolon alueella. Itä-Ukrainan kapinallisen Slovjanskin kau-

pungin ”kansan pormestari” on Jatšeslav Panomarjov, joka julisti itsensä pormestariksi,

kun taistelijat vangitsivat edellisen pormestarin. Pormestari komentaa paikallista milii-

siä, jossa on apuna avuksi tulleita sotilaita Venäjältä, Valko-Venäjältä ja Moldovasta.

Tämän entisen sotilaan ilmoituksen mukaan joukossa ei ole Venäjän aktiivipalvelukses-

sa olevia.

”Donetskin kansantasavaltaa”, jonka kapinalliset julistivat perustetuksi 7.4., johtava

Denis Pushlin oli tarjonnut palveluksiaan venäläismielisille ”kansan äänitorvena” 6.4.

Hänkin kieltää Venäjän ohjeistuksen ja venäläisten kommandojen läsnäolon. Hän ei ole

sotilas, vaan parlamenttiin pyrkinyt jonkin asteen poliitikko.

Asiantuntijat eivät usko, että Ponomarjov ja Pusklin itse johtavat vallankumousta,

vaan heidän toimintaansa johtaa taho, joka on Venäjä.203 Tuosta Venäjän koordinoinnis-

ta vastaa Ukrainan käsityksen mukaan Venäjän tiedustelupalvelun eversti Igor Strelkov.

Tämä kuitenkin kiistää kytköksensä Venäjään.204

Lehti kiinnittää vakavaa huomiota Itä-Ukrainan separatistien toimintaan näiden hal-

ventaessa kansainvälistä oikeutta suhtautumisessaan Etyj:n sotilastarkkailijoihin. Sepa-

ratistit sieppasivat kahdeksan tarkkailijaa väittäen näitä Naton vakoojiksi ja pitäen näitä

sotavankeina. Separatistit haluavat käydä tarkkailijoilla vaihtokauppaa siten, että vangi-

tut aktivistit vapautetaan ja pakotteet heidän johtajiaan vastaan puretaan. Separatistijoh-

201 Kaleva 26.4.
202 Kaleva 16.4. ja 17.4.
203 Kaleva 26.4., koskee koko ohjeistusta käsittelevää osiota.
204 Kaleva 30.4.
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taja Panomarjovin mukaan: ”Meidän kaupungissamme (Donetsk), jossa vallitsee sotati-

la, kaikki sotilashenkilöt, joilla ei ole meidän lupaa, ovat sotavankeja.”

Suomen ulkoministerin rauhanvälityksen erityisedustaja, kansanedustaja Kimmo Kil-

junen muistuttaa, että tarkkailijoilla on diplomaattien ehdoton koskemattomuus. Koko

tapaus on Kiljusen mukaan täysin ainutlaatuinen Etyj:n historiassa. Asialla tulee jatkos-

sa olemaan kauaskantoisia seurauksia.205

Jyrki Iivosen kolumni valottaa hyvin mielenkiintoisesti venäjän kielen kahta totuus-

sanaa, jotka eivät ole synonyymeja. Sanat ovat ”istina”, joka on absoluuttinen totuus, ts.

objektiivinen totuus, ja ”pravda”, joka on se totuus, miten asiat pitää ymmärtää tai miten

niiden pitäisi olla. Kun nyt (ja viimeiset kymmenen vuotta) kuuntelemme Venäjän joh-

don puheita, kysymys on mitä todennäköisimmin ”pravdasta”.

Iivonen juoksuttaa historiasta esimerkkejä aloittaen Mainilan laukauksista vuonna

1939 ja jatkaa Unkarin vuoden 1956 ja Tšekkoslovakian vuoden 1968 tapahtumien

kautta päätyen nyky-Ukrainaan. Kun me oivallamme tämän, tiedostamme ainakin osit-

tain Venäjän tavoitteet. Tämän viimeisen ”pravdan” takia Ukrainan Maidanin vallan-

kumous leimattiin fasistiseksi kaappaukseksi, ja tämä oikeutti Venäjän toimiin Krimillä.

Presidentti Putin itse osoitti käytännössä, miten vaivatonta ”pravdan” muuttaminen

on. Iivosen mukaan: ”Ensiksi pravda oli, että Krimin venäläiset olivat nousseet vastus-

tamaan heihin kohdistunutta sortoa ja olivat siksi vallanneet siellä keskeisiä kohteita.

Noin viikkoa myöhemmin Putin kuitenkin kiitti Venäjän asevoimien sotilaita siitä, miten

ammattimaisesti he olivat Krimin haltuunoton hoitaneet.”

Eräänä osoituksena nykyisen ”pravdan” voimakkuudesta on se, että muutama vuosi

sitten oli Venäjällä äänestys historian suurimmasta venäläisestä. Kolmanneksi tuli

georgialais-ossetialainen Josef Stalin, joka on vastuussa miljoonien venäläisten kuole-

masta.

Ukrainassa ”pravdan” keinot ovat entiset. Välikäteen on joutunut itäukrainalaisten

suuri enemmistö, jossa on sekä ukrainaa että venäjää äidinkielenään puhuvia.206

Kansantasavaltojen perustamisesta lehti on miltei kokonaan vaiti: Donetskin kansan-

tasavallan 7.4. perustamisen julistaminen mainitaan kahdessa uutisessa toteavasti hyvin

lyhyesti.207 Luhanskin kansantasavallan perustamista 27.4. lehti ei mainitse ollenkaan.

Mielestäni molemmista olisi pitänyt tehdä lyhyt analyysi, jotta lukija olisi pystynyt

205 Kaleva 27.4., 28,4., ja 30.4. koskee koko Etyjin käsittelyä.
206 Kaleva 18.4. koskee koko Iivosen kolumnin käsittelyä.
207 Kaleva 8.4. ja 9.4.
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orientoitumaan näihin tapahtumiin. Jollakin tavalla lehden uutisvainu pettää tässä asias-

sa.

Kalevan kokonaisuus antoi varsin seikkaperäisen kuvauksen Itä-Ukrainan separa-

tismista, sen vaikutteista ja koko alueen suuresta poliittis-yhteiskunnallisesta merkityk-

sestä. Merkitys ei jää kahden, Venäjän ja Ukrainan, väliseksi, vaan se on hyvin voimak-

kaasti kansainvälinen.

 Koko uutisoinnin ajan historiallinen viite oli Krimille ja sitä kautta avautuu moni-

naisia ulottuvuuksia ainakin Euroopan historiaan. Lukija huomaa, että historia on ha-

kematta jatkuvasti läsnä esimerkkinä ainakin näissä uutisissa nimenomaan pahassa. Sa-

malla voi asioita tulkita hyvin eri tavoilla ja tarvittaessa muuttaa sitä myöhemmin pa-

remmin itselle sopivaksi. Oma tulkinta historiasta markkinoidaan yleiseen käyttöön

omia kanavia käyttäen ja tieto jää siten hyvinkin yksipuoleiseksi. Kaleva pyrkii välttä-

mään tätä, vaikkakin se joutuu tukeutumaan lännen ja omien toimittajien tietoihin. Tul-

kintani mukaan lehti ei juuri uskalla toimia Venäjän mediaan tukeutuen, koska se on

todettu niin yksipuoleisesti vallan, ts. Venäjän johdon totuutta syöttäväksi.

Ilta-Sanomat tarkastelee tätä separatismiin keskittyvää teemaa yhdessä pääkirjoi-

tuksessa, kahdessa kolumnissa ja 22 muussa uutisessa, yhteensä 25 uutisoinnissa.

Lehden peruslähtökohta on Venäjän painostus Ukrainaa kohtaan sen keskeiselle Itä-

Ukrainan alueelle. Alue on pitkälle venäjänkielinen, mutta enemmistö väestöstä ei halua

liittyä Venäjään. Alueen mielenosoitukset ovat olleet pieniä Maidaniin verrattuna. Rä-

hinöiden spontaaniuskin lienee niin ja näin. Lehti yhtyy Erkki Tuomiojan tulkintaan

”erittäin järjestäytyneeksi pyrkimykseksi horjuttaa Kiovan muutoinkin epävakaa ja suu-

rissa taloudellisissa vaikeuksissa olevaa hallitusta” ja ”Kenties tarkoitus on luoda teko-

syy väliintulolle.” Venäjä halua pitää yllä jännitystä, jotta sen toimintavaihtoehdot säi-

lyvät.208

Lehti pohtii Venäjän kahta vaihtoehtoa: joko tunkeutuminen Ukrainaan tai rajoite-

tumpi tavoite siten, että Kiovan hallintoa horjutetaan ja Itä-Ukrainaan saadaan laaja it-

sehallinto. Lehden uutisen henki on se, että jälkimmäinen vaihtoehto on Venäjälle tällä

hetkellä parempi. Maahan tunkeutumisen riskit ovat todella suuria sekä Ukrainan il-

moittaman vastarinnan että lännen mahdollisten toimien takia.209

208 IS 10.4.
209 IS 8.4.
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Donetskissa hallintorakennuksen vallanneet aktivistit osoittavat, mitä he haluavat. He

julistivat alueen ”suvereeniksi kansantasavallaksi”. Aktivistien mukaan: ”Donetskin

hallintoalueen valtuutetut, vedoten YK:n peruskirjan artikloihin kansojen itsemäärää-

misoikeutta säätäviin asiakirjoihin, perustavat täten suvereenin Donetskin kansantasa-

vallan”. Rakennukseen nostettiin ”Donetskin kansantasavallan” lippu. Valtaajat ilmai-

sivat heti vaatimuksensa siitä, että Donetskin asemasta järjestetään kansanäänestys. Mi-

käli Kiova ei suostu äänestykseen, valtaajat pyytävät paikalle Venäjän asevoimista rau-

hanturvaajia”.210

Lehti analysoi laajahkossa uutisessa Ukrainan tätä hetkeä tilannepäivityksenä käsit-

teellä ”kriittiset hetket”. Maa on 46 miljoonan asukkaan valtio keskellä Eurooppaa ja

horjuu kuilun reunalla.

Miten maan käy Venäjän painostuksen ja mahdollisen tulevan toiminnan takia.

Kaikki valtit ovat Venäjän käsissä; ml. noin 40 000 venäläistä sotilasta Ukrainan rajan

tuntumassa, joita voi käyttää Donbassin alueen haltuunottoon ja mieluisen hallinnon

järjestämisessä ja sitten poistua rajan taakse. Venäjä ei silloin olisi miehittäjä. Voimassa

on Venäjän hyvin yksiselitteinen ilmoitus, että se ei aio puuttua sotilaallisesti tapahtu-

miin. Kuitenkin se samalla varottaa Ukrainaa voimatoimista venäjänkielisiä aktivisteja

vastaan.

Lehti  ei  usko Venäjän käyttävän sotilaallista voimaa, koska riskit  ovat paljon isom-

mat kuin Krimillä. Kuitenkin aseellinen yhteenotto voisi alkaa siitä, kun Ukrainan halli-

tus tyhjentää vallattuja hallintorakennuksia ja joku aktivisti saa surmansa. Silloin saat-

taisi syntyä Venäjän ilmaisun mukaan ”sisällissota”.

Ilta-Sanomat hakee vastausta kysymykseen, keitä hallintorakennusten valtaajat ovat.

Vastauksena on aktivistien ja toisena Donetskin karkotetun pormestarin totuus. Aktivis-

tit ovat ilmaisunsa mukaisesti venäjänkielisiä ukrainalaisia, jotka haluavat alueensa liit-

tämistä Venäjään, kuten Krimillä kävi. Samalla he haluavat parempia palkkoja ja elin-

oloja. Karkotettu pormestari väittää heidän olevan ”työttömiä huligaaneja”, joilla ei ole

parempaa tekemistä. Tätä joukkoa johtavat ”Kremlin maksamat provokaattorit ja agen-

tit.”

Valtauksia eivät ole tehneet isot kansanjoukot. Helmikuun mielipidetiedustelun mu-

kaan pääosalle riittäisi nykyisestä laajennettu itsehallinto.

210 IS 8.4.
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Länsi ei aio puuttua sotilaallisesti tapahtumiin, mutta auttaa Ukrainaa modernisoi-

maan puolustustaan. Vaikka Venäjä toistaiseksi kieltäytyy osallistumasta Etyj:n toimin-

taan, lehti toivoo, että diplomatialla saavutetaan tuloksia. Tällöin oli tiedossa, että noin

viikon kuluttua kriisin keskeiset maat kohtaavat jossakin Euroopassa.211

Annan taas ison arvosanan lehden analyysistä. Analyysi rakentuu lehden peruskysy-

myksen pohjalle vastauksineen. Tällä asettelulla lehti saa lukijan tutkimaan uutisen ja

uutisen asiat on helppo omaksua.

Ukrainan hallitus alkoi suunnitella separatistien valtaamien alueiden ja hallintora-

kennusten takaisinvaltaamista noin huhtikuun kymmenennen päivän vaiheilla. Aluksi

hallitus antoi yleensä kahden vuorokauden määräajan valtaajien antautumiselle. Tämä ei

toteutunut ja hallitus aloitti asevoimien käytön. Kun mm. poliisiasema oli vallattu Slov-

janskissa ja Kramatorskissa 12.4., aloitti hallitus vastatoimet. Tällöin Ukraina syytti

Venäjän käyneen sotaan sitä vastaan. Ukraina ilmoitti aloittavansa laajan operaation

separatisteja vastaan. Lehden mukaan kuvaan kuului, että Venäjä tuomitsi asian ja Länsi

Naton suulla ilmaisi huolensa Venäjän toimista.212

Ilta-Sanomat tarkasteli tilannetta tässä vaiheessa haastattelemalla Hanna Smithiä.

Uutisointi oli kymmenenä kysymyksenä vastauksineen. Se valaisi hyvin Ukrainan tilan-

netta kokonaisuutena ja keskiössä ovat silloin Ukraina, Itä-Ukrainan separatistit, Venäjä

ja länsi.

Koko tilanne Ukrainassa on verrattavissa Krimin vastaavaan kuitenkin siten, että

jännite Itä-Ukrainassa on suurempi ja kuolonuhreja on tullut. Valtaväestö on pysynyt

mm. valtauksista sivussa. Mukana on kahdenlaista väkeä; paikallista ja selvästi myös

erikoiskoulutettuja joukkoja. Todennäköisesti osa on Venäjän puolelta. Tässä tilanteessa

molempien puolien radikalismi hakee yliotetta toisesta.

Smith esittää erääksi perussyyksi tilanteen huonoon kehitykseen Ukrainan hallituk-

sen olemattoman ja liian hitaan reagoinnin tapahtumiin. Hallituksella ei ole auktoriteet-

tia toimijoihinsa armeijaan ja poliisiin.

Tilanne Itä-Ukrainassa jatkuu sekasortoisena, propaganda ja provokaatiot ovat tois-

tuvia. Kokonaisuus palvelee Venäjää, joka on ilmaissut suojelevansa venäjänkielistä

väestön osaa. Tilanne säilyttää toimintavaihtoehtojen valttikortit Venäjän käsissä.

Venäjä ei halua Ukrainaa, eikä todennäköisesti edes Donetskin aluetta. Venäjän in-

tressi on ainakin tällä hetkellä neuvotteluasemien luonti. Se katsoo turvaavansa kaikkien

211 IS 10.4. koskee koko tätä analyysia.
212 IS 14.4.
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ihmisten turvallisuuden vahvistamisen. Siten maa on pelkästään humanitäärisellä asial-

la.

Vastapuolena länsi, jossa Ukraina on mukana, katsoo Krimin valtaamisen ja saman

toistumisen Itä-Ukrainassa kansainvälisen oikeuden rikkomisena ja mahdollisesti jopa

sodan julistuksena. Lännen puolella ote on lipsunut ja se ei ole ilmoittanut tavoitteistaan

selvästi. Tämä palvelee Venäjän yliotetta.

Pahin, minkä Smith tuo esiin, on sisällissota Ukrainassa. Tapahtuneet kuolonuhrit

saattavat kiihdyttää tilannetta verilöylyksi Maidanin tapaan. Mukaan tulee silloin myös

kostoelementti ja kierre jatkuu.213

Lehti kuvaa Ukrainan armeijan aloittamaa vastaiskua Itä-Ukrainan Kramatorskissa

onnistuneeksi sotilaslentokentän valtaamiseksi. Tästä alkoi armeijan ”terrorismin vas-

tainen operaatio”. Operaatio aloitettiin monen päivän varottelun ja odottelun jälkeen.

Kramatorskin venäläismieliset kehottivat armeijaa palaamaan kotiin. Operaatiota seurat-

tiin sekä lännessä että Venäjällä. Länsi kiitteli pitäen toimia oikeutettuina. Venäjän

tuomio oli jyrkkä, se varoitti sisällissodan vaarasta ja Putin vaati YK:ta tuomitsemaan

iskun.214

Ilta-Sanomien mukaan Ukrainan kriisissä on koko ajan mukana hyvin voimakas in-

formaatiosodankäynti. Propagandaa syötetään molemmin puolin ja puolueettoman tie-

don saanti on lähes mahdotonta. Propagandaa on eritasoista palvellen omaa asiaa paikal-

lisesti ja/ tai laajemmin. Itä-Ukrainassa on varmasti tiedossa vain se, että siellä on esitet-

ty vaatimuksia alueen irrottamisesta emämaasta ja Kremlin mukaan separatistit ovat

pyytäneet Venäjän apua. Vastapuolen propagandan levittäjiksi epäillään mm. toimittajia

ja kaksi toimittajaa pidätetään separatistien toimesta. 215

Eräs infosodan alue on Ukrainan ydinvoimala Rivnessä Luoteis-Ukrainassa. Toden-

näköisesti alkuperäisen täysin väärän uutisoinnin aloitti presidentti Janukovytšin puolu-

etta edustanut kansanedustaja. Uutinen oli tammikuulla se, että mielenosoittajien tapai-

set ”ekstremistit” yrittävät saada ydinvoimalan haltuunsa. Jutun kirjoittanut kansanedus-

taja tiesi myös motiivin: ”Ydinvoimalan kaappaus voi nousta syyksi, jonka nojalla Uk-

rainaan tuodaan Naton joukot puolustamaan atomivoimakohdetta…” Tämä uutinen pai-

sui ja levisi siten, että Janukovytšin vastainen oppositio oli 20.2. vallannut ydinvoima-

lan. Maaliskuulla Venäjän valtiollinen radio pohti, pitääkö Venäjän pelätä Ukrainan

213 IS 14.4. koskee koko tätä analyysiä.
214 IS 16.4.
215 IS 24.4.
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”atomiradikalismia”. Radion mukaan jossakin oli jo ollut kaappausyritys, jossa 13

kaappaajaa kuoli. Lehti varmisti puhelimitse Rivnen tilanteen, tällöin ko. voimalan tie-

dotuspäällikkö ilmoitti, että koko asia on täysin väärä. Mitään kaappauksen tapaistakaan

ei ole ollut.216

Lehti kiinnittää huomion Venäjän armeijan johdonmukaiseen uudistamiseen. Venä-

jän armeija ei ollut vuonna 2008 Georgian sodan aikana edukseen, mutta nyt toimet

Krimillä ja tunnuksettomat sotilaat Krimillä ja Itä-Ukrainassa osoittavat, että uudistus

on kantanut hyvin hedelmää. Lehti esittää yksityisen sotilaan uutta varustusta ja kertoo

kokonaisuudistuksesta asiantuntijana Maanpuolustuskorkeakoulun tutkija. Seurannan

mukaan uudistamista on tapahtunut viiden – kuuden vuoden aikana ja tapahtuu edel-

leen. Uudistaminen sisältää kaiken organisaatiosta koulutukseen ja materiaaliin. Mikä

on uudistuksen vaihe, on epäselvää, koska Venäjän tiedottaminen ei välttämättä ole re-

aaliajassa.217

Ilta-Sanomat esitteli kolme separatistijohtajaa vain nimenä muun uutisoinnin yhtey-

dessä. Luhanskin kansantasavallan perustamista, eikä sotilastarkkailijoiden pidätyksiä

uutisoida. Nämä kaikki olisivat mielestäni olleet uutisoinnin arvoisia asioita.

Yllä olevista puutteista huolimatta pidän lehden uutisointia tästä teemasta kattavana.

Teemaa käsitellään oikeaoppisesti poliittis-yhteiskunnalliseen tilanteeseen sitoen. Mo-

net viittaukset Krimin tapahtumiin toimivat kuten Kalevan vastaavat antaen laajat ulot-

tuvuudet historiaan.

Lukijalle lehden parasta antia ovat jo aiemmin mainitut kysymys-/ vastausmuotoiset

analyysit.

3.2.2 Teema: Mistä turva, kun vierellä on arvaamaton naapuri

Taustaa

Mielestäni teeman periaatteellisen lähtökohdan ilmaisee osuvasti kolumnissaan europar-

lamentaarikko Liisa Jaakonsaari määrittelemällä, että meillä on arvaamaton naapuri;

Venäjä. Jaakonsaarelle on arvaamattomuus sitä, että ”kukaan ei tiedä, minkälaiseksi

maaksi Venäjä kehittyy ja mitä presidentti Vladimir Putin aikoo tehdä seuraavaksi?

216 IS 12.4.
217 IS 19.4.
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”Vain se on varmaa, että Venäjä on Euroopan ja Suomen naapuri…ja naapurin kanssa

on parasta pysytellä hyvissä väleissä.”218

Tämä lähtökohta on mielessäni, kun lähden tutkimaan lehtien uutisointia Ukrainan

kriisin mahdollisista vaikutuksista Suomen puolustamiseen. Huhtikuun alkuun mennes-

sä kriisi on sisältänyt jo naapurin voimapolitiikan näytön Krimin valtauksella ja sen

liittämisellä itseensä. Jatkona on Itä-Ukrainan separatististien toiminta. Voimistuuko

Suomea koskeva puolustuspoliittinen keskustelu lehdissä ja jos näin on, miksi ja millä

tavalla se ilmenee?

Koko tämä teema on syväluotaavaa keskustelua sotilaallisesta sektorista, jonka peri-

aatepäätökset tehdään suvereenisti yhteiskunnassa poliittisina päätöksinä. Historian

ulottuvuus on hyvin lähellä: se on lännen ja Venäjän toiminta Ukrainan kriisin aikana.

Lisäksi Suomen oma esimerkki 1930-luvulta palautuu hakematta lukijan mieleen. Täl-

löinhän poliittinen päätäntä ei pystynyt vastaamaan sotilaallisen sektorin tarpeisiin ja

maa kävi lopullisen katastrofin partaalla talvella 1940.

Kaleva käsittelee teemaa neljässä pääkirjoituksessa, kolmessa kolumnissa ja seitse-

mässä muussa uutisessa, yhteensä 14 uutisoinnissa.

Mistä turva ja miksi on se Kalevan peruskysymys, johon lehti hakee vastausta sekä

poliittisten vaikuttajien toimista että yhteiskunnan ilmiöistä.

Lehden lähtökohtainen linja siihen, miksi ja minkälaista turvaa tarvitaan, ilmenee eri

sanamuodoin monissa kirjoituksissa. Kansalaiset ovat aiheesta huolestuneita seurates-

saan Ukrainan jo pitkittyvää kriisiä ja eritoten Venäjän toimia sen yhteydessä. Tällöin

on kyse hyvin selkeästi kansallisen edun ja turvallisuuden näkökulmasta. Miten nämä

näkökulmat voidaan ylläpitää? Tähän lehti hakee vastauksia.219

Kalevahan on jo useaan otteeseen ilmaissut kannattavansa Nato-jäsenyyttä perustel-

len sen sillä, että suomalaisten voimavarat eivät yksinään riitä koko Suomen puolusta-

miseen. Tämän takia keskityn teemassa tutkimaan kysymystä miksi maanpuolustamises-

ta ajatellaan siten kuin nykyisin ajatellaan. Mikä ja miksi on poliittisen johdon osuus

asiassa? Etsin tulkinnassani vastauksia Kalevan uutisoinnista.

Nyt lehti ihmettelee sekä pääkirjoituksessa että muissa uutisoinneissa kansan osoit-

tamaa mielipidettä vieraan avun saamisesta puolustauduttaessa asein Venäjää vastaan.

Onko kansalle luotu väärää ja/tai viekastelevaa mielikuvaa saatavasta sotilaallisesta

218 Kaleva 1.4.

219 Kaleva mm. 4.4., 15.4. ja 24.4.
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avusta? Lehti vastaa kyllä ja pitää sitä pahana virheenä kansalaisten turvallisuutta ajatel-

len.

Lehti ottaa väitteensä perusteeksi MTV:n220 uutisten mielipidetiedustelun keväältä

2014. Tiedustelun mukaan 78 prosenttia kansalaisista on sitä mieltä, että Suomi ei yksin

pysty puolustautumaan Venäjän hyökkäystä vastaan ja vain 14 prosenttia uskoi omaan

puolustuskykyyn. Edellinen vastaava MTS:n221 puolustuskyvyn mittaus on vuodelta

2010. Silloin vastaajista 46 prosenttia epäili puolustuskykyä. Lehden mukaan suuren

kasvun syy on ymmärrettävissä Ukrainan tapahtumien perusteella. Lehti kysyy, mistä

nyt saadaan sotilaallinen apu? Tätä osuutta MTV:n tiedustelussa lehti tarkastelee epäus-

koisena. Tiedustelun mukaan apu saadaan vieraalta seuraavasti: EU antaa avun uskoo

84 prosenttia, Nato antaa avun uskoo 55 prosenttia ja lähes puolet uskoo Ruotsin apuun.

Lehti toteaa nämä sotilaallisen avunsaannit täysin epärealistisiksi, koska EU:lla ei ole

ollenkaan sotilaallista voimaa ja koska Suomi ei ole Naton jäsen, ei Nato anna sotilaal-

lista apuakaan. Lisäksi Ruotsi on aivan pienen ammattiarmeijan varassa, eikä kykene

auttamaan. Esimerkkinä lehti esittää Ukrainan, joka sai apua vain puheitten tasolla. Mi-

ten tähän on tultu?222

Lehti vastaa kantanaan mielestäni edellisen kappaleen kokonaisuuteen varsin seikka-

peräisesti, kun se analysoi pääministeri Jyrki Kataisen haastattelua Ylen Ykkösaamussa

12.4. Kaleva toteaa, että Katainen on ensimmäinen valtion ylimpään johtoon kuuluva

henkilö, joka uskaltaa ilmoittaa, että Suomi ei yksinään kykene puolustamaan maata

kaikissa tilanteissa. Lehti toteaa, että Nato on poliittisesti niin kuuma peruna, että Katai-

nenkin rohkeni avata käsityksensä vasta nyt lähtiessään pääministerin paikalta.

Suomen sotilaallinen turvallisuus nojautuu yleisen varusmiespalveluksen pohjalta

saatavaan vahvaan asevelvollisuusarmeijaan, jonka on sanottu kykenevän puolustamaan

maata kaikissa tilanteissa. Tämä argumentti on keskeistä Nato-jäsenyyttä vastaan.

Lehden mukaan: ”Suomen turvallisuus on rakennettu vuosikymmenet sen varaan, et-

tä koko maata kyetään puolustamaan omin voimin, tulivatpa viholliset mistä ilman-

suunnasta tahansa.”

Omin voimin tapahtuvaa puolustuskykyä on epäilty silloin tällöin jo pidemmän ai-

kaa. Kuitenkin armeijan määrärahoja on pienennetty kovalla kädellä samanaikaisesti,

kun aseteknologia on kehittynyt huimasti. Siten armeija on tullut haavoittuvaisemmaksi.

220 Mainostelevisio.
221 Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta.
222 Kaleva 4.4.
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Lehti piiskaa poliittista johtoa: ”Vaikka valtion korkein johto tietää Suomen mahdol-

lisuuden puolustautua, se on varonut myöntämästä heikkouksiamme. Samalla on kuiten-

kin luotu kansalaisille vääränlaista turvallisuuden tunnetta. Ilmeisesti tällä on tehtä-

vänsä puolustushengen ylläpitämisessä. Ei tarvitse olla kummoinenkaan puolustuspoli-

tiikan asiantuntija, kun ymmärtää, ettei Suomen armeijalla kyetä puolustautumaan mitä

tahansa mahdollista hyökkäystä vastaan.”

Lopuksi lehti esittää toivomuksen edes kunnollisesta keskustelusta, koska jos Nato-

jäsenyys ei ole suunnattu ketään vastaan, ei ongelma ole ainakaan keskusteluissa.223

Tähän Nato-kysymyksen poliittiseen kuumuuteen viittaa myös Jyrki Iivonen kolum-

nissaan Venäjän kahdesta totuudesta: istina, objektiivinen totuus, ja pravda, miten asi-

oitten pitäisi olla. Kolumni esittää, että Suomellakin on pravdansa ainakin maamme

puolustuspolitiikassa. Sen mukaisesti menestyksemme tae on pysytellä Nato-jäsenyyden

ulkopuolella. Yhteistyö muulla tavoin kyllä käy.

Myös Iivonen antaa surkean arvosanan poliittisen johdon toimista: ”Lisäksi me julis-

tamme, että meillä on Nato-optio, joka voidaan tarvittaessa lunastaa, mikäli turvalli-

suustilanteemme heikkenee ja nyt kun turvallisuustilanteemme on heikentynyt, Nato-

jäsenyyden vastustajat sanovat, että emme kriisin aikana saa hötkyillä ja edes puhua

Naton jäsenyydestä. Istina kuitenkin on valitettavasti muuttunut, vaikka pravdamme

näyttää pysyvän ennallaan.”224

Kysymykseen, mistä sitten apu turvaksi, kun yksin emme kykene puolustautumaan,

Kaleva antaa monessa uutisoinnissa oman vastauksensa: Nato-jäsenyys. Lehden kanta

on ollut sama jo vuosia. Lehti kylläkin tutkii sekä EU:n antamia mahdollisuuksia että

porkkanan merkitystä diplomatian keinona.225

Kaleva tuomitsee monin näytöin poliittisen johdon kykenemättömyyden maan tur-

vallisuuden luomisessa sotilaallisen puolustuksen osalta. On aikaansaamattomuus ollut

tietoista tai tiedostamatonta, on kansalaisille syntynyt täysin vääriä mielikuvia oman

maan puolustamisesta ja mahdollisesta avunsaamisesta. Kykymme koko alueemme puo-

lustamiseen ei ole riittävä ja lisäksi avuksi oletetaan apua aivan epärealistisesti EU:lta

ja/ tai Natolta sekä Ruotsilta. Lehti painottaa asian ratkaisun tärkeyttä ja esittää omana

kantanaan Nato-jäsenyyttä. Kansalaisille on annettava oikeaa tietoa avaamalla aiheesta

kunnollinen keskustelu.

223 Kaleva 15.4. koskee kappaleita edelliseen viitteeseen asti.
224 Kaleva 18.4. koskee koko Iivosen kolumnia.
225 Kaleva mm. 1.4., 5.4., 6.4., 13.4., 16.4. ja 17.4.
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Ilta-Sanomat käsittelee aihetta yhdessä muussa uutisessa. Lehti ei hae vastausta,

mistä turva Suomen puolustamiseksi ja miten kansalaiset ymmärtävät asian.

Kirjoituksen lähtökohta on upseerikunnassa suoritettu kysely puolustusmäärärahojen

riittävyydestä. Kyselyn mukaan 87 prosenttia upseerikunnasta haluaa määrärahojen nos-

toa, jotta Suomen puolustus olisi uskottavaa ulkoisen tarkkailijan silmin.

Puolustusministeri Carl Haglund on samaa mieltä ja pitää korotustarpeena 150 mil-

joonaa euroa vuositasolla. Tällöin on perusratkaisuna sotilaallinen liittoutumattomuus,

yleinen asevelvollisuus ja koko maan puolustus.

Samassa tiedustelussa 66 prosenttia upseerikunnasta kannatti Naton jäsenyyttä. Puo-

lustusministeri ilmaisi olevansa positiivisesti avoin jäsenyydelle. Kuitenkaan hän ei aja

aktiivisesti Naton jäsenyyttä, koska on tärkeämpiä asioita: puolustusvoima-uudistuksen

loppuunsaattaminen ja resurssiasioiden korjaaminen.226 Mielestäni prioriteettien asettelu

tällä tavalla on entistä samaa poliitikon väistelyä: Nato on välteltävä asia, ts. voimassa-

olevat, mutta väärät mielikuvat ovat puolustusministerinkin sisintä.

3.3. Uutisoinnin vertailu

Molemmat lehdet todentavat Venäjän täysin suvereeniksi toimijaksi Itä-Ukrainan sepa-

ratistien taustavoimana. Venäjä on tämän tilanteen hyötyjä, koska se voi osoittaa, että

Ukrainan hallitus on voimaton ja toimintakyvytön. Lisäksi Venäjän intresseissä on vai-

keuttaa Ukrainan tuleviin presidentin vaaleihin.

Vaikka lehdet vertasivat Donbassia toiminta-alueena Krimiin, eivät ne uskoneet Ve-

näjän suoraan aseelliseen vaikuttamiseen. Päällimmäisenä perusteista oli se, että alue ei

ollut Venäjälle poliittisesti ja sotilaspoliittisesti niin tärkeä kuin Krim.

Kaleva käsitteli Suomen sotilaallisen avunsaannin mahdollisuuksia poiketen tavan-

omaisista malleista. Tulkitsin lehden näkökulmaksi: ”Mikä on poliittisen johdon vastuu,

kun kansalaisilla on täysin väärä mielikuva avunsaannista mahdollisen aseellisen kon-

fliktin aikana.” Tätä näkökulmaa on käsitelty mediassa hyvin harvoin, eikä keskustelua

syntynyt tälläkään kerralla.

Ilta-Sanomat käsitteli toista teemaa vain yhden uutisen verran, eikä se hakenut vas-

tausta turva-kysymykseen.

226 IS 28.4. koskee koko uutista.
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3.3.1. Uutisoinnin sisältö

Tekstin sisältö

Kalevan uutisointi separatismin teemasta oli hyvin monipuolista siten, että käsittely oli

miksi-kysymyksenä sekä Ukraina-Venäjä akselilla että kansainvälisissä puitteissa. To-

tuuden etsiminen on Kalevalla merkittävässä roolissa ja lukija saa tapahtumista toden-

näköisesti oikean kuvan. Lukuisten uutisten esittäminen jatkui lehden vakiintuneena

linjana ja tarjosi lukijalle näin ollen laajan tietopohjan.

Ilta-Sanomienkin uutisointi separatismista on kattavaa. Vaikka uutisten määrä on

paljon vähäisempi kuin Kalevalla, lehti tuo esille uutena asiana informaation erilaisten

huhujen merkeissä: se on selkeästi sodankäyntiä propagandan muodossa. Lehden paras-

ta antia ovat tässäkin teemassa puhuttelevat analyysit.

Kaleva uutisoi Suomen sotilaallista turvallisuutta käsittelevää teemaa oman tulkin-

tani mukaan täysin uudesta näkökulmasta. Lehti ei markkinoi omaa esitystään turvan

luomisesta itsestäänselvyytenä, vaan toteaa ihmettelevään sävyyn poliittisen johdon

antaneen joko tiedostaen tai tiedostamattaan vääriä tai puutteellisia tietoja kansalaisille.

Tällöin kansan mielikuvat antavat täysin virheellisiä päätelmiä. Kaleva pitää poliittisen

johdon toimia täysin epäkelpoina; turvallisuuspoliittisen johdon on ryhdistäydyttävä ja

tehtävä päätöksiä, jotta kansalaisten käsitykset maan sotilaallisesta turvaamisesta tulevat

oikeiksi. Lehden kanta on se, että tällä tavalla saadaan kansalaiset ymmärtämään, että

on välttämätöntä hakea maan turvallisuuden takia sotilasliitto Naton jäsenyyttä. Koska

poliittinen johto on vuosittain julistanut: ”Koko maata puolustetaan”, on viimeinkin

ilmaistava, miten se tehdään, kun alan asiantuntijat ovat hyvin skeptisiä omien sotilaal-

listen voimavarojen riittävyydestä.

Lehti ilmaisee kuten aikaisemminkin kannattavansa Naton jäsenyyttä ja osoittaa, mi-

ten Ukraina joutui Venäjän jyrän alle, koska sillä ei ollut Naton turvaa.

Ilta-Sanomien teeman käsittely jää yhden uutisen varaan. Uutinen kysyy Suomen

tämänhetkisestä puolustuskyvystä ja siitä, mitä sille olisi tehtävä. Lehti päätyy määrära-

hojen nostamiseen ja vaisuhkoon esittämiseen sotilaallisen liittoutumisen tarpeesta.

Aiemmin lehti on ilmaissut hyvinkin selvästi kannattavansa Naton jäsenyyttä.
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Historialliset ja turvallisuuspoliittiset viitteet

Molempien lehtien historiallinen perusviite oli tässä luvussa suurimmalta osalta Krimin

niemimaa. Viitteen käyttö oli lehdille helppo, koska se oli käsinkosketeltavan lähellä ja

todennäköisesti jokainen uutisten lukija tunsi asian.

Mitä pidemmälle olen uutisointeja lukenut, sitä varmemmaksi ovat tulkintani tulleet

siitä, että historiallinen viite ainakin tähän kriisiin liittyen on luonteva ja osin jopa vält-

tämätön osa uutista. Miksi näin-kysymykseen on hyvin selvä ja tulkinnassani yksinker-

tainen vastaus: se helpottaa lehden kannan määrittelyä ja esittelyä lukijalle. Kun teksti

on lehden haluamassa muodossa, on mahdollista, että lukija omaksuu lehden kannan

myös itselleen.

Turvallisuuspolitiikan pääalueina olivat poliittinen ja sotilaallinen sektori jotakuinkin

tasavertaisesti. Lisäksi taloudellinen alue oli esillä jonkin verran pakotteiden muodossa.

Molemmat lehdet toivat esille sen, että poliittiselta sektorilta tarvitaan ymmärrettäviä ja

toteuttamiskelpoisia päätöksiä, jotta muut sektorit kykenevät toimimaan.

Tekstin luettavuus ja muutosten huomioiminen

Molemmat lehdet pitivät hyvän tasonsa luettavuudessa. Muutosten huomioiminen oli

molemmilla lehdillä pääosin hyvää. Ne esimerkiksi siirsivät uutisoinnit aivan reaaliajas-

sa Krimiltä Itä-Ukrainan separatistialueille heti, kun siellä alkoi olla uutisoitavaa.

Molemmilta lehdiltä jäi (taas, vrt. Krimin liittäminen Venäjään) hyvinkin vajavaksi

separatististen kansantasavaltojen itsenäisiksi julistautumiset. Donetskin julistautumisen

7.4. esitti Ilta-Sanomat muutamalla tekstirivillä, Kaleva vain mainitsi muutamilla sa-

noilla. Luhanskin julistautumisesta 27.4. ei kumpikaan lehti kirjoita tavuakaan. Tällaista

suurta muutosta ilmaisevien asioitten uutisointi on tulkinnassani (tässäkin) tärkeää, kos-

ka ne todennäköisesti vaikuttavat jatkossa suuresti mm. rauhantilan palauttamisessa.
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3.3.2. Uutisten lukumäärä

Kalevan uutiset

Pääkirjoitukset Kolumnit Muut uutiset Yhtensä

         13                                      15                                90                           118

Ilta-Sanomien uutiset

Pääkirjoitukset Kolumnit Muut uutiset Yhteensä

          1                                         2                                 25                             28

Jo aiemmista luvuista tuttu tilanne jatkui ja Kaleva uutisoi kriisistä huomattavasti

enemmän kuin Ilta-Sanomat. Prosentuaaliset erot näkyvät alla olevassa vertailussa,

Uutisten lukumäärän keskinäinen vertailu

      Kaleva Ilta-Sanomat

1. Pääkirjoitukset          13                                              1

Iltasanomien uutisten lukumäärä on vain n. kahdeksan prosenttia verrattuna Kale-

vaan.

2. Kolumnit          5                                               2

Ilta-Sanomien uutisten lukumäärä on n. 40 prosenttia verrattuna Kalevaan.

3. Muut uutiset 90                                              25

Iltasanomien uutisten lukumäärä on n. 28 prosenttia verrattuna Kalevaan.

4. Kaikki yhteensä 118                                              28

Ilta-Sanomien uutisten lukumäärä on vain n. 24 prosenttia verrattuna Kalevaan.

En lisää enkä ota pois jo ensimmäisen luvun määrällisen vertailun yhteydessä kirjoit-

tamaani.
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LOPPULAUSE

Olen tässä tutkimuksessa tulkinnut kahden sanomalehden, Kalevan ja Ilta-Sanomien,

”Ukrainan kriisin” uutisointien teemoja ja niihin sisältyvien historiallisten ulottuvuuk-

sien merkitystä laajan turvallisuuspolitiikan alueella. Tutkimusajanjaksolla 1.1. –

30.4.2014 tapahtui koko Ukrainaa koskeva Maidanin vallankumous 21.2., vallankaap-

paus Krimin niemimaalla 27.3. ja sen liittäminen Venäjään 21.3. Lisäksi Itä-Ukrainan

separatistit julistivat perustetuksi Donetskin kansantasavallan 7.4. ja Luhanskin vastaa-

van 27.4.

Tällä hetkellä vuoden 2016 alussa Krimin liittämistä Venäjään ei ole kansainvälisesti

tunnustettu ja Itä-Ukrainan tilanne jatkuu entisellään siten, että aselevoista huolimatta

alueella tapahtuu alueellisia kuolemaan johtavia yhteenottoja. Merkit viittaavat alueesta

tulevan jäätynyt konflikti.

Seuraavassa esitän tutkimustulokset lyhyesti ja käsittelen ne sitten erikseen. Pääky-

symykseen vastaukset ovat selvät: 1. Lehtien pääteemat olivat selkeitä ja siten hyvin

lukijan havaittavissa. 2. Näissä teemoissa oli aina useita viittauksia historiaan. 3.

Laajassa turvallisuuspolitiikassa painottui poliittis-yhteiskunnallisen sektorin ratkai-

seva vaikutus muihin sektoreihin nähden.

1. Lehtien pääteemoiksi valitsemani aiheet sitoutuvat hyvin selkeästi molemmilla

lehdillä aihepiiriin Ukraina, Venäjä, Krim, länsi ja ainakin itselleni yllätyksenä Suomi.

Venäjä, Ukraina ja Krim on se keskiö, jonka ympärillä suurin osa teemoista raken-

tuu. Länsi jää osittain jopa keskiön ulkopuolelle. Tulkitsin asian siten, että lehdet totesi-

vat lännen olevan vain statistikko tässä kriisissä. Toki molemmat lehdet olivat tyytyväi-

siä siitä, että EU pystyi kerrankin toimimaan poliittisesti yhtenäisenä. Kuitenkin ilman

pysyvää sotilaallista valmiutta ja kykyä, EU:n vaikuttaminen Venäjän suuntaan jäi aina-

kin aluksi täysin sanahelinäksi. Asia kohentui jonkin verran, kun EU onnistui aloitta-

maan pakotepolitiikan. Siinäkin tuotos on käytännössä jäänyt vähäiseksi ja Venäjän

henkinen tuomitseminen on antanut enemmän.

Keskiön suvereeni toimija oli Venäjä. Maa oli moninaisilla suoranaisilla valheilla,

kieltämisillä ja vastaavilla saanut Ukrainan ja lännen täysin epävarmuuden tilaan siitä,

mitä se tulisi tekemään. Sotšin kisojen jälkeen Venäjä piti aloitteet käsissään koko ajan.

Tämä näkyy myös tulkitsemissani teemoissa; niiden kaikkien ytimessä on Venäjä heti

presidentti Viktor Janukovytšin 21.2. tapahtuneen paon jälkeen. Tämä Venäjän vaikut-

taminen ei välttämättä näy lehtien jokaisessa uutisessa toistuvasti, mutta sen ne ovat
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aiemmin hyvin selvästi todenneet. Hyvänä esimerkkinä on kolmannen luvun separatis-

mi, jonka molemmat lehdet toteavat voivan toimia vain Venäjän voimakkaalla sekä nä-

kyvällä että taustatuella.

Pidän merkillepantavana molempien lehtien vastuuntunnetta Suomen turvallisuuspo-

liittisen keskustelun herättämistä siitä, kykenemmekö sotilaallisesti omin voimin tarvit-

taessa puolustamaan koko maan aluetta. Asia teemana ei ollut pelkkä lyhyt maininta,

vaan sitä käsiteltiin koko tutkimani ajan hyvinkin voimallisesti. Näkökulma tähänkin on

Venäjä painotteinen: meillä on sama arvaamaton naapuri kuin Ukrainalla, ja naapuri on

pysyvä, jonka kanssa on tultava toimeen. Ilman Ukrainan kriisiä koko keskustelua ei

olisi alkanut, eikä nykyistä pientä puolustusmäärärahojen nostoa olisi tapahtunut. Vali-

tettavasti keskustelu pääosin nuokahti poliittisen toimimattomuuden tilaan.

2. Teemojen historialliset ulottuvuudet olivat lehdissä tekstinä aina läsnä huomat-

tavina vaikuttajina pääkirjoituksissa ja kolumneissa. Muissa uutisissa ne olivat tekstinä

runsaassa puolessa ja lopuissa tulkintani kautta.

Näin runsas historian käyttö uutisoinnissa kriisin aikana osoittaa, että se ei ole satun-

naista, vaan kattavasti hyvin johdonmukaista. Tulkinnassani olen tullut siihen tulokseen,

että lehdet nimenomaan pääkirjoituksissaan sekä hyväksymissään ja julkaisemissaan

kolumneissa pyrkivät vaikuttamaan siihen, mitä ja miksi lukijat ajattelevat ja keskuste-

levat. Kun pääkirjoituksissa esitetään lehden kanta, muu uutisointi antaa moninaisia

erilaisia näkökulmia ja auttaa siten kokonaisuuden esilläoloa. Toki pääosa muista uuti-

soinneista on tavallista arkipäivän elämään liittyvää. Historiallisen viitteen käytölle löy-

sin aina näissä uutisoinneissa seuraavat olennaiset syyt siihen, miksi lehti käytti ko. vii-

tettä (viitteitä). Syyt ovat: – Historiallinen viite taustoitti ja vahvisti lehden kantaa, kun

se otti viitteen avulla syyt ja seuraukset esiin. – Historia helpotti lehden kannan määrit-

telyä ja siten myös sen esittelyä lukijalle ymmärrettävässä muodossa. Näihin pääsyihin

liittyy hyvin usein moninaisia vivahteita, sivuraiteita ja vastaavia.

Täten tulkitsen historiallisten viitteiden käytön olevan lehdille ainakin kriisin aikana

jopa välttämätöntä, jotta lukija saa suoran viitteen omaa ahaa-elämystään varten. Ilmei-

sesti kriisistä johtuen kaikki nämä ulottuvuudet olivat peruslähtökohdiltaan negatiivisia.

Esimerkkeinä otan esille usein mainitut Jugoslavian hajoamisen jälkeiset veriset Balka-

nin sisällissodat 1900-luvun lopulta ja avunpyynnöistä Tšekkoslovakian 1938 ja Suo-

men 1939.

3. Laajan turvallisuuden käsitteen sektoreista poliittis-yhteiskunnallinen ala oli täy-

sin ylivoimainen muihin sektoreihin nähden. Vasta kun poliittisesti oli tehty päätöksiä,
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alkoivat muut sektorit toimia. Lännessä Euroopan päätoimijalta EU:lta vei aikaa päästä

yhden toimijan politiikkaan, koska aiemmin erityisesti Saksa oli toiminut suoraan Venä-

jän presidentti Vladimir Putinin kanssa. Mitä ilmeisimmin Putinkin joutui aluksi saman

ongelman sisälle, kun hän ei saanut EU:ta hajalle diplomatialla.

Jo Krimin valtauksen aikana ilmeni, minkälainen perustavaa laatua oleva ero on län-

nen ja Venäjän välillä asevoiman ts. valtion väkivaltakoneiston käytössä. Venäjällä Pu-

tin haki duumalta oikeutuksen asevoimien käyttöön 1.3. ja niitä oli käytetty varmasti jo

Krimin valtauksesta 27.2. alkaen. Tällöin asevoimien käyttö sisälsi myös selvän hyök-

käyksellisen toiminnan. Mikäli länsi olisi käyttänyt Natoa, asiasta olisi ollut tehtävä

yksimielinen neuvottelupäätös, ja vain puolustuksellinen toiminta olisi voinut olla maa-

kohtaisesti oma-aloitteista.

Lehtien uutisoinnissa käsiteltiin sotilaallista sektoria hyvin kriisin eri osapuolten suh-

teen. Lisäksi Suomen osuus oli niin hyvä, että se oli teeman arvoinen.

Taloudellinen sektori käsiteltiin hyvin huonosti. Tulkinnassani jäi päällimmäiseksi

se, että uutisointina se on vain pieni välttämätön paha. Toki pakotteista kerrottiin, mutta

lukijana kaipasin Ukrainan talouden esittelyä laajemmin, olletikin kun maan sanottiin

olevan vararikon partaalla.

Ympäristöllinen sektori tuli esiin vain Ilta-Sanomien uutisoidessa väärään informaa-

tioon liittyvässä uutisoinnissa ydinvoimalan valtaamiskysymyksessä.

Kummankin lehden uutisointi oli hyvällä suomenkielellä ja helposti ymmärrettävää.

Kalevan otsikointi oli rauhallista, kun taas Ilta-Sanomien otsikointi oli ”lööppimäistä” ja

selkeästi myynnin volyymin nostatukseen tarkoitettua. Kalevalta kaipasin joistakin pää-

asioista kysymys-/ vastausmuotoon laadittuja analyyseja. Näitä oli Ilta-Sanomissa ja

ainakin omassa tulkinnassani ne ovat lukijaystävällisiä ja siten todennäköisesti ne myös

luetaan.

Kalevan uutisointien määrä oli huomattavasti suurempi kuin Ilta-Sanomilla. Asia il-

menee verrannollisena liitteestä, josta selviää myös se, että lehdet reagoivat välittömästi

suuriin muutoksiin.

Koska Ilta-Sanomien kriisiä käsittelevä uutisointi oli paljon vähäisempää kuin Kale-

valla jäi teemojen käsittelykin usein ”ohuemmaksi”, ts. muitten uutisten tuoma moni-

naisuus puuttui. Lisäksi lehti ei ollut syystä, jota en tiedostanut, päästänyt talon ulko-

puolisia kolumneja lehteen. Koska lehden pääkirjoituksiakin oli harvakseen, lukijana

jäin kaipaamaan lisää kantaa ottavaa tekstiä. Lehdellä oli kylläkin myyntiä varten suun-

nattuja omia sensaatioita hakevia teemoja, joita osin käsittelen.
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Lehdet käyttivät uutisoinnissa alueella omia toimittajiaan ja uutisvälityksessä tunnet-

tuja läntisiä toimijoita. Lehdet reagoivat hyvin nopeasti muutoksiin kriisialueella tuotta-

en tietoa lukijoille. Itse koin puutteena molempien lehtien syvän vaisuuden Krimin lo-

pullisen Venäjään liittämisen aikaan 21.3. Sama tapahtui Donetskin kansantasavallan

7.4. olleen perustamisen sekä Luhanskin kansantasavallan 27.4. vastaavan aikaan. Käsi-

tykseni mukaan on koko ajan ollut nähtävissä, että nämä Ukrainan kriisin osatekijät

jatkuvat pitkälle tulevaisuuteen ja vaikuttavat kansainvälisiin suhteisiin. Edellä olevan

takia olisivat molemmat asiat olleet pääkirjoituksen arvoisia.

Tutkimukseni mukaan alkuperäinen työhypoteesini piti paikkansa tarkentuen osit-

tain. Esitän tarkennukset kursiivilla ja lopullinen työhypoteesini on seuraava: ”Historial-

liset ulottuvuudet ovat erittäin olennainen ja jopa välttämätön osa uutista lehtien uuti-

soidessa Ukrainan kriisistä, koska ne havainnollistavat asioitten syitä ja seurauksia sekä

helpottavat eri näkökulmien määrittelyä ja esittelyä lukijoille.”

Tämän kriisin jatkotutkimukselle on lukuisia eri mahdollisuuksia, koska koko asia on

tavattoman tuore. Omasta näkökulmastani nousee esiin lehtien kuvatutkimus. Kuvia oli

molemmissa lehdissä aivan tarpeeksi, jotta hyvä tutkimus mahdollistuu.

Toinen hyvin puhutteleva, (mutta myös vaikea), tutkimus olisi venäläisen propagoin-

nin läpimeno suomalaisiin uutisvälineisiin. Erityisesti sanomalehdistö syytti Yleisradion

uutisointia useammankin kerran Venäjän yksipuolisen propagandan välittämisestä

Suomeen. Venäjähän syötti paljon silkkaa valhetta ja sai lännen epävarmuuden tilaan.
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