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ESIPUHE

Monivuotinen urakka väitöskirjan parissa on nyt takanapäin. Hanke on ollut elämäni
vaativin. Vaikka en pystykään tässä yhteydessä mainitsemaan kaikkia työssäni auttaneita
henkilöitä, on silti tullut kiitosten aika.

Näkemyksellisestä ohjauksesta keskeinen kiitos kuuluu väitöskirjatyöni ensim-
mäiselle ohjaajalle, professori Osmo Apuselle. Hän on kantanut johdonmukaisesti
huolta työn valmistumisesta silloinkin, kun tekijä itse on ollut viehättyneempi ohimene-
vistä ideoista ja myöhemmin irrallisiksi osoittautuneista neuvoista. Tätä kautta hän on
pitänyt esillä kokonaisuuden näkökulmaa antaen kuitenkin tilaa yksilöllisille painotuk-
silleni. Toista ohjaajaani Eero Palmujokea haluan myös kiittää lämpimästi taitavasta
ohjauksesta, myötätunnosta, kannustuksesta ja arvokkaista käytännön neuvoista työn
kriittisissä loppuvaiheissa.

Ohjaajieni lisäksi erityisesti työn tekemisen loppuvaiheista suuri kiitos kuuluu
lisensiaatintutkimukseni tarkastajille sekä väitöskirjani esitarkastajille. Molemmissa
rooleissa ollut dosentti Tarja Väyrynen kommentoi käsikirjoituksiani kannustavasti ja
kärsivällisesti. Lisäksi hän pystyi monessa asiassa tekijää paremmin näkemään työn
keskeisen problematiikan ja sen mahdollisia ulottuvuuksia. Tohtori Arto Nokkala
toimi lisensiaatintyöni tarkastajana ja ystävällisenä neuvonantajana erityisesti Norjan
ja Suomen turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä. Väitöskirjani toista esitar-
kastajaa ja vastaväittäjääni, yliopiston lehtori Riikka Kuusistoa haluan kiittää käsi-
kirjoituksen tarpeellisista korjausehdotuksista sekä hyvin sujuneesta yhteistyöstä
väitöstilaisuuden järjestämisessä.

Lisäksi Kentin yliopistossa arvokasta palautetta käsikirjoituksesta antoi professori
Mervyn Frost ja Tampereen vierailullaan professori Richard Mansbach. Myös anonyymit
refereet Kosmopolis ja Cooperation and Conflict -lehdissä ovat palautteellaan ja
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kritiikillään edesauttaneet väitöskirjan keskeisten ideoiden hahmottumista. Yhdessä
kaikki edellä mainitut henkilöt auttoivat minua huomaamaan seikkoja, joille olin itse
jo sokeutunut ja auttoivat siten tekemään väitöskirjasta olennaisesti paremman.

Tutkimus ei olisi valmistunut ilman moninaisista lähteistä saamaani rahoitusta.
Keskeinen kiitos tässä suhteessa kuuluu H.Weijolan säätiölle, Tampereen yliopiston
tukisäätiölle, VAKAVA- ja Tamcess-tutkijakouluille sekä ulkoasiainministeriölle. Lisäksi
kiitän Tampereen yliopiston Politiikan tutkimuksen laitosta ja sen johtajaa Jyrki
Käköstä väitöskirjani hyväksymisestä Studia Politica Tamperensis -sarjaan sekä työn
painatuskustannuksiin liittyvästä joustavuudesta. Marita Alankoa haluan vielä kiittää
kirjani ammattitaitoisesta viimeistelystä painokuntoon.

Vaikka väitöskirjan kaltainen työ tehdään viime kädessä yksin, joutuu moni
ihminen tavalla tai toisella olemaan tahtomattaankin mukana sen tekemisessä. Erityisellä
lämmöllä haluankin kiittää läheisiäni, jotka ovat joutuneet läheltä seuraamaan ajoittain
kuluttavaa prosessia.

Vanhempiani Ritva ja Urpo Koivulaa haluan kiittää horjumattomasta uskosta,
tuesta ja rohkaisemisesta pyrkiä eteenpäin elämässä. Antamaltanne perustalta on ollut
hyvä lähteä mittavaan hankkeeseen ja siihen liittyvään epävarmaan tulevaisuuteen.

Anoppi- ja appivanhempiani Aulikki ja Kari Puusaa haluan kiittää monenlaisesta
käytännön avusta kuluneina vuosina. Pyyteetön apunne on monin eri tavoin auttanut
väitöskirjan valmistumisessa.

Arjen tasolla kokemuksia on eniten joutunut kanssani jakamaan vaimoni Kirsi.
Olemme taipaleellamme joutuneet pitkään varsinkin viime vuosina purjehtimaan
myrskyisillä vesillä, mutta purtemme on osoittautunut kestäväksi. Nyt ainakin voin
vaihtaa tuskailun ja kiukuttelun aiheita.

Mainitsematta ei sovi myöskään jättää poikaani Leeviä, jota ilman tämä työ olisi
kenties tullut valmiiksi aikaisemmin, mutta jota saan kiittää monista hienoista hetkistä.
Näihin ei kuitenkaan kuulu keuhkokuume, jonka kourissa kirjoitan tätä esipuhetta.

Tampereen Hatanpäänkadulla toukokuun 4.päivänä 2004

Tommi Koivula
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JOHDANTO

KANSAINVÄLISET MEDIAPROSESSIT VS.

OMAEHTOISUUS VALTIOIDEN ULKOPOLITIIKASSA

Tutkimusasetelma

Tämä väitöskirja on tutkimus erään maailmanpolitiikan ajankohtaisen kysymyksen
syntylogiikasta. Tarkastelun kohteena on se, miksi ja miten henkilömiinat, joita on
käytetty tuhoisin seurauksin sotilaita ja siviiliväestöä vastaan monissa maailman
konflikteissa, ovat nousseet politiikan asialistalle myös kahdessa syvässä rauhantilassa
olevassa maassa, Norjassa ja Suomessa.

Tarkemmin sanottuna tutkimuksessa tarkastellaan Norjan ja Suomen hallitusten
henkilömiinakysymykseen liittyvää poliittista retoriikkaa vuodesta 1995 vuoden 2001
loppuun saakka asiaan liittyneen kansainvälisen julkisuuden valossa. Tutkimuksella
on kaksi tavoitetta. Ensinnäkin päämääränä on esittää tulkinta siitä, millä tavoin ja
missä määrin näiden valtioiden miinojen kieltämiseen liittynyt retoriikka on tutkittavana
aikana sisällöltään heijastanut kansainvälistä miinoihin liittyvää julkisuutta. Toiseksi
tämän perusteella pyritään arvioimaan, mikä on ollut kansainvälisten mediaprosessien
ja omaehtoisuuden suhde näiden valtioiden miinapolitiikassa: onko Norjan ja Suomen
miinapolitiikka tutkittavana aikana ollut ensisijaisesti luonteeltaan omaehtoisen
ulkopolitiikan väline vai onko se pikemminkin ollut altista kansainvälisille media-
prosesseille.

Tutkimus on siis ekskurssi nykyaikaisen viestintäteknologian ja sen mahdollistaman
julkisuuden merkitykseen ja voimaan aikamme maailmanpolitiikassa. Tarkastelu
tapahtuu yksittäisen ajankohtaisen teeman näkökulmasta, jota voi luonnehtia ennen
kaikkea turvallisuuspoliittiseksi kysymykseksi. Perinteisesti turvallisuuspolitiikan on
ainakin suomalaisessa keskustelussa katsottu muodostuvan ulko- ja puolustuspolitii-



12 SODAN KAIKUJA

kasta siten, että ulkopolitiikka on sen tärkein instrumentti.1  Tällä tavalla ne näyttäytyvät
toisistaan erillisinä politiikan osa-alueina, mutta ne ovat myös jossakin olennaisessa
mielessä yhteenkietoutuneita, koska maanpuolustukseen ja valtioiden puolustuspoli-
tiikkaan liittyvät kysymykset muuttuvat usein myös ulkopoliittisiksi kysymyksiksi.

Kysymys henkilömiinojen kansainvälisestä kieltämisestä oli noussut maailman-
politiikan valokeilaan 1990-luvun puolivälissä. Monien muiden valtioiden ohella siitä
tuli myös Norjassa ja Suomessa maanpuolustuksen ja ulkopolitiikan leikkauspisteessä
oleva ongelma: pitäisikö näiden maiden luopua omista, varastoissa käyttämättöminä
olevista miinoistaan sillä perusteella, että miinoja vastaan oli syntynyt maailmalla
ilmeisen epäinhimillisen käytön perusteella laajamittaista liikehdintää?

Miksi tutkimuskohteeksi on sitten valittu Norja ja Suomi? Ensi vaikutelmalta
kahden “kuoleman kentiltä” hyvin kaukaisen pohjoismaan miinakantojen tarkastelu
saattaa vaikuttaa mielenkiinnottomalta tai jopa merkityksettömältä. Norjan ja Suomen
vertailu on kuitenkin jännittävää historiallisesta ja myös nykypäivän näkökulmasta.
Niiden välillä on selvästi enemmän yhdistäviä kuin erottavia tekijöitä, kuten syrjäinen
maantieteellinen sijainti Euroopan pohjoislaidalla, suunnilleen sama pinta-ala ja
väestömäärä, samat naapurimaat, samankaltainen yhteiskuntamalli ja usein yhteneväiset
lähestymistavat kansainvälisiin kysymyksiin. Kuitenkin niiden “tarinat” miinakysymyk-
sessä ovat olleet hyvin erilaiset ja maat ovat edustaneet vahvasti toisistaan poikkeavia
kantoja henkilömiinakysymyksen ratkaisussa.

Suomen tapauksessa kysymys miinoista luopumisesta muodostui kiusalliseksi
kansainväliseksi ongelmaksi ja kansalliseksi kiistanaiheeksi, joka humanitaaristen
pyrkimysten ja maanpuolustuksellisten intressien ristiriidallaan herätti monien mielessä
aitoa hämmennystä. Mielenkiintoisen vastinparin Suomen tapaukselle tarjoaa Norja,
joka on ollut aktiivinen toimija henkilömiinojen vastaisessa liikkeessä. Se on Hollannin,
Belgian, Saksan ja Ruotsin ohessa ensimmäisten eurooppalaisten maiden joukossa
luopunut henkilömiinoistaan, ollut isäntämaana valtioiden muotoillessa miinat yksi-
puolisesti kieltävän Ottawan konvention sisältöä ja ollut Ottawan sopimuksen
ensimmäisten allekirjoittajamaiden joukossa. Suomi taas on ollut haluttomampi
luopumaan miinoistaan ja on tätä kirjoitettaessa ainoa Euroopan unionin jäsenmaa,
joka ei vielä ole liittynyt Ottawan konventioon.

1 Penttilä 1992, 11. Ulkopolitiikan merkityksen korostumisen suhteessa puolustuspolitiikkaan on
nähty olevan yleisemminkin pienten valtioiden turvallisuusratkaisujen ominaispiirre. Ks. Väyrynen
1988, 68.
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Valtioiden sisäisillä viitekehyksillä on paljon merkitystä sen suhteen, millä tavalla
ne suhtautuvat kansainvälisiin kysymyksiin. Norjan ja Suomen kannalta tutkimuksen
keskeinen jännite vallitseekin yhtäältä maiden kansallisten ulkopoliittisten ja sotilaallista
turvallisuutta koskevien traditioiden ja toisaalta kansainvälisen julkisuuden tuomien
paineiden ja vaatimusten välillä. Toisin sanoen tutkimuksen dynamiikka liikkuu
norjalais-suomalaisesta näkökulmasta paljolti sen ympärillä, miten kaksi omilla
historiallisilla kokemuksillaan ja ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa omilla erityisillä
tavoillaan harjoittavaa maata reagoi retoriikallaan kansainvälisen ympäristön tuotta-
maan ajankohtaiseen kysymykseen.

Tällaisen Norjan ja Suomen kantoja erottavan kysymyksen valossa tulee kiinnos-
tavaksi pohtia sitä, mitä yhteistä maiden sinänsä eri tavalla suuntautuneista miinakan-
noista löytyy: miten kansainvälisen julkisuuden kaltainen maailmanpolitiikan voima
on läsnä asiasta eri mieltä olevien maiden puheissa ja politiikassa?

Tutkimuksen taustaa

Useimpien väitöskirjojen tavoin tutkimushanke on sen parissa viettämieni vuosien
aikana muuttunut monin tavoin. Vallitseva piirre tutkimusidean ja -hankkeen kehitty-
misessä on ollut vähittäinen liike alkuperäisestä hahmottumattomuudesta kohti yhä
rajatumpaa ja jäsentyneempää olomuotoa. Prosessin aikana ohjaajani, lisensiaatintyöni
tarkastajat, väitöskirjan esitarkastajat ja lukuisat muut aiheesta laatimieni tekstien
kommentaattorit ovat tuntuvasti vaikuttaneet syntyneeseen kokonaisuuteen, vaikka
heitä ei voikaan pitää vastuullisina tekstissä ilmenevistä puutteista.

Alun alkaen minua ohjasi jatko-opiskelun pariin pitkäaikainen kiinnostukseni
sotaan yhteiskunnallisena ilmiönä ja yksilötason inhimillisenä kokemuksena. Halusin
kaiketi lisätä ymmärrystäni tuosta merkillisestä ilmiöstä, joka huolimatta suurta
huomiota herättäneistä teknisistä edistysaskeleista on säilyttänyt olennaiset piirteensä
muuttumattomina kautta aikojen.

Tämä alkuperäinen mielenkiintoni kanavoitui jatko-opiskelun alkuvaiheissa
nykyaikaisen sodan ilmenemismuotoihin ja erityisesti ns. paramilitaaristen konfliktien
ilmiöön, eli lähinnä valtioiden sisäisiin konflikteihin, joissa sodankäynti näyttäytyy
suurvaltasodankäynnin huippumodernin sotateknologian sijasta alastomammassa ja
ikään kuin aidommassa ja ajattomammassa perusmuodossaan hävityksen, epäennus-
tettavuuden, sattuman, kaaoksen, raadollisuuden mutta myös hyödyn, epäitsekkyyden
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ja sankaruuden näytelmänä. Viime kädessä tämä on ollut ylivoimaisesti tyypillisin
sodankäynnin muoto kautta aikojen ja tässä mielessä yleisinhimillisenä ongelmana
paljon merkittävämpi kuin suurempaa huomiota osakseen saaneet viimeaikaiset
konfliktit esimerkiksi Persianlahdella tai Kosovossa.

Pitkäaikaisen ohjaajani professori Osmo Apusen ehdotuksesta kohdensin tätä
vielä varsin jäsentymätöntä mielenkiinnon kohdetta yhtäältä henkilömiinojen käytön
tuomiin ongelmiin ja toisaalta Ruandan vuoden 1994 kansanmurhan tarkasteluun ja
tietynlaiseen vertailuun; ajatuksena oli kiinnittää huomiota lähinnä siihen, miten
nämä kaksi kysymystä ilmenevät maailmanpolitiikan julkisuudessa ja mitä päätelmiä
kansainvälisen julkisuuden logiikasta voitaisiin sitä kautta tehdä. Tällä tavalla yleinen
ja jäsentymätön mielenkiintoni alkoi konkretisoitua tieteelliseksi tutkimusongelmaksi.

Jotta näiden kysymysten tarkasteluun olisi saatu empiiristä otetta, tuntui jokseenkin
luontevalta kiinnittää huomio konkreettisiin esimerkkitapauksiin, jollaisiksi valitsin
kahden valtion, Suomen ja Yhdysvaltain tuottamat julkiset kannanotot. Tässä vaiheessa
siis käytännön tutkimusaineistoksi vakiintui valtioiden poliittinen retoriikka. Retoriikan
valintaan minua innoitti ohjaajani kannustuksen ohessa ennen kaikkea Riikka Kuusiston
tutkimus samasta aiheesta.

Kahden näinkin mittavan esimerkkitapauksen tutkiminen kahden valtion
näkökulmasta osoittautui kuitenkin liian työlääksi hankkeeksi. Niinpä tein ensimmäisen
suuren muutoksen asetelmaan rajaamalla Ruandan tapahtumien käsittelyn pois ja
keskittymällä vain henkilömiinakysymykseen.

Tuossa vaiheessa tavoitteeni oli siis vertailla Suomen ja Yhdysvaltain tapauksia
kansainvälisen miinoihin liittyneen julkisuuden taustaa vasten. Suomen kohdalla
valinta osoittautui sopivaksi, koska kysymys miinojen kieltämisestä herätti täällä
suurta mielenkiintoa eikä aihetta ole juuri kotimaisessa tutkimuksessa käsitelty.
Vaikka Yhdysvaltain tapaus sisälsi yhtäläisyyksiä Suomeen nähden – ennen kaikkea
samankaltaisen suhtautumisen miinojen kieltämiskysymykseen – osoittautui pienen
maan ja suurvallan vertailu monilta osin epätarkoituksenmukaiseksi. Näin toisen
ratkaisevaksi osoittautuneen suunnanmuutoksen kautta tutkimusasetelmaksi vakiintui
Suomen ja pohjoismaisen naapurimme Norjan vertailu, näkökulma, josta Maanpuolus-
tustiedotuksen suunnittelukunnan silloinen pääsihteeri Silvo Hietanen oli minulle
vihjaissut erään haastattelun yhteydessä jo tutkimushankkeen alkuvaiheissa.

Toisaalta työssä esillä olevan kansainvälisen julkisuuden ja erityisesti henkilömii-
noihin liittyvän julkisuuden käsittely pelkkänä teoreettisena mallina ei tuntunut
antavan riittävästi oikeutusta sen moninaisuudelle ja tunteisiin vetoavalle vaikutta-



SODAN KAIKUJA 15

vuudelle. Niinpä osoittautui tarkoituksenmukaiseksi havainnollistaa sitä eri lähteistä
valikoidulla kuvamateriaalilla.

Yleisemmältä ambitioltaan tutkimuksen tavoitteenasettelu on liikkunut “tieto-
yhteiskunnan” ja “maailmanpolitiikan poliittisen tilan” sekä “ajankohtaisten kysymysten
syntylogiikan” kaltaisten kunnianhimoisten, mutta laajojen erilaisia systeemejä tai
loogisia kokonaisuuksia kuvailemaan pyrkivien näkökulmien kautta väitöskirjatasolla
toteuttamiskelpoisempaan tavoitteeseen nostaa esille valtioiden aseman omaehtoisuutta
tai alttiutta suhteessa kansainvälisiin mediaprosesseihin. Tutkimus on siis ajan myötä
rajoittunut ja tarkentunut myös tässä suhteessa.

Menetelmällisesti jonkinlainen laadullinen lähestymistapa oli osa näkökulmaani
oikeastaan alusta alkaen, joskin myös se on prosessin kestäessä hakenut muotoaan.
Tähän etsimisvaiheeseen kuului pyrkimys sovittaa konstruktivistisen keskustelun
valtavirran tulkintoja aiheeseeni. Tässä mielessä tutkimus haki pitkään jäsentymistään,
kunnes täsmentyi nykyiseen retoriikkaa ja semiotiikkaa yhdistelevään lähestymis-
tapaansa. Retoriikka tuntui mielekkäältä lähestymistavalta, koska tutkittavana oli
poliittinen argumentaatio. Matkan varrella mukaan tuli myös pyrkimys tuoda lisä
politiikan tutkimuksen piirissä tehtyyn retoriikan tutkimukseen etsimällä keinoja,
joiden avulla kulloiseenkin retoriikkaan vaikuttaneita tekijöitä voitaisiin tutkia.
Vastaavasti merkkiteoreettisten apuvälineiden käyttöönottaminen oli ensisijaisesti
seurausta kuvamateriaalin liittämisestä tutkimusaineiston osaksi.

Mielenkiinto sotaan siis innoitti minua väitöskirjatyön pariin. Sodasta liikuin
kuitenkin prosessin aikana niin kauaksi, että tutkimus hahmottuikin esitykseksi siitä,
miten sota ilmenee julkisuudessa ja poliitikkojen puheissa. Tutkimus on näin ollen
tullut käsittelemään eräänlaisia sodan tai yhden sen ilmenemistavan kaikuja ja
heijastumia maailman konfliktikentiltä kaukaiseen Pohjolaan – miksi ja miten sota on
etäisenä, mutta kuitenkin ajankohtaisena ilmiönä läsnä ja miten se on tullut politikoinnin
kohteeksi kahdessa syvässä rauhantilassa olevassa maassa.

Katsaus turvallisuuspoliittiseen kirjallisuuteen Norjassa

Näkökulmaltaan tai menetelmällisesti tutkimuksella ei ole esikuvia yhteiskuntatieteiden
tai kansainvälisen politiikan kirjallisuudessa, vaan ongelmanasettelu ja siihen soveltuvan
lähestymistavan kehittely on tapahtunut pitkällisenä oppiaineen keskusteluista irral-
lisena prosessina.
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Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö tutkimuksella olisi yhtymäkohtia monien
yhteiskuntatieteiden ja kansainvälisen politiikan osa-alueiden kanssa. Kuten alussa
tuli esille, väitöskirjan tematiikka liikkuu turvallisuuspolitiikan piirissä keskittyen
siinä kuitenkin viestintäteknologian merkityksen tarkasteluun. Siten tutkimusta
taustoitetaan ja sen tulosten merkitystä pohditaan suhteessa norjalaiseen ja
suomalaiseen turvallisuuspolitiikkaa käsittelevään kirjallisuuteen.

Teoriakirjallisuutena ei ole juurikaan käytetty yleistä ulkopolitiikan tutkimusta.
Tämä johtuu siitä, että olen tietoisesti halunnut taustoittaa miina-aineiston käsittelyä
ensisijaisesti tutkittavien maiden omilla keskusteluilla ja samalla katsoa, millaisen
lisän miinatapauksen käsittely tuo näihin keskusteluihin. Uskon, että aikaisemman
norjalaisen ja suomalaisen keskustelun käsittely tuo yhteisten konkreettisten teemojen
käsittelyn kautta “lihaa” miinatapauksen ympärille paremmin kuin yleisluontoinen
kansainvälinen keskustelu, samalla se taustoittaa asianomaisten maiden käsittelyä
luvuissa 4 ja 5. Tähän nivoutuu myös käytännöllinen näkökulma: tutkimus on
ensisijaisesti tarkoitettu suomalaiselle lukijakunnalle ja puheenvuoroksi suomalaiseen
ja miksei myös norjalaiseen kansainvälisen politiikan tutkimukseen. Tieteenalan
valtavirran tyypillisesti anglosaksinen kirjallisuus pystyy yleistämispyrkimyksessään
vain harvoin riittävästi huomioimaan tällaisten pienten valtioiden näkökulmaa ja
erityisiä kokemuksia. Tutkittavia valtioita koskevan erityisen ja “yleistävämmän”
näkökulman tasapaino toteutuu mielestäni siinä, että luvussa 2 on esitelty hyvin
yleisestä näkökulmasta viestintäteknologiaa koskevaa tutkimusta.

Tutkimuksen sijoittamiseksi laajempaan kontekstiinsa on siis tässä vaiheessa
tarkoituksenmukaista luoda katsaus tutkittavien maiden omaan turvallisuuspoliittiseen
keskusteluun. Tavoitteena ei ole tuottaa tyhjentävää esitystä tämän laajan aihepiirin
käsittelystä, vaan päähuomio omistetaan esimerkkien esille nostamiselle niin
teoreettisemmasta kuin tiedemaailman ja politiikan välimaastossakin olevasta
kirjallisuudesta, jossa on esitetty uusia tulkintoja ulko- ja puolustuspolitiikan suhteesta
ja sotilaallisten seikkojen ulkopoliittisesta merkityksestä. Tällä tavalla katsauksen
tavoitteena on keskustelun pääpiirteiden ja keskeisimpien kannanottojen läpikäynti
painottuen erityisesti esityksiin, jotka ovat tämän tutkimuksen ongelmanasettelun
kannalta kiinnostavimpia.

Yksittäisten teosten esittelyssä pääpaino on niiden laatimisajankohdan “kuumien
kysymysten” esittelyn sijaan sillä, millaisen omaa laatimisajankohtaansa yleisemmän
tulkinnan ne esittävät aihepiiristä. Tällaisen kirjallisuuden tradition tai kirjallisuus-
kontekstin käsittely on tärkeää, koska tämä tutkimus monessa suhteessa perustuu
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sille ja asettuu se osaksi, mutta toisaalta myös irtautuu siitä. Tutkimuksen loppupuolella
tämän kirjallisuuden kanssa käydään “keskustelua”, jonka kautta tutkimuksen
jatkuvuus ja omaleimaisuus suhteessa olemassa olevaan kirjallisuustraditioon tulee
esille.

– – –

Norjalaisen ulkopoliittisen keskustelun pitkä jatkumo on ollut “realistisen”
geopoliittisen orientaation ja “idealistisemman” suuntauksen vastakkainasettelu.
Realistisen lähestymistavan puitteissa on korostettu maan suurvaltoihin verrattuna
pientä kokoa, rajallisia voimavaroja ja tarvetta välttyä joutumasta voimakkaiden
ulkovaltojen vaikutusvallan alaiseksi. Idealistisessa tarkastelutavassa Norjalla taas,
joko yksin tai yhteistyössä toisten valtioiden kanssa, katsotaan olevan erityinen vastuu
paremman maailman rakentamisesta.2

Vaikka siis idealistinen tarkastelutapa on kautta aikojen ollut Norjassa voimakas
perinne, on sen puitteissa keskitytty erilaisiin kansainvälisiin ja globaalikysymyksiin,
eikä niinkään konkreettisesti norjalaisen turvallisuuden pohdintaan; tai oikeammin
globaalin ja kansallisen tason yhteys turvallisuusasioissa on tullut esille vasta 1980- ja
90-luvuilla laajempaa turvallisuutta korostavien tutkijoiden kautta. Vastaavasti realistit
ovat geopoliittisten painotustensa ja “atlantistisen” orientaationsa vuoksi puhuneet
turvallisuudesta ikään kuin luontevammin. Siksi turvallisuuspoliittista keskustelua on
Norjassa perinteisesti käyty ensisijaisesti realistisesti suuntautuneiden kirjoittajien
piirissä.

Huolimatta siitä, että maan liittyminen Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natoon
vuonna 1949 oli aikanaan kiistanalainen ja debattia herättänyt teko, vahvisti jäsenyys
vähitellen asemiaan norjalaisessa keskustelussa.3  Kylmän sodan vuosikymmeninä
luja “atlantismi” vakiintuikin maassa vallitsevaksi turvallisuuspoliittisen keskustelun

2 Eide 1996, 78.
3 Akateemisessa keskustelussa Nato-päätöksen historiallisen merkityksen yhteydessä esillä on ollut
ennen kaikkea kaksi kysymystä: ensinnäkin, missä määrin Norjan liittyminen puolustusliittoon edusti
maan äkillistä ulkopolitiikan suunnan muutosta ja missä määrin Nato-jäsenyyden perusta luotiin jo II
maailmansodan aikana; ja toiseksi missä määrin ja miksi Norja asetti Nato-jäsenyydelleen ydinaseita ja
liittolaisten tukikohtia koskevia rajoituksia. Riste 1985, 16–20.
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viitekehykseksi.4  Käytännössä omaksutun turvallisuuspolitiikan ja Nato-jäsenyyden
vastustus kävi vuosikymmenten mittaan niin marginaaliseksi, että nämä äänet eivät
saaneet akateemisessa keskustelussakaan juuri sanansijaa. Toisaalta vakiintuneen
turvallisuuspoliittisen asetelman ja kansallisen yksimielisyyden hintana oli turvalli-
suuspoliittisen keskustelun mielenkiinnottomuus ja niukkuus – vaikka tutkijat olivat
tuotannossaan aktiivisia, tyydyttiin tuotoksissa ensisijaisesti tarkastelemaan Norjan
strategista asemaa ja osuutta Nato-yhteistyössä jäsenyyttä kuitenkaan kyseenalaista-
matta.5

Keskeisenä tuon ajan norjalaisena turvallisuuspolitiikan teoreetikkona on pidetty
Johan Jørgen Holstia, joka vakiinnutti asemansa 1960 -luvun puolivälissä. Holst
kuului ns. “uus-atlantistien” ryhmään, joka siviilitaustastaan huolimatta alkoi hallita
maan turvallisuuspoliittista keskustelua (aikaisemmin turvallisuuspoliittinen
keskustelu oli maassa ollut leimallisesti sotilaallisten pohdintojen ja sotilaspiirien
hallitsemaa). Heidän kannanotoissaan korostui yhtäältä Naton ja erityisesti Yhdysvaltain
erityisasema Norjan turvallisuuden takaajana ja toisaalta Norjan II maailmansotaa
edeltäneen ajan puolueettomuusperinteelle nojannut tarve rajoittaa liittokunnan
jäsenyyttä ja velvoitteita esimerkiksi ydinaseiden ja liittolaisjoukkojen sotaharjoitusten
osalta.6  Tähän kytkeytyi myös Norjan, kuten muidenkin Pohjoismaiden tärkeä
sillanrakennusrooli idän ja lännen välille kylmän sodan olosuhteissa. Näiden kahden
ulottuvuuden perusteella Holst esittikin, että Norjan turvallisuuspolitiikalle on ominaista
pelotteen ja vakuuttelujen tai luottamusta herättävien toimien samanaikaisuus.7

Huolimatta ilmeisen realistisista lähtökohdistaan Holst korosti norjalaisten
maailmankuvan idealismia. Hän rinnasti norjalaisen mentaliteetin amerikkalaiseen
maailmankuvaan, koska molemmille oli ominaista tietynlainen aatteellisuus, usko
todellisten pysyvien ratkaisujen olemassaoloon kansainvälisten suhteiden ongelmissa
ja jopa kärsimättömyys niiden ratkaisemisessa. Tässä Holst näki selityksen esimerkiksi

4Eide 1996, 74; Rieker 2002, 11–12. Historioitsija Rolf Tamnes puhuu kylmän sodan aikaisista Norjan
ja USA:n suhteista “liittona liittokunnan sisällä”. Tamnes 1997, 61–69.
5 Myöskään vuoden 1972 kansanäänestys Euroopan talousyhteisöön liittymisestä ei johtanut Norjassa
turvallisuuspoliittiseen keskusteluun, koska tuolloin EEC:tä pidettiin vain taloudellisen yhteistyön
järjestönä ja turvallisuusmielessä “hampaattomana”.
6 Ks.esim. Holst 1985a.
7 Holst 1985a, 144; Holst 1981.
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sille, että norjalaiset ovat eri aikoina johdonmukaisesti olleet asevalvonnan ja
aseidenriisunnan kannattajia.8

Turvallisuuspoliittisen keskustelun ehdot muuttuivat Norjassa kylmän sodan
jälkeen. Välitön seuraamus oli Neuvostoliiton taholta oletetun sotilaallisen uhan
päättyminen, joskin monessa yhteydessä uuden Venäjänkin epäiltiin muodostuvan
Norjalle ellei sotilaalliseksi uhaksi, niin kuitenkin monen tyyppisten ongelmien
mahdolliseksi lähteeksi esimerkiksi demokratiansa mahdollisen epävakauden takia.
Vastaavasti Naton ja Yhdysvaltain vähentynyt mielenkiinto Pohjois-Eurooppaa kohtaan
näyttäytyi laajalti epävarmuuden aiheena.9

Aktuaalisena keskustelun aiheena esille nousi voimakkaimmin kysymys Euroopan
unionin laajenemisesta ja Norjan mahdollisesta tarpeesta liittyä siihen. Tämä mielen-
kiinnon syntyminen ajoittui erityisesti vuoteen 1992 ja Maastrichtin sopimukseen,
jolloin Euroopan integraatioprosessin turvallisuuspoliittinen ulottuvuus alkoi nousta
selvemmin esille.

Vielä vuonna 1972 pidetty kansanäänestys Euroopan talousyhteisöön liittymisestä
oli Norjassa ollut vailla turvallisuuspoliittista ulottuvuutta, koska tuolloin EEC:tä
pidettiin vain taloudellisen yhteistyön järjestönä ja turvallisuusmielessä “hampaatto-
mana”.10

Tilanne oli kuitenkin 1990 -luvun alkuun tultaessa muuttunut. Tarve tasapainottaa
turvallisuutta yhtäältä Nato -jäsenyydellä ja erityissuhteella Yhdysvaltoihin ja toisaalta
entistä tiiviimmällä yhteistyöllä eurooppalaisiin Nato -maihin oli noussut Norjassa
esille jo 1980 -luvun alussa, kun Reaganin hallinto alkoi norjalaisia huolestuttavalla
tavalla käyttäytyä entistä sotaisammin Neuvostoliittoa kohtaan. Euroopan yhteisöjen
merkitystä korosti se, että vuoden 1972 jälkeen kaikki muut eurooppalaiset Nato -
maat paitsi Norja, Turkki ja Islanti olivat yhteisöissä mukana, myös vanhin liittolainen
Iso-Britannia.11

8 Holst 1985a, 159. Kylmän sodan aikana tästä seurasi paradoksi, että norjalaisten ylivoimainen
enemmistö koki ydinaseet keskeisenä uhkana maalleen, vaikka yhtä suuri enemmistö samaan aikaan
kannatti maan jäsenyyttä Natossa, joka kuitenkin perusti puolustusoppinsa ydinaseille.
9 Rieker 2002, 13; Riste 2001b, 9. Ks. myös Berner 2001.
10 Riste 2001b, 5.
11 Vuonna 1981 maassa järjestettiinkin kuvaavasti korkean tason konferenssi teemalla “Atlantti ja
Eurooppa: täytyykö Norjan valita?” Konferenssin yhteydessä pääministeri Brundtland korosti molempien
elementtien välttämättömyyttä Norjalle. Riste 2001b, 6.
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Tällä tavalla turvallisuuden eurooppalainen ulottuvuus tuli vähitellen mukaan
norjalaiseen keskusteluun ja jonkinlaiseen yksimielisyyteen päästiin siinä, että maan
turvallisuus pitäisi “ankkuroida” sekä Atlantille että Eurooppaan. Puheessaan Johan
Jørgen Holst kiteytti tämän kannan EU-kansanäänestyksen alla vuonna 1993:

“Norja tarvitsee sekä atlanttisen että eurooppalaisen viitekehyksen
turvallisuuspolitiikalleen. Tämä ei ole ‘joko-tai’-tyyppinen kysymys, vaan
‘sekä-että’. […] Aikana, jolloin Euroopan unionin täytyy ottaa aikai-
sempaa enemmän Euroopan puolustamisen vastuuta ja taakkaa itselleen,
on tärkeää, että Norja ankkuroi turvallisuutensa molempiin suuntiin.”12

Kannanotossaan edellisten vuosikymmenten keskeinen Nato -teoreetikko Holst
päätyi siis toivomaan, että Norja liittyisi Euroopan unioniin ja siten ottaisi osaa
eurooppalaisen puolustusjärjestelmän rakentamisessa.

Luonnollisesti tätä keskustelua seurannut päätös jättäytyä EU:n ulkopuolelle
marraskuun 1994 kansanäänestyksessä kirvoitti myös keskustelua Norjan uudesta
asemasta Euroopassa.13

Ehkä keskeisin EU-päätökseen liittynyt debatti Norjassa käytiin “ulkopuolisista”
tai ulkopuolisuudesta. Käsitellessään pohjoismaita ja Euroopan integraatiota teoksessa
The Nordic States and European Union (1998) Christine Ingebritsen tulkitsi pohjois-
maiden jäsenyyspäätösten perustuneen yhtäältä maiden talouselämän johtavien
sektoreiden poliittiseen vaikutusvaltaan ja toisaalta muutoksiin niiden kansainvälisessä
turvallisuustilanteessa. Tätä kautta syntyi tulkinta kunkin valtion kansallisesta edusta,
jonka sisällön Ingebritsenin mukaan valtiot päättivät itse. Hänen näkökulmassaan siis
Norjan ulkopolitiikan selittäjinä yhdistyivät talouselämän ja materiaalisen elementin
korostaminen sekä geopoliittinen ulkoinen ulottuvuus.14

Norjan ulkopolitiikkaa käsittelevässä laajassa ja vaikutusvaltaisessa esityksessään
Norwegian Foreign Relations – a History (2001) ja tähän perustuvassa artikkelissaan
“Facing the 21st Century: New and Old Dilemmas for Norwegian Foreign Policy”
(2001) pitkälti reaalipoliittisesta ja “atlantistisesta” perinteestä kirjoittava Olav Riste

12 Holst 1993, 15.
13 Eide 1996;.Rieker 2002, 13.
14 Ingebritsen 1998, 40.
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puolestaan linjasi kolme ratkaisevaa vaihetta itsenäisen Norjan ulkopolitiikassa.
Ensimmäinen kriittinen vaihe oli maan itsenäisyyden ensimmäisinä vuosina 1905–
1910, jolloin “klassinen” norjalainen puolueettomuus muotoutui. Sotien välisenä
aikana Norja taas omaksui “lähetyssaarnaajan” roolin alkamalla korostaa kansanvälisen
lain ja aseidenriisunnan merkitystä. Kolmas ratkaiseva vaihe oli Risten mukaan 1940
-luku, jolloin maa liittoutui suurvaltojen kanssa ja ryhtyi syntyneen kansainvälisen
liittokunnan, Naton, aktiiviseksi jäseneksi.15

Kirjassaan Riste totesi kaikkien näiden kolmen tradition jatkuvan edelleen
Norjan kylmän sodan jälkeisen ulkopolitiikassa. Nykypäivänä traditiot ovat läsnä
maan ulkopolitiikassa yhtäältä siinä, että maa on varjellut itsemääräämisoikeuttaan
jättäytymällä Euroopan unionin ulkopuolelle, toisaalta Nato -jäsenyys on mahdollistanut
aktiivisen osallistumisen kansainväliseen voimapolitiikkaan ja “lähetyssaarnaajan”
roolia on voitu ylläpitää harjoittamalla sitä mitä Riste kutsuu “eettiseksi ulkopolitii-
kaksi”.16

Näiden kolmen elementin samanaikainen läsnäolo käy vuosituhannen vaihtuessa
Risten mukaan Norjan kannalta yhä ongelmallisemmaksi. Tämä johtuu siitä, että
maanosan taloudellisen integraation edetessä ja Norjan ollessa siinä monelta osin
mukana, päätöksentekoa alkaa kumuloituvasti siirtymään maan rajojen ulkopuolelle.
Toisaalta Norjan on Risten mukaan yhä enemmän huomioitava Euroopan unioni myös
turvallisuuspoliittisena tekijänä, ei pelkkänä talousmahtina kuten tähän asti. Riste
päätyykin kritisoimaan maan ulkopoliittista johtoa haluttomuudesta tai kyvyttömyydestä
asettaa näitä päämääriä ja keinoja keskinäiseen järjestykseen.17

Risten mukaan vuosituhannen vaihteen Norja on tullut sillä tavalla ongelmalliseen
tilanteeseen että säilyttääkseen vanhan puolueettomuusajatuksen peruja olevan
itsemääräämisoikeutensa maa on ollut haluton liittymään Euroopan unioniin. Toisaalta
Norja on lujasti sidoksissa Natoon. Tällä tavalla “eettinen ulkopolitiikka” on jäänyt
ulkopolitiikassa ainoaksi alueeksi, jossa sillä on liikkumatilaa. Riste pitää tätä ja
Norjan harjoittamaa pyrkimystä globaaliksi humanitaariseksi suurvallaksi ongel-
mallisena, koska hänen mukaansa pienen valtion tulisi harjoittaa sellaista ulko-
politiikkaa, joka vastaa sen todellisia resursseja ja edellytyksiä. Hän korostaa, että

15 Riste 2001a, Riste 2001b, 5–6.
16 Riste 2001b, 5–6.
17 Ibid.
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suuret aikomukset tarvitsevat perustakseen todellisia saavutuksia. Toisaalta korkean
profiilin ulkopolitiikan tulisi olla myös sopusoinnussa maan kansallisen edun kanssa.
Niinpä Riste suhtautui “eettiseksi ulkopolitiikaksi” kutsumaansa suuntaukseen Norjan
nykyisissä olosuhteissa epäilevästi.18

Hän päätyi omassa analyysissaan puoltamaan läheisempää suhdetta Euroopan
unioniin. Hänen mukaansa Norjan kannalta argumentti Euroopan integraation ulko-
puolelle jättäytymisestä sillä perusteella, että se vähentäisi maan itsenäisyyttä, alkaa
menettää uskottavuuttaan nykyisissä oloissa. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että integraation
edetessä päätöksentekoa alkaa joka tapauksessa tapahtumaan lisääntyvästi Norjan
ulkopuolella eri aloilla ja ennen kaikkea siitä, että unioni omaksuu yhä voimakkaammin
omaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Unionin ulkopuolelle jättäytyminen tilanteessa,
jossa EU:ssa tullaan yhä enemmän tekemään Norjankin kannalta tärkeitä turvallisuus-
poliittisia päätöksiä, alkaakin itse asiassa heikentämään Risten mukaan maan itsenäi-
syyden perustaa. Näillä turvallisuuspoliittisesti painottuneilla perusteilla Riste siis
kääntyi Euroopan integraation kannattajaksi.19

Kylmän sodan jälkeisen ajan turvallisuuspoliittinen keskustelu näyttää Norjassa
vakiintuneen asetelmaan, jossa vastakkain ovat ennen kaikkea poliittisen realismin ja
“atlantismin” perinnettä jatkavat sekä toisaalta turvallisuuden uudenlaista tulkintaa
korostavat kirjoittajat. Uuden laajemman turvallisuustulkinnan taustalla oli maailman
muutos maailmanpolitiikan toimijarakenteen muuttuessa. Vähitellen edennyt
globalisaatio eli maailman muuttuminen entistä integroidummaksi kokonaisuudeksi,
oli muuttanut valtioiden ulkopolitiikkaa ja yleensä kansainvälisten suhteiden luonnetta.
Yhtenä seurauksena tästä oli, että Norjan ulkopolitiikan oli entistä enemmän otettava
huomioon koko maailma, eikä pelkästään suhdetta naapurimaihin. Vastaavasti huomion
kohteeksi nousi ulkopolitiikan ja sisäpolitiikan keskinäinen kytkeytyminen entistä
mutkikkaammin sidoksin: useista perinteisesti sisäpoliittisina pidetyistä asiakysymyk-
sistä on entistä enemmän tullut kansainvälisiä asioita, jotka koskevat niin tavallisia

18 Riste 2001b, 21.
19 Riste 2001b, 23. Realistisia ja “atlantistisia” lähtökohtia edustivat myös sellaiset vaikutusvaltaiset
kirjoittajat kuten kenraali Fredrik Bull-Hansen ja historioitsija Rolf Tamnes. Näistä Bull-Hansen kääntyi
Risten tavoin Norjan EU-jäsenyyden kannattajiksi erityisesti turvallisuuspoliittisilla perusteilla. Tamnes
taas heijasteli samanlaisia kantoja laatimassaan Norjan ulkopolitiikan historiaa (Norsk utenrikspolitikks
historie) käsittelevässä kirjassa. Rieker 2002, 16.



SODAN KAIKUJA 23

kansalaisia, yrityksiä, yhteisöjä kuin globaalia ihmiskuntaakin.20  Historiallisessa
katsannossa tämä edustaa vanhan idealistisen näkökulman esiintuloa norjalaisessa
turvallisuuspoliittisessa keskustelussa kiinnittämällä huomiota samoihin kysymyksiin.
On kuitenkin huomattavaa, että laajaa turvallisuutta korostaneet kannanotot olivat
Norjan ulkopolitiikan oikean suunnan suhteen realismi-idealismi -asetelman ulkopuo-
lella. Se kritiikki, mitä niissä kohdistettiin realismiin perustui ensisijaisesti meta-
teoreettisiin erimielisyyksiin siitä, miten aihepiiriä pitäisi tutkia ja tulkita.

Turvallisuuspoliittiseen keskusteluun vietynä näille kannanotoille oli yhteistä
kriittisyys siihen tapaan, jolla maan hallituksen katsottiin omaksuneen kylmän sodan
jälkeistä ajattelutapaa.

Yhteisessä artikkelissaan “Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk” (1997) Iver
B. Neumann ja Ståle Ulriksen huomauttivat, että Norjan puolustusministeriön vuonna
1993 julkaisemassa Valkoisessa paperissa painottuivat edelleen perinteiset alueen
puolustamiseen ja sotilaalliseen kapasiteettiin liittyvät tekijät, vaikka siinä ensi vaiku-
telmalta näytettiinkin puhuvan turvallisuuden muuttuneesta luonteesta kylmän sodan
jälkeen. Neumann ja Ulriksen korostivat, että Norjan turvallisuutta pitäisi tarkastella
enemmän laajemmasta eurooppalaisesta perspektiivistä; heillä laajempi perspektiivi
viittasi yhtäältä koko maanosan merkityksellisyyteen Norjan kannalta ja toisaalta
vaatimukseen huomioida turvallisuus myös perinteistä sotilaallista ulottuvuutta laajem-
pana ilmiönä.21

Tällä tavalla Neumann ja Ulriksen korostivat Norjan tarvetta siirtyä kylmän sodan
jälkeen kohti eurooppalaista näkökulmaa ja kansainvälistä kriisinhallintaa. Laajem-
massa mielessä Neumannin ja Ulriksenin tausta-ajatuksena oli eurooppalaisessa
keskustelussa kylmän sodan jälkeen esille noussut ajatus turvallisuuden käsitteen
laajenemisesta kattamaan myös monia ei-sotilaallisia tekijöitä kuten ympäristö-
ongelmat, rikollisuus, pakolaisuus jne.

Sama kritiikki Norjan ulkopoliittisen johdon kyvyttömyydestä kohdata kylmän
sodan jälkeistä muuttunutta turvallisuutta nousi esille Helene Sjursenin artikkelissa
“Med ryggen mot Europa? Endring og kontinuitet i norsk sikkerhetspolitikk”
(1999). Käyttämällä kielikuvaa selkä edellä Eurooppaan menemisestä Sjursen kritisoi

20 Berndtson – Kivimäki 1998, 2–3.
21 Neumann-Ulriksen 1997.
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Norjan hallituksen hitaasti muuttuvaa turvallisuuskäsitystä: Se, että Norja vasta viimeisten
Nato -maiden joukossa hyväksyi puolustusliiton uuden strategisen ohjelman vuodelta
1991 oli Sjursenin mukaan merkki siitä, että maalla oli “henkisiä” vaikeuksia päästä
yli kylmän sodan ajattelusta.22

Neumann kyseenalaisti myös Ingebritsenin tulkinnan syistä, jotka olivat aiheut-
taneet kielteisen päätöksen EU-kansanäänestyksessä vuonna 1994. Erityisesti Norjaa
käsittelevissä teksteissään Norge – en kritikk. Begrepsmakt I Europa-debatten
(2001) ja “This Little Piggy Stayed at Home: Why Norway Is Not a Member of the EU”
(2002) hän kysyi mistä johtui, että maan EU-jäsenyyttä vastustavat talouselämän osat
kuten maatalous ja kalastuselinkeino onnistuivat äänestyshetkellä ratkaisevasti
vetoamaan “kansakunnan sieluun”. Neumannin mukaan tämä johtui tavasta, jolla
norjalaisessa keskustelussa oltiin käsitelty valtiota ja kansakuntaa suhteessa maanosan
integraatioon. Tällä tavalla Neumann päätyi jälkistrukturalistisesta lähestymistavasta
nousevaan diskurssia ja identiteettiä korostavaan näkökulmaan, joka oli vaikeasti
yhteensovitettavissa Ingebritsenin materiaalisen tulkinnan kanssa.23

Laajemmalla aineistolla Norjan turvallisuuspolitiikkaa tarkasteli Pernilla Rieker,
joka artikkeleissaan “The Europeanisation of Norway’s Security Identity”(2001) ja
“From Territorial Defence to Comprehensive Security? European Integration and
the Changing Norwegian and Swedish Security Identities” (2002) on tutkinut maan
turvallisuusidentiteetin muutosta kylmän sodan jälkeen.

Riekerin analyysin lähtökohtana on kylmän sodan jälkeen tapahtunut muutos
eurooppalaisten valtioiden turvallisuusdiskursseissa, jossa tapahtunutta muutosta
hän tyypittelee kahteen luokkaan. Yhtäältä yleiseurooppalainen turvallisuuspolitiikkaa
koskeva keskustelun painopiste - ja samalla tulkinta asevoimien keskeisestä tehtävästä
- on siirtynyt alueen puolustuksesta kohti kansainvälistä kriisinhallintaa. Tämä johti
esimerkiksi siihen, että Nato omaksui kriisinhallinnan päätehtäväkseen kollektiivisen
puolustuksen rinnalla samoin kuin siihen, että eurooppalaisissa puitteissa on pyritty
kehittämään itsenäistä kriisinhallintakykyä. Toisaalta viimeaikaisemmassa keskuste-
lussa on painottunut myös kriisinhallinnan ei-sotilaallinen ulottuvuus ja tämän mukana
tarve sovittaa kriisien hallinnan sotilaallinen ja siviilielementti toisiinsa. Jälkimmäiseen

22 Sjursen 1999.
23 Neumann 2001, 24; Neumann 2002, 89–90.
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on kytkeytynyt eurooppalaisessa keskustelussa myös ajatus turvallisuuden laajemmasta
tulkitsemisesta.24

Rieker kuitenkin kiinnittää huomiota Neumannin, Ulriksenin ja Sjursenin tavoin
siihen, että norjalainen turvallisuuspoliittinen keskustelu siirtyi kylmän sodan jälkeen
varsin verkkaisesti alueen puolustamisen ensisijaisuudesta kohti laajempaa ja
siviilipainotteisempaa turvallisuustulkintaa. Useiden 1990-luvun alkuvuosien ajan
maassa vallinnut keskustelu oli pikemminkin luonteeltaan hyvin perinteistä. Toisaalta
merkkejä muutoksesta tapahtui erityisesti vuoden 1994 kansaäänestyksen jälkeen
johon ajankohtaan liittyy myös EU:n vahvistunut turvallisuuspoliittinen ulottuvuus.
Tällä perusteella Rieker päättelee, että norjalaisessa keskustelussa on tapahtunut
tiettyä “eurooppalaistumista”. Kuitenkin hän viime kädessä päätyy tulkitsemaan
norjalaisen turvallisuuskeskustelun eurooppalaistumiskehitystä vain välttämättömäksi
adaptaatioksi ulkoisten olosuhteiden muutoksiin: virkamiesten ja poliitikkojen
uudenlaisessa turvallisuusretoriikassa ei ole Riekerin mukaan kyse Norjan todellisen
identiteetin muutoksesta. Toisin sanoen norjalaiset alkoivat puhumaan eurooppalaisesta
ulottuvuudesta ja laajemmasta turvallisuudesta vain siksi, koska pelkkä pitäytyminen
kylmän sodan aikaiseen turvallisuusdiskurssiin ei välttämättä olisi enää riittänyt
takaamaan maan kuviteltua kansallista etua - Eurooppa ja eurooppalaiset painotukset
nousivat puheissa voimakkaammin esille, koska Euroopasta näytti turvallisuusasioissa
tulleen aikaisempaa voimakkaampi tekijä, josta ei kannattanut marginalisoitua.25

Rieker korostaa myös Norjan poliittisen eliitin ja kansalaisten välistä asenne-eroa
suhteessa turvallisuuskäsitysten muuttumiseen. Hänen mukaansa maan ulkopoliittiset
päätöksentekijät saattavat tunnistaa ja tunnustaa maan turvallisuusympäristön muut-
tuneen kylmän sodan jälkeen ja että eurooppalaisempi näkökulma ja kansainvälinen
kriisinhallinta olisivat mahdollisesti tähän aikaan sopivia lähestymistapoja, mutta
maan suuri yleisö haluaa edelleen säilyttää alueen puolustamisen ja Nato -jäsenyyden
kansallisen turvallisuusidentiteetin kulmakivinä. Norjalaiset eivät siis olleet Riekerin
mukaan valmiita radikaaleihin muutoksiin turvallisuuden tulkinnassa.26

24 Rieker 2002, 6.
25 Rieker 2001, 17; Rieker 2002, 42–43.
26 Tämä kansalaisten “turvallisuuspoliittinen konservatiivisuus” tuli Riekerin mukaan esille kun
puolustusministeri Bjørn Tore Godal totesi Aftenposten-lehden haastattelussa 11.2.2001, että Venäjä
ei enää ole uhka Norjalle. Lausuntoa seurasi maassa vastalausemyrsky, erityisesti konservatiivisten
puolueiden kannattajien taholta. Rieker 2001, 17.
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Yhteenvetona voi siis sanoa, että norjalaiselle turvallisuuspoliittiselle keskustelulle
on varsinkin kylmän sodan vuosina ollut ominaista perusvalintoja koskeva huomattava
yksimielisyys.27  Toisaalta norjalaisen turvallisuuspolitiikkaa koskevan keskustelun
erityispiirre on jo useiden vuosikymmenten ajan ollut myös tietty vaihtoehdottomuus
maassa harjoitettavan turvallisuuspolitiikan perusteista. Tämä vaihtoehdottomuuden
henki on entisestään voimistunut vuoden 1994 EU -kansanäänestyksen jälkeen.

Kylmän sodan jälkeistä turvallisuutta ja turvallisuuspolitiikkaa koskevan keskus-
telun vedenjakajia oli yhtäältä realistisen ja “atlantistisen” perinteen sekä uudenlaisten
laajempaa turvallisuutta korostaneiden käsitysten välinen debatti koskien erityisesti
sitä, mitä EU:n ulkopuolelle jättäytyminen merkitsi Norjalle. Tämä keskustelu kuitenkin
kytkeytyi pikemminkin tutkijoiden erilaisiin tapoihin lähestyä turvallisuuspolitiikan
ilmiöitä kuin todellisiin voimakkaisiin näkemyseroihin Norjan ulko- tai turvallisuus-
politiikan oikeasta suunnasta.28

Nato -jäsenyyden voidaankin sanoa muodostaneen kylmän sodan aikana ja
merkittävässä määrin myös sen jälkeen maan turvallisuuspolitiikan ja turvallisuus-
poliittisen keskustelun perustan.29  Mikään merkittävä ääni ei ole kylmän sodan
jälkeenkään noussut kyseenalaistamaan sitä. Toisaalta maa on kahdesti jättäytynyt
Euroopan integraatioprosessin ulkopuolelle lähinnä taloudellisista syistä joskin osittain
myös sen takia, että maan perinteistä puolueettomuusajattelua on haluttu varjella.
Tässä on viime kädessä keskeinen syy norjalaisen turvallisuuspoliittisen keskustelun
epädramaattisuuteen ja vaihtoehdottomuuteen: arvioitaessa maan lähitulevaisuutta
Nato -jäsenyyden jatkuminen näyttää yhtä pysyvältä elementiltä kuin Euroopan unionin
ulkopuolella pysyminenkin. Tällaisessa jäykässä turvallisuuspoliittisessa asetelmassa

27 Ks. esim. Holst 1985a; Borch 1998.
28 Eräs osatekijä tähän turvallisuuspolitiikan sisältöä koskevien näkemyserojen puutteeseen saattaa
olla maan kansallinen erityispiirre, että norjalaiset ulkopolitiikan tutkijat ovat usein olleet samoja
henkilöitä kuin ulkopolitiikan tekijätkin tai ainakin varsin läheisissä väleissä keskenään. Tyypillistä
asetelmalle on ollut samojen henkilöiden “kierto” yliopistojen ja keskeisten tutkimuslaitosten (ennen
kaikkea Norjan ulkopoliittinen instituutti NUPI, Rauhantutkimuslaitos PRIO ja Puolustusvoimien
yhteydessä toimiva Institutt for forsvarsstudier, IFS) sekä ulko- ja puolustusministeriöiden välillä.
Esimerkkeinä “kierrosta” mainittakoon mm. NUPI:n Iver B. Neumann, joka on työskennellyt myös
puolustusministeriön neuvonantajana; vastaavasti ulko- ja puolustusministerinä toiminut Bjørn Tore
Godal toimii tällä hetkellä IFS:n piirissä; Johan Jørgen Holst on toiminut sekä ulkoasiainministeriön
virkamiehenä, NUPI:n johtajana että ulkoministerinä, entisen pääministerin Gro Harlem Brundtlandin
puoliso Arne Brundtland on Norjassa tunnettu politiikan tutkija jne.
29 Borch 1998; Blakkisrud 2000.
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keskustelulle ei ole suurta liikkumatilaa, mikä on myös Norjassa todettu hieman
happamaan ja ajoittain huolestuneeseenkin sävyyn.30

Katsaus turvallisuuspoliittiseen kirjallisuuteen Suomessa

Suomalaiseen ulkopoliittisen kirjoitteluun alkoi 1960-luvulla ilmestyä uudenlaisia
tapoja jäsentää Suomen asemaa maailmalla.31  Lisääntynyt aktivoituminen kytkeytyi
pitkälti muutoksiin Suomen ulkopolitiikassa: sotavuosien jälkeinen tunne voimatto-
muudesta supervaltakonfliktin sävyttämässä kansainvälisessä politiikassa alkoi
vähitellen muuttua uudeksi optimismiksi Suomen kansainvälisestä asemasta ja
mahdollisuuksista.32

Aktivoitumista oli kuitenkin edeltänyt vuoden 1961 noottikriisi, joka osoittautui
puolustuspoliittisesti merkittäväksi tapahtumaksi. Ilmeisesti juuri noottikriisin
jälkitunnelmiin ajoittui presidentti Kekkosen saman vuoden joulukuussa Kouvolassa
pitämä puhe, jota voitiin pitää hänen turvallisuuspoliittisena perusjulistuksenaan.
Siinä hän totesi, että “Mikään valtio ei voi ylläpitää puolueettomuutta, jollei sen
puolueettomuustahtoon ja -kykyyn luoteta ...Puolueettomuuspolitiikan voidaan
katsoa nojaavan neljään pilariin: 1) että se on ulkovaltojen tunnustama; 2) että
ulkovallat luottavat siihen; 3) että oma kansa on sen takana; ja 4) että maa on
valmis ja kykenevä torjumaan puolueettomuuden loukkaukset”.33  Tuossa
yhteydessä hän esitti ensimmäistä kertaa vallitsevaksi muodostuneen käsityksen,
jonka mukaan Suomen puolustuspolitiikka on asemaltaan ulkopolitiikan tukija siinä
kokonaisuudessa, jota myöhemmin alettiin kutsumaan turvallisuuspolitiikaksi.34

Käytännössä tämä merkitsi puolustuspolitiikan ja puolustusvoimien aseman tuntuvaa
kohenemista, koska aikaisemmissa kannanotoissaan niin Kekkonen kuin Paasikivikin
olivat voimakkaasti painottaneet ulkopolitiikan erityisasemaa kansalliseen turvallisuu-

30 Ks. esim. Rieker 2001. Olav Riste mainitsee esimerkkinä viimeaikaisen norjalaisen ulkopoliittisen
pamfletin, joka on provokatorisesti otsikoitu: “Entä nyt, Pikku-Norja?”. Riste 2001b, 20.
31 Ulkopoliittinen kirjoittaminen alkoi Suomessa jo J.V.Snellmanin aikaan. Myös ulko- ja
puolustuspolitiikan suhteen pohtiminen on jo itsenäisyyden alkuaikoihin ulottuva teema suomalaisessa
ulkopolitiikkaa käsittelevässä kirjallisuudessa.
32 Jansson 1966; Apunen 1977, 11–12. Vrt. Jakobson 1980, 18.
33 Kekkonen Kouvolassa 28.12.1961. Ks. Kekkonen 1980a, 48–52.
34 Turvallisuuspolitiikka-käsitteen tulosta suomalaiseen kielenkäyttöön ks. Penttilä 1988b.
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teen liittyvissä kysymyksissä ja ajoittain suhtautuneet esimerkiksi puolustusvoimiin
tietyllä varauksellisuudella.35

Vaikka ulkopolitiikka oli monesti Kekkosen kannanotoissa etusijalla, hän käsitteli
ulko- ja puolustuspolitiikan suhdetta puheissaan ja kirjoituksissaan niukasti. Sen
sijaan hänen erityisesti 1960 -luvulla luomansa ulkopoliittinen perinne mahdollisti
sekä “realistisia” tai voimapoliittisia että “radikaaleja” eli kansainvälistä järjestelmää
muuttamaan pyrkiviä tulkintoja, jotka molemmat ovat merkittävässä määrin inspiroineet
myöhempää suomalaista kirjoittelua. Tässä mielessä voidaankin puhua Kekkosen
ajattelun kaksijakoisesta perinteestä suhteessa suomalaiseen ulkopoliittisen kirjoitta-
misen traditioon.36

“Realistisesta” näkökulmasta tarkasteltuna Kekkosen ulkopoliittisista avauksista
seurasi Suomen valitseman ulkopoliittisen suuntauksen, puolueettomuuspolitiikan,
uskottavuuden ongelma. Päähuomio tästä näkökulmasta keskittyi sellaisten kysymysten
pohdintaan kuten millainen aktiivisuus sopi yhteen puolueettomuuspolitiikan kanssa
ja mikä suhde Neuvostoliiton kanssa tehdyllä YYA -sopimuksella tulisi olla harjoitet-
tavaan puolueettomuuspolitiikkaan. Esimerkkinä Kekkosen tällä tavalla latautuneesta
turvallisuuspoliittisesta ajattelusta oli hänen usein korostamansa seikka, että Suomen
tuli kyetä kriisitilanteessa selviytymään “omin voimin”.37

Tämän luonteeltaan perinteisen turvallisuuspoliittisen teeman rinnalla Kekkosen
kannanotoissa oli mahdollista nähdä myös kysymys kansainvälisen järjestelmän
rakenteesta ja sen mahdollisesta muuttamisesta paremmaksi. Tässä Kekkosen ajattelun
ulottuvuudessa keskeiseksi nousi kysymys siitä, miten Suomen tulisi vaikuttaa tai
sopeutua ihmiskunnan yleismaailmallisiin tavoitteisiin, kuten rauhan asian edistämiseen
ja maailman varallisuuden tasaisempaan jakautumiseen. Esimerkkinä tästä ongelmat
tuli Kekkosen mukaan ratkaista poliittisin keinoin myös kriisitilanteessa ja voimapoli-
tiikan käyttäminen oli kansainvälisissä suhteissa tuomittavaa.38  Tähän nivoutui myös
Kekkosen pyrkimys saada Suomi toteuttamaan “aktiivista ulkopolitiikkaa”: yhtäältä

35 Ks. Esim. Penttilä 1998b.
36 Möttölä 1983, 58. Ks. myös Aaltola 2003, 120; 133.
37 Möttölä 1983, 39; 48. Ks esim. Kekkonen 1980b, 11–35.
38 Möttölä 1983, 38–39; 48. Esimerkiksi eräs Kekkosen 24.11.1960 esittämä maineikas sitaatti kuului:
“Sodan ja rauhan asiassa emme ole puolueettomia. Olemme rauhan politiikan kannalla sotaa vastaan.”
Vastaavasti mm. Paavo Lipponen esitti joitakin vuosia myöhemmin Ulkopolitiikka-lehdessä vaatimuksen
“nuoren polven ulkopolitiikasta”, joka ottaisi aikaisempaa paremmin huomioon esim. kehitysmaiden
auttamisen. Ks. Lipponen 1966.
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hyvien ja luottamuksellisten suhteiden säilyttämistä naapurimaihin ja toisaalta
pyrkimystä jännityksen lieventämiseen niin Pohjolassa, Euroopassa kuin yleismaail-
mallisestikin.39  Samalla aktiivisuuden nostamisen vaatimus laukaisi tarpeen määritellä
ja rajata Suomen ulkopoliittista linjaa.40

Varhainen Kekkosen “realistisen” perinnön puitteissa kirjoittava keskeinen hahmo
oli poliittisen historian ja muistelmakirjallisuuden rajamailla liikkunut Max Jakobson,
joka kirjatrilogiallaan Kuumalla Linjalla (1968); Veteen piirretty viiva (1980) ja
38. Kerros (1983) on sivunnut runsaasti Suomen turvallisuuspolitiikkaa ja maan-
puolustusoppia. Tässä yhteydessä Jakobsonilla on yhtymäkohtia Kekkosen ajatusten
kanssa, vaikkakin hän myöhemmin jossakin suhteissa ajautui ulkopoliittisen keskus-
telun valtavirran ulkopuolelle.41

Pohtiessaan ulko- ja puolustuspolitiikan välistä suhdetta Jakobson liittyy esittämään
perusteluja näiden silloin vahvistumassa olevasta keskinäisestä työnjaosta: hänen
mukaansa erityisesti vuoden 1961 Noottikriisillä ja sen ratkaisulla oli sellainen
poliittinen heijastusvaikutus, että se kohdisti kotimaassa huomiota puolustusvoimien
silloin uuteen rooliin puolueettomuuspolitiikan tärkeänä osatekijänä.42  Toisessa
yhteydessä hän esitti, että Suomen turvallisuus perustuu ensisijaisesti rauhan säilyttä-
miseen tähtäävään ulkopolitiikkaan ja puolueettomuuden ylläpitämiseen rauhan
rikkoutuessa. Mutta tällaisen politiikan onnistumisen edellytyksiin kuuluu riittävä
puolustuskyky – näin puolustuspolitiikka saa ulkopolitiikkaa tukevan roolin turvalli-
suuspolitiikan kokonaisuudessa.43  Tällä tavalla Jakobson heijastelee Kekkosen vuonna
1961 Kouvolassa pitämän puheen tuntoja, joista Kekkonen itse tosin myöhemmin
jossakin määrin tuntuu loitonneen.44

39 Ks. mm. Kekkosen puhe nuoren polven ulkopoliittisen yhdistyksen esitelmätilaisuudessa 29.11.1965.
Ks. Kekkonen 1980a, 28–38.
40 Apunen 1977, 230–245; Möttölä 1983, 38–39
41 Vastaavanlaisen tulkinnan ulko- ja puolustuspolitiikan suhteesta on esittänyt myös Risto Hyvärinen.
Ks. Hyvärinen 1966.
42 Jakobson 1968, 168; vrt. Jakobson 1983, 28.
43 Jakobson 1968, 171–172.
44 Kekkosen suhtautumisesta puolustusvoimiin ks. esim. Penttilä 1988b. Jakobson nostaa kirjoissaan
esille myös muita myöhemmässä kirjallisuudessa esille nousevia teemoja. John F. Kennedyn Strategy of
Peace teokseen viitaten hän toteaa, että nykyään “sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan välinen raja on
kuin veteen piirretty viiva. Kaikella, mitä tapahtuu kotimaassa, on suoranainen ja välitön
vaikutuksensa siihen, mitä meidän on tehtävä ja mitä voimme tehdä suhteessa muihin valtioihin.
Kaikella, mitä tapahtuu meille ulkomailla, on suoranainen ja välitön vaikutuksensa siihen, mitä
meidän täytyy ja mitä voimme tehdä kotimaassa. Sillä tänä päivänä jokainen meistä kuuluu sekä



30 SODAN KAIKUJA

Esimerkki toisenlaisesta “realistisista” lähtökohdista Suomen ulkopolitiikkaa
lähestyvästä teoksesta on Harto Hakovirran Suomen turvallisuuspolitiikka: Edelly-
tykset, päämäärät ja keinot (1971). Siinä Hakovirta pyrki erityisesti anglosaksiseen
systeemiteoreettiseen kirjallisuuteen nojautuen esittämään Suomen turvallisuus-
ongelman analyyttisen rakenteen, jossa hän pyrkii kuvaamaan keskeiset rakennetekijät
ja niiden vaikutus- ja vuorovaikutussuhteet.45

Hakovirta jakoi Suomen turvallisuusongelman kokonaisuuden ulkoiseen ja
sisäiseen kenttään, joista edellinen viittaa valtion kansainväliseen ympäristöön ja
jälkimmäinen valtion sisäisiin tekijöihin, kuten maantieteellisiin, etnisiin, taloudellisiin
ja sotilaallisiin tekijöihin sekä sisäpoliittisiin olosuhteisiin. Edelleen hän jakoi ulkoisen
että sisäisen kentän kontrolloimattomiin muuttujiin ja toimintamuuttujiin; kontrol-
loimattomilla muuttujilla hän tarkoitti sellaisia tekijöitä, joihin päätöksentekijät eivät
pääse päätöstensä kautta vaikuttamaan tai joissa ei ainakaan voi puhua tietoisista
päätöksistä ja niiden odotetuista seurauksista. Toimintamuuttujat taas ovat sellaisia
tekijöitä, joihin päätöksentekijät voivat suoranaisesti vaikuttaa tai joihin ne ainakin
pyrkivät vaikuttamaan joko poliittisin tai moraalisin perustein.46

Näin ulkoisen ja sisäisen kentän sekä näiden kontrolloitavien ja kontrolloimatto-
mien osien välillä vallitsee erilaisia vaikutus- ja vuorovaikutussuhteita, joista turvalli-
suuspolitiikan kokonaisuus muodostuu. Tässä kokonaisuudessa valtion ulkopoliittisia
ja puolustuspoliittisia toimenpiteitä sisältävä turvallisuuspoliittinen päätöksenteko-
prosessi tapahtuu vuorovaikutuksessa sisäisen ja ulkoisen kentän kanssa. Tällä tavalla
hän tulee hahmotelleeksi paljolti behavioraalisen ajattelutapaan pohjautuvan esityksen
Suomen turvallisuuspolitiikan toimintaympäristöstä ja ulottuvuuksista. “Realistisen”
ajattelun tapaan Hakovirran mallissa puolustuspolitiikka on luonteeltaan ulko-
politiikkaa tukevaa ja sille alisteista, jolloin vain jälkimmäisen katsotaan vaikuttavan
edelliseen.47

kansalliseen että kansainväliseen vaalipiiriin.” Tämä kansallisen ja kansainvälisen politiikan rajan
hämärtyminen tulee oman, yhä voimakkaammin joukkoviestinten väli t tämässä aikamme
maailmanpolitiikassa samoin kuin tämän tutkimuksen teemassa erityisen voimakkaasti esille. Ks.
Jakobson 1968, 160.
45 Ks. Hakovirta 1971.
46 Hakovirta 1971, 152–153.
47 Tätä kantaa edusti myös esimerkiksi Kalevi Ruhala, joka käsitteli väitöskirjassaan turvalli-
suuspolitiikkaa. Ks. Ruhala 1977, 29. Puolueettoman valtion turvallisuuspolitiikkaa teoretisoidessaan
Hakovirta käyttää puskurivaltion käsitettä. Sen ydinajatuksena on, että puolueettoman puskurivaltion
alue ja kapasiteetti voi heikentää hyökkäystä suunnittelevan A:n kapasiteetin arvoa suhteessa etäisyyteen
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Tällainen tulkinta turvallisuuspolitiikasta ulkopolitiikan ja sitä tukevan
puolustuspolitiikan kokonaisuutena oli suomalaisessa kirjoittelussa vallitseva
lähestymistapa Kekkosen kaudella ja laajalti myös sen jälkeen. Ajoittain tässä
yksimielisyydessä ilmeni kuitenkin myös repeämiä, jotka usein kytkeytyivät
kansainväliseen tilanteen tai Suomen kansainvälisen aseman muutoksiin.
Pääsääntöisesti nämä “realistista” ajattelua kyseenalaistavat tulkinnat tulivat
rauhantutkimuksen piiristä. Keskeisenä turvallisuuspolitiikkaan liittyvänä jännitteenä
näiden välillä oli kysymys Suomen sotilaallisesta varustautumisesta: oliko se
tarkoituksenmukainen keino puolueettomuuden varjelemiseksi vai kansainvälistä
luottamusta horjuttava ongelma?48

Keskeinen suomalaisen turvallisuuspolitiikan problematisointi ja suomalaisen
puolustuspolitiikan “radikaali” kritiikki esitettiin 1970 -luvun alussa. Vuonna 1971
ilmestyneessä teoksessaan Kaksiteräinen miekka: 70 -luvun puolustuspolitiikkaa
kaksi tunnettua sosialidemokraattia, Jaakko Blomberg ja Pertti Joenniemi totesivat,
että tuon ajan pyrkimys suurempaan sotilaalliseen omavaraisuuteen ei sopinut yhteen
Suomen ulkopolitiikan kanssa. He argumentoivat pikemminkin, että Suomen
ulkopoliittiselle linjalle oli ominaista puolueettomuus rauhan aikana, mutta että se
ottaa huomioon mahdollisuuden kriisin ajan sotilaallisesta liittoutumisesta Neuvosto-
liiton kanssa.49  Tämä sinänsä todellista asiaintilaa läheisesti koskettava väite suututti
maan silloisen ulkopoliittisen johdon, jonka piirissä oli tarmokkaasti vaalittu ajatusta
Suomen puolueettomuudesta niin rauhan kuin kriisienkin aikana. Toisaalta Kaksi-
teräinen miekka nivoutui jossakin määrin yhteen Kekkosen ulkopoliittisen ajattelun
kanssa – olihan presidentinkin kannanotoissa ollut melko johdonmukaisesti läsnä
esimerkiksi voimapolitiikan vastustaminen kansainvälisissä suhteissa ja pyrkimys
kansainväliseen aseidenriisuntaan (joskaan Kekkonen ei varmaankaan tarkoittanut
Suomen yksipuolista aseidenriisuntaa).

niin paljon, että se ei enää riitä B:n kukistamiseen. Tällöin B:n etujen mukaista on tukea ja ylläpitää
puskurivaltiota, samoin kuin A:n kannattaa tukea sitä B:tä vastaan. Puskurivaltio saattaa myös vähentää
konfliktin osapuolten keskeisen varustautumiskilpailua parantaen tasapainottumisen edellytyksiä.
Tämä edellyttää puskurivaltiolta kuitenkin riittävää sisäistä lujuutta ja vastustuskykyä. Hakovirta 1971,
107–109.
48Toisaalta Unto Vesa huomauttaa, että rauhantutkijoiden kritiikki ei konsensus-ajan Suomessa kohdis-
tunut kansallisen ulkopolitiikan laajoihin linjaratkaisuihin, vaan paremminkin sen johdonmukaisuuteen.
Vesa 1987, 119.
49 Blomberg – Joenniemi 1971, 8.
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Vaikka he esittivät, että Suomen turvallisuuspoliittisesta kokonaisratkaisusta
vallitsi täydellinen yksimielisyys, eli “aktiivinen ja rauhantahtoinen puolueettomuus”,
Blomberg ja Joenniemi pyrkivät osoittamaan, että 1970-luvun alussa käynnistynyt
puolustusvoimien varusteluohjelma oli ristiriidassa Suomen ulkopolitiikan rauhan-
tahtoisuuden kanssa ja saattoi kriisitilanteessa johtaa konfliktiin Neuvostoliiton kanssa.
He näkivät siis turvallisuuspolitiikan kahden lohkon välillä eräänlaisen kuilun tai jopa
vastakkainasettelun, jolloin diplomaatit ja kenraalit tulkitsivat turvallisuuskysymyksiä
eri tavoin ja ikään kuin kulkivat eri teitä.50

Tällä tavalla kirjassa nousee esille ajatus ulko- ja puolustuspolitiikan välillä
vallitsevasta potentiaalisesta ristiriitaisuudesta: verrattuna Jakobsonin ja Hakovirran
adaptaatiota ja yhteensopivuutta korostavaan näkökulmaan Blomberg ja Joenniemi
nostavat esille näiden politiikkalohkojen konfliktin mahdollisuuden.

Kaksiteräinen miekka käynnisti 70-luvun keskeisen ulko- ja puolustuspolitiikan
suhdetta käsitelleen keskustelun. Sen ytimessä oli kysymys siitä, mikä osuus ja
merkitys Suomen puolustuspolitiikalla oli turvallisuuspolitiikan osana. Esimerkiksi
Jakobson hyökkäsi kirjan teesejä vastaan omassa tuotannossaan vielä vuosia
myöhemmin.51  Kirjan tiimoilla liikkui pitkälti myös aikanaan polemiikkia herättänyt
ruotsalainen tutkija Katarina Brodin, joka tarkastellessaan Suomen ulkopoliittista
doktriinia hyökkäsi sitä ajatusta vastaan, että Suomen maanpuolustuskapasiteetin
vahvistaminen voisi olla jotenkin Suomen etujen vastaista.52

Jatkoa Kaksiteräisen miekan käynnistämälle keskustelulle oli myös Osmo
Apusen Kansallinen realismi ja puolueettomuus Suomen ulkopoliittisina valintoina
(1972) -teos ja sen pohjalta laadittu artikkeli “Suomen ulkopoliittinen doktriini -
toiminnallisia perspektiivejä” (1975), joissa Apunen eritteli yksityiskohtaisesti

50 Blomberg – Joenniemi 1971, 7.
51 Jakobsonin mukaan “‘Uuden ulkopolitiikan’ edustajat, jotka kuuluivat lähinnä vasemmisto-
älymystöön, esittivät yya-sopimuksesta tulkintoja, jotka siirsivät Suomen turvallisuuspolitiikan
painopistettä hyvän matkaa liittosuhteen suuntaan. ...Historia ei toistu sellaisenaan, mutta tietyt
rakenteelliset tekijät, jotka vaikuttavat valtioiden käyttäytymiseen, pysyvät pitkään voimassa.
Myös uuden suurvaltaselkkauksen uhatessa Neuvostoliiton sodanjohto saattaa pitää itselleen
edullisimpana vaihtoehtona, että suomalaiset itse turvaavat maansa koskemattomuuden. Mutta
näin voi tapahtua vain siinä tapauksessa, että Suomen oma puolustuskyky on tähän tehtävään
riittävä. ...useimmille suomalaisille lienee itsestään selvää, että pienen kansan on tehtävä kaikki
mahdollinen, jotta se välttyisi sotilaalliselta yhteistoiminnalta suurvallan kanssa: se on biologiaa,
ei politiikkaa tai ideologiaa”. Jakobson 1983, 242–245.
52 Ks. Brodin 1973.
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Suomen ulkopoliittisen doktriinin eli toimintaohjelman sisältöä ja rakennetta. Hän
totesi Suomen ulkopoliittisessa doktriinissa olevan – valtioiden turvallisuuspoliittisille
ratkaisuille ominaiseen tapaan – sotilaallisen ja poliittisen ulottuvuuden. Huomattavaa
ja erikoislaatuista Suomen tapauksessa oli Apusen mukaan kuitenkin se, että Suomen
doktriinin sotilaallisen ja poliittisen komponentin välillä vallitsi voimakas jännite.
Tämä johtui Apusen mukaan siitä, että doktriinin sotilaallinen komponentti tähtäsi
sotatilan varalta tietyissä erikseen määritellyissä rajoissa yhteistyöhön Neuvostoliiton
kanssa kun taas rauhanomaisen ulkopolitiikan tavoitteena oli suurvaltain välisten
eturistiriitojen ulkopuolella pysyttely ja aktiivinen puolueettomuuspolitiikka.53

Näin Suomen turvallisuuspolitiikassa oli Apusen mukaan havaittavissa ilmiö, että
sotatilan varalta luotu puolustus- ja varustelupolitiikka muuntuu väistämättä myös
rauhantilaan vaikuttavaksi poliittiseksi tekijäksi. Suomen rauhanaikaisessa ulkopoli-
tiikassa oli siten kaksi jossakin määrin autonomista komponenttia: puolueettomuus-
politiikka ja puolustusratkaisun poliittinen heijastuma. Aikaisemmin mainittu sotilaal-
lisen ja poliittisen komponentin välinen jännite siirtyi näin poliittisen komponentin
sisälle: Suomen puolueettomuuspolitiikka perustui pyrkimykseen pysytellä suurvaltain
välisten ristiriitojen ulkopuolella ja oli samalla sen onnistumisesta riippuvainen kun
taas puolustusratkaisun poliittinen heijastuma nojautui mahdolliseen sotilaalliseen
yhteistyöhön Neuvostoliiton kanssa.54

Tällä tavalla Apunen nosti esille Suomen YYA -aikaisen ulko- ja puolustuspolitiikan
välillä vallitsevan jännitteen, joskaan ei päätynyt niiden väliseen suoranaiseen ristiriitaan.
Apusen yleisempi ja tämän tutkimuksen kannalta merkittävämpi havainto kuitenkin
oli ajatus jännitteestä Suomen ulkopolitiikan ja puolustuspolitiikan välillä, jolloin
sotatilan varalta luotu puolustus- ja varustelupolitiikka muuntuu väistämättä myös
rauhantilaan vaikuttavaksi poliittiseksi tekijäksi. Osoituksena ajatuksen jatkuvuudesta
on se, että tämä tematiikka nousee esille myös kylmän sodan jälkeisenä aikana
henkilömiinakysymyksen yhteydessä.

Eräänlaisen välittävän kannan “realististen” kirjoittajien ja Kaksiteräisen miekan
välillä omaksui brittitutkija George Maude vuonna 1977 suomennetussa kirjassaan
Suomalainen dilemma – puolueettomuus suurvallan varjossa (The Finnish
Dilemma: Neutrality in the Shadow of Power).

53 Apunen 1975, 81–82.
54 Apunen 1975, 83.
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Blombergin ja Joenniemen esille nostamaan tematiikkaan nivoutuen Mauden
“suomalaisessa dilemmassa” oli lähtökohtaisesti kysymys siitä, että Suomi joutui
elämään suurvaltojen reaalipolitiikan varjossa olosuhteissa, joissa Eurooppa on
jakautunut kahteen toisilleen epäluuloiseen leiriin.55  Maude argumentoi, että koska
Suomi on länsieurooppalainen valtio, joka ideologisesti, kulttuurinsa ja taloutensa
puolesta niveltyy länsimaihin, tuntee se luontaista vetoa näihin maihin. Dilemman
tämä muodostaa siitä syystä, että länsi ei voi tarjota Suomelle turvallisuutta. Toisaalta
liittolaissuhde vahvan Neuvostoliiton kanssa saattaisi johtaa Suomen Mauden mukaan
sen satelliitiksi. Suurvaltojen ja sotilasliittojen vaikutuspiirien leikkauskohdassa
Suomi sijaitsi ikään kuin puun ja kuoren välissä: selkkauksen sattuessa näytti vääjää-
mättömältä, että Suomi joutuisi toisen osapuolen sanktioiden tai vihamielisten toimien
kohteeksi.56

Mauden mukaan Suomen ulkopolitiikka ja puolustuspolitiikka näyttivät olevan
tietyssä määrin riippumattomia toisistaan, joten hänen mukaansa puolustuspolitiikkaa
ei voitu hänen mukaansa pitää ulkopolitiikan välineenä. Siten hän näki Kekkosen
Kouvolassa esittämästä tulkinnasta poiketen Suomen turvallisuuspolitiikan kokonai-
suuden muodostuvan ulkopolitiikasta ja erillisestä puolustuspolitiikasta: huolimatta
ulkopolitiikan piirissä vallitsevista läheisistä suhteista Neuvostoliiton puolustus-
politiikassa valmistauduttiin samaan aikaan sen kanssa mahdolliseen konfliktiin.57

55 Maude 1977, 38.
56 Maude 1977, 41; Möttölä 1993, 76. Harto Hakovirta esitti omassa integraatiopolitiikkaa käsittelevässä
väitöskirjassaan samantapaisen tulkinnan Suomen integraatio-ongelmasta. Ks. Hakovirta 1976, 313.
57 Maude 1976, 43; 65–66; Maude 1977, 58. Kekkosen ajan lopulla suurvaltasuhteiden huononeminen
johti kylmän sodan ilmapiirin kiristymiseen. Vuonna 1980 ilmestyneessä artikkelissaan Uusrealistin
uskontunnustus Keijo Korhonen esitti ajan henkeen kuuluen, että kansainväliselle politiikalle on
ominaista sosiobiologisesti sävyttynyt yhteisöjen välisen kilpailun ja voimapolitiikan jatkuvuus. Vaikka
Korhosen artikkeli liikkuu ihmistieteen ja kansainvälisen politiikan yleisellä tasolla, eikä siinä suoraan
käsitellä Suomen ulko- tai puolustuspolitiikkaa, voidaan se tulkita sosiobiologisesti painottuneeksi
kannanotoksi pienen valtion merkityksestä ja mahdollisuuksista aikamme maailmanpolitiikassa –
tällaisena siitä on vedettävissä Suomen asemaa koskeva päätelmä, että pienenä valtiona ulko- ja
puolustuspolitiikkamme mahdollisuudet vaikuttaa maamme kohtaloihin ovat viime kädessä varsin
rajallisia. Ks. Korhonen 1980. Keskustelua konventionaalisen sotilaallisen voiman merkityksestä
Suomen puolustuksessa ydinaseiden aikakaudella jatkoi 1980-luvun alussa myös Pertti Joenniemi, joka
artikkelissaan Snellman vastaan parlamentaarinen puolustuskomitea: vallan käsitteestä Suomen
puolustuspolitiikassa (1981) pohti sitä, voiko Suomi uskottavasti esiintyä oman alueensa hallintaan
pyrkivänä voimapoliittisena toimijana vai voisiko se perustaa kansainvälisen toimintansa erilaisiin
ulkoisiin ja sisäisiin poliittisiin, taloudellisiin ja kulttuurisiin välineisiin. Nämäkin pohdinnat voidaan
tulkita osoitukseksi kekkoslaisen kaksijakoisen ajattelun jatkuvuudesta suomalaisessa puolustus-
politiikkaa koskevassa keskustelussa. Ks. Joenniemi 1981.
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Kekkosen ajan päätyttyä ulkopolitiikkaa koskevassa keskustelussa tapahtui
jossakin määrin uusia avauksia, joskin hänen ajattelunsa monitulkintainen perinne
myös jatkui monissa kannanotoissa.58

Yleisesti ottaen 1980 -luvun turvallisuuspoliittinen kirjoittelu oli kuitenkin uusien
ulko- ja puolustuspolitiikan suhdetta koskevien kannanottojen osalta edellisvuosi-
kymmentä vaisumpaa. Merkittävässä määrin tämä keskustelun laimeneminen liittyi
ilmeisesti Suomen ulkopoliittisen aseman vakiintumiseen suhteessa Neuvostoliittoon
Mauno Koiviston tultua presidentiksi. Keskustelu kulki pääpiirteissään jo aikaisemmin
vakiintuneita latuja: keskeisenä piirteenä oli jo edellisillä vuosikymmenillä tehty
linjaus  ulkopolitiikan ensisijaisuudesta ja puolustuspolitiikan uskottavuudesta turvalli-
suuspolitiikan kokonaisuudessa. Taustalla vaikutti ilmeisesti myös yleinen Suomen
ulkopolitiikan jähmeys kylmän sodan loppuaikoina.59

Eräänlainen irtiotto “kekkoslaisesta” suhtautumisesta puolustuspolitiikkaan ja
puolustusvoimiin 1980 -luvun lopulle tultaessa oli edellisellä vuosikymmenellä ajoittain
melko kiistanalaisten puolustusvoimien profiilin nostaminen muutamissa julkista
huomiota herättäneissä teoksissa. Näistä esityksistä on jossakin määrin jo aistittavissa
Suomen kansainvälisen toimintaympäristön muutos, erityisesti Neuvostoliiton uudistus-
kehitys.

Eksplisiittisimmin puolustuspolitiikkaa ulkopolitiikan osana käsitteli Risto E.J.
Penttilä väitöskirjassaan Finland’s Search for Security Through Defence: Defence
Policy in the Stabilisation of Finland’s International Position 1944-1967 (1988),
jossa hän päätyi korostamaan Suomen puolustuspolitiikan julkilausutun osan sekä
käytännössä harjoitetun puolustuspolitiikan erilaisuutta sotien jälkeen ja kylmän sodan
alkuvuosina. Tuona aikana Suomen julistuksellinen puolustuspolitiikka tuki Penttilän
mukaan virallista ulkopolitiikkaa painottamalla hyviä naapurisuhteita Neuvostoliittoon
sekä korostamalla, että Suomen keskeinen puolustustehtävä oli estää Suomen käyttö
sillanpääasemana mahdollisessa hyökkäyksessä Neuvostoliittoa vastaan.60

58 Esimerkiksi professori Dag Anckar esitti voimakasta debattia herättäneen aloitteen, jonka mukaan
YYA-sopimus ei ollut Suomelle paras turvallisuuden tae, vaan maan edut tulisivat parhaiten palvelluiksi,
mikäli Suomi omaksuisi saman tyylisen ulkopolitiikan kuin Ruotsi: puolueettomuus yhdistettynä
voimakkaisiin puolustusvoimiin. Ks. Anckar 1982.
59 Ks. esim. Suomen turvallisuuspolitiikka (1987); Friberg (toim.) 1987; Ulko- ja turvallisuuspolitiikan
vapaan tutkimustoiminnan ja keskustelun vaikeutumisen Koiviston virkakaudella nostavat eri yhteyksissä
esille myös Pekka Visuri ja Lassi Heininen. Ks. Visuri 1995, 45–46 ja Heininen 1999, 127.
60 Penttilä 1988a, 7–8.
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Kuitenkin käytännön puolustuspolitiikassa, jota Penttilä nimittää sotilaalliseksi
puolustuspolitiikaksi, vallalla oli kaksi täysin erilaista ajattelutapaa ja näiden pohjalta
syntynyttä toimintasuuntaa, joita voidaan kutsua traditionalistiseksi ja modernistiseksi.
Molemmat muotoutuivat jatkosodan aikana. Traditionalistisen puolustuspolitiikan
päähuolenaiheena oli Neuvostoliiton Suomen miehitykseen tähtäävä laajamittainen
hyökkäys, joten sen puitteissa harjoitettua puolustuspoliittista linjaa edusti valmistautu-
minen mahdollisen miehityksen varalle. Modernistisen puolustuspolitiikan päähuolen-
aiheena olivat vastaavasti Suomen maa- tai ilma-alueen kautta suoritetut hyökkäykset
naapurimaitamme vastaan. Tämän ajattelutavan mukaisiin uhkakuviin pyrittiin
vastaamaan varautumalla Suomen läpi tai yli tapahtuviin hyökkäyksiin.61  Näiden
kahden ajattelutavan synteesi, joka ulottui myös puolustuspolitiikan julistukselliseen
osaan, syntyi 1960-luvun jälkipuoliskolla alueellisen puolustusjärjestelmän käyttöön-
ottoa seuranneen uudelleenarvioinnin jälkeen.

Penttilä siis nostaa laajemmassa mielessä esille sen mahdollisuuden, että puolustus-
politiikka ei ole välttämättä yhtenäinen koherentti kokonaisuus. Hänen mukaansa
deklaratiivinen, julistuksellinen puolustuspolitiikka, joka jo nimensäkin perusteella
tukee maan virallista ulkopolitiikkaa, saattaa kulkea eri teitä kuin maan harjoittama
todellinen puolustuspolitiikka, joka ilmenee esimerkiksi puolustushankinnoista ja
puolustusvoimien taistelutavoista ja taktiikasta. Tällä tavalla Penttilän katsannossa
huomio kiinnittyy politiikan määritelmien ja julistuksellisen elementin ja todellisen
sisällön suhteeseen: koko totuus ei välttämättä ilmene siitä, mitä jostakin asiasta
sanotaan.62

Kylmän sodan päättyminen, Neuvostoliiton kaatuminen ja YYA-sopimuksen
raukeaminen muuttivat olennaisesti Suomen turvallisuuspolitiikan kenttää ja tämän
seurauksena myös suomalaista kirjoittelua ulko- ja puolustuspolitiikan suhteesta.

61 Penttilä 1991, 2.
62 Penttilä 1988b, 50. Suomen sotilaallisen doktriinin yksityiskohtaista käsittelyä jatkoi myös Pekka
Visuri väitöskirjassaan Totaalisesta sodasta kriisinhallintaan: puolustusperiaatteiden kehitys
läntisessä Keski-Euroopassa ja Suomessa vuosina 1945–1985 (1989). Siinä hän painottui
puolustusperiaatteiden strategisten perusteiden ja suurten kehityslinjojen selvittämiseen sotien jälkeisinä
vuosikymmeninä. Tutkimuksensa perusteella Visuri päätyy nelivaiheiseen, Suomelle ja muutamille
Keski-Euroopan maille yhteiseen sotilaallisen doktriinin kehitysprosessiin vuosina 1945–1985. Ks.
Visuri 1989. Penttilän ja Visurin ohessa kolmas 1980- luvun lopulla erityistä huomiota herättänyt esitys
Suomen puolustuspolitiikasta oli Thomas Riesin Cold Will, The Defence of Finland (1988). Teos on
kuitenkin luonteeltaan enemmän Suomen puolustusta käsittelevä yleiskatsaus, jossa aihepiiriä ei
juurikaan teoretisoida tai problematisoida.
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Seurauksena oli alkuvaiheessa joukko “välitilan” kirjallisuutta, jossa todettiin edellinen
asiaintila päättyneeksi, mutta seuraavan luonteesta esitettiin vasta varovaisia arvailuja.63

Kirjassaan Moskovasta Brysseliin (1992) Risto E.J. Penttilä pyrki päivittämään
turvallisuuspolitiikan käsitteistöä ja luopumaan perinteisestä turvallisuuspolitiikan
tulkinnasta, jonka mukaan se koostuisi ensisijaisesti ulkopolitiikasta ja toissijaisesti
puolustuspolitiikasta.64  Hänen mukaansa tämä tulkinta ei enää osuvasti kuvannut
Suomen turvallisuuspolitiikkaa kylmän sodan jälkeisissä olosuhteissa, kun Suomi
valmistautui luopumaan puolueettomuudestaan ja lähestyi tulevan Euroopan unionin
jäsenyyttä. Tilalle Penttilä ehdotti turvallisuuspolitiikan tulkitsemista siten, että se
koostuisi kahdesta osa-alueesta: yhtäältä kansainvälisestä poliittisesta toiminnasta
Euroopan turvallisuuden lujittamiseksi esimerkiksi Euroopan yhteisön, ETYK:in ja
YK:n piirissä sekä toisaalta kansallisesta, rajojemme sisällä tapahtuvasta toiminnasta
ja suunnittelusta, jonka tarkoituksena on ehkäistä ja torjua Suomeen kohdistuvat
ulkoiset turvallisuusuhat.65

Penttilä siis määritteli Suomen turvallisuuspolitiikan tarkoittavan yhtäältä sitä
kansainvälistä toimintaa, jolla Suomi pyrkii kohentamaan sekä maamme omaa että
yleistä kansainvälistä turvallisuutta ja toisaalta niitä kansallisia toimenpiteitä ja
suunnitelmia, joilla Suomi varustautuu mahdollisten ulkoisten uhkien varalle. Tämän
jaottelun mukaisesti sotilaallinen maanpuolustus kuuluu turvallisuuspolitiikan
kansalliseen, mutta ei sen kansainväliseen osaan.66

63 Ks. esim. Forsberg – Vaahtoranta 1993. Toimittamassaan teoksessa Johdatus Suomen ulko-
politiikkaan: Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen (1993) Tuomas Forsberg ja Tapani
Vaahtoranta jatkoivat jo Jakobsonin esille nostamaa teemaa ulko- ja sisäpolitiikan yhteenkytkeytymisestä.
Heidän mukaansa ulko- ja sisäpolitiikan välinen raja on ymmärrettävä limittäisenä ja liukuvana ja ne
ovat yhteenkietoutuneita politiikan lohkoja. Ulkopoliittisilla toimilla on usein sisäpoliittisia päämääriä
ja seurauksia ja päinvastoin. Erityisesti tämä päti heidän mukaansa Suomessa, jossa ulko- ja sisäpolitiikan
välistä rajaa on haluttu kutsua “veteen piirretyksi viivaksi” osoituksena rajanvedon epämääräisyydestä.
Heidän mukaansa lisääntyvän kansainvälisyyden ja keskinäisriippuvuuden seurauksena tämän kytkennän
tiedostaminen on entistä tärkeämpää. Forsberg – Vaahtoranta 1993, 12.
64 Tammikuussa 1990 Penttilä esitelmöidessään Euroklubin tilaisuudessa Helsingissä otti esille kysymy
ksen oliko YYA-sopimus turvallisuuspoliittisena perusratkaisuna yhä yhteismitallinen Suomen
puolueettomuuden kanssa ja ehdotti sopimuksen korvaamista uudella, jossa puolueettomaksi tunnustettu
Suomi sitoutuisi puolustautumaan kaikkia hyökkäyksiä vastaan. Oireellista aikojen muutoksesta oli,
että tämä esitys ei johtanut samanlaiseen myrskyyn kuin Anckarin vastaavanlainen ehdotus 80-luvun
alussa. Penttilä 1990. Ks myös Majander 1991.
65 Penttilä 1992, 11.
66 Ibid. Muita 1990-luvun alussa integraatiokeskustelussa esille nousseita ja siihen myönteisesti
suhtautuneita kirjoittajia olivat mm. Olli Rehn, Alpo Rusi ja Max Jakobson. Ks. Aaltola 2003, 102.
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Kylmä sodan päättymisen ohella toinen ulkopoliittiseen kirjoittamiseen vaikuttanut
muutos oli Suomen jäsenyys Euroopan unionissa vuodesta 1995 alkaen. EU -jäsenyys
muodostui suomalaisen keskustelun keskeiseksi vedenjakajaksi, koska paria vuotta
aikaisemmin solmitussa Maastrichtin sopimuksessa määriteltiin Euroopan unionin
yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan (YUTP) perusteet. Tässä kokonaisuudessa
ulkopolitiikan ja turvallisuuspolitiikan suhde oli erilainen kuin siihenastisessa,
turvallisuuspolitiikkaa ulko- ja puolustuspolitiikan summana tulkitsevassa ajattelussa.
Euroopan unionin puitteissa turvallisuuspolitiikan katsottiin kyllä kattavan
puolustuksen, mutta ulkopolitiikka oli jotakin kummastakin erillistä tai niiden rinnalla
olevaa. Myös turvallisuuden käsite oli unionin puitteissa toisenlainen kuin Suomessa
siihen asti yleensä käytetty. Siinä on suomalaista ajattelua laveampia ja pehmeämpiä
elementtejä, kuten pakolaisuus, ympäristöongelmat, huumeet, aseiden ja teknologian
vienti jne.67

Vaikka unionissa perinteinen ulkopolitiikka on ollut ensisijaisesti hallitusten
välistä yhteistyötä jossa federalistinen ajattelu on vaikuttanut vähemmän, niin
Maastrichtin sopimus toi tullessaan vaatimuksen jäsenvaltioiden aikaisempaa voimak-
kaammasta sitoutumisesta ulko- ja turvallisuuspolitiikassa yhteisön politiikkaan.68

Siten EU -jäsenyys tuotti pitkälti uudet ehdot tavoille jäsentää ulko- ja puolustuspolitiikan
tematiikkaa; koko aihepiiri alkoi määrittyä jäsenyyden ja yhteisen ulko- ja turvalli-
suuspolitiikan kautta. Vaikka Suomi on toistaiseksi säilyttänyt turvallisuuspolitiikkansa
ytimen, sotilaallisen maanpuolustuksen, omissa käsissään, muodostaa unionin poli-
tiikka myös entistä selvemmin poliittisen perustan, jolta myös maanpuolustusasioita
hoidetaan.69

Keskustelu Suomen liittoumattomuudesta tai liittoutumisen asteesta kiihtyi 1990
-luvun toisella puoliskolla. Se oli ennen kaikkea seurausta Natossa tehdystä periaate-
päätöksestä toteuttaa puolustusliiton itälaajentumisen ensimmäinen kierros vuonna
1999 ja Naton ja Venäjän välisestä sopimuksesta. Suomen osalta liittoutumiskeskustelu
ei niinkään noussut vallitsevasta tilanteesta tai muuttuneesta geostrategisesta analyysistä,
vaan pikemminkin siitä Suomen aseman muutoksesta, että toisin kuin kylmän sodan

67 Himanen 1993, 26.
68 Himanen 1993, 29. EU:n kohdalla on vielä erikseen huomautettava, että sen terminologiassa
“ulkosuhteilla” (external relations) viitataan yhteisön toimintaan kauppasuhteiden alueella. Niitä on
pidetty asiallisesti ja institutionaalisesti erillään ulkopoliittisista kysymyksistä.
69 Tiilikainen 2001, 115.
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aikana Suomella oli nyt periaatteellinen mahdollisuus liittyä Natoon ja siten integroitua
myös sotilaallisesti länteen.70

Näitä turvallisuuspoliittisten kysymysten kansainvälisen toimintaympäristön
muutoksia on pyritty tulkitsemaan ja selittämään viimeaikaisessa turvallisuuspoliit-
tisessa kirjallisuudessa. Kirjassaan Turvallisuuspolitiikka ja strategia (1997) Pekka
Visuri pyrki päivittämään muuttuneiden olosuhteiden turvallisuuspolitiikkaa EU-
jäsenyyden oloihin sopivaksi. Viitaten parlamentaaristen puolustuskomiteoiden ja
valtioneuvoston turvallisuuspoliittisiin selontekoihin vuosilta 1995 ja 1997 hän kiteytti
muotoutumassa olevan käsityksen, että Suomen turvallisuuspolitiikan poliittinen
painotus on liikkunut entistä enemmän ulkopolitiikan alaan kuuluvan vakauspolitiikan
suuntaan, vaikka maanpuolustuksen perusjärjestelyjä ei olekaan haluttu suuremmin
muuttaa. Vakauspolitiikan ytimessä oli ajatus pyrkiä vaikuttamaan potentiaalisten
kriisimaiden sisäiseen kehitykseen kriisejä ehkäisevästi. Tällä tavalla Visurin muotoile-
mana turvallisuuspolitiikka hahmottuu ulkopolitiikan, puolustuspolitiikan ja maan-
puolustuksen, talouspolitiikan sekä laaja-alaisemman yhteiskuntapolitiikan muodosta-
maksi kokonaisuudeksi.71

Yhteistä näille keskeisille Suomen viimeaikaista ulkopolitiikkaa käsitteleville
tulkinnoille on ollut Suomen turvallisuuspoliittisen aseman tarkastelu ja teoretisointi
valtioidenvälisen vuorovaikutuksen tuottamassa toimintaympäristössä.72  Kuitenkin
tästä perinteestä poikkeaviakin tulkintoja ulko- ja puolustuspolitiikan suhteesta
alettiin esittämään 1990-luvun kuluessa, kun jo norjalaisen keskustelun yhteydessä
mainittu 1980-luvun kuluessa maailmalla esille noussut keskustelu turvallisuus-
käsitysten laajenemisesta tuli myös suomalaiseen keskusteluun. Tähän liittyi pyrkimys
irtautua valtiokeskeisestä ja asevaraisesta turvallisuustulkinnasta. Yhtenä seurauksena
tästä on ollut, että Suomenkin ulkopolitiikan on entistä enemmän otettava huomioon
koko maailma, eikä pelkästään suhde naapurimaihin.73

Tämän tutkimuksen kannalta eräs kiinnostava esimerkki uudesta kriittisestä
tavasta tulkita puolustuspolitiikkaa ja laajemminkin turvallisuutta on Arto Nokkalan

70 Heininen 1999, 129.
71 Visuri 1997, 233–236.
72 Jossakin määrin poleemisen tulkinnan EU:n turvallisuuspoliittisesta merkityksestä Suomelle esittää
Jan-Peter Paul kirjassaan Pax Europana (1996), joka lähestyy EU:ta puhtaasti sotilaspoliittisesta
näkökulmasta, vaikka unionin turvallisuusjärjestelmän painopisteen ei yleensä ole katsottu olevan
sotilaallisessa turvallisuudessa. Ks. Paul 1996.
73 Ks. esim. Forsberg 1996; Huru 1998 ja Laitinen 1999.
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väitöskirja Laajeneva sotilaspolitiikka. Strategia ja turvallisuus suomalaisessa
asevoiman rakentamisessa (2001).

Nokkalan teoreettinen viitekehys on sosiaalinen konstruktivismi, jonka puitteissa
painotetaan tulkintoja siitä, miten materiaalinen maailma ja inhimillinen toiminta ovat
suhteessa toisiinsa. Konstruktivismin puitteissa korostetaan, että ihmisen kyky oppia
ja arvioida toimintaa on vaikuttanut tapaan, jolla materiaaliselle maailmalle annetaan
merkityksiä. Vastaavasti erilaisten sosiaalisten muutosten katsotaan olevan ennen
kaikkea kamppailua siitä, miten sosiaalinen ympäristö tulisi käsittää. Konstruktivismin
lisäksi Nokkala tarkastelee suomalaista sotilaspolitiikkaa aspektikäsityksen näkökul-
masta, jossa tutkijan on itse tulkittava, mikä kulloinkin on politiikkaa. Tällöin
poliittisuuden tulkinnanvaraisuus ja sosiaalisesta ymmärryksestä riippuvainen asema
korostuvat. Näitä kahta tulkinnan näkökulmaa hän käyttää apunaan tarkastellessaan
sotilaspolitiikan ilmenemistä strategiaa ja turvallisuuden muutosta koskevassa keskuste-
lussa.74

Nokkala ottaa lähtökohdakseen kansainvälisissä suhteissa 1900-luvun lopulla
tapahtuneen murroksen, joka hänen mukaansa on herättänyt kysymyksiä sotilaallisen
voiman uudesta jäsentymisestä politiikassa. Kysymys on erityisesti siitä, että kansain-
välinen toimintaympäristö ja asevoiman merkitys siinä tulivat tämän kansainvälisten
suhteiden murroksen kautta uudelleen arvioitaviksi: yleisesti hyväksyttyjen uhkakuvien
hämärtyessä ei ole enää itsestään selvää, mihin tarkoitukseen valtiot tarvitsevat
sotilaallista voimaansa.

Hän pyrkii tutkimuksessaan kehittämään uutta ymmärrystä siitä, miten sotilaallista
voimaa muodostetaan ja käytetään politiikassa ja miten asevoimaan liittyviä käsitteellisiä
näkökulmia voidaan kyseenalaistaa.75  Nokkalan tutkimuksessa huomio siis kiinnittyy
sotilaspolitiikkaan liittyvän poliittisen toimijuuden avaamiseen ja kriittiseen tarkaste-
luun.

Nokkala tekee tutkimuksessaan sen johtopäätöksen, että aseelliseen turvallisuuteen
liittyvät uhkakuvat ovat kylmän sodan päätyttyä uhattuina. Etualalle nousee kysymys
siitä, miten puolustusvoimat sopii aikamme laajentuneiden mutta samalla heikenty-
neiden uhkien torjuntaan. Tätä keskustelua käyvät virkamiesten ja sotilaiden lisäksi

74 Nokkala 2001a, 38–39. Puolustuspolitiikan sijasta Nokkala puhuu sotilaspolitiikasta koska se sopii
hänen mukaansa paremmin kylmän sodan jälkeisen asevoiman muodostamiseen ja käytön tarkasteluun.
Nokkala 2001b, 87.
75 Nokkala 2001a, 13–15.
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tänä päivänä myös muut toimijat, vaikkakin Nokkala katsoo puolustusvoimien edustajien
oman aseman parantuneen sotilaspolitiikassa. Näiden tekijöiden vuoksi sotilaspolitiikka
ulottuu 2000-luvun alkaessa aikaisempaa vahvemmin muuhun politiikkaan ja on
tullut sisällöltään monipuolisemmaksi.76

Siten Nokkalan tutkimus ottaa koko tematiikkaan uudenlaisen näkökulman
kyseenalaistamalla kirjallisuudessa vallinneen tulkinnan puolustuspolitiikasta tai
“sotilaspolitiikasta” epäproblemaattisena turvallisuuspolitiikan osana. Hänen tulkin-
tansa kautta huomio kiinnittyy siihen, että sotilaspolitiikka on luonteeltaan jatkuvasti
rakentuvaa ja ytimeltään kiistanalaista.

– – –

Suomalaista ulko- ja puolustuspolitiikan välistä suhdetta käsittelevää keskustelua
1960-luvun alusta 2000 -luvun alkuun on mahdollista tyypitellä muutamiin keskeisiin
positioihin ja vaiheisiin. Keskustelun kulloinenkin vilkkaus näyttää olleen yhteydessä
maailmanpoliittisen tilanteen ja Suomen ulkopoliittisen aseman sen hetkisiin muutok-
siin. Norjaan verrattuna keskustelu on ollut laajempaa ja poleemisempaa ja sitä on
myös edellä käsitelty yksityiskohtaisemmin. Perusteluna tähän on Suomen kansain-
välisen aseman herkkyys kylmän sodan vuosikymmeninä ja siihen liittyvät spekulaatiot
ja toisaalta se, että kylmän sodan päättyminen vaikutti Suomen kansainväliseen
asemaan syvällisemmin kuin Norjan.

Erityisesti 1970-luvulla käyty turvallisuuspoliittinen keskustelu oli leimallisesti
pohdintaa YYA-ajan Suomen turvallisuuspolitiikan perusluonteesta ja -valinnoista ja
sen taustalla oli ilmeisesti paljolti Neuvostoliiton muuttunut lähestymistapa Suomen
puolueettomuuteen ja tämän seurauksena syntyneet jännitteet.

Kylmän sodan lieveneminen ja päättyminen toivat uusia elementtejä keskusteluun.
Näihin kytkeytyneet maailman muutos ja Suomen jäsenyys Euroopan unionissa ja
kysymys jonkinlaiseen puolustusliittoon osallistumisesta; yhdessä nämä tuottivat
keskustelulle uudenlaisia reunaehtoja. Niinpä 1990-luvun kuluessa ja uuden vuosi-
tuhannen alkaessa suomalaisen keskustelun yleispiirteeksi vakiintui turvallisuus-
poliittisen keskustelun laajeneminen käsittämään aikaisempaa useampia teemoja
siten, että sille kävi vaikeammaksi löytää yhtä kokoavaa viitekehystä: keskustelua ei

76 Nokkala 2001a, 364–365; 367.
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voinut kattavasti jäsentää esimerkiksi realistisen lähestymistavan ja rauhantutkimuksen
vastakkainasettelun kautta.77

Väitöskirjan suhde aikaisempaan tutkimukseen

Aikaisemmasta suomalaisesta ja norjalaisesta turvallisuuspoliittisesta keskustelusta
poiketen tämän tutkimuksen viitekehyksenä voidaan pitää nykyaikaisen viestintä-
teknologian ja sen mahdollistaman julkisuuden mukanaan tuomaa kansainvälisen
politiikan toimintaympäristön muutosta. Tällöin huomio kiinnittyy siihen, miten
viestintäteknologian kehitys teollisuusmaissa on varsinkin viimeisten 150 vuoden
aikana muuttanut kansalaisten tapaa kokea maailmanpolitiikkaa ja mitä politiikan
kannalta merkittäviä seuraamuksia teknologian muutoksilla ja kansalaisten maailman-
politiikan muuttuneella suhteella on ollut. Keskeisiä tällaisia maailmanpolitiikan
kokemuksellisuutta muuttaneita viestintäteknologian edistysaskeleita ovat olleet mm.
lennätin, valokuvaus, elokuva, radio, televisio ja tietoverkot.

Viestintäteknologian ja sen mahdollistaman julkisuuden merkityksen tutkiminen
oman aikamme maailmanpolitiikassa nivoutuu yhteen usein esitetyn ajatuksen kanssa,
jonka mukaan elämme nykyään “tietoyhteiskunnassa”. Se, mitä tietoyhteiskunnalla
milloinkin tarkoitetaan vaihtelee, mutta yhteistä useimmille tulkinnoille näyttää olevan
ajatus informaatio- ja viestintäteknologian huimasta kehityksestä ja niiden kasvaneesta
merkityksestä yksittäisen ihmisen elämässä.78

Riippumatta siitä, mitä tietoyhteiskunnalla tarkkaan ottaen tarkoitetaan ja
olemmeko todella siirtyneet tietoyhteiskuntaan vai emme, voidaan kansalaisten ja
maailmanpolitiikan välistä suhdetta tarkastella teollistuneissa maissa prosessina,
jossa maailmanpolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä saadaan viestintäteknologian
kehityksen ansiosta yhä enemmän informaatiota. Yksittäisen kansalaisen kannalta
tämä voi ilmetä niin parantuneina tiedonsaannin ja vaikuttamisen mahdollisuuksina
kuin myös lisääntyneenä vieraantumisen ja maailmankuvan pirstoutumisen riskinä
alati paisuvassa informaatiotulvassa.79

77 Asiasta laajemmin ks. Aaltola 2003, 101–102.
78 Ks. esim. Anttiroiko 1998.
79 Maailmanpolitiikalla tarkoitan sellaista näkemystä kansainvälisestä politiikasta, jossa valtioiden
ohella myös muut kansainvälisen politiikan toimijat, esimerkiksi järjestöt tai yksityiset henkilöt voivat
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Tämä uudenlainen ongelmakenttä on valtioiden ulko- ja puolustuspolitiikan
kannalta niin merkittävä, että se olisi otettava huomioon kansainvälisen politiikan
tutkimuksessakin. Viestintäteknologian merkityksen lisääntyminen synnyttää myös
uusien lähestymistapojen ja menetelmällisten apuvälineiden tarpeen.

Väitöskirjan lähestymistapa nivoutuu siis osaksi ulkopolitiikan ja puolustuspoli-
tiikan kirjoittamisen traditiota, mutta se on merkittävässä määrin tästä traditiosta
irtautuvaa. Nykyaikaisen viestintäteknologian mukanaan tuoma kansainvälisen poli-
tiikan toimintaympäristön muutos on perusteluna tälle irtautumiselle.

Tutkimuksessa tämä viestintäteknologian mukanaan tuoman maailmanpolitiikan
muutoksen tematiikka materialisoituu viestintäteknologian, sen mahdollistaman
kansainvälisen julkisuuden ja valtioiden poliittisen retoriikan välisen suhteen tutkimi-
sena.80  Kahden valtion miinaretoriikan suhdetta kansainväliseen julkisuuteen voi
tutkimuksessa luonnehtia korrespondenssisuhteeksi, jolloin tutkimuskohteeksi tulee
se, missä määrin miinaretoriikat saavat samanlaisia tai vastaavia piirteitä kuin
miinajulkisuus, siis millä tavalla ja missä määrin valtioiden kannanotot heijastelevat
tai ilmentävät miinakysymykseen liittynyttä julkisuutta.81  Siten huomio ei kohdistu
valtioihin kansainvälisen julkisuuden tuottajina, vaan siihen, miten valtiot omilla
kannanotoillaan itse ilmentävät julkisuutta ja sen taustalla olevaa teknologiaa.82

Toisaalta tutkimuksessa keskitytään vain tietynlaisen responsiivisuuden tarkas-
teluun. Poliittinen retoriikka kytkeytyy monin tavoin ympäristöönsä ja se on poten-
tiaalisesti myös responsiivista monille eri asioille. Ei voida kiistää, etteikö norjalainen
tai suomalainen retoriikka olisi miinakysymyksessä responsiivista esimerkiksi toisten

olla merkittäviä vaikuttajia. Maailmanpolitiikan määritelmä teoksessa Evans, Graham – Newnham,
Jeffrey (1992). The Dictionary of World Politics. A Reference Guide to Concepts, Ideas and Institutions
(Revised Edition). Harvester Wheatsheaf, Hampstead.
80 Väitöskirjassa puhutaan välillä kansainvälisestä julkisuudesta ja välillä kansainvälisistä mediapro-
sesseista. Nämä eivät ole synonyymeja, vaan mediaprosessien käsite on monisisältöisempi: se viittaa
kokonaisuuteen, johon kuuluu julkisuuden ohessa myös sitä mahdollistava viestintäteknologia.
81 “Heijastamisen” synonyymi on tässä yhteydessä myös monimerkityksinen termi responsiivisuus,
jolloin mielenkiinto kohdistuu siihen, missä määrin ja millä tavoin Norjan ja Suomen retoriikka on ollut
responsiivista suhteessa kansainväliseen julkisuuteen. Tämän tutkimuksen yhteydessä responsiivisuudella
ymmärretään sitä, miten miinajulkisuus on valtioiden retoriikan viittauskohteena ja taustana.
 82Tämä ongelmanasettelu ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö valtioiden retoriikan ja julkisuuden välillä
vallitsisi dialogista suhdetta. Tämän vuorovaikutteisen suhteen tarkastelu ei kuitenkaan kuulu tutkimuksen
aihepiiriin.
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maailmanpolitiikan toimijoiden kuten valtioiden, YK:n tai EU:n kannanotoille tai ei-
valtiollisille vaikuttajille, kuten vaikkapa asiaan liittyville lehtikirjoituksille tai kansalais-
järjestöjen retoriikalle. Näitä responsiivisuuksia ei tässä yhteydessä kuitenkaan tutkita,
vaan tutkimuksessa tavoitteena on huomion kiinnittäminen nykyaikaiseen viestintä-
teknologiaan ja ennen kaikkea sen kokemukselliseen elementtiin: mitä seuraamuksia
valtioiden retoriikan kannalta on sillä, että kansalaiset viestintäteknologian välityksellä
kokevat henkilömiinakysymyksen välittömästi ja omakohtaisesti? Tämä kokemuk-
sellinen elementti, jota käsitellään yksityiskohtaisemmin luvuissa 1 ja 2, toteutuu vain
visuaalisen kuvamateriaalin kautta – siksi responsiivisuudenkin arviointi kohdistuu
vain erityyppisiin kuvamateriaaleihin, eikä esimerkiksi teksteihin.

Vastaukset kysymykseen tämän responsiivisuuden tai heijastamisen määristä
jäävät eksaktin tieteen näkökulmasta väistämättä suuntaa-antaviksi. Poliittinen reto-
riikka on kielen käyttöä ja kielelle on aina ominaista tietty tulkinnanvaraisuus.
Tällaisessa tulkinnassa huomion tulee kiinnittyä pikemminkin siihen, kuinka voimak-
kaasti tai keskeisesti heijastuminen ilmenee retoriikassa kuin siihen, kuinka usein tai
paljon sitä tarkkaan ottaen ilmenee. Tästä syystä vastauksia kysymykseen heijastumisen
määrästä tuleekin antaa aineiston laadullisista ominaisuuksista tehdyn tulkinnan
perusteella.

Tutkimus ei ole vaikutusanalyysia siinä mielessä, että siinä pyrittäisiin osoittamaan
jonkinlaista mahdollisesti kausaalista vaikutussuhdetta mediaprosessien ja valtioiden
retoriikan tai miinapolitiikan välillä. Väitöskirjan kysymyksenasettelu ja tutkimus-
menetelmä johtavat kuitenkin puhumaan tietynlaisesta suhteesta näiden välillä. Kysymys
on tällöin “vaikutuksen” pehmeämmästä tulkinnasta, jolle on ominaista kausaalisen
vaikutussuhteen sijaan suuntaa-antavuus.

Päätelmät valtioiden ulkopolitiikan omaehtoisuudesta tai alttiudesta mediaproses-
seille jollakin aihealueella ovat väistämättä luonteeltaan vain suuntaa-antavia, koska
valtioiden yksittäisessä aihepiirissä harjoittaman politiikan muotoutumiseen vaikuttavat
monet muutkin tekijät, joiden vaikutuksen tai keskinäisen merkityksen mittaaminen
on hyvin vaikeaa; tieteenfilosofisempi kysymys on, onko sitä mahdollista tai
tarkoituksenmukaista tällaisessa aineistossa edes tavoitella.

Suuntaa-antavuudestaan huolimatta retoriikan analyysi on kuitenkin tärkeää
valtioiden harjoittaman politiikan ymmärtämiseksi. Retoriikka ei ole “vain” puhetta,
vaan se on luonteeltaan yhtä lailla tekemistä kuten merkitysten antamista. Samalla se
on seurausta tietynlaisesta tavasta tulkita ympäröivää maailmaa. Se nivoutuu yhteen
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esittäjiensä maailmankuvan ja itsensä määrittelyn kanssa: retoriikassa tapahtuva
merkitysten tuottaminen on itse aina seurausta vallitsevista käytännöistä.83

Tämän ajatuksen taustalla on näkemys dialektisesta suhteesta kielenkäytön ja
käyttäjien, viestintätapahtuman, tapahtumaan liittyvän instituution ja yhteiskunnan
rakenteiden välillä: retoriikka ja laajemmassa merkityksessä inhimillinen kieli yhtäältä
luo ja muokkaa merkityksiä mutta toisaalta se itse on myös altis yhteiskunnallisille
taustoilleen ja sellaisena sosiaalisesti ehdollistettu. Retoriikka ei ole neutraali ajattelun
väline tai aistihavainnoin tutkittavissa olevan “todellisuuden” heijastaja, vaan se on
historiallinen ja sosiaalinen ilmiö.84

Tästä syystä voidaan sanoa, että kun tutkitaan norjalaisen ja suomalaisen henkilö-
miinaretoriikan responsiivisuutta suhteessa kansainväliseen miinajulkisuuteen, tutki-
taan samalla tapaa, jolla viestintäteknologia ja sen mahdollistama julkisuus ovat läsnä
näiden valtioiden edustajien tavassa tulkita maailmaa: millä tavalla ja missä määrin
kansainväliset mediaprosessit ovat “ylivaltiollisina” voimina miinakysymyksen valossa
astuneet osaksi näiden valtioiden kielenkäyttöä ja sitä kautta itsemäärittelyä ja
maailmantulkintaa?

Tutkimuksen rakenne

Tutkimuksessa on analyyttinen ja soveltava osa. Analyyttisessa osassa, joka muodostaa
väitöskirjan alkuosan (johdannosta lukuun 2), käsitellään tutkimuksen intellektuaalista
sijaintia yhteiskuntatieteen filosofiassa ja kansainvälisen politiikan tieteenalan kentässä,
omaksuttua tutkimusmenetelmää ja teknologiaa kansainvälisessä politiikassa. Soveltava
osa (luvut 3–5) taas keskittyy henkilömiinakysymyksen, miinoja koskevan julkisuuden
sekä Norjan ja Suomen tuottaman retorisen aineiston käsittelyyn. Näitä seuraa päätäntä-
luku, jossa johtopäätöskappaleiden tapaan tutkimuksen keskeiset tulokset nostetaan
esille ja arvioidaan ja problematisoidaan tuloksia.

83 Tämän ajatuksen taustalla on mittava ja monisäikeinen kirjoittamisen traditio ihmistieteissä ja
kansainvälisessä politiikassa. Ks. esim. Shapiro (toim.) 1984; Ball 1988; Der Derian – Shapiro (toim.)
1989; Pekonen 1991; Palonen 1997, 77–78.
84 Leiwo-Pietikäinen 1996, 103.
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 Väitöskirjan yksityiskohtaisempi rakenne on seuraavanlainen. Ensimmäinen
luku lähtee liikkeelle tutkimuksen metateoreettisen perustan kartoittamisesta yhteis-
kuntatieteen filosofiassa ja kansainvälisen politiikan keskusteluissa. Tätä seuraa
pohdinta poliittisen retoriikan ja miinoihin liittyvän kuvamateriaalin luonteesta tutki-
musaineistona ja siitä, miten niitä voidaan systemaattisesti tutkia merkkiteoreettisten
välineiden avulla.

Kantava ajatus tutkimuksen metodisessa sovellutuksessa on, että valtioiden miinoja
koskeva poliittinen retoriikka ja kuvamateriaali ovat yhteensovitettavissa semioottisten
apuvälineiden kautta. Tällöin yhdistäväksi tekijäksi materiaalien välille nousee sekä
kuvien että puheen ikonisuus ja tarkemmin sanottuna niiden kokemuksellisuus.
Metodisen operaation tarkoituksena on selvittää, missä määrin retoriikka sisältää
samoja kokemuksellisuuden piirteitä kuin kuvamateriaali. Tällä tavalla on mahdollista
saada viitteitä siitä, millä tavalla ja missä määrin valtioiden miinaretoriikka heijastaa
miinakysymykseen liittyvää kansainvälistä julkisuutta.

Retoriikan merkityksen tutkiminen sisältää puheiden yksilöllisen ja kollektiivisen
elementin huomioon ottamisen. Keinona tässä on tarkastella retoriikkaa kontekstissa
tapahtuvana puhuntana J.L. Austinin reettisen aktin teorian ja Quentin Skinnerin
kontekstuaalianalyysin pohjalta. Tätä kautta pyritään nostamaan esille, mikä on
norjalaisen ja suomalaisen miinaretoriikan merkitys ja viittauskohde syntytaustansa
maailmanpolitiikan käytäntöjen ja maiden kansallisten erityispiirteiden valossa.

Käytännöllisen lähestymistavan kuvamateriaalin ja retoriikan yhteensovittamisen
problematiikkaan tarjoaa Juri Lotmanin ja Charles S. Peircen merkkiteorioiden
rinnakkainen soveltaminen, joista edellistä sovelletaan retoriikkaan ja jälkimmäistä
kuvamateriaaliin. Näiden operaatioiden kautta kuvamateriaalista ja retoriikasta löytyy
yhteinen ikonisuuden taso, jonka kautta julkisuudessa olevan aineiston ilmenemistä
retoriikassa on mahdollista tarkastella.

Perusteluna tutkimuksessa tehtävälle tulkinnalle on Roland Barthesin ajatus
myytistä: viestintäteknologian ja julkisuuden ansiosta “miinailmiö” näyttää olevan
luonnollinen osa todellisuutta, vaikka se on viime kädessä vain merkityksenantoa.
Tällä tavalla voi sanoa, että me kaikki ymmärrämme “miinailmiön” olemassaolon
suunnilleen samalla tavalla: valtioiden retoriikat ja kansalaisten yleinen huomio
suuntautuvat tähän myyttiseen ilmiöön ja ymmärtävät sen kutakuinkin yhdenmukaisesti.

Toisessa luvussa käsitellään teknologiaa maailmanpolitiikan voimana ja sen
tulkintaa merkkiteoreettisten apuvälineiden avulla. Tieteenalan keskeiseen teknologiaa
käsittelevään kirjallisuuteen, erityisesti Quincy Wrightiin, Hans Morgenthauhun, Harold
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ja Margaret Sproutiin sekä uudempiin tutkijoihin kuten Raymond Coheniin, Michael
Shapiroon ja James Der Derianiin viitaten luvussa esitetään, että maailmanpolitiikan
poliittista tilaa ja sen kehitystä voidaan osuvasti havainnollistaa kahden Osmo Apusen
julkaisuihin ja ajatuksiin perustuvan näyttämömetaforan avulla.85  Varhaisemmassa
vaiheessa maailmanpolitiikka näyttäytyi kansalaisille “teatterina”, joka toteutui tekno-
logisesti 1850-luvulta alkaen, kun lennätin mahdollisti nopean tiedonkulun ja teki
ajankohtaisten kysymysten seuraamisen mahdolliseksi. Tuolloin viestintäteknologia
mahdollisti ajankohtaisten maailmanpolitiikan asioiden seuraamisen ja siten tuotti
maailmanpolitiikasta “näyttämön”, jolla jatkuvasti tapahtui jotakin.

Toinen näyttämö ja poliittisen tilan muoto, “performanssi” on toteutunut 1960-
luvulta alkaen aluksi suorien TV-lähetysten mahdollistamana. Performanssissa yleisön
osallisuus maailmanpolitiikkaan on muuttunut teatteria läheisemmäksi sen kokiessa
tapahtumia viestintäteknologian kautta aikaisempaa voimakkaammin ja henkilökoh-
taisemmin. Olennainen ero näiden kansalaisten-maailmanpolitiikan suhdetta kuvaavien
näyttämöiden välillä piilee siinä, millaisen kokemuksellisen suhteen ne kulloinkin
luovat kuvattavien ilmiöiden ja yleisön välille. Tämä teknologian ominaisuus saadaan
esille tarkastelemalla sitä merkkiteoreettisesta näkökulmasta: teatterissa yleisön
suhde maailmanpolitiikkaan oli välittynyt ja symbolinen kun taas performanssissa se
on kokemuksellinen ja ikoninen.

Kolmas luku toimii ytimekkäänä johdatuksena henkilömiinoihin, kansainväliseen
henkilömiinaongelmaan ja miinoihin liittyneeseen julkisuuteen. Tänä päivänä henkilö-
miinojen runsain käyttö ja suurimmat ongelmat näyttävät liittyvän konventionaalisen
sodan sijasta liittyvän valtioiden sisäisiin konflikteihin. Siinä taisteluperiaatteena on
nopean sotilaallisen voiton hakemisen sijasta vastustajan uuvuttaminen pitkäaikaisella
sotilaallis-poliittisella kampanjalla. Tällaisessa matalan intensiteetin sodankäynnissä
henkilömiinat päätyvät helposti terrorisodankäynnin välineeksi.

Tämän tutkimuksen näkökulmasta miinojen nousu maailmanpolitiikan asialistalle
on oivallinen esimerkkitapaus teknologian kyvystä tuottaa “momentti” poliittiselle
toimijuudelle, jota havainnollistetaan luvussa miinoihin liittyvän kuvamateriaalin
avulla. Sen tarkoituksena on tyypillisen lehtikuva- ja kampanjamateriaalin avulla
rekonstruoida materiaalin aiheuttamaa visuaalis-eksistentiaalista kokemusta. Luvussa

85 Ks. Esim Apunen 1999.
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kuvamateriaalia tulkitaan Peircen semiotiikan mukaisina merkkeinä. Kuvamateriaalin
merkittävyys perustuu sen ikoniseen ulottuvuuteen: soveltamalla C.S. Peircen merkki-
teoriaa voidaan ikonisuus tulkita kuvan kyvyksi luoda välitön tunnelma, että katsoja
on “mukana kuvassa”.

Neljännessä ja viidennessä luvussa aineistona on Suomen ja Norjan ulkopoliittisen
johdon tuottama miinapolitiikkaan liittyvä argumentointi. Retoriikkaa analysoidaan
neljän sisällöllisen ulottuvuuden: institutionaalisen, normatiivisen, eettisen ja
rationaalisen ulottuvuuden avulla. Päämääränä on nostaa esille ao. maiden retoriikkojen
argumentaatiorakenne, eli systemaattinen vertailu siitä, miten maat ovat omista
ulkopoliittisista lähtökohdistaan ja kansainvälisestä institutionaalisesta kontekstistaan
käsin suuntautuneet miinakysymykseen.

Retorisen aineiston ikonisuus kytkeytyy miinakampanjan kuvamateriaalin
ikonisuuteen. Välineenä tässä on Juri Lotmanin merkkiteoria. Lotmanin mukaan
ihmismieli toimii eräänlaisella ikonisuuden perusperiaatteella: aina kun kuulemme
tai luemme jotakin, tulkitsemme materiaalin ensin kokemuksellisena ikonisena
“välähdyksenä” eli ymmärrämme sen visuaalisena ja myös tunneperäisenä. Siten
symbolisessa materiaalissa kuten sanoissa on aina mukana ikoninen dimensio, joka
on siinä läsnä ensisijaisena. Tällä tavalla visuaalinen ja verbaalinen ovat puheessa
yhteenkietoutuneita, mutta visuaalinen elementti on aina ensisijainen. Näiden
operaatioiden kautta kuvamateriaalista ja retoriikasta löytyy yhteinen ikonisuuden
taso, jonka kautta julkisuudessa olevan aineiston ilmenemistä retoriikassa on
mahdollista tarkastella.

Kuudennessa luvussa vertaillaan Norjan ja Suomen toimijaprofiileja miinakysy-
myksessä ja otetaan analysoinnin perusteella kantaa kysymyksiin retoriikan ja maiden
miinapolitiikan responsiivisuudesta suhteessa kuvamateriaalin edustamaan miinajulki-
suuteen. Tämän jälkeen huomio kiinnittyy siihen, mikä on esimerkkitapausten valossa
kansainvälisten mediaprosessien suhde valtioiden omaehtoiseen ulkopolitiikkaan.

Lisäksi päätelmäluvussa pohditaan ja problematisoidaan tutkimuksen tulosten
merkitystä muutamista näkökulmista. Näistä keskeisiä ovat tutkimuksen kontribuutio
jo edellä käsiteltyyn norjalaiseen ja suomalaiseen turvallisuuspoliittiseen keskusteluun,
samoin kuin keskusteluun, jota on käyty viestintäteknologian roolista aikamme
maailmanpolitiikassa. Näiden lisäksi päätelmissä käsitellään tutkimusmenetelmän
sovellettavuutta muihin aineistoihin.
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LUKU 1

LÄHTÖKOHDAT JA TUTKIMUSMENETELMÄ

1.1. Tutkimus yhteiskuntatieteen ja kansainvälisen politiikan

metateoreettisessa kentässä

Tutkimuksessa omaksuttu tapa tarkastella viestintäteknologian, sen mahdollistaman
kansainvälisen julkisuuden ja valtioiden poliittisen retoriikan välistä suhdetta sisältää
väistämättä tietynlaisen suuntautumisen yhteiskuntatieteen ja kansainvälisen politiikan
metateoreettisiin kysymyksiin. Näiden tutkimuksen lähtökohtien, valintojen ja
poisjättämisten avoin käsittely on perusteltua siksi, että metateoreettiset lähtökohdat
ovat joka tapauksessa ohjaamassa ihmistieteellistä ja laajemmassa mielessä kaikenlaista
tutkimusta – tällöin on parempi nostaa lähtökohdat tietoisesti esille sen sijaan, että ne
olisivat piilevästi vaikuttamassa tutkimusasetelmaan ja tapaan ymmärtää maailmaa.
Toisaalta metateoreettisten lähtökohtien esiinnostaminen palvelee tutkimusta siten,
että se auttaa sijoittamaan sen laajempaan filosofisen ja teoreettisen keskustelun
kenttään.

Tämä on tärkeää erityisesti kansainvälisen politiikan alalla, koska tieteenalan
teoriakeskustelu ei ole filosofisilta tai metodologisilta perusteiltaan muista yhteis-
kuntatieteistä irrallinen, vaan siinä sovelletaan yhteiskuntatieteistä ja niiden filosofiasta
omaksuttuja yleisempiä periaatteita ja painiskellaan laajempien ihmistieteiden filosofian
pulmien kanssa.1  Yhteiskuntatieteen teoriat eivät varsinaisesti määritä kansainvälisen

1Oppihistoriallisesti tieteenala sai alkunsa siitä, että eri vakiintuneiden tieteenalojen, “prototieteiden”
edustajat ovat tarkastelleet kansain- ja valtioidenvälisiä suhteita edustamiensa alojen kautta. Apunen
1991, 26–28; Ks. myös Nicholson 1985, 90.
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politiikan teoretisoinnin sisältöä, mutta ne strukturoivat tapaa, jolla lähestymme
tutkimuskohdetta ja kysymme siitä kysymyksiä samoin kuin lähestymistapojamme
vastausten etsimiseksi näihin kysymyksiin.2

Käsillä olevan tutkimuksen metateoreettisia lähtökohtia voidaan lähestyä pohti-
malla sitä, miten se asettuu suhteeseen yhtäältä kansainvälisen politiikan selittämisen
ja ymmärtämisen problematiikkaan ja toisaalta rakenteen ja toimijan suhdetta
käsittelevään keskusteluun.

“Selittävä” ja “ymmärtävä” lähestymistapa ovat kumpikin on tieteellisen ajattelun
alkuajoilta saakka periytyviä intellektuaalinen traditioita, joiden keskeiset ideat ovat
tulleet esille mitä erilaisimpien suuntausten ja koulukuntien oppisisällöissä vuosisatojen
kuluessa. Keskeinen ero lainalaisuuksia painottavan selittämisen ja intentionaalisuutta
korostavan ymmärtämisen välillä on niiden olettamien sosiaalisten maailmojen luon-
teessa. Selittävän tradition näkökulmasta sosiaalinen maailma on osa ympäröivää
“luonnollista” maailmaa – se on itsenäinen ja jossakin määrin ennustettava ympäristö,
jossa erilaiset lait säätelevät tapahtumia. Selittävä traditio voidaan näin tiivistää
lainalaisuuden ajatuksen ympärille. Taustaolettamuksena on, että kaikkia tapahtumia
hallitsevat luonnonlait, jotka pätevät aina kun sama asia tapahtuu samoissa olosuhteissa.
Tieteen edistyminen on silloin sitä, että opitaan yhdistämään tietyt olosuhteet tiettyihin
tapahtumiin. Tällöin selittäminen on kausaalisyiden löytämistä tieteen avulla.3

Ymmärtävästä näkökulmasta sosiaalinen maailma taas on säännöistä ja tarkoi-
tuksista koostuva rakennelma. Sosiaalisen käyttäytymisen, toiminnan, oletetaan aina
olevan vuorovaikutussuhteessa muiden toiminnan kanssa. Sekä yksittäisen toimijan
omalla käyttäytymisellä että muiden käyttäytymisestä tehdyillä arvioilla on aina merki-
tyksensä. Siksi ymmärtävän näkökulman puitteissa esitetään, että toimintaa ei voi
ymmärtää muuten kuin sisältäpäin, toimijan näkökulmasta. Tämä taas edellyttää
tutkijalta että hän tuntee toimintaa ohjaavat säännöt, konventiot ja asiayhteydet –

2Wendt 1992, 422.
3Hollis – Smith 1990, 3–6; 87. Rosenberg 1988, 27. Selittävä ajattelutapa kiteytyy parhaiten positivistisessa
tieteenfilosofiassa, jolla on noin parin sadan vuoden päähän ulottuva historia. 1900-luvulla kehitellyssä
loogisessa positivismissa esitettiin olevan kahdenlaisia merkityksellisiä väittämiä; joko logiikkaa
käsitteleviä analyyttisiä väittämiä tai synteettisiä, jotka ovat osoitettavissa todeksi tai epätodeksi. Väline
näiden väittämien totuudellisuuden testaamiseen oli havainto. Loogisessa positivismissa kaikki muut
lauseet, esimerkiksi hyvää ja pahaa koskevat, uskontoon tai taiteeseen liittyvät jne. olivat tarkkaan
ottaen merkityksettömiä.
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ajatuksena on toiminnan ymmärtäminen osaksi sosiaalisesti määriteltyä “peliä”.4

Tutkijan täytyy tietää mitä toimija on käyttäytymisellään tarkoittanut – siis miksi tämä
toimija teki pelissä juuri tämän siirron.5

Kansainvälisen politiikan tieteenalan keskustelussa kysymys selittämisestä ja
ymmärtämisestä on ilmennyt debattina ulkoista maailmaa ja kansainvälisiä suhteita
“selittävien” ja sitä “konstituoivien” teorioiden välillä. Edellisestä näkökulmasta
kansainvälisen politiikan ongelmakenttää lähestytään tulkitsijasta riippumattomana
ulkoisena todellisuutena johon pyritään tarjoamaan selittäviä malleja. Jälkimmäisestä
näkökulmasta taas ajatellaan, että teoretisointi itse tuottaa meille tietynlaisen “kansain-
välisen politiikan” tutkimuskohteeksi tuottaen samalla todellisuutta eikä vain selitä
tulkitsijasta riippumatonta ulkoista maailmaa.6

Tieteenalan oppihistoriassa selittävä tulkinta on saanut muotonsa sen historiaa
värittäneessä valtavirran “kolmessa suuressa” paradigmassa, liberalismissa tai
pluralismissa, uusmarxilaisuudessa eli strukturalismissa ja realismissa/neorealismissa.
Liberalismin puitteissa kansainväliset suhteet nähdään edistyksen ja tarkoituksellisen
muutoksen näyttämönä kun taas usein marxilaisen tradition inspiroimassa struktura-
lismissa painottuvat oikeudenmukaisuuden ja epäoikeudenmukaisuuden teemat.7

Selittävän lähestymistavan vaikutusvaltaisin muotoilu on kuitenkin ollut poliittinen
realismi ja sitä seurannut neorealismi. Realistinen ajattelu itse perustui olettamukselle
kansainvälisen järjestelmän anarkisesta luonteesta; anarkisen tulkinnan mukaan
kansainvälisessä politiikassa ei ole olemassa valtioiden toimintaa säätelevää korkeam-

4Ajatus sosiaalisesta maailmasta pelinä perustuu ennenkaikkea Ludwig Wittgensteinin Philosophical
Investigations -teokseen (1953).
5 Myös selittämisen ja ymmärtämisen yhteensovittamisen mahdollisuudesta on käyty debattia kautta
aikojen. Huomattavimmat viimeaikaiset kontribuutiot näkökulmien yhteensovittamisessa ovat olleet
Anthony Giddensin strukturaatioteoria ja Roy Bhaskarin tieteellinen realismi; karkeasti ottaen Giddens
näkee konstitutiivisen teorian kykenevän viime kädessä kattamaan selittävän teorian korostamat
rakenteelliset ja ulkoiset tekijät kun taas Bhaskarin tieteellisen realismin teoriaa voidaan tulkita niin,
että selittävä teoria pystyy käsittelemään myös merkityksiä ja ymmärtämisen problematiikkaa. Smith
1995, 27. Giddensin strukturaatioteoriasta ks. Giddens 1979; Bhaskarin tieteellisestä realismista ks.
esim. Bhaskar 1989.
6Ensimmäisenä tematiikan nosti kansainvälisessä politiikassa esille Yosef Lapid, joka vuonna 1989
ilmestyneessä artikkelissaan nimesi tieteenalan polarisoitumisen selittävään ja ymmärtävään lähesty-
mistapaan sen “kolmanneksi debatiksi”. Ks. Lapid 1989.
7 Smith 1995, 26–27. Tässä yhteydessä on paikallaan tarkentaa, että aivan kaikki näiden lähestymistapojen
puitteissa tehty tutkimus ei ole omaksunut selittävää lähestymistapaa, niin kuin poliittisen realisminkin
käsittelystä ilmenee.



52 SODAN KAIKUJA

paa auktoriteettia tai toimijaa joka säätelisi niiden vuorovaikutusta. Siten jokainen
valtio joutuu turvallisuusdilemman eteen: miten taata oma turvallisuutensa olosuhteissa,
joissa toisten aikomuksista ei ole tietoa? Vastauksena nähtiin valta. Sitä pidettiin
ominaisuutena, jota valtiot universaalisti tavoittelevat kansallisena intressinään. Tällä
tavalla poliittisessa realismissa hahmoteltiin ajatus kansainvälisestä politiikasta omien
ajattomien lainalaisuuksiensa säätelemänä toimintaympäristönä.

Tämän ns. klassisen realismin puitteissa ihmisluonnolle annettiin keskeinen
merkitys kansallisen intressin tuottajana. Tässä suhteessa sillä oli individualistinen
painotus, koska kansainvälisen politiikan keskeisen dynamiikan katsottiin kumpuavan
kansainvälisen järjestelmän sijasta yksilöiden ominaisuuksista käsin.8

Selittävistä painotuksistaan huolimatta poliittinen realismi ei kuitenkaan edustanut
puhtaasti positivistista ajattelua. Monissa realismin klassisissa teksteissä esille nousi
yksityisen toimijan harkinnan tai “viisauden” (wisdom) merkitys, eikä kansainvälisen
politiikan realistisen tulkinnan tarvinnut muutenkaan olla sidoksissa ajatukseen
todellisuuden perustallisuudesta. Itse asiassa voidaan perustellusti väittää, että erityisesti
varhaisempien realistien, kuten Carrin ja Niebuhrin kirjoituksissa käsiteltiin teemoja,
jotka ylittivät jaottelun selittävään ja konstitutiiviseen lähestymistapaan. Toinen yhdistävä
linkki konstitutiivisena pidettävän lähestymistavan ja poliittisen realismin välillä oli
ns. “englantilainen koulu”, erityisesti Hedley Bullin työ, jonka puitteissa pohdittiin
sitä, tuottavatko kansainvälisen yhteisön merkitykset ja tulkinnat “kansainvälistä
yhteisöä”, vai ovatko ne vain seurausta siinä vaikuttavista rakenteellisista voimista.
Bull korosti aistihavainnon ohessa tutkijan omaa intuitiivista oivallusta, jonka avulla
hän näkee asioiden laajemmat yhteydet.9

Selittävä ote tieteenalalla onkin terävöitynyt viime vuosikymmeninä, kun kansain-
välisen politiikan tieteenalan valtavirraksi on noussut neorealistiseksi nimitetty tutki-
musorientaatio.10  Neorealismin puitteissa on säilytetty perinteinen realistinen tulkinta

8 Ks. Esim. Carr 1951; Morgenthau 1967.
9 Smith 1995, 28. Ks. myös Apunen 1991, 134–135.
10 Metodologisin perustein realismia vastaan syntyi 1950-luvun puolivälissä behavioralistinen liike,
joka pyrkiessään tekemään kansainvälisestä politiikasta luonnontieteiden kaltaisen havaintoihin
perustuvan tieteen kritisoi klassisen realismin puitteissa ihmisluonteelle annettua painoarvoa ja sen
pyrkimystä normatiivisten väitteiden tekemiseen kansainvälisestä näyttämöstä. Behavioralismi kuitenkin
hiljaisesti hyväksyi realismin teoreettiset olettamukset kansainvälisen politiikan luonteesta: valtioiden
keskeisen aseman, kansallisen ja kansainvälisen politiikan tarkan erottelun toisistaan ja otaksuman
kansainvälisestä politiikasta viime kädessä valtaan ja rauhan liittyvänä kamppailuna. Hollis – Smith
1990, 28–29; 31.
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kansainvälisestä politiikasta: keskeinen argumentti tässä on, että valtioiden täytyy
jatkuvasti kilpailla sotilaallisesta voimasta ja kansallisesta turvallisuudesta, koska
valtioiden sisäisestä politiikasta poiketen kansainvälisessä politiikassa ei ole olemassa
mitään korkeampaa auktoriteettia tai toimijaa, joka säätelisi valtioiden vuorovaikutusta.
Tästä syystä kansainvälinen järjestelmä oletetaan luonteeltaan peruuttamattomasti
anarkiseksi.11

Neorealismi on tuonut kansainvälisen politiikan realistiseen traditioon metodo-
logista tarkentumista ja asetelman yksinkertaistumista. Tärkeimpänä metodologisena
edistysaskeleena on ollut, että yhtäältä neorealismissa erotetaan mahdollisena
näkökulmana reduktionismi, jossa kansainvälisen järjestelmän katsottiin olevan
kansallisten hallitusten determinoima. Toisena mahdollisena tulkintana nousi esiin
systeemiperustainen päättely, jossa oletettiin kansainvälisen anarkistisen järjestelmän
vahvasti ajavan, joskaan ei determinoivan, valtioita loputtomaan vallan ja turvallisuuden
tavoitteluun riippumatta valtioiden yksilöllisistä ominaispiirteistä.12

Neorealismin omaksumassa systeemiperustaisessa lähestymistavassa oletetaan,
että suvereeneilla valtioilla ei ole vapautta anarkistisen asetelman lopettamiseksi, vaan
kansainvälinen järjestelmä tuottaa yksittäisten toimijoiden olosuhteet. Osoituksena
tästä kansainvälisen järjestelmän systeemiperustaisuudesta mainitaan esimerkiksi
nopeus, jolla vallankumouksellisen Neuvostoliiton hallitus aikanaan omaksui “reaali-
poliittisen” ulkopolitiikan13. Liberaaleista ja marxilaisista tulkinnoista poiketen neo-
realismissa esitetään, että ei ole olemassa sellaista logiikkaa, joka aiheuttaisi radikaaleja
muutoksia kansainvälisessä järjestelmässä.14

Kansainvälisen politiikan konstitutiivinen näkökulma on puolestaan pitkälti
syntynyt neorealistisen ajattelun kritiikistä ja sen puitteissa on kyseenalaistettu monia
neorealismin keskeisiä olettamuksia. Siten konstitutiivisen näkökulman edustajat
ovat vastustaneet neorealismin ideaa kansainvälisestä politiikasta suvereenien yksik-
köjen enemmän tai vähemmän rationaalisena reagoimisena toimintaympäristössä
esille tuleviin uhkiin ja mahdollisuuksiin, samoin kuin ajatusta valtioiden intresseistä

11 Tässä yhteydessä tulee huomata, että poliittisen realismin ja neorealismin suhteesta ja niiden
välisestä erosta on käyty debattia, jota en tässä yhteydessä käsittele sen laajemmin. Ks. esim. Ferguson
– Mansbach 1996, 10–17.
12 Waltz 1979, 18–19; 38–40. 
13 Waltz 1979, 128.
14 Linklater 1998, 15.
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annettuina tai vakaina. Edelleen konstitutiivisissa tulkinnoissa on problematisoitu
alalla vallitseva puhe valtiosubjekteista, kansallisista intresseistä, politiikan laeista ja
ajattomista totuuksista.15

Vaikka poliittisen realismin oppirakennelman kulmakiveä, valtaa, ei näissä
kriittisissä tulkinnoissa pidetäkään merkityksettömänä, kiinnitetään materiaalisten
perustotuuksien sijasta huomiota yhteiskunnassa vallitseviin diskursseihin, koska ne
heijastavat ja muokkaavat politiikan toimijoiden uskomuksia ja intressejä ja tuottavat
hyväksyttyjä käyttäytymisen normeja. Tällöin ollaan kiinnostuneita tavoista, joilla
ilmaisut luovat merkityksiä ja arvoja. Arvot eivät ole totuuksia vaan ne määräytyvät sen
mukaan, millainen kyky niillä on tulla yleisesti hyväksytyiksi. Kriittisen tulkinnan
mukaan diskurssi antaa säännöt ja menettelytavat, joilla me tulkitsemme ympäröivää
maailmaa. Kieli ja retoriikka ovat muovaamassa “maailmoja” ja “näyttämöitä”. Todelli-
suuden koostumus ei siis riipu niinkään ulkoisista tekijöistä, vaan huomio tulee
kiinnittää tapaan, jolla diskurssi luo toteamuksia ja kuvauksia.16

Eri tavoin tällaiseen tulkintamalliin nojaavien kansainvälisen politiikan teorioiden
määrä on kuitenkin suuri ja sisältö moninainen. Konstitutiiviset teoriat ovat siten
pikemminkin näkökulma tutkimuskohteeseen kuin yhtenäinen teoriarakennelma.

Hyödyllinen tapa jäsennellä konstitutiivista kansainvälisen politiikan teoriaa
yksityiskohtaisemmin on erottaa siinä kaksi epistemologista lähestymistapaa. Mark
Hoffmanin ja Nick Renggerin mukaan näitä voidaan kutsua kriittiseksi tulkitsevaksi
teoriaksi (critical interpretative theory) ja radikaaliksi tulkinnallisuudeksi (radical
interpretativism).17

Kriittinen tulkitseva teoria sisältää ajatuksen totuuden perustallisuuden olemassa-
olosta, eli että erilaisten väittämien totuudellisuutta on jollakin tavalla mahdollista
arvioida. Tämä perusta rakentuu Jürgen Habermasin kommunikatiivisen kompetenssin
käsitteelle ja hänen tulkinnalleen ideaalisista puhetilanteista.18  Näiden perusteella on

15Kuusisto 1998, 13.
16Tuomi 1996, 44–45.
17 Rengger – Hoffman 1992, 132–134. Tällä jaottelulla on juurensa vanhemmassa yhteiskuntatieteen
filosofian dikotomiassa, jossa on pohdittu perustallisuuden ja ei-perustallisuuden suhdetta ja relativismin
pulmaa. Ei-perustallisuuden lähtökohta on, että kaikki sosiaalinen havaitseminen on suhteessa havaitsijan
sosiaaliseen taustaan, tavallisimmin luokkaan, etniseen, kulttuuriseen tai kielelliseen taustaan. Jos
tämä argumentti pitää paikkaansa, ei yhteiskuntaa voi tarkastella neutraalista, itsenäisestä asemasta
eikä yhteiskuntatieteessä voisi tehdä tietyn tilanteen ylittäviä väittämiä. Webb 1995, 4–7.
18 Ks. Habermas 1987.



LÄHTÖKOHDAT JA TUTKIMUSMENETELMÄ 55

mahdollista arvioida tietoa konstituoivien intressien läsnäoloa erilaisissa teorioissa.
Kriittisen teorian näkökulmasta maailmaa koskeva tieto pitäisi aina ymmärtää siinä
vallitsevien intressien kontekstissa – siten tieto ei ole neutraalia, niin kuin positivismissa
oletetaan. Pelkän ongelmanratkaisun sijasta teorioiden pitäisi pikemminkin olla
tietoisia poliittisista intresseistä, joita ne edustavat ja olla myös avoimesti sitoutuneita
emansipaatioon.19

Vastaavasti yhteistä moninaisille radikaalin tulkinnallisuuden teorioille on mielen-
kiinto siihen, miten tieto, totuus ja merkitys konstituoituvat. Radikaali tulkinnallisuus
irrottautuu totuuden perustallisuuden ajatuksesta ja ylipäätään objektiivisen totuuden
mahdollisuudesta. Sen sijaan sen puitteissa huomion kiinnittyy vallan ja tiedon
suhteeseen. Yksittäisen teorian ulkopuolella ei tämän ajattelun mukaan ole olemassa
sellaista perustaa, jonka puitteissa kilpailevia väittämiä voisi neutraalisti arvioida.
Väitteet tällaisen perustan olemassaolosta ovat vain jotakin tahoa ja tarkoitusta
palvelevia metanarratiiveja, joihin tulee suhtautua skeptisesti. Radikaalin tulkinnalli-
suuden näkökulmasta kriittinen tulkitseva teoria on vain yksi yritys muiden joukossa
tarjota tällainen metanarratiivi.20

Selittävän ja konstitutiivisen teorian asetelmassa tutkimus päätyy konstitutiivisen
ajatuksen kannalle, että kansainvälisen politiikan “todellisuus” ei ole meistä irrallinen
ja itsenäinen, vaan se tuotetaan filosofisissa lähtökohdissa ja valituissa tutkimusorien-
taatioissa. Tämän lähestymistavan mukaan yhteiskuntatieteellisen tai kansainvälisen
politiikan tutkimuksen puitteissa ei voida nostaa esille ulkoista todellisuutta sellaisena
kuin se aidosti on. Vastaavasti yhteiskuntatieteellisestä analysoinnista ei seuraa eikä se
pyrikään tuottamaan kattavaa lainalaisuutta tai mallia, jonka pohjalta voisi yleistää,
vaan pikemminkin tavoitteena on parantunut aihepiirin ymmärtäminen. Kun tällaisia
tutkimustuloksia sovelletaan muihin tapauksiin, voidaan niiden puitteissa ennakoida
mahdollisia tai todennäköisiä seuraamuksia, mutta ei kausaalisuutta tiukassa merki-
tyksessä.

Mikäli kausaalianalyysia ja siihen sisältyvää kansainvälisen politiikan selittävää
näkökulmaa sovellettaisiin käsillä olevaan tutkimuksen tematiikkaan, johtaisi se
kysymään, missä määrin kansainvälinen julkisuus ja sen taustalla oleva viestintätekno-

19 Keskeisiä kriittisen teorian edustajia ovat esim. Robert Cox, Andrew Linklater ja Mark Hoffman. Ks.
Esim. Cox 1981; Hoffman 1987; Linklater 1998.
20 Keskeisiä radikaalia tulkinnallisuutta edustavia tekstejä ks. Der Derian – Shapiro (toim.) 1989.
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logia selittävät valtioiden poliittista retoriikkaa, eli huomio kiinnittyisi mahdollisen
syy-seuraussuhteen esiinnostamiseen.

Kansainvälinen julkisuus tai valtioiden kansalliset erityispiirteet eivät voi “pakottaa”
valtioiden retoriikkaa tietynlaiseksi, vaan retoriikka on pikemminkin seurausta poliitti-
sesta harkinnasta ja päätöksenteosta, seikoista, joiden käsittelemiseen kausaali-
analyysiin sisältyvä nomologis-deduktiivinen lähestymistapa istuu huonosti.

Tämän tutkimuksen näkökulmasta selittävä positio problematisoituu myös siinä
mielessä, että väitöskirjan tutkimuskohteena eivät ole kansainvälisen politiikan “teot”,
vaan sen “sanat”, joita on tietyissä tieteenalan tulkinnoissa pidetty ontologisesti
alempiarvoisina, jopa merkityksettöminä. Erityisesti kansainvälisen politiikan neorealis-
tisesta näkökulmasta tällaisen tutkimusasetelman mielekkyys on kyseenalainen, koska
“sanat” eivät voi muodostaa mielekästä tutkimuskohdetta, jos toimijoiden oletetaan
toimivan tietyistä ajattomista ja universaaleista politiikan peruspremisseistä käsin.
Tällöin kansainvälisen järjestelmän anarkinen luonne ja tästä seuraava toimijoiden
pyrkimys voimansa ja kapasiteettinsa maksimoimiseen ymmärretään retoriikan sisältöä
ohjaavana rakenteellisena voimana. “Sanat” ymmärretään tässä tutkimuksessa kuiten-
kin teoiksi, joilla on poliittisia seuraamuksia. Esimerkiksi asioiden nimeäminen
joksikin on mitä poliittisin teko, koska se määritelmien kautta luo uusia realiteetteja.21

Pelkästään tämä kausaalisesta ja laajemmassa mielessä selittävästä näkökulmasta
irrottautuminen ei kuitenkaan ratkaise kysymystä tutkimuksen metateoreettisista
lähtökohdista, koska konstitutiiviseen tulkintamalliin nojaavien kansainvälisen
politiikan teorioiden määrä on suuri ja sisältö moninainen. Konstitutiiviset teoriathan
ovat pikemminkin näkökulma tutkimuskohteeseen kuin yhtenäinen teoriarakennelma.
Erityisesti kysymys totuuden perustallisuudesta jakaa kansainvälisen politiikan
konstitutiivista keskustelua.

Radikaalin tulkinnallisuuden teorioille ominainen väittämä, että erilaiset “tekstit”,
joiden kautta kansainvälistä politiikkaa tarkastellaan sisältävät – samoin kuin kaikki
teoreettiset väittämät – avoimen tai kätketyn poliittisen agendan sointuu hyvin yhteen
tämän tutkimuksen näkökulman kanssa. Tämä ei kuitenkaan johda siihen, että
tekstien ulkopuolinen maailma ei olisi mielekkäästi tutkittavissa. Asian voisi muotoilla
niin, että ulkoinen maailma ei ole olemukseltaan meidän päätettävissämme. Se on
kuitenkin emergentti, mistä syystä kaikki objektit voivat näyttäytyä meille eri ulottu-

21 Palonen 1997, 77–78.
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vuuksissa – ulkoinen maailma on meistä riippumaton, mutta meillä ei ole mahdollisuutta
tarkastella sitä täysin objektiivisesti. Konstitutiivisen keskustelun sisällä tutkimus
päätyykin vähimmäisperustallisuuden kannalle.22

Tutkimuksessa tarkastelun kohteena on valtioiden toiminnan ja kansainvälisten
mediaprosessien suhteen tarkastelu. Siksi väitöskirja nivoutuu aihepiiriltään myös
osaksi sitä kansainvälisen politiikan metateoreettista keskustelua, jonka puitteissa on
käsitelty rakenteiden ja toimijoiden keskinäisen suhteen ja keskinäisen dynamiikan
tematiikkaa.

Tämän ihmistieteen keskeisen ongelman ytimessä on erimielisyys siitä, pitäisikö
tutkimuksessa painottaa sosiaalisten rakenteiden, sääntöjen ja ylipäätään kokonai-
suuksien merkitystä, vai toimijoiden vapaata tahtoa ja intentionaalisuutta siten, että
erilaiset rakenteet ovat viime kädessä inhimillisten ja muiden toimijoiden tuottamia.
Onko tekeminen siis tavoitteisten, motiivien ja uskomusten perusteella toimivien
toimijoiden aikaansaannosta vai enemmän olosuhteiden ja ympäristön aiheuttamaa?

Atomismi tai reduktionismi on luonnontieteiden puitteissa suurella menestyksellä
käytetty metodologia, jonka puitteissa subjekti tulee hajottaa osiinsa ja tarkastella
niiden kautta. Reduktionistisen näkökulman mukaan ymmärrys lisääntyy sitä paremmin
mitä enemmän ja yksityiskohtaisemmin systeemin osia pystytään selittämään.23

Holistisessa tai systeemiperustaisessa näkökulmassa taas oletetaan, että kokonai-
suus on enemmän kuin osiensa summa ja että yksiköiden käyttäytyminen ja jopa
rakenne ovat systeemiin perustuvan rakenteen muovaamia.24

Merkille pantavaa on, että ontologis-epistemologiset sitoumukset selittävän ja
ymmärtävän intellektuaalisen tradition puitteissa eivät ohjaa suuntautumista rakenne-
toimijakeskustelussa: siten sekä holistisen että individualistisen tulkinnan puitteissa
tutkijan näkökulma voi olla selittävä tai ymmärtävä.25

Kansainvälisen politiikan alalla rakenne-toimijakeskustelun taustalle sisältyy
joukko perustavanlaatuisia filosofisia kysymyksiä, kuten kysymys siitä, mitä toimijana

22 Lapintie 1997, 153. Lisäksi ei-perustallisille tulkinnoille on tyypillistä se, että ne eivät näytä tarjoavan
sinänsä ongelmallisen positivistisen kannan tilalle omaa konkreettista tutkimusohjelmaa. Saattaakin
olla, että tieteenalan postmodernin kritiikin käytännöllisin anti on sen seikan terveellinen esiintuonti,
että tieteellisessä teoretisoinnissa tulisi välttää sitoutumista itsestään selviin tai annettuihin käsitteisiin
ja oppirakennelmiin.
23 Waltz 1979, luvut 2–4.
24 Buzan 1995, 199–200.
25 Ks. Esim. Hollis 1994, 94; Carlsnaes 1992, 267 ja Wendt 1992, 183–185.
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oleminen tarkoittaa tai mikä on toimijan suhde sosiaalisiin sääntöihin, jolloin nämä
väitteiden ontologis-epistemologiset taustaolettamukset tulevat avoimempaan käsit-
telyyn.26  Selittävän ja konstitutiivisen lähestymistavan debatista poiketen kansainvälisen
politiikan rakenne-toimijakeskustelu ei ole “debatti” siinä mielessä, että rakenteiden
ja toimijoiden merkitystä korostavat tutkijat väittelisivät tulkintojensa paremmuudesta.
Joitakin rakenteiden asemaa korostavia tulkintoja on tieteenalalla esitetty, mutta
toimijapuoli ei ole saanut keskustelussa juurikaan konkreettista muotoilua. Pikemmin-
kin kysymys on ollut siitä, että joukko teoreetikkoja on väitellyt siitä, millainen tulkinta
parhaiten kuvastaisi rakenteiden ja toimijoiden vaikutusta toisiinsa.27

Tutkimus kytkeytyy osaksi sitä kansainvälisen politiikan tieteenalan kirjallisuutta,
jossa on pohdittu teknologian merkitystä ja vaikutuksia maailmanpolitiikassa. Tällöin
lähtökohta ei niinkään ole maailmanpolitiikan toimijanäkökulmassa, vaan huomio
kiinnittyy teknologiaan, tässä tapauksessa viestintäteknologiaan rakenteellisena tekijänä
tai hallinnan ulkopuolella olevana muutosvoimana, joka tuottaa toimijoille tietynlaisia
olosuhteita ja toimintaympäristöjä. Tässä suhteessa tutkimus edustaa lähtökohdiltaan
rakenteita painottavaa kantaa.

Viestintäteknologia, kuten mikään muukaan teknologia, ei ole inhimillisen toimi-
juuden ulkopuolella tai riippumaton sosiaalisista voimista. Tutkimuksen näkökulma
kuitenkin korostaa teknologian seuraamusten odottamattomuutta tai ennustamatto-
muutta: sitä, miten vaikea teknologian ja toiminnan seurauksia on ennakoida ja miten
instituution tai rakenteen tuottamat ilmiöt näkyvät yksittäisten kansainvälisen politiikan
toimijoiden tasolla.

Tieteenalalla käyty rakenteiden ja toimijoiden suhdetta käsittelevä keskustelu ei
ole kyennyt tuottamaan yleisesti hyväksyttyä tulkintaa niiden suhteesta. Se on kuitenkin
nostanut esille ontologisten, epistemologisten ja metodologisten kysymysten läsnäolon
ja huomioinnin tarpeen kaikessa teoretisoinnissa. Tieteenalalla käyty keskustelu on
myös osoittanut sen, että selitysten yksipuolinen redusointi vain rakenne- tai toimija-
tekijöihin ei ole tarkoituksenmukaista.

Vaikka tutkimus lähestymistavaltaan sisältää rakenteiden ja toimijoiden suhteeseen
liittyvää tematiikkaa, ei se pyri tuottamaan kannanottoa luvussa esiteltyyn metateoreet-

26 Hollis – Smith 1990, 188; Carlsnaes 1992, 246.
27 Gould 1998, 83.
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tiseen rakenne-toimijakeskusteluun. Päämääränä on pikemminkin metateoreettisesta
perustastaan tietoisen tulkinnan tuottaminen eräästä rakenteiden ja toimijoiden
vuorovaikutuksen esimerkkitapauksesta.

1.2. Retorinen lähtökohta

1.2.1. Kuvat ja sanat

Tutkimuksessa on siis kysymys kahden erilaisen tutkimusaineiston yhdistämisestä.
Yhtäältä analysoitavana aineistona on kahden maailmanpolitiikan toimijan tuottamat
retoriset kannanotot eli se, miten Suomi ja Norja argumentoivat miinakantaansa,
minkälaisia käsitteitä ne käyttivät, miten ne perustelivat ja oikeuttivat omaa politiik-
kaansa. Tätä aineistoa tarkastellaan toisaalta miinakysymystä käsittelevien lehtikuvien
ja miinojen vastaisten kansalaisjärjestöjen tuottaman kuvamateriaalin taustaa vasten.
Tarkoituksena on selvittää, missä määrin ja millä tavalla valtioiden retoriikka on ollut
responsiivista suhteessa kuvamateriaalin edustamaan kansainväliseen julkisuuteen.

Kantava ajatus metodisessa sovellutuksessa on, että valtioiden miinoja koskeva
poliittinen retoriikka ja miina-aiheinen kuvamateriaali kuvastavat aikamme maailman-
politiikan dynaamisuutta ja että ne ovat yhteensovitettavissa semioottisten apuvälineiden
kautta. Tällöin yhdistäväksi tekijäksi materiaalien välille nousee sekä kuvien että
puheen ikonisuus. Ikonisuutta tarkastelemalla on mahdollista saada viitteitä siitä,
millä tavalla ja missä määrin valtioiden miinaretoriikka heijastaa miinakysymykseen
liittyvää kansainvälistä julkisuutta.

Tutkimusaineiston kaksijakoisuus johtaa sekä retorisen että semioottisen lähesty-
mistavan käyttöön, jotka puolestaan ovat yleisesti sanottuna tekstintulkinnan osa-
alueita. Näistä edellinen kohdistaa huomion tekstin tuottamisen prosessiin ja
jälkimmäinen tässä tapauksessa siihen, miten ihminen tulkitsee erilaisia merkkejä.28

Seuraavassa keskitytään poliittisen retoriikan sekä kuvamateriaalin tutkimuksen
lähtökohtiin ja siihen, miten niiden yhteensovittaminen on käytännössä mahdollista.

28 Semiotiikan puitteissa voidaan yhtä hyvin tarkastella myös retorista ulottuvuutta, jolloin näkökulmana
on se, miten erilaisia “merkkejä” käytetään. Apunen 1991, 32–33.
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1.2.2. Tulkinta

Yhteiskuntatieteen omaleimainen problematiikka suhteessa humanistiseen perin-
teeseen ja selittävään traditioon tulee luontevimmin esille sekä selittämisestä että
ymmärtämisestä elementtejä omaksuneen tulkinnan käsitteen kautta. Tulkinnassa
tutkimuskohteeksi ymmärretään ilmauksia erilaisista ilmiöistä, jotka ovat viime
kädessä ontologisesti ulkopuolellamme ja siten meille tavoittamattomissa. Ilmaukset
toimivat siis merkkeinä jostakin.

Tällainen ilmaisu ei peilin lailla uskollisesti heijasta ilmiötään, vaan sillä on
itsenäinen, kohteesta riippumaton olemassaolo. Kyseessä voi olla esimerkiksi har-
hautus, jota käyttäytymisellä voidaan jostakin syystä tavoitella. Siten tietynlainen teksti
tai käyttäytyminen ei ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa lyö lukkoon sisältöä vain
yhdellä tavalla ymmärrettäväksi, vaan se voidaan aina tulkita monilla eri tavoilla –
sanotussa tai tehdyssä on aina enemmän merkityspotentiaalia kuin sen yksiselitteinen
ymmärtäminen edellyttää. Vastaavasti muotonsa saaneen tekstin ilmeisen näkyvän
sisällön ja sen merkityksen välillä ei ole mitään determinoitunutta suhdetta, vaan
suhde on avoin. Tällöin huomio kiinnittyy siihen, mitä teksti ilmaisee ja missä
kontekstissa.

Lähtökohtana tulkinnan korostamisessa on siis ajatus, että kielen käyttö eli
puhunta on avainasemassa “maailman” tapahtumien ja toimijoiden luomisessa; asiat
syntyvät kieltä käyttävien ihmisten muotoilemissa kertomuksissa, tulkinnoissa ja
yksittäisistä kertojista irrallaan elävissä diskursseissa.

Kun filosofiseksi lähtökohdaksi hyväksytään ajatus, että määräytymättömät
ilmaukset ovat mielekkäitä ihmistieteen tutkimuskohteita, nousee tekstintulkinta eri
versioissaan aineiston luonnolliseksi lähestymistavaksi. Niiden lähtökohtana on aina
merkki (sign), merkkien järjestelmät teksteinä sekä niiden käyttökontekstit. Tekstin-
tulkinnallisen tradition pohjalta näitä lähtökohtia voidaan lähestyä retorisesta,
hermeneuttisesta ja semioottisesta näkökulmasta käsin. Näiden tulkintateorioiden
tarkoituksena on valottaa sitä, miten tekstit ja muut viestinnän tuotokset syntyvät ja
avautuvat laatimisen ja tulkinnan akteissa.29

Tällöin tutkimuskohteeksi asettuvat erityisesti kirjoitetut, pysyviksi muuttuneet
tekstit. Kuten edellä tuli esille, tällaisilla ilmauksilla on aina väistämättä useita

29 Apunen 1991, 29.
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potentiaalisia merkityksiä. Tämä puolestaan johtaa monenlaisiin tapoihin lukea
“teksteiksi” muotoutuneita ilmauksia ja myös tekstien tulkinnan sääntöjen, kaanonien
ja menettelytapojen tarpeeseen. Tällöin huomio kiinnittyy myös argumentoinnin
diskursiivisiin taustoihin eli siihen, millaisissa kielenkäytön järjestelmissä tai diskur-
siivisessa kentässä ilmauksia tuotetaan.30

1.2.3. Retoriikka “tulkinnan” lähestymistapana

Retoriikan merkityksellisyyttä korostava näkökulma kytkeytyy poliittisen filosofian
traditioon, jossa teemana on ollut merkitysten ja vaikutelmien tuottaminen sanojen tai
argumentoinnin avulla. Tämä traditio, joka ilmeni niin antiikin filosofien, klassisen
retoriikan kuin uuden ajan kirjoituksissa, katkesi 1500-luvulta alkaen filosofien ja
politiikan teoreetikkojen kuten Descartesin, Rousseaun ja Locken alkaessa kiinnittää
huomiota asioiden olemukselliseen puoleen ja “todelliseen tilaan”, eikä merkitysten
tai vaikutelmien maailmaan, jota alettiin väheksyvästi pitää ontologisesti todellisuudelle
vieraana “pelkän retoriikan” maailmana. Luonteenomaista muutokselle oli sanojen ja
tekojen erotteleminen toisistaan ainoastaan aktuaalisten tekojen ollessa mielekkäitä
tutkimuskohteita. Vasta viime vuosikymmeninä traditio on uudelleen noussut esille
politiikan tutkimuksessa, osittain realistisen ajattelun kritiikin myötä ja osittain
“uuden retoriikan” noustua varteenotettavaksi lähestymistavaksi ihmistieteissä.31

Suhteessa politiikkaan retoriikkaa voi käsitellä sekä aspektina tutkimuskohteesta
että tutkimusmetodina – molemmat ovat tämän tutkimuksen kannalta kiinnostavia.32

Aspektina tutkimuskohteesta retoriikka merkitsee näkökulmaa, jossa kielen toimin-
nallinen elementti nostetaan huomion ja mielenkiinnon kohteeksi.33  Tämän näkökul-
man taustalla on edellä esitelty kritiikki politiikan tutkimuksessa pitkään vallinnutta
käsitystä vastaan, että retoriikka on pelkkiä sanoja, ei tekoja – tämän sanojen ja
tekojen erottelun ovat filosofiset ja lingvistiset suuntaukset kiistäneet. Myös sanat,
ilmaisut, tekstit ym. ovat toimintaa ja pikemminkin voidaan kysyä, onko yleensä

30Apunen 1995, 8.
31 Perelman – Olbrechts-Tyteca 1969, 1–4; Perelman 1996, 13–15.
32Palonen 1997, 75.
33 Palonen 1997, 2.



62 SODAN KAIKUJA

olemassa “puhdasta” toimintaa josta puuttuisi kielellinen ulottuvuus.34  Tässä mielessä
retorinen argumentointi on ennen muuta toimintaa.35

Tutkimuksellisena suuntauksena retoriikka on tekstintulkinnan osa-alue. Voitaisiin
sanoa, että kun hermeneutiikassa eri tavalla versioiden pohditaan sitä, miten merkitys
syntyy tulkinnassa, niin retoriikan näkökulmana on suuntautua tekstin syntymisen ja
merkityksen antamisen prosessiin. Käytännössä ei kuitenkaan ole mahdollista erottaa
mitään yhtä varsinaista retorista tutkimusmetodia. Tutkimuksellisena kielenä retoriikka
jakautuu niin moniin idiomeihin ja sen rajat muihin tutkimusotteisiin ovat niin
liukuvia ja diffuuseja, että on mahdotonta tarkkaan sanoa mikä on “retoriikkaa”.36

Tekstianalyyttisen retoriikan taustalla on platoninen traditio ja eron tekeminen
käytännöllisen (techne) ja teoreettisen järjen (episteme) välillä. Kun teoreettisen
järjen puitteissa painottui pyrkimys logiikan keinojen avulla tuottaa verifioitavia
väittämiä, oli käytännöllisen järjen metodina keskusteleva harkinta oikean toimintatavan
valitsemiseksi tilanteessa, jossa ei ollut selkeästi yhtä oikeata toimintavaihtoehtoa.
Tämän prosessin tavoitteena oli osallistujien vakuuttaminen (ja vakuuttuminen)
argumentoinnin avulla.37

Seurauksena on ollut pysyvä jännite käytännöllisen ja teoreettisen järjen välillä.
Ihmistieteissä teoreettisen järjen ideaali sai viimeistään uudella ajalla yliotteen
huipentuen positivistisessa tieteenfilosofiassa, jonka ohjelmassa korostui käytännöllisen
ongelmanratkaisun sijasta loogisesti pitävien teoreettisen mallien hahmottaminen.

Retorisen lähestymistavan lähtökohtana on, että keskeisiä ihmistieteen kysymyksiä
ei voi ratkaista vetoamalla auktoriteetteihin (jota ajatusta hermeneutiikassakin vastus-
tetaan). Toisaalta asioille ei myöskään ole olemassa erityistä filosofista, eksistentiaalista,

34 Siten politiikka nivoutuu erottamattomasti kieleen. Kuten Palonen ilmaisee: “Politiikkaa ‘tekojen’
ilmiönä ympäröivät sanat edestä ja takaa, ts. toiminnalla on korrelaattinaan sekä ohjelmia ja suunnitelmia
että kertomuksia ja tutkimuksia. Voidaankin väittää, että kaikella politiikalla on jonkinlainen tekstuaalinen
referenssinsä, jonka tunnistaminen ja täsmentäminen on perusedellytys politiikan ilmiön tunnistamiselle”.
Palonen 1987, 20.
35 Palonen 1997, 77–78. Tällaiset viime kädessä retoriset käytännöt ovat arkipäiväisiä niin
luonnontieteissä kuin ihmistieteissäkin, sillä tiedemaailmassakin pelkät “faktat” puhuvat harvoin
puolestaan; hyväkin tieteellinen teoria tai löydös edellyttää yleensä myös argumentointia ja vakuuttamista
tullakseen hyväksytyksi. Juuri tällainen oikeiden kantojen etsiminen moniulotteisissa kysymyksissä ja
siihen liittyvä toisten ihmisten vakuuttaminen argumentoimalla on klassinen politiikan tehtävä.
36Palonen 1997, 3. Usein keskeisinä “uuden retoriikan” edustajina pidetään Chaïm Perelmania,
Stephen Toulminia ja Kenneth Bourkea. Ks. Summa 1996.
37 Perelman 1996, 15.
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teologista tai muuta perustaa, johon voitaisiin viitata. Pikemminkin argumentointi –
erilaisten kantojen esittäminen ja puntarointi – on oikea keino epätietoisuuden
ratkaisemiseksi tai kannan määrittelemiseksi. Tässä suhteessa retoriikalla on selvä
yhtymäkohta pragmatismiin.

Kuitenkin retorisessa lähestymistavassa pystytään välttämään relativismin pulma,
että kaikki kannat ovat yhtä hyviä ja sellaisina vertailukelvottomia, koska argumentoinnin
dialektisessa prosessissa esitetyt kannat joutuvat kritiikin kohteeksi ja vain taivutte-
levimmat niistä nousevat etualalle. Siten retoriikka laajentaa mahdollisen piiriä
tieteellisessä keskustelussa siirtämällä totuuden ajatusta väitteiden loogisesta osoitta-
misesta toisen ja itsen vakuuttamisen puolelle. Näiden ominaisuuksiensa takia retoriikka
operoi jossakin määrin alueella, jonne perinteinen tieteellinen tieto ei ylety.38

Retoriikan tavoitteena ei ole pyrkimys päästä asioiden varsinaiseen olemukseen
tai argumentoijan sisäiseen tilaan tai intentioihin, joita kieli “peilaisi ulos”. Pikemminkin
huomio kiinnittyy sosiaalisena toimintana ilmenevään merkitysten tuottamiseen ja
tuottamisen keinoihin.

Tavallaan retorinen konteksti on luonteeltaan strateginen. Näkökulmana siinä
on, että toimijoilla on positioita, josta käsin he esittävät väitteitä, taivuttelua, oikeutta-
mista, kritiikkiä ja asioiden esiintuomista ja kätkemistä. Kyse ei kuitenkaan ole vain
strategisesta pelistä, sillä laajempi yhteiskunta historioineen tarjoaa lingvistiset polut
ja alustan pelaajille. Vastaavasti retoriset “pelit” tuottavat sosiaalista todellisuutta.39

Siten merkitysten tuottaminen on aina seurausta vallitsevista käytännöistä ja itse
vahvasti seurauksellista.

1.2.4. Valtioiden poliittinen retoriikka aikamme maailmanpolitiikassa

Tutkimuksen retorisen aineiston sisältönä ovat kahden valtion ajankohtaista aihepiiriä
käsittelevät poliittiset julkilausumat: ulkopoliittiset kannanotot, lausunnot ja linja-
puheet. Tavallisesti tällaisen aineiston tehtävänä on juuri maan poliittisen johdon
julkisen kannan välittäminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle suhteessa kulloinkin
ajankohtaisiin asioihin. Tällainen muodollinen ja julkilausumanomainen aineisto on

38 Palonen – Summa 1996, 64–65.
39Jokinen – Juhila – Suominen 1999.
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näennäisestä kaavamaisuudestaan ja epäproblemaattisuudestaan huolimatta kiinnos-
tava tutkimuskohde.

Valtioiden harjoittama poliittinen retoriikka sisältää tyypillisesti merkityksiä ja
viestejä eri tahoille, esimerkiksi kotimaiselle ja kansainväliselle yleisölle ja toisille
kansainvälisen politiikan toimijoille. Kyseessä on latautunut ja hienovarainen kielen-
käytön alue, jossa pienetkin painotuksen vaihtelut saattavat olla tärkeitä.40  Samaan
ajatukseen viittaavat Leiwo ja Pietikäinen, joiden mukaan poliittiset julkilausumat:
“...ovatkin siirtoja diplomaattien kielipeleissä, joissa harjaantunut pelaaja tai analysoija
voi tehdä päätelmiä julkilausumien muutoksia ja sanavalintoja vertaamalla”.41  Asian
voi muotoilla myös niin, että tällaiset tekstit edustavat tietynlaista kielenkäytön tapaa
tai koodia, jota voidaan kutsua diplomaattiseksi. Tällaisen diplomaattisen koodin
sisällä vallitsee oma merkitysmaailmansa, jossa tietyt ilmaisut ja sanankäänteet
sisältävät omia kielenkäytön sisällä vakiintuneita merkityksiään. Vastaavasti niiden
“oikea” tulkinta edellyttää asiantuntemusta diplomaattisen koodin luonteesta.

Poliittisella retoriikalla pyritään uskottavuuteen. Tässä mielessä siitä voi puhua
“vakavana” puhetapahtumana – sillä pyritään antamaan vaikutelma, että lausunnon
esittäjä on sanojensa takana ja tosissaan. Sellainen ulkopoliittinen puhe, jonka takana
esittäjä ei näyttäisi olevan tai joka olisi rakenteeltaan vakiintunee diplomaattisen
koodin kaavasta poikkeava tai epäjohdonmukainen, olisi esittäjänsä kannalta vahin-
gollista. Siten tutkittavista lausunnoista voi olettaa löytyvän tietyn kantavan yhteisen
rungon tai maailmankuvan huolimatta siitä, että niitä esittää usea eri henkilö.

Retoriikan “vakavuuden” perustana ja lähtökohtana on olettamus ulkopoliittisen
aineiston erityisluonteesta. Klaus Törnuddin mukaan maan ulkopolitiikan julkinen
osa voidaan joka hetki määritellä siten, että se käsittää kaiken mitä ulkopoliittisista
kysymyksistä on virallisesti ja julkisesti lausuttu ja mitä ei ole muutettu tai peruutettu
tai mitä tapahtumien kulku ei ole tehnyt vanhentuneeksi. Kaikki sanoin ilmaistu on
julkista omaisuutta. Se on näin ollen on the record ja hallitus vastaa siitä. Näin on
riippumatta siitä missä sanat on lausuttu ja keitä on ollut läsnä.42

Tämän tutkimuksen kannalta valtioiden oman aikamme maailmanpolitiikan
kysymyksiin liittyvän retoriikan keskeinen piirre on se, että se on tuotettu olosuhteissa,

40Aihepiiristä laajemmin ks. Esim Cohen 1987.
41 Leiwo-Pietikäinen 1996, 92.
42Törnudd 1982, 10–11.



LÄHTÖKOHDAT JA TUTKIMUSMENETELMÄ 65

joissa maailmanpolitiikka on olennaisesti kansalaisille viestintäteknologian välittämää.
Nykyaikainen mediamateriaali muuttaa ihmisten tapaa ymmärtää maailmanpolitiikkaa;
uuden viestintäteknologian ansiosta kansalaiset kokevat maailmanpolitiikan tapahtumia
aikaisempaa välittömämmin. Tällöin myös retoriikan harjoittamisen olosuhteet muuttu-
vat. Valtioiden argumentoinnissa tämä ilmenee mm. siinä, että tutkittava poliittinen
retoriikka on usein reagointia ei-viralliseen, esim. journalistiseen tietovirtaan. Tätä
asetelmaa käsitellään yksityiskohtaisemmin luvuissa 2 ja 3.

Nykyajan maailmanpolitiikan välittyminen joukkoviestinten kautta tuottaakin
juuri poliittisen retoriikan kannalta potentiaalisesti pulmallisen tilanteen: argumen-
toinnin kohdeyleisö, joka perinteisessä diplomatiassa on ollut toiset maailmanpolitiikan
toimijat, on tänä päivänä epäselvä. Kannanotot tulevat viestimien kautta laajan yleisön
arvioitaviksi ja mahdollisesti kritisoitaviksi. Tämä johtaa erilaisten tulkintamahdolli-
suuksien ja myös väärinkäsitysten lisääntymiseen. Ennalta-arvaamaton tilanne syntyy
siitä, kun oikeastaan vain diplomaattisella koodilla tuotetut ja koodin asiantuntijoille
tarkoitetut viestit leviävät joukkoviestimien avustuksella laajoille ihmisjoukoille.
Tällöin retoriikan yleisöksi tulee eräänlainen universaaliyleisö.43

Analysoinnin kohteena käsiteltävä materiaali on sisällöltään rikasta koska se
sisältää runsaasti tarkoituksellisia ja korostettujakin arvolausumia, kannanottoja,
kehotuksia ja vaihtelevassa määrin avoimia viestejä eri tahoille. Tässä mielessä on
haastavaa pyrkiä tekstin pintakerroksen alle ja etsiä tekstien välisiä tai niiden sisäisiä
ristiriitaisuuksia ja kiinnittää huomiota tapoihin, jolla tiettyjä asioita nostetaan esille
ja vaihtoehtoisia näkökantoja ja tulkintamahdollisuuksia on pyritty peittämään.

43 Vrt. Kuusisto 1996, 276. Toisaalta tällainen yleistä kehitystä koskeva väittämä täytyy esittää sellaisella
varauksella, että diplomaattisen koodin käyttäjien piirissä tapahtuu myös oppimista ja sanoman
sovittamista kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi. Politiikan toimijoilla on luonnollisesti myös vapaus
päättää omista puheistaan.

Chaïm Perelmanin retoriikassa puhutaan paljon puhujan ja yleisön suhteesta ja retoriikan ns.
universaaliyleisöstä. Ajatus nykyaikaisen viestintäteknologian tuottamasta universaaliyleisöstä muodostuu
kuitenkin Perelmanin retoriikan kannalta ongelmalliseksi. Nimittäin perelmanilaisessa katsannossa
“universaaliyleisö” on hieman harhaanjohtavasta nimestään huolimatta puhujan mielessään luoma
käsite, joka perustuu hänen omille kokemuksilleen ja tiedoilleen. Siten se on kulttuuri-, aika- ja
paikkasidonnainen standardi, kun taas nykyaikaisen teknologian tuottama universaaliyleisö on monissa
tapauksissa todella aidosti universaali, eikä välttämättä jaa retoriikan tuottajan kulttuurista arvoperustaa,
jonka takia retoriikka saattaa helpommin tulla esim. väärinymmärretyksi. Ks. Perelman – Olbrechts-
Tyteca 1969, 31–33; Perelman 1996, 20–21.
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1.3. Tutkimusaineisto

1.3.1. Kuvamateriaalin valinnan perusteet

Luvussa 3 esitellään joitakin otoksia henkilömiinailmiötä käsittelevästä kansainvälisestä
kuva-aineistosta. Miinailmiölle on ominaista useita vuosia jatkunut kansainvälinen
julkisuus erilaisissa tiedotusvälineissä ja miinoihin liittyvä aineisto on ollut ahtaastikin
määriteltynä tavattoman laajaa. Tästä syystä aineistosta on täytynyt valita joillakin
kriteereillä osia tai esimerkkejä tarkasteltaviksi. Tutkimuksessa tämä esiteltävien
miinakuvien valikointi on tapahtunut ikään kuin kaksivaiheisen prosessin kautta.
Ensimmäisellä tasolla valinta kohdistui tiettyihin toimijoihin ja niiden tarjolla olevaan
kuvarepertuaariin eli siihen, mistä lähteistä tutkimuksessa esitettävät kuvat valikoidaan.
Toisella tasolla valittujen toimijoiden tarjolla olevasta aineistomateriaalista on nostettu
esille muutamia yksittäisiä esimerkkejä edustamaan koko tarjolla olevaa materiaalia.

Ensimmäisellä tasolla mediassa olevia miinoja koskevia sisältöjä on päädytty
tarkastelemaan keskittymällä yhtäältä neljän kansainvälisesti tunnetun aikakauslehden,
Timen, Newsweekin, Der Spiegelin ja Le Pointin miinoja käsittelevään kuvamate-
riaaliin ja toisaalta miinojen kieltämiseen pyrkineiden keskeisten ei-valtiollisten
järjestöjen tuottamiin Internet-kampanjakuviin.

Mainitut aikakauslehdet ovat kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja. Niillä on
laaja lukijakunta niin kotimaissaan kuin ilmestymisalueidensa ulkopuolellakin ja
lehtien esiin nostamia teemoja seurataan usein kansainvälisellä mielenkiinnolla.
Toisaalta jokainen käyttää melko runsaasti kuvia juttujensa mukana. Yksikään niistä
ei ilmesty Norjassa eikä Suomessa, joten näiden maiden kannalta niiden voidaan
sanoa edustavan vakavasti otettavaa kansainvälistä julkisuutta.44

Jokainen aikakauslehti on myös käsitellyt henkilömiinakysymystä jutuissaan
vähintään kerran. Tätä tutkimusta varten on kartoitettu näiden viikoittain ilmestyvien
lehtien numerot vuosilta 1995, 1996, 1997 ja 1998. Valokuvallisia miina-aiheisia
juttuja on lehdissä tuona aikana ollut yhdestä (Der Spiegel) kolmeen (Time,
Newsweek). Palsta-alaltaan laajimmat reportaasit ovat olleet englanninkielisissä
lehdissä.

44 Valokuvamateriaalin vähyys oli keskeinen syy siihen, että joukko arvovaltaisia julkaisuja kuten Le
Monde diplomatique jätettiin tarkastelun ulkopuolelle.
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Vastaavasti useat luonteeltaan humanitaariset ja erityisesti miinojen vastaiseen
toimintaan erikoistuneet järjestöt esittelevät Internet-kotisivuillaan miinaongelmaa
käsittelevää kuvamateriaalia. Tutkimusta varten on valittu muutamien keskeisten
järjestöjen kotisivuja: nämä ovat miinojen vastaisen toiminnan kattojärjestö ICBL
(http://www.icbl.org), Kansainvälinen Punaisen Ristin komitea (http://www.
icrc.org), One World -järjestö (http://www.oneworld.org) ja kanadalainen Mines
Action Canada -järjestö (http://www.minesactioncanada.org). Järjestöt eivät siis ole
välttämättä keskittyneet toiminnassaan yksinomaan miinojen vastaiseen toimintaan,
mutta miinakampanjointi on kuitenkin ollut tärkeä osa niiden toimintaa.45

Jos valitut aikakauslehdet edustavat kansainvälistä tunnettavuutta ja arvostetta-
vuutta, tuo yllämainittujen järjestöjen kuvamateriaali otantaan mukaan viestimien
sisällön tuottajien moninaisuuden näkökulman. Internet-aineiston liittäminen mukaan
tutkittavaan aineistoon toteuttaa myös nykyaikaisen viestintäteknologian huomioimisen
tarvetta. Tarkastelemalla yhdessä tärkeiden kansainvälisten aikakauslehtien miinakuvia
sekä keskeisten miinojen vastaisten järjestöjen Internet-materiaalia voidaan uskottavasti
sanoa, että kyseessä on edustava osaa kansainvälisestä julkisuudesta.

Aineistovalinnan toisella tasolla huomio kiinnittyy siihen, mitä kuvia näiden
toimijoiden tarjolla olevasta aineistomassasta valitaan. Kahdeksan toimijan miinoja
koskevaa aineistomassaa voisi kuvailla siten, että miina-aiheisia lehtikuvia on valituissa
julkaisuissa tutkittavalta ajalta melko rajoitetusti ja Internet-materiaalia taas on
valittujen järjestöjen sivuilla ollut tarjolla varsin mittavasti; pelkästään ICBL:n ja
Punaisen ristin kotisivuilla on tarjolla kymmeniä tai satoja miinakuvia.46

Jokaisesta lähteestä on valittu lähempään tarkasteluun yksi miina-aiheinen kuva.
Valikoinnin perusteena kahdessa kuva-aineistolähteessä on ollut pyrkimys tuoda
esille julkisuudessa liikkuneen miinamateriaalin tyypillisiä piirteitä siten, että itse
ilmiön keskeisiä ominaisuuksia nousee esille. Kuvallisen miina-aineiston esittelyn

45 Tarkemmin sanottuna ICBL ja Mines Action Canada ovat nimensä mukaisesti erikoistuneet
henkilömiinojen kansainvälisen kieltämisen tavoitteluun. One World -järjestö on taas brittiläisperäinen
1500 organisaatiosta koostuva yhteisö, joka on omistettu globaalin kansalaisyhteiskunnan aatteen
edistämiselle Internetissä. Kansainvälinen Punainen Risti taas on käynyt miinojen vastaista kampanjaa
1990-luvun alkupuolelta lähtien. Ks. www.oneworld.org; www.icrc.org.
46 Useat kansalaisjärjestöt pitävät kotisivuillaan miina-aiheisia kuvagallerioita, jotka esimerkiksi
ICBL:n tapauksessa vielä avautuvat alagallerioiksi. Tämä viittaa osaltaan siihen, että kuvamateriaalin
käyttö on järjestöjen piirissä katsottu merkittäväksi vaikuttamisen välineeksi; paikoitellen kuvia
kutsutaankin kotisivuilla “kampanjaresursseiksi”. Ks. esim. www.icbl.org.
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tarkoituksena on havainnollistaa konkreettisesti teknologian tuottamaa aikamme
maailmanpolitiikan kokemuksellisuutta. Edellä eriteltyjen kahdeksan toimijan kuvien
lisäksi kolmannessa luvussa on mukana joitakin miinakysymystä käsitteleviä uutiskuvia
esimerkiksi kansainvälisiltä uutistoimistoilta.

1.3.2. Kahden pohjoismaan miinaretoriikka

Vastaavasti luvut 4 ja 5 sisältävät poliittisen retoriikan analyysiä. Niissä tutkittavana
tekstimateriaalina on keskeinen norjalainen ja suomalainen henkilömiinakysymykseen
liittyvä argumentointi vuosilta 1995–2001. Kahden maan tuottaman miinaretoriikan
valinta on ollut pienemmästä aineistomäärästä ja lähteiden määrän rajallisuudesta
johtuen kuvamateriaalin valintaa yksinkertaisempaa.

Norjalaisen retoriikan keskeisenä lähteenä tutkimuksessa on Norjan valtionhal-
linnon sähköinen Odin -tietopalvelu, jota koordinoi maan työvoima- ja hallintominis-
teriö (Arbeids- og administrasjonsdepartementet, AAD). Tietopalvelu otettiin koe-
käyttöön elokuussa 1995 ja vakituisesti se on ollut toiminnassa vuodesta 1997 lähtien.
Palvelin on virallisesti keskeinen sähköinen tietolähde ministeriöiden ja pääministerin
kanslian toiminnasta.47  Palvelimen kautta on mahdollista suorittaa hakuja annetuilla
hakusanoilla. Esimerkiksi “miinat”-hakusana tuottaa joitakin kymmeniä niin norjan-
kuin englanninkielisiä dokumentteja (keskeiset tekstit on käännetty myös englanniksi);
joukossa on johtavien poliitikkojen ja virkamiesten puheita eri kansallisilta ja kansain-
välisiltä foorumeilta, ministeriöiden tiedotteita sekä erilaisia muita asiakirjoja kuten
sopimuksia ja mietintöjä. Palvelimen virallisen aseman ja laajan kattavuuden vuoksi
sen kautta saa edustavan kokonaiskuvan norjalaisesta miinaretoriikasta 1990-luvun
puolivälistä alkaen. Ei ole syytä olettaa, että mitään tärkeää julkisesti esitettyä kannan-
ottoa olisi jätetty siitä pois.

Varsinainen analysointi on molempien maiden kohdalla rajoitettu sellaisenaan
julkaistuihin puheisiin, haastatteluihin ja aihepiiriä koskeviin selontekoihin eli aineis-
toon, jossa valtioiden edustajat ovat ilman toimituksellista lyhentelyä käsitelleet
miinakysymystä sellaisenaan tai jonkun laajemman kysymyksen osana.

47 Lisätietoja Odinista ks. www.odin.dep.no
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Suomalainen miinaretoriikka on taas koottu useammasta lähteestä. Perinteinen
aineistolähde on ollut vuosittain ilmestyvä Ulkopoliittisia lausuntoja ja asiakirjoja
kokoomateos, johon on nimensä mukaisesti koottu aihealueittain keskeisten polii-
tikkojen ja diplomaattien puheita ja lausuntoja kuluneen vuoden ajalta. Lisäksi
valtioneuvoston kotisivuilla (www.vn.fi) on ollut väitöskirjaa laadittaessa koekäytössä
Odinin kaltainen palvelin, jonka kautta on ollut mahdollista tehdä hakuja; tätä kautta
on esille tullut esimerkiksi puolustusministerin puheita, turvallisuuspoliittisia
selontekoja ja poliitikkojen sanomalehtihaastatteluja. Kolmas suomalaisen aineiston
kokoamislähde on ollut Tampereen yliopiston kirjaston YK-kokoelma, josta löytyy
maamme edustajien puheita maailmanjärjestön kokouksissa. Kirjavuudestaan
huolimatta aineiston hakuprosessi on tuottanut miinoja koskevia lausuntoja kaikilta
tutkittavana aikana keskeisiltä ulko- ja puolustuspolitiikan kanssa tekemisissä olleilta
toimijoilta, eikä suomalaisenkaan aineiston kohdalla ole aihetta olettaa, että mikään
keskeinen miinakannanotto olisi jäänyt huomaamatta.

Aineiston luonteen ja erityispiirteiden käsittelyn jälkeen huomio kiinnittyy seuraa-
vaksi tutkimuksen ydinproblematiikkaan: kuinka tarkastella viestintäteknologian
nopean kehityksen aiheuttamaa muutosta aikamme maailmanpolitiikassa valtioiden
harjoittaman poliittisen retoriikan kautta? Ratkaisua kysymykseen lähdetään seuraa-
vassa etsimään kielen kautta tarkastelemalla retoriikkaa kielen aktiivisena käyttönä,
joka tapahtuu tietyssä kontekstissa.

1.4. Retoriikka kontekstissa tapahtuvana puhuntana

Edellä tuli esille ajatus, että retoriikkakin on toimintaa. Tällainen kielen aktiivinen
käyttö eli puhunta voi olla myös sosiaalinen voima erilaisissa tilanteissa. Sen merkityksen
tutkiminen edellyttää puheiden yksilöllisen ja kollektiivisen elementin huomioon
ottamista.

Perustana ajatukselle kielestä toimintana on J.L. Austinin teoria puheakteista.
Austinin mukaan yksittäinen puhuja muodostaa kuvan yksittäisestä objektista reettisen
aktin (rhetic act) kautta. Aina kun jotakin sanotaan, tapahtuu Austinin mukaan
kolmenlaisia akteja; foneettisia, faattisia ja reettisiä. Foneettinen akti tarkoittaa
tiettyjen äänten tuottamista. Faattinen akti puolestaan viittaa sanojen tai niiden osien
tuottamiseen jotka kuuluvat johonkin sanastoon ja joissa on kieliopillinen ulottuvuus.
Reettisessä aktissa taas näillä sanoilla on enemmän tai vähemmän selkeästi määrittynyt
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merkitys (sense) ja viittauskohde (reference). Näiden ominaisuuksiensa kautta
reettinen akti sisältää aina jonkinlaisen viittauksen johonkin jo olemassa olevaan.
Reettisyys on kieliopillisen kielen (language) sijasta puheen (speech) ominaisuus;
tyypillinen ongelma sen esiinnostamisessa on, että se on vaikeasti ymmärrettävä tai
epäselvä.48

Austinin mukaan tietynlaisen kielen käyttäminen tarkoittaa samalla puheaktien
tuottamista; sitä, että esimerkiksi annetaan määräyksiä tai esitetään kysymyksiä.
Näissä akteissa viitataan johonkin tai väitetään jotakin. Olennaista on, että jakoa
sanojen ja tekojen välille ei voi tehdä, vaan kaikki “sanat” ovat jo myös tekoja,
puheakteja. Jotta puheella olisi tällainen “aktimerkitys” ja jotta puheakti voisi ylipäätään
tapahtua, täytyy sen suorittajana olla ensinnäkin mentaalinen subjekti, kuten tässä
tapauksessa “valtio” ja toisaalta se täytyy suorittaa tietyn kielellisen asetelman vallitessa.
Siten puheaktin vakavuus riippuu siitä onko se suoritettu oikeanlaisissa olosuhteissa.49

Austinin mukaan yksittäisiä puheakteja voi käsitellä ja luokitella niiden vakavuus-
asteen mukaan. Hän luokittelee “vakavat” puhetapahtumat kolmeen kategoriaan:
Lausunto (statement) ymmärretään perinteisesti tyypilliseksi deskriptiiviseksi lauseeksi,
jossa kuvataan jokin asiain tila tai lausutaan jokin fakta. Tällainen lausunto voi
todennettavalla tavalla olla paikkaansapitävä tai väärä.50

Konstatiiville (constative) taas on ominaista, että se ilmaisee ne olosuhteet, joissa
lausunto on tehty tai ne varaukset, joita lausuja haluaa esittää. Konstatiivisuus on
tyypillistä tässä tutkittaville valtioiden edustajien kannanotoille – viitteellisellä tavalla
puhuja puhuu jossakin tietyssä ominaisuudessa ja siten se mitä hän nyt esittää, on
ymmärrettävä juuri tässä puitteessa.51

Kolmantena puhetapahtuman vakavuusasteena Austin esittää performatiivin
(performative). Performatiivi on suorittava puhetapahtuma, jolloin tietyn asian ilmai-
seminen on itsessään teko tai osa tekoa. Puhuja voi esimerkiksi esittää virallisen
poliittisen kannan tai julistaa valtuuksiensa perusteella jossakin tilanteessa jotakin

48 Austin 1975, 95.
49 Austinin puheaktiteoria, ks. Austin 1975. Tähän liittyen John Searle esittää, että puheaktit tai
kielelliset aktit ovat itse asiassa ominaisia kaikenlaisille kommunikaatiotilanteille. Searle 1987, 16.
Sándor Hervey esittää, että huolimatta kielellisistä painotuksistaan puheaktiteoria itse asiassa nivoutuu
läheisesti yhteen semiotiikan kanssa. Hänen mukaansa puheaktiteorian käsitteet ovat yhtä hyvin
sovellettavissa ei-kielellisiin kommunikaatiotilanteisiin. Hervey 1982, 93–125.
50 Austin 1975, 2–4.
51 Austin 1975, 3.
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tapahtuneeksi.52  Siten performatiivilla virallisessa aineistossa on yleensä huomattavaa
poliittista merkittävyyttä. Performatiivit ovat puheakteista keskeisiä. Niitä ei arvioida
tulostensa perusteella – “perlokuutioina” – vaan sen perusteella, mitä niillä tehdään,
millaisen teon – “illokuution”– ne sisältävät: tällainen voi olla esimerkiksi lupaus tai
varoitus.53

Austinin (samoin kuin Ludwig Wittgensteinin ja brittiläisen historioitsija R.G.
Collingwoodin) kirjoituksiin perustuen Quentin Skinner tarjoaa käytännöllisemmän
lähtökohdan puheaktien ja laajemmassa mielessä tekstien tutkimiseksi. Skinnerin
mukaan tekstin merkityksen analyyttinen kuvailu tapahtuu kolmen tekstiä koskevan
erottelun avulla: ensinnäkin tulisi kysyä, mitä kirjoittaja tekstillä tarkoittaa. Toinen
kysymys on, mitä teksti itsessään sisältää. Kolmanneksi huomion pitäisi kiinnittyä
siihen, miten teksti avautuu lukijalle.54  Tässä tekstin historiallisen merkityksen
tutkimisessa huomio siis kiinnittyy tutkimuksen kannalta keskeisellä tavalla kielen
aktiiviseen käyttöön eli puhuntaan: skinneriläisessä näkökulmassa on kysymys siitä,
miten ja miksi sanoja käytetään, ei mitä sanat tarkoittavat sinänsä.55

Skinnerin lähtökohtana on siis tutkia tekstejä puhetekoina, joiden takana on
tiettyjä intentioita. Hän on pikemminkin kiinnostunut siitä, mitä tekijä ilmaisee
spesifillä illokuutiolla, kuin siitä, millaisia seurauksia, perlokuutioita teolla on.56

Siten Skinnerillä mielenkiinnon kohteeksi tulee ilmaisun “voima” (force), joka
täytyisi löytää tulkinnassa. Tämä voima ei ole välttämättä sidoksissa performatiivi-
muodon käyttöön, vaan illokuutioita voi ilmaista myös muilla tavoin. Skinnerin
keskeinen mielenkiinnon kohde on siis tekijän spesifistä intentiota tekstissä ilmaiseva
puheteko. Tästä hän käyttää usein termiä point. “Pointin” tutkiminen merkitsee
toiminnan ja siten myös politiikan tutkimista toimijan tilanteesta käsin.57

Austinin lailla Skinner huomauttaa, että ilmaisun voima tai “pointti” on suhteu-
tettava kysymys- ja keskusteluyhteyksiinsä.58  Konteksti ja konventiot eivät suinkaan

52 Austin 1975, 4–7.
53 Palonen 1997, 131.
54 Skinner 1976, 70–71.
55 Skinner 1969, 55.
56 Skinner 1972, 87. Näiden lisäksi Skinner, samoin kuin Austin, puhuu ilmaisujen lokutionäärisestä
aspektista, joka viittaa niiden kieliopilliseen ja loogiseen rakenteeseen.
57 Skinner 1969, 55.
58 Skinner 1974, 103.
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määrää puheaktia, vaan ne muodostavat toiminnalle taustan tai kehikon (framework),
jonka puheaktin pointti voi myös pyrkiä ylittämään. Toisin sanoen puheakti on aina
erityisellä tavalla suuntautunut johonkin tiettyyn tilanteeseen, se vastaa toimijan
merkittäviksi tulkitsemiin kysymyksiin ja sen pointti on tavallaan sitä merkittävämpi,
mitä profiloidumpi tai provokatiivisempi puheakti on. Tietysti on myös mahdollista,
että puhujan pointti käsitetään väärin tai että sen merkitys jää huomaamatta.59

Toisin sanoen esimerkiksi poliittisen retoriikan kaltainen vakava puhetapahtuma
edellyttää sosiaalisen konvention jotta se voitaisiin tunnistaa vakavaksi. Vastaavasti
puhetapahtuman merkityksen ymmärtämiseksi sitä ympäröivät sosiaaliset konventiot
on tunnettava. Vaikka konventiot eivät determinoi puheaktien sisältöä, eivät puheaktit
myöskään tapahdu sosiaalisessa tyhjiössä. Siksi tulkinnassa ei pitäisi keskittyä vain
tulkittaviin teksteihin, vaan myös niihin konventioihin, jotka vallitsevat niistä asioista
ja teemoista, joita teksti käsittelee. Tämä sääntö johtuu Skinnerin mukaan siitä, että
mikä tahansa kirjoittaja jolla on mitä tahansa intentioita, on pääsääntöisesti mukana
intentionaalisessa kommunikaatiossa. Riippumatta intentioiden muodosta niiden
täytyy olla luonteeltaan konventionaalisia, koska niiden täytyy olla tunnistettavissa
intentioiksi – jonkun kannan ajamiseksi kiistakysymyksessä, jonkun asian käsittelyssä
jne. Tästä puolestaan seuraa, että ymmärtääksemme mitä tietty kirjoittaja on tehnyt
käyttäessään tiettyä käsitettä tai argumenttia, meidän täytyy ensin saada jonkinlainen
ymmärrys niiden asioiden luonteesta ja laajuudesta, joita tällä käsitteellä tai argumentilla
on annetussa asiassa annettuna aikana. Skinneriläisessä tulkinnassa teksti ei siis ole
autonominen objekti, vaan kytköksissä tekijäänsä ja tämän aikomuksiin, jotka taas
kytkeytyvät osaksi vallitsevia sosiaalisia konventioita.60

Siten Skinnerin kontekstuaalitulkinnassa huomio kiinnittyy yksittäisten tekstien
tuottajasta laajempaan diskurssin ajatukseen. Vastaavalla tavalla tutkittava henkilö-
miinaretoriikkakin on sidoksissa aikakautensa kansainvälisen politiikan institutionaa-
lis-konventionaaliseen viitekehykseen. Ulkopolitiikan keskeiset diskursiiviset käsitteet
tai diskursiivinen tila, jossa valtiot ovat, eivät ole annettuja, staattisia tai samalla tavalla

59 Palonen 1996, 145. Skinner korostaakin tässä mielessä kielen merkitystä sosiaalisen muutoksen
potentiaalisena aiheuttajana. Skinner 1980, 119–132.
60 Skinner 1976, 77–78. Siten kaikkein radikaaleimpienkin väittämien ja tulkintojen täytyy nojautua
olemassaoleviin tulkintoihin tullakseen ymmärretyiksi. Skinner toteaakin sattuvasti, että “jossakin
määrin jokainen vallankumouksellinen joutuu marssimaan taisteluun takaperin.” Skinner 1974, 112.
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sovellettavissa kaikkiin toimijoihin ja tilanteisiin, vaan niiden merkitys täytyy ankkuroida
kulloinkin sopiviin kotimaisiin tai kansainvälisiin käsitteellisiin viitekehyksiin.61

Käsillä olevaan tutkimusasetelmaan mukautettuna etusijalle nousevat tällöin
sellaiset kysymykset, kuten mitkä ovat retoriikan tuottajien keskeiset kansainväliset
viiteinstituutiot ja miten ne toimivat ja argumentoivat miinakysymyksessä samoin kuin
se, millaisia näiden maiden kansalliset miinakysymykseen liittyvät kontekstit ovat
olleet.

Retoriikan merkityksen tutkiminen sisältää skinneriläisittäin tulkittuna siis
puheiden yksilöllisen ja kollektiivisen elementin – intentioiden ja konventioiden –
huomioon ottamisen. Asian voi muotoilla niin, että sanotun pointti sijaitsee tietyssä
kontekstissa, joka on luonteeltaan kollektiivinen, mutta se on yksilöllisellä tavalla
suuntautunut tiettyyn tilanteeseen. Käytännön analysoinnissa sanotun merkitys määrittyy
molempien yhteisvaikutuksen tuloksena.

1.5. Tutkimusmenetelmä

1.5.1. Merkkiteoreettinen näkökulma

Quentin Skinnerin teoria tekstin historiallisen merkityksen tutkimisen tarpeesta nosti
etualalle tietyn näkemyksen kielenkäytön luonteesta, eli luonteeltaan dynaamisen
puhunnan, joka on erilaisissa konventioissa tapahtuvaa toimintaa. Huomion kiinnittä-
minen kielisysteemin sijasta kielen käyttöön on tarkoituksenmukaista tutkimus-
asetelmassa, jossa perusteemana on valtioiden viestinnän performatiivisuuden mahdol-
linen muutos nykyaikaisen viestintäteknologian vuoksi.

Tutkimuksen aihepiiri ja aineiston luonne kuitenkin sanelevat sen, että Skinnerin
puhuntaa korostavaa viitekehystä tulisi konkretisoida ja tarkentaa muilla tulkinta-
teoreettisilla apuvälineillä. Kun tarkastelun kohteena on julkisuuden ja kuvamateriaalin
mahdollinen vaikutus retoriikan sisältöihin, tulisi tutkimusmenetelmän olla sellainen,

61  Carlsnaes 1992, 261. Kysymys kontekstuaalisen tulkinnan tai kontekstin rajoista on jossakin määrin
kiistanalainen seikka Skinnerin ajattelussa. Tässä suhteessa Skinner avautuu erilaisille lukemistavoille
esim. siitä, kuinka konkreettista kontekstia Skinner tarkoittaa – onko kyseessä vain joku tarkasti rajattu
hetki vai kenties laajempi aikakausi.
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että sen kautta pystyy käsittelemään molempia aineistoja. Keino tähän löytyy merkki-
teoreettisten elementtien soveltamisesta, kuitenkin niin, että skinneriläiset tulkinta-
teoreettiset perusteet pysyvät voimassa.

Tutkimuksessa ei siis ole kysymys skinneriläisen tulkinnan tradition omaksumisesta
kokonaisuutena tai sellaisenaan, vaan Skinner nostetaan tässä esille, koska hänen
esittämänsä intentionaalisuuden tulkinta toimii perustana retoriikan toiminnallisen
elementin tarkastelulle, johon seuraavaksi käsiteltävät Juri Lotmanin ja Charles S.
Peircen merkkiteoriat antavat konkreettisia apuvälineitä. Tutkimuksen kannalta
Skinnerin teoria tarjoaa siis viitekehyksen tai perustan, jolle konkreettisempi sovellutus
rakentuu.

Merkkiteoreettisen näkökulman lähtökohta tuli esille jo “tulkinnan” esittelyn
yhteydessä. Keskeistä siinä on, että ulkoinen maailma on luonteeltaan intrusiivinen,
eli se ei ole olemukseltaan meidän päätettävissämme. Samalla se on kuitenkin
emergentti, mistä syystä kaikki objektit voivat näyttäytyä meille eri ulottuvuuksissa.
Tässä mielessä asioilla ei ole ihmiselle tavoitettavaa ontologista perusolemusta – ne
ovat aina merkkejä joillekin jossakin suhteessa tai ominaisuudessa. Oikeastaan koko
inhimillisen kokemuksen maailma on poikkeuksetta merkkien välittämää ja ylläpitämää
tulkitsevaa rakennetta, eli erilaisten merkkisuhteiden verkosto. Merkkiteorian eli
semiotiikan perustana on juuri se ihmismielen tapahtuma (semiosis), jossa tämä
käsitys maailmasta syntyy. Vastaavasti sen tutkimuskohteena on merkkien toiminta.62

Semiotiikan näkökulmasta inhimillinen kieli on järjestäytynyt informaation
välittämiseen käytetty merkkijärjestelmä. Se takaa informaation vaihdon, kertymisen
ja säilymisen sitä käyttävässä yhteisössä. Jotta kieli voisi toteuttaa kommunikatiivisen
funktionsa, sillä pitää olla merkkien järjestelmä. Merkki on esineiden, ilmiöiden ja
käsitteiden aineellistunut korvike informaation vaihdossa. Näin ollen merkin keskeinen
tuntomerkki on sen kyky toteuttaa korvaamisen funktio. Sana korvaa asian, esineen ja
käsitteen, raha korvaa työn, kartta korvaa alueen, arvomerkit korvaavat vastaavan
sotilasarvon.63

Ensi vaikutelmalta kieli näyttää tarkastelukohteena monimutkaiselta ja
hajanaiselta. Se näyttää luokittelemattomalta alueelta, jota on vaikea hahmottaa,
koska se kuuluu yhtä aikaa fysikaaliselle, fysiologiselle, psykologiselle, yksilölliselle

62 Apunen 1991, 32–33; Deely 1990, 5; 13.
63 Lotman 1989, 9–10.
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ja sosiaaliselle tasolle. Tämä epäjärjestys osoittautuu kuitenkin näennäiseksi, jos tästä
monimutkaisuudesta eristetään kielen puhtaasti sosiaalinen aines, eli kommunikaatiolle
välttämätön, systematisoitu sopimusjoukko. Tätä voidaan nimittää kielisysteemiksi tai
yksinkertaistaen kieleksi (langue). Sen vastakohtana on puhunta (parole), joka
sisältää kielen yksilöllisen osan, kuten ääntämisen, sääntöjen soveltamisen ja merkkien
halutut yhdistelmät. Kielisysteemiä ei yksilö voi yksin luoda tai muuttaa – se on
olennaisesti kollektiivinen sopimus, joka yksilön täytyy hyväksyä kokonaisuudessaan,
jos haluaa ilmaista itseään saman yhteisön toisille jäsenille. Puhunnassa sen sijaan
tulee yksilö esiin. Sen avulla hän muodostaa viestejä yhteisön toisille jäsenille – tosin
kielisysteemin määräämissä rajoissa.64

Tällä tavalla semioottisessa lähestymistavassa huomion kohteeksi tulee joukko
inhimillisen kognition ja kulttuurin olennaisimpia kysymyksiä, kuten millä tavalla
ihminen tulkitsee ympäröivää maailmaa ja miten maailma kirjaimellisesti merkityksel-
listetään.65

Semiotiikan puitteissa merkkejä voidaan luokitella ryhmiin. C.S.Peircen esittämän
käsityksen mukaan merkeissä on aina nähtävissä kolme ulottuvuutta: ikoninen,
indeksinen ja symbolinen.66

Ikoni on merkki, jossa merkin ja sen objektin välinen suhde perustuu saman-
kaltaisuuteen. Esimerkiksi jonkun henkilön muotokuva on, sikäli kuin kuva on
katsojan mielestä “näköinen”, ko. henkilön ikoninen merkki. Kissan kuva näyttäy-
tyessään “kissamaisuutena” on tällöin kissan ikoninen merkki. Ikonisuus merkissä
edellyttää, että merkillä on yksi ainoa luonnollisesti sille sopiva ilmaisu. Keskeistä
ikonisuudessa on siis merkin kyky luoda välitön ja kokemuksellinen mukanaolon
tunnelma. Tyypillisimmillään ikoninen merkki on esimerkiksi piirros.67

64 Tarasti 1990, 11–12.
65 Tarasti 1990, 5.
66 Peirce 1985, 8. Metodologisesti semiotiikassa voidaan erottaa kaksi suuntausta: Ferdinand de
Saussuren teorioihin pohjautuva “dialektinen semiotiikka” perustuu käsitteellisten polariteettien
vuorovaikutukseen kielenkäytössä ja “dialogisen semiotiikan” merkkiteoria on puolestaan luonteeltaan
kolmiomainen ja nojaa erityisesti C.S. Peircen teoksiin. Apunen 1991, 33.
 67 Lotman 1989, 12. Peircen mukaan kaikki kuvat ovat ikonisia merkkejä. Peters kuitenkin esittää, että
kaikki ikoniset merkit eivät välttämättä ole kuvia. Esimerkkinä tästä hän esittää ns. onomatopoeettiset
sanat, jotka ovat ikonisia, koska ne ääntämisasultaan jäljittelevät kohdettaan; esimerkiksi puiden
“humina” lausuttuna muistuttaa puiden huminaa. Siten myös kielestä löytyy tämän tulkinnan mukaan
ikoneita. Peters 1981, 19; ks. myös Fiske 1990, 71 ja Hervey 1982, 31.
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Toisaalta ikoniset merkit ovat tavallaan ehdollisia: niiden helppolukuisuus on
sääntö vain tietyn kulttuurialueen sisällä, sen ulkopuolella niin ajassa kuin paikassakin
ne lakkaavat olemasta ymmärrettäviä. Esimerkiksi suomalaisen liikennemerkin kuva
hirvestä “hirvivaaran” merkkinä on ymmärrettävissä vain suhteellisen rajatussa
kulttuuriympäristössä. Samaa asiaa korostaa Roland Barthes, jonka mukaan tyypillisen
ikonisen merkin eli valokuvan tulkinta on aina historiallinen; tulkinta on riippuvainen
tulkitsijan tiedosta aivan kuten kieli (langue), joka on ymmärrettävää vain, jos on
oppinut sen merkit.68

Indeksi on puolestaan merkki, joka on jatkuvuuden suhteessa objektiinsa. Kun
joku koputtaa ovelle, se on merkki, että joku on oven takana. Tuuliviiri muuttaa
suuntaansa merkiten näin ilmavirtausta, samoin kuin savua nähdessään voi päätellä
jossakin palavan tulta. Terveen punan poskilla sanotaan olevan hyvän terveyden
merkki; jos näin on, on se terveyden indeksi. Näin indeksinen merkki on joko osa
kohdettaan, sen syy tai seuraus, siten se on kytköksissä yksilölliseen kohteeseensa.69

Symboli on vihdoin merkkilaji, jossa suhde merkin ja objektin välillä on kaikkein
etäisin eli pelkästään sopimuksenvarainen. Symbolisiin merkkeihin kuuluvat ne,
joissa ilmaisun ja sisällön välinen suhde ei ole sisäisesti motivoitu kuten liikennevalojen
punainen, keltainen ja vihreä. Symboliset merkit siis perustuvat konventioille ja
sopimuksille; ilman sopimusta ne eivät tule ymmärretyiksi. Esimerkiksi kaikki kirjoitetut
tekstit edellyttävät aakkosten ja niiden sovittujen järjestäytymistapojen tuntemusta.

Näin ollen ikonisten ja symbolisten merkkien välille syntyy olennainen merkitysero:
kun ikoniset merkit näyttävät luonnollisilta ja ymmärrettäviltä, näyttää symbolisten
merkkien välittämä viesti olevan koodattu ja vaativan erityistä avainta. Suhteemme
ikonisiin merkkeihin on läheinen, emotionaalinen ja välitön; symboliset merkit taas
ovat meille etäisempiä, koska ne ovat olemassa vain konventioiden ja rationaalisen
ajattelun tasolla.70

On kuitenkin tärkeää huomata, että kaikki merkit saavat ominaisuutensa vasta
aktuaalisessa käytössä. Symboleilla, ikoneilla ja indekseillä ei ole tulkitsijasta riippu-

68 Lotman 1989, 14; Barthes 1961, 133.
69 Peters 1981, 115.
70 Toisaalta on syytä huomata, että vain harva merkki on puhtaasti ikoni, indeksi tai symboli;
useimmiten ne esiintyvät toisiinsa sekoittuneina. Esimerkiksi myrkkypullo, jossa on pääkallon kuva
voidaan ymmärtää ikoniksi, koska pääkallon kuva on aidon pääkallon kaltainen; indeksiksi, koska
merkki tarkoittaa: “vaara! älä juo!”, ja symboliksi kuoleman tai katoavaisuuden vertauskuvana esim.
maalaustaiteessa tai elokuvassa. Ks. Tarasti 1990, 30.
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matonta sisäsyntyistä merkitystä. Tässä suhteessa ne toteuttavat samaa asiaa, mitä
Skinnerinkin tulkinnassa painotettiin: näkökulmana on se, miten merkitys syntyy
kielen aktuaalisessa dynaamisessa käytössä.

1.5.2. Poliittisen retoriikan merkkiteoreettinen tarkastelu

Työssä käytettävän tutkimusasetelman kautta esille nousee kysymys siitä, miten on
uskottavasti osoitettavissa, että miinoja käsittelevä kuvamateriaali ja kahden maan
retoriikka kytkeytyvät toisiinsa. Hyödyllisen lähestymistavan kuvamateriaalin ja
retoriikan yhteensovittamisen problematiikkaan tarjoaa Juri Lotmanin ja Charles S.
Peircen merkkiteorioiden rinnakkainen soveltaminen.

Juri Lotmanin merkkiteorian pääpiirteet nousivat osittain jo esille yleisen
merkkiteorian käsittelyn yhteydessä. Siinä yhteydessä tuli esille Lotmanin ajatus, että
ihmismieli toimii eräänlaisella ikonisuuden perusperiaatteella: aina kun kuulemme
tai luemme jotakin, tulkitsemme materiaalin ensin kokemuksellisena ikonisena
“välähdyksenä” eli ymmärrämme sen visuaalisena ja myös tunteiden kautta. Siten
symbolisessa materiaalissa, kuten kirjoitetussa tekstissä, on aina mukana ikoninen
visuaalis-affektiivinen dimensio tai kielellinen kuva, joka on siinä läsnä ensisijaisena
vastaanottajalle. Tällä tavalla visuaalinen ja verbaalinen ovat puheessa yhteenkietou-
tuneita, mutta visuaalinen elementti on Lotmanin mukaan aina ensisijainen.71

Käytännössä Lotman oli ensi sijassa kiinnostunut symbolisesta representaatiosta,
sillä semiosis oli hänelle jotakin arjesta irtautuvaa ja luonteeltaan rituaalista. Taustalla
on strukturalistinen ajatus ihmisestä kulttuuriympäristönsä vuorovaikutteisena
funktiona. Perimmiltään Lotmanin korostama kielenkäytön kulttuurinen puite tuo
siten sisällön sille, mitä Skinner tarkoittaa tekstin historiallisella merkityksellä ja
kielen käyttötapojen tutkimuksella – huomio kiinnittyy kielen rakenteiden sijasta
ihmismielessä tapahtuvaan merkitysten antamisen dynamiikkaan.

Kaikille kielellisille merkeille on ominaista tietty ikonisuus. Näin on Lotmanin
mukaan erityisesti runollisen tekstin kohdalla. Samoin sana suullisessa puheessa on

71 Varsinaisesti Lotman luokittelee merkit kahteen kategoriaan eli konventionaalisiin ja ikonisiin.
Konventionaalisissa merkeissä merkin aistein havaittavan ilmaisun ja sisällön suhde on satunnainen
kun taas ikonisissa merkeissä ilmaisun ja sisällön suhde perustuu samankaltaisuuteen. Hän käyttää
merkkiluokista myös osuvia nimityksiä ehdollinen (konventionaalinen) ja kuvaava (ikoninen). Ks.
esim. Lotman 1976, 17–18; Lotman 1989, 12.
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paljon ikonisempi kuin kirjoitetussa tekstissä: tämä johtuu paitsi äänenkäytön tuomasta
psykologisesta latautuneisuudesta myös puhuttuun kieleen liittyvistä eleistä ja puheen
“näkyvyydestä”. Seurauksena tällaisen puhutun kielen vastaanottamisesta on joukko
subjektiivisia visuaalisia assosiaatioita. Tällä tavalla teksti ikään kuin jakautuu kahteen:
se pysyy graafisesti ilmaistujen sanojen painetuissa riveissä realisoituen samaan
aikaan jossakin ikonisessa tilassa.72

Myös puheen merkitys jakautuu kahteen näiden semanttisten ulottuvuuksien
välillä. Huomattavaa kuitenkin on, että kielelliset ja ikoniset merkit eivät ole täysin
käännettävissä toistensa tiloihin. Kuuntelemalla tai lukemalla vastaanotetulla tekstillä
on ikään kuin kaksi merkitystä – lukiessa tai kuullessa siihen syntyy merkityksen
jakautumisen kautta lisää informaatiota. Toisaalta tekstin laatijan ja vastaanottajan
“semioottiset persoonallisuudet” eivät ole koskaan täysin samanlaisia. Tästä syystä
tekstit ovat aina avoinna erilaisille lukemisille.73

Kielen affektiivisen potentiaalin taustalla on Lotmanin mukaan se, että kieli on
erottamattomasti yhteennivoutunut todellisuuden kanssa.74  Kieli on seurausta
monisatavuotisesta kulttuurisesta prosessista. Se kopioi kulttuuria ja astuu osaksi
sitä, jolloin ihmisten ei ole mahdollista erottaa kohdetta sen nimeämisestä tai
laajemmassa mielessä todellisuutta sen heijastumisesta kielellisellä tasolla.75

Tämän tutkimuksen kannalta keskeinen seuraamus Lotmanin ikonisuustulkinnasta
on, että huolimatta symbolisista ominaispiirteistään poliittinen retoriikkakin sisältää
ensisijaisen välittömän dynaamisen, tunneperäisen ja kokemuksellisen elementin, eli
sitä on mahdollista tulkita ikoisuuden näkökulmasta. Tällöin huomio kiinnittyy

72 Lotman 1990, 69–70. Samaan ajatukseen kaunokirjallisuuden saralla viittaa mielestäni Don DeLillo
teoksessaan Vaaka, kun hän sukeltaessaan Lee Harvey Oswaldin mielen maailmaan kirjoittaa: “Aina
sama tuska, sama kirjoittamisen kaaos. Hän ei kyennyt löytämään järjestystä pienten symbolien
kentällä. Symbolit olivat kaukana sumussa. Hän ei pystynyt näkemään selvästi kuvaa jota kutsutaan
sanaksi. Sana on myös sanan kuva. Hän näki aukkoja, vaillinaisia piirteitä, ja yritti arvata loput”. DeLillo,
Vaaka s. 204.
73 Lotman 1990, 70.
74 Lotman luokittelee kielen kolmeen kategoriaan: luonnollisiin kieliin, joilla hän viittaa siihen, mitä
kielillä yleensä ymmärretään – esimerkiksi venäjä, viro, suomi ja ruotsi; ihmisen luomiin ja tiettyjä
erityistarkoituksia palveleviin keinotekoisiin kieliin, kuten liikennemerkkijärjestelmiin tai algebran ja
kemian merkkijärjestelmiin sekä sekundaarisiin mallinnusjärjestelmiin, jotka ovat rakentuneet
luonnollisten kielten järjestelmille, mutta joiden rakenne on monimutkaisempi – esimerkiksi rituaalit,
runous ja taide. Lotman 1976, 19.
75 Lotman 1976, 20.



LÄHTÖKOHDAT JA TUTKIMUSMENETELMÄ 79

siihen, miten miinaretoriikan sisältämät “kielelliset kuvat” ovat suhteessa “aitoihin”
miinakysymystä esitteleviin kuviin.

1.5.3. Kuvan merkkiteoreettinen tarkastelu

Charles S. Peirce tunnetaan varsin monitulkintaisena ajattelijana, jonka merkkiteoriaan
liittyviä tekstejä voidaan lukea eri tavoin. Tiettyjä Peircen ajattelun elementtejä sovel-
tamalla on hänen merkkiteoriaansa kuitenkin mahdollista käyttää kuvan ikonisuuden
esiinnostamisessa.

Toisin kuin Ferdinand de Saussurella, Peircelle semiotiikan perusta ja inspiraation
lähde ei ole inhimillisessä kielessä. Sen sijaan Peirce näkee semiotiikan paljon
laajempana ja perustavampana prosessina, joka on kaikkeen luontoon kuuluva
ominaisuus.76

Peircen mukaan annetun “perusolemuksensa” sijasta kaikki ulkoisen maailman
objektit voivat näyttäytyä meille eri ulottuvuuksissa, joilla Peirce esitti olevan vielä
omat ulottuvuutensa. Tällaiset merkit edustavat aina jotakin jollekin jossakin suhteessa
tai ominaisuudessa.77

Ontologisena tai eksistentiaalisena perustana Peircen kriittiselle logiikalle ja
merkkiteorioille ovat hänen esittämänsä kolme olemisen kategoriaa: ensimmäisyys,
toisenkaltaisuus ja kolmannenkaltaisuus. Näitä kategorioita voidaan teoriassa soveltaa
näkökulmina tai analyysin tasoina kaikkiin havaittavissa oleviin tai hypoteettisiin
ilmiöihin.78

Kategoriat perustuvat Peircellä sille olettamukselle että asiat ovat aina toisiinsa
jossakin suhteessa. Olemisen kategorioissa on kysymys siitä, että näitä suhteita
nimetään ja luokitellaan. Näin voidaan sanoa, että mikä tahansa asia tai prosessi
asettuu toisiin nähden joko puhtaana mahdollisuutena (ensimmäisyys), aktuaalisesti

76 Deely 1990, 6.
77 Peirce 1985, 5. Toisin kuin ihmistä kulttuuriympäristönsä vuorovaikutteisena funktiona tarkasteleva
Lotman, Peirce on selvästi individualisti siinä mielessä että hänen huomionsa kohteena on merkityksiä
antava yksilö, mentaalinen ja sosiaalinen subjekti, eikä kulttuurisen ympäristönsä rakentamassa
maailmassa elävä ihminen.
78 Peirce 1985, 6.
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olevana (toisenkaltaisuus) tai vaikuttavana säännönmukaisuutena (kolmannen-
kaltaisuus).79

Kategorioista ensimmäisyys pitäisi ymmärtää puhtaana eksistentiaalisena mahdolli-
suutena laajimmassa merkityksessä. Ensimmäisyys edustaa ihmisen sisäistä maailmaa,
esim. merkkiteoriassa ihmisen taipumusta käsitellä merkkejä ja merkkirakenteita
tietyllä loogisella tavalla tietyssä tilanteessa. Sen tärkein piirre on kvaliteettien ja
erojen huomaaminen – siis objektien muodostaminen.80  Nimensä mukaisesti
ensimmäisyys ei viittaa mihinkään muuhun. Tällä tavalla ymmärrettynä ensimmäisyyttä
voidaan myös kuvata laatuna, itsenäisyytenä tai riippumattomuutena: se, että joku on
tai tekee ensimmäisenä jotakin ei vielä tarkoita sitä, että joku tai jotkut tulisivat
myöhemmin olemaan tai tekemään saman asian.81

Toisenkaltaisuus on kategoria niille asioille jotka ovat inhimillisen olemassaolon
korrelaatteja. Se ei tarkoita kuitenkaan objekteja sinänsä, vaan viittaa pikemminkin
tietoisuutemme piirteeseen siitä, että on olemassa ihmisen ulkopuolinen ilmiömaail-
ma joka ei ole tiedosta tai havaitsemisesta riippuvainen. Toisenkaltaisuus viittaa aina
johonkin muuhun (ensimmäiseen). Se, että joku tekee toisena jonkun asian, viittaa
siihen että sama asia on jo aikaisemmin tehty – siksi toisenkaltaisuus edellyttää aina
ensimmäisyyden ja edustaa siten puhtaan laadun sijasta suhdetta. Toisenkaltaisuus ei
kuitenkaan ole riippuvaisuutta kolmannenkaltaisuudesta.82

Kolmannenkaltaisuus asettuu puhtaan riippuvuuden ja puhtaan riippumatto-
muuden ulkopuolelle. Sitä voitaisiin luonnehtia pikemminkin välittäväksi suhteeksi:
riippumattomuudeksi määritellyistä partikulaareista mutta riippuvuudeksi enemmän
tai vähemmän yleisistä suuntaviivoista. Kolmannenkaltaisuuden voisi rinnastaa
representaation, tulevaisuuden tai mahdollisuuden kanssa; se ei edusta puhdasta
välttämättömyyttä tai puhdasta mahdollisuutta, vaan asettuu jonnekin niiden väli-
maastoon. Menneisyys on sitä mitä tapahtui, tulevaisuus on sitä mitä (tietyt toden-
näköisyyden rajoitukset huomioiden) voi tapahtua. Siksi kaikkien suhteiden luokitte-
leminen pelkäksi riippuvuudeksi tai riippumattomuudeksi ei riitä, vaan tarvitaan

79 Peirce 1982, 51–52.
80 Apunen 1995, 5–6.
81 Hartshorne 1980, 277–280.
82 Peirce 2001, 416.
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kolmas mahdollinen tai välittävä kategoria. Peirce rinnastikin kolmannenkaltaisuu-
den kasvun, leviämisen, kehityksen tai säännön ajatuksen kanssa.83

Kategorioita voidaan myös lähestyä niin, että toisenkaltaisuus antaa meille
ymmärryksen siitä, mitä kausaalisesti aiheutettuna ilmiönä oleminen tarkoittaa.
Vastaavasti ensimmäisyys antaa sisällön syynä tai ehtona olemiselle. Kolmannenkaltainen
välittävä suhde riippumattomuuden ja riippuvuuden välillä antaa kuvan jo määrittyneen,
partikulaarisen menneisyyden ja “määräytymistä kaipaavan” (ei kuitenkaan epämää-
räisen) tulevaisuuden vastakohtaisuudesta. Menneisyys on toteutuneiden faktojen
summa, mutta tulevaisuus on avoimien tai rajoitettujen toteutumisen mahdollisuuksien
asetelma, joka vielä “hakee” määräytymistä.84

Olemisen kategorioiden ohella merkissä on aina samanaikaisesti läsnä myös
kolme konstitutioloogista ulottuvuutta: mimeettinen, deiktinen ja konventionaalinen
aspekti.

Merkin mimeettinen aspekti viittaa aina johonkin merkin ominaisuuteen sinänsä
tai itsessään eli se on luonteeltaan fenomenologinen. Merkin deiktinen aspekti on
luonteeltaan olennaisesti faktuaalis-empiirinen. Se liittyy konkreettiseen suhteeseen
objektin ja merkin välillä siten, että sen kautta paljastuvat “havaintomaailmaa koskevat
viitteet” (reference).85  Peircen lukuisista kolmijaoista merkin suhdetta objektiin on
pidetty olennaisimpana syystä, että kolmiossa on juuri kyse siitä, miten liitämme
merkityksiä ympärillämme olevaan todellisuuteen. Merkin konventionaalinen aspekti
puolestaan viittaa jo vahvasti itse tulkinnan instituutioiden osuuteen todellisuuden
konstituutiossa. Kukin näistä on selvästi luonteeltaan sopimuksenvarainen.

Tutkimuksen kuvallisessa miina-aineistossa kyseessä on merkkien tarkastelu
deiktisestä näkökulmasta, eli merkin suhteesta faktuaaliseen olemassa olevaan asiaan.
Kun merkki (tässä tapauksessa lehtikuva tai otos kansalaisjärjestöjen kuvamateriaalista)
viittaa johonkin faktuaalisesti olemassa olevaan, kuten henkilömiinoihin, voi se olla
ikoni, indeksi tai symboli; tarkemmin sanottuna merkissä on aina samanaikaisesti
läsnä nämä kolme ulottuvuutta.86

83 Apunen 1995, 5; Hartshorne 1980, 280.
84 Tejera 1988, 1–3.
85 Apunen 1999, 27–28.
86 Jan Peters katsoo, että koska kuva esitetään aina jonkinlaisessa kommunikatiivisessa kontekstissa,
tulee se aina ymmärtää ilmaisuna. Siten Peters tulkitsee kuviakin eräänlaisina “puheakteina”. Peters
1981, 29; 43.
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Ulottuvuuksista ikonisuus voidaan tulkita kuvan kyvyksi luoda välitön tunnelma,
että katsoja on “mukana kuvassa”. Esimerkiksi miinaräjähdyksessä vammautuneen
uhrin kuva on silloin ikoninen, jos tavoitamme siitä “uhrina olemisen” kokemuksen
välittömästi. Ikoni viittaa objektiin oman ominaisuutensa takia eli siksi, että se on
samankaltainen kohteensa kanssa. Ikonin merkkiluonne perustuu sen ensimmäisyyteen
eli samankaltaisuuteen merkin kohteen kanssa.87

Indeksi taas viittaa kohteeseensa olemalla todella aktuaalisessa suhteessa siihen;
esimerkiksi kuva, jossa on miinaräjähdyksen uhri voidaan tulkita miinan tai
miinaräjähdyksen indeksiksi. Indeksi on toisenkaltaisuutta, joten se sisältää aina
jonkinlaisen ikonin. Indeksinen merkki on olemassa tulkitsijasta riippumatta:
miinaräjähdyksen tapahtuminen ei ole riippuvainen siitä, huomataanko sitä vai ei.
Indeksi tuottaa kohteesta aktuaalisen muunnelman vierekkäisyyden avulla.88

Symboli on yhteydessä kohteeseensa ainoastaan symbolia käyttävän mielen idean
nojalla, eli ilman tulkitsevaa vaikutusta mitään yhteyttä ei olisi. Symboli viittaa
objektiin yleisen lain kautta tai assosioimalla yleiseen ideaan ja toimii tuottamansa
kaksoiskappaleen avulla. Edellisten esimerkkien miinauhrin kuva voisi olla vaikkapa
sodankäynnin aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen symboli. Symboli on
kolmannenkaltainen merkki, eli se sisältää indeksin. Koska symbolinen merkki ei voi
syntyä ilman tulkitsevaa mieltä ja konventioita, symbolisen merkin erityisluonne on
yleisessä sosiaalisessa tavassa ja sopimuksellisuudessa, jonka tietyn yhteisön tai
kulttuuripiirin jäsenet tunnistavat.89

1.6. Tulkinnan totuudellisuudesta

Näin ollen sekä sanoissa (Lotman) että kuvissa (Peirce) on ilmeisistä fyysisistä
eroistaan huolimatta läsnä välitön ja kokemuksellinen ikoninen ulottuvuus.
Tutkimuksen soveltavassa osassa on kysymyksessä näiden kahden merkkiteorian ja

87 Peirce 1985, 8–9; 10–13.
88 Peirce 1985, 8; 10; 12–16. Peirce määritteli valokuvan indeksiseksi eli fyysiseen yhteyteen perustuvaksi
merkiksi. Saman ehdon täyttävät myös uudemmat kohdettaan mekaanisesti kuvaavat kuvaustekniikat
kuten elokuva ja televisio. Näin ollen näiden välineiden materiaali on ollut jollakin tavalla yhteydessä
kuvattavaan kohteeseen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kuvallinen materiaali olisi Peircen mukaan
jotenkin olennaisesti “esittävämpää” kuin verbaalinen materiaali. Ks. Peirce 1985, 10–11.
89 Peirce 1985, 8; 16–19.
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ikonisuustulkinnan yhteensovittaminen siten, että Peircen merkkiteoriaa tietyllä tavalla
tulkitsemalla esille voidaan nousee miinakuvien ikonisuus ja Lotmanin semiotiikka
puolestaan palvelee poliittisen retoriikan sisältämän ikonisuuden tulkinnassa.90

Erilaisuudestaan huolimatta kaksi merkkiteoriaa ja tutkimusaineistoa on siten ikoni-
suuteen sisältyvien välittömyyden ja affektiivisuuden eli kokemuksellisuuden kautta
yhteensovitettavissa.

Väitöskirjan tutkimuskohteena on siis se, miten Norja ja Suomi reagoivat
kansainväliseen miinoja koskevaan julkisuuteen omalla poliittisella retoriikallaan.
Tarkoituksena on nostaa esille se tapa, jolla kuva-aineiston edustama kansainvälinen
henkilömiinailmiö ja sen kokemuksellisuus ilmenevät asianomaisten maiden argumen-
tointien sisällöissä.

Tällainen ongelmanasettelu nostaa esille kysymyksen tulkinnan “totuudellisuu-
desta”. Tarkemmin sanottuna, miten voidaan perustella sitä, että väitöskirjassa esitettävä
tulkinta miinakuvista, miinaretoriikasta ja niiden suhteesta on parempi kuin jonkun
toisen mahdollisesti esittämä kilpaileva tulkinta?

Lähtökohtana tässä on Roland Barthesin esittämä ajatus myyteistä, joka on eräs
merkityksenannon tapa ja muoto. Barthesin mukaan myytti on kertomus, joka pyrkii
antamaan historiallisesta ilmiöstä pysyvän, ikuisesti “luonnollisen” selityksen.

Myytin voi barthesilaisittain ymmärtää laajasti; sillä on muodollisia, mutta ei
sisällöllisiä rajoituksia. Siksi kaikenlaiset merkitykselliset yksiköt, kuten sanallinen
tai kuvallinen ilmaisu eri muodoissaan, voivat olla osa myyttiä. Keskeistä myytissä on,
että tietty kuva tai muu merkityksenannon väline, pannaan merkitsemään tiettyä asiaa.
Tällöin myytti toimii eräänlaisena yleismaailmallisena merkkinä. Alkuperäisestä
erilaisuudestaan huolimatta myyttisen puheen raaka-aineet (kieli, valokuva, juliste,
riitti, esine jne.) “kutistuvat” osaksi myyttiä myyttisessä merkityksenannossa. Samanlai-
suus perustuu siihen, että ne on kaikki pelkistetty kieleksi. Barthesin mukaan myytti
pitää sekä kirjain- että kuvakirjoitusta pelkkänä merkkien summana, yleismaail-
mallisena merkkinä.91

Esimerkiksi valokuvassa myyttisyys toimii siten, että kuvan esittämä näkymä tai
kohde näyttää olevan “tässä” ja luonnollinen ja tulleen mekaanisin keinoin kuvalle

90 Kyseessä on siis vain yksi tapa tulkita Peircen tekstejä, jotka avautuvat myös toisenlaisille
lukemistavoille. Peircen kolmion kaikkien ulottuvuuksien voidaan yhtä hyvin esimerkiksi väittää olevan
mukana semioksen prosessissa jolloin niitä ei voi käsitellä toisistaan irallisena.
91 Barthes 1994, 173–174.
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92 Barthes 1986, 82.
93 Barthes puhuukin myytistä depolitisoituneena puheena, jossa asiat näyttävät merkitsevän sellaisenaan
ilman viittauksia taustalla olevaan historiallisuuteen ja intentioon. Barthes 1994, 201–202.

vangituksi, jolloin mekaanisuus näyttäytyy myyttisyydessä kuvan objektiivisuuden
takeena. Kuvan taustalla oleva intentionaalinen toiminta aiheen rajauksineen,
etäisyyksineen, himmennyksineen, tarkennuksineen, ajankohtineen jne. jää myyttisessä
katsannossa huomaamattomaksi.92

Myyttisen merkin vastaanottajan silmissä merkitsijän ja merkityn välinen suhde
perustuu luontoon. Olennaista myytin toiminnan dynamiikassa onkin, että myytin
kuluttaja pitää merkityksenantoa aina tosiasioiden järjestelmänä. Myyttiä luetaan siis
Barthesin mukaan tosiasiallisena järjestelmänä, vaikka se on vain semiologinen.93

Käsillä olevan tutkimuksen aihepiiriin sovellettuna voidaan vastaavasti sanoa, että
viestintäteknologia on mahdollistanut ja miinajulkisuus on tuottanut sinänsä
jäsentymättömästä todellisuudesta myyttisen “miinailmiön”, joka näyttää olevan
luonnollinen osa todellisuutta, vaikka se on vain merkityksenantoa. Niin kansalaiset
kuin poliitikotkin uskovat “miinailmiön” olemassaoloon ja käyttäytyvät niin kuin se
olisi aidosti olemassa oleva asia. Tällä tavalla voi sanoa, että me kaikki ymmärrämme
“miinailmiön” olemassaolon suunnilleen samalla tavalla: valtioiden retoriikat ja
kansalaisten yleinen huomio suuntautuvat tähän myyttiseen ilmiöön ja ymmärtävät sen
suunnilleen yhdenmukaisesti.

Tutkimuksen kannalta keskeisenä seurauksena miinakysymyksen myyttisestä
olemassaolosta on, että lukija voi samaan kuvamateriaaliin ja retoriikka-aineistoon
tutustuttuaan toki päätyä niiden suhteesta toisenlaisiin johtopäätöksiin kuin tässä
päädytään, mutta radikaalisti erilaiset tulkinnat analyysin perustalla olevasta dynamii-
kasta, kansainvälisen miinajulkisuuden olemassaolosta tai retoriikan suuntautumisesta
siihen eivät ole uskottavia.

Tutkimuksessa käsiteltävän kuvamateriaalin valintakriteerit ovat väistämättä olleet
jossakin määrin subjektiivisia. Tämä ei kuitenkaan muodostu tutkimuksen kannalta
ongelmaksi barthesilaisen myyttisyystulkinnan vuoksi. Yhdessä lehtikuvat ja Internet-
materiaali tekevät havainnollisella tavalla uskottavaksi barthesilaisen ajatuksen
henkilömiinaongelmasta ja miinajulkisuudesta myyttisenä ilmiönä: yksilöllisistä
ominaispiirteistään huolimatta miinakuvat ikään kuin osoittavat samaan asiaan.
Tutkimuksessa ei siis pyritä analysoimaan retoriikan suhdetta juuri näihin kuviin,
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vaan kuvat toimivat yhdessä semioottisena “merkkinä” myyttisestä henkilömiina-
ongelmasta, johon norjalais-suomalainen retoriikka on suuntautunut.94

1.7. Yhteenveto tekstien tutkimusmetodista ja

tulkinnan logiikasta

Tutkimuksessa arvioidaan siis norjalaisten ja suomalaisten poliitikkojen henkilö-
miinoihin liittyvää argumentointia syyskuun 1995 ja syyskuun 2001 välisenä aikana,
jolloin miinoista käyty keskustelu oli vilkkaimmillaan. Menetelmänä tässä on retorisen
aineiston tulkinta tekstianalyyttisten välineiden avulla.

Analyysissä huomio kiinnittyy tapaan jolla Norjan ja Suomen hallitusten henkilö-
miinaretoriikka on responsiivista suhteessa henkilömiinailmiöön. Tarkastelun kohteena
on yhtäältä se, millaisia viittauksia maan miina-argumentointi sisältää kansainväliseen
miinajulkisuuteen ja sen kokemuksellisuuteen ja toisaalta responsiivisuuden määräl-
linen esiintyminen miinaretoriikassa.

Retoriikan responsiivisuudella tarkoitetaan kansainvälisen julkisuuden ja
poliittisen retoriikan välistä korrespondenssisuhdetta, eli sitä, miten miinajulkisuus
on valtioiden retoriikan viittauskohteena ja taustana – tarkemmin sanottuna missä
määrin retoriikka saa samanlaisia tai vastaavia piirteitä kuin miinajulkisuus.

Kannanottojen responsiivisuutta on mahdollista tarkastella kahdella osa-alueella
tai tasolla: ensinnäkin avoimet viittaukset viestintäteknologiaan ja julkisuuteen ja
niiden merkitykseen miinakysymyksessä ja toisaalta puheen “latautuneisuus” suhteessa
miinajulkisuuteen. Ilmeisin responsiivisuuden muoto on puheiden sisältämät suorat
viittaukset viestintäteknologian merkitykseen ja miinakysymyksen joukkoviestimien
kautta saamaan kansainväliseen huomioon, eli tapaukset, joissa viestintäteknologia ja
sen mahdollistama julkisuus on kannanotoissa avoimen käsittelyn kohteena. Tällaisesta
responsiivisuudesta voidaankin käyttää nimitystä avoin responsiivisuus.

Viestintäteknologian ja julkisuuden avoin käsittely poliittisissa puheissa on sinänsä
mielenkiintoista, koska se antaa viitteitä siitä, missä määrin poliitikot julkisesti

94  Toinen menetelmällinen mahdollisuus olisi pyrkiä etsimään tutkittavaksi pikemminkin
poikkeuksellista kuin tyypillistä miinamateriaalia ja pyrkiä kiinnittämään huomiota siihen, mitä
tällainen valtavirrasta poikkeava, marginaalissa oleva materiaali kertoisi valtavirran miinajulkisuudesta.
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tiedostavat viestintäteknologian merkityksen ajankohtaisissa poliittisissa kysymyksissä
ja näyttävät puheiden perusteella pitävän sitä tärkeänä voimana.

Teknologiaan tai julkisuuteen kohdistuvien avoimien viittausten havaitseminen
retoriikasta ei ole kovin monimutkaista. Niiden esiin nostaminen ei kuitenkaan
tyhjentävästi vastaa kysymykseen retoriikan responsiivisuudesta suhteessa julkisuuteen,
sillä tällöin jää huomiotta puheiden latautuneisuus, “väritys” tai “äänensävy”, joka
toimii viitteenä siitä taustasta, jota vasten argumentointia esitetään. Tämä puheiden
ominaispiirre pyritään nostamaan näkyville soveltamalla Lotmanin merkkiteoriaa ja
sen ajatusta puhunnan ikonisuudesta. Lotmanin mukaan ikonisuus on sanoissa ja
symboleissa mukana aina ensisijaisena piirteenä; kun kuulemme sanan tai näemme
symbolisen kuvan, ymmärtää mielemme sen ensin välähdysmäisesti visuaalisena ja
tunnesisältöisenä kuvana. Tällä tavalla kuvan ja sanan välillä vallitsee erottamaton
yhteys.

Niissä tapauksissa kun puheissa esiintyy tällaista responsiivisuutta, voidaan
sanoa, että tutkittavien valtioiden edustajien poliittinen puhe ikään kuin tapahtuu
teknologian tuottaman kokemuksellisuuden kautta tai viittaamalla tähän kokemukselli-
suuteen. Tällaisen viittaavan responsiivisuuden voi tulkita olevan merkki viestintätekno-
logian tärkeästä asemasta henkilömiinakysymyksen jäsentäjänä kansalaisten ja polii-
tikkojen mielissä.

Lotmanilaiseen tulkintaan perustuvan viittaavan ikonisuuden esiinnostaminen
retoriikka-aineistosta on väistämättä jossakin määrin subjektiivista toimintaa. Tämä
johtuu siitä, että sen ratkaiseminen, missä tapauksissa lotmanilaisittain tulkittavat
puheen ikoniset sisällöt viittaavat miinakysymykseen teknologiataustaisena ja julkisesti
latautuneena ilmiönä ei ole aivan yksiselitteistä. Tällöin tulkinnassa ratkaisevia
kriteereitä ovat erityisesti “maalaileva” kielenkäyttö ja fiktiivisestä aineistosta tuttujen
sanontojen esiintyminen.

Tietty subjektiivisuus on siis retoriikka-aineiston tulkinnassa väistämätöntä,
mutta tähän liittyviä ongelmia vastaan on tutkimuksessa varauduttu kahdella tavalla.
Ensinnäkin lukija voi itse arvioida tehtyjen tulkintojen uskottavuutta tutustumalla
analysoitavana olleeseen retoriikka-aineistoon. Toisaalta miinailmiö edustaa barthesi-
laisen tulkinnan mukaista myyttiä: on mahdollista, että lukija samaan aineistoon
tutustuttuaan päätyy sen ikonisuudesta toisenlaisiin johtopäätöksiin kuin tässä
päädytään, mutta radikaalisti erilaiset tulkinnat analyysin perustalla olevasta dynamii-
kasta, kansainvälisen miinajulkisuuden olemassaolosta tai retoriikan suuntautumisesta
siihen eivät ole uskottavia. Lisäksi yksittäistapauksia koskevia tulkintaeroavaisuuksia
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tärkeämpää on kokonaiskuvan syntyminen: miten valtioiden retoriikka näyttää miina-
kysymyksessä suhtautuvan viestintäteknologiaan ja sen mahdollistamaan julkisuuteen?

Päätelmäosassa retoriikan responsiivisuuden perusteella tehdään päätelmiä siitä,
onko valtioiden miinapolitiikka ollut altista mediaprosesseille vai onko se ollut
pikemminkin omaehtoisen ulkopolitiikan väline. Responsiivisuuden toteamiseen
liittyvien tulkinnanvaraisuuksien takia analyysissä ei pyritä eksaktiin tietoon, vaan
pyrkimys on nostaa esille suurempia suuntaviivoja responsiivisuuden yleisyydestä ja
kokonaismerkityksestä maiden kannanotoissa. Siksi tulkinnassa huomio kiinnittyy
pikemminkin siihen, kuinka voimakkaasti tai keskeisesti heijastuminen ilmenee
retoriikassa kuin siihen, kuinka paljon sitä tarkkaan ottaen ilmenee.

Avoimien teknologia- ja julkisuusviittausten sekä lotmanilaisten ikonisuusviitteiden
etsiminen nivoutuukin osaksi valtioiden miinaretoriikan kokonaistulkintaa. Päämää-
ränä tässä retoriikan kokonaisvaltaisessa analyysissa on mahdollisuus vertailla kahden
maan kannanottoja ja tuottaa lähestymistapa, joka mahdollistaa erilaisten aineistojen
systemaattisen ja analyyttisen tarkastelun mutta toisaalta kuitenkin sallii niiden
erityispiirteiden nousta esille. Tavoitteena on nostaa esille norjalaisen ja suomalaisen
miinaretoriikan argumentaatiorakenne; siis mitä ulottuvuuksia ja ominaispiirteitä
miinaretoriikalla kokonaisuutena on. Kysymys retoriikan responsiivisuudesta suhteessa
viestintäteknologiaan ja julkisuuteen nivoutuu tämän jäsentelyn lomaan.

Käytännöllisenä välineenä tässä on aineiston käsittely sisällöllisen nelikentän
avulla, jossa on institutionaalinen, normatiivinen, eettinen ja rationaalinen ulottuvuus.95

Institutionaalisen näkökulman kautta esiin nousevat teksteissä esiintyvät keskeiset
miinakysymykseen vaikuttavat kansainvälisen politiikan toimijat. Tällä tarkoitetaan
esimerkiksi positiota, jonka puhuja ottaa valtioita ja toisia kansainvälisen politiikan
toimijoita, siis vakiintuneita maailmanpolitiikan instituutioita kohtaan; tällaisia ovat
myös kansainväliset sopimukset ja yleisesti hyväksytyt konventiot, joihin puheissa
viitataan.

Normatiivinen näkökulma taas viittaa vakiintuneeseen kansainvälisoikeudellis-
institutionaaliseen viitekehykseen; toisin sanoen tähän ulottuvuuteen kuuluvat kysymyk-
set mitä kansainvälisen politiikan käytäntöjä ja periaatteita retoriikassa nostetaan
esille ja miten niihin suhtaudutaan.

95 Ajatus em. nelikentästä on alun alkaen peräisin professori Osmo Apuselta. Keskustelut Osmo Apusen
kanssa syksyllä 1999.
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Eettinen näkökulma viittaa moraalis-yksilölliseen ulottuvuuteen, kuten kysymyksiin
hyvästä, pahasta, oikeasta, väärästä, oikeudesta, syyllisyydestä ja vastuusta.

Rationaalinen näkökulma on sovitettu taloustieteistä omaksuttuun ja tieteenalalla
vaikuttaneeseen rationaalisen toiminnan teoriaan: ulottuvuus painottaa tarkoituksen-
mukaisten päämäärien ja keinojen näkökulmaa. Esiin nousee siis se, miten puhujien
mukaan henkilömiinaongelma pitäisi mielekkäästi ratkaista ja mikä on perustelluin
etenemistapa.

– – –

Retoriikan institutionaalinen, normatiivinen, eettinen ja rationaalinen näkökulma
kattavat siis yhdessä moniulotteisesti esittäjänsä argumentoinnin eri puolia. Näiden
ulottuvuuksien kautta kansainvälisten kysymysten problematiikka tulee myös laajem-
massa mielessä analyyttisesti tarkasteltavaksi. Voidaankin sanoa, että nelikenttä
muodostaa myös monikäyttöisemmän tutkimuksellisen apuvälineen, jota voisi
hyödyntää myös muiden ulkopolitiikkaan liittyvien retoristen aineistojen analysoinnissa:
vastaavan apuvälineen kautta on mahdollista hahmotella hyvin erityppisten ulko-
poliittisten retoristen aineistojen esittäjien toimijaprofiili jossakin annetussa kysymyk-
sessä. Käytännöllistä nelikentän käyttö olisi varsinkin silloin, kun halutaan vertailla
useampien toimijoiden suhtautumista johonkin asiaan.
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LUKU 2

VIESTINTÄTEKNOLOGIA KANSAINVÄLISEN POLITIIKAN

OSATEKIJÄNÄ

1 Winner 1977, 3. Tällaisia keskustelussa vaikuttaneita teknologian seuraamuksia ovat Winnerin
mukaan olleet esimerkiksi teollinen vallankumous ja teollisen yhteiskunnan nousu, keskiluokan nousu
uudella ajalla, utopioiden mahdollisuus, vieraantuminen, nationalismi ja ekologisen katastrofin
mahdollisuus. Ibid.
2 Vielä 1800-luvulla teknologia oli varsin yksiselitteinen käsite viitaten käytännöllisiin taitoihin
(practical arts). Hyödylliseksi nykyteknologian jäsentämisessä osoittautuu Langdon Winnerin tapa
luokitella teknologiaa. Ensinnäkin hän nimeää apparaateiksi tai laitteiksi (apparatus) ne työkalut,
koneet, sovellutukset, aseet ja jne. joita käytetään saavuttamaan suuri joukko erilaisia tehtäviä.
Useimmiten teknologia-sanalla viitataan juuri tällaisiin fyysisiin suorittaviin laitteisiin. Myös tämän

2.1. Arvoituksellinen teknologia

Vaikka yhteiskunta- ja poliittisessa filosofiassa teknologian seuraamuksia kohtaan on
tunnettu mielenkiintoa jo ainakin parin sadan vuoden ajan, on yleisempi keskustelu
teknologiasta, siis itse teknologian merkityksen pohtiminen jäänyt ainakin poliittisessa
ajattelussa vähemmälle.1

Osittain huomion vähyys ja teknologian käsittelyn ongelmallisuus politiikan alan
kirjallisuudessa johtunee teknologia-käsitteen vaikeaselkoisuudesta tai epämääräi-
syydestä, mitä sen kirjava käyttö jokapäiväisissä yhteyksissä ei ole helpottanut: usein
“teknologialla” viitataan niin instrumentteihin, koneisiin, organisaatioihin, metodeihin,
tekniikoihin, teknisiin järjestelmiin kuin kaikkien näiden kokonaisuuteenkin. Näyttää
siltä, että yleisessä kielessä on ikään kuin aukko pyrittäessä kuvaamaan koko “tekno-
logian” ilmiöjoukkoa muuten kuin erityissanastolla suppealle asiantuntijajoukolle.
Tämä puolestaan on kostautunut yhteiskuntatieteiden laimeina yrityksinä käsitellä
teknologiaa ja teoretisoida sen luonnetta.2
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Teknologia on siis erottamaton osa ihmiselämää, mutta sen yhteiskunnallisen
merkityksen tarkastelu on osoittautunut vaikeaksi. Yhteiskuntatieteilijän kannalta
teknologiaa ei toisaalta olekaan usein sellaisenaan mielekästä tutkia, sillä sen merkitys
on aina sidoksissa sen sosiaaliseen ulottuvuuteen. Tärkeämpää onkin kiinnittää
huomiota siihen, miten teknologian ominaisuudet tulevat esille sen merkityksen ja
sisällön kautta.

Tässä tutkimuksessa yksi teknologian osa-alue, viestintäteknologia, nostetaan
erityisen huomion kohteeksi. Tavoitteena on suorittaa ekskurssi siihen, miten kaksi
valtiota toimii viestintäteknologian mahdollistamissa olosuhteissa – miten Norja ja
Suomi ilmentävät poliittisella retoriikallaan julkisuudessa ollutta henkilömiinojen
vastaista kampanja-aineistoa. Näin ollen tutkimus on tarkoitettu puheenvuoroksi
teknologian, sen mahdollistaman julkisuuden sekä poliittisen retoriikan ja laajemmassa
mielessä valtioiden harjoittaman politiikan välisestä suhteesta.

Huolimatta tarkastelun rajoittamisesta pieneen teknologian osa-alueeseen voidaan
sanoa, että viestintäteknologiassa pätevät samat säännönmukaisuudet kuin muussakin
teknologiassa; tällaisia ovat ennen kaikkea sen merkityksen sitoutuminen sen sisältöihin
ja laajemmassa mielessä sosiaaliseen toimintaan, koska viestintäteknologialla kuten
muullakaan teknologialla ei ole “sisäsyntyistä” merkitystä. Siksi viestintäteknologiaa
on tässä yhteydessä tarkoituksenmukaista tarkastella sisältönsä, eli tiedotusvälineissä
ja julkisuudessa esillä olevan materiaalin kautta. Tällä tavalla viestintäteknologia
materialisoituu tutkimuksessa kansainvälisenä julkisuutena.

Laajemmassa mielessä tämä tutkimus kuitenkin nivoutuu osaksi ihmisen ja
teknologian suhdetta käsittelevää traditiota, jossa viestintäteknologian kaltainen
teknologian yksittäinen osa-alue viime kädessä jakaa monia ominaisuuksiaan muun
teknologian kanssa. Tästä syystä puhun seuraavassa teknologiasta ja viestintätekno-
logiasta jossakin määrin rinnakkain ja käsittelen niitä koskevia tulkintoja yhdessä
päähuomion kiinnittyessä luvun loppupuolella viestintäteknologiaan.

tutkimuksen näkökulmasta teknologian ja viestintäteknologian käsitteiden palauttaminen erilaisiin
laitteisiin on perusteltua. Tekniikka-sanaa (technique; kreikk. techne) voidaan Winnerin puolestaan
käyttää viittamaan teknisten aktiviteettien joukkoon – taitoihin, metodeihin, menettelytapoihin ja
rutiineihin, joita tavoitteiden saavuttamiseksi käytetään. Winner 1977, 8–9; 11–12. James Der Derian
puolestaan määrittelee teknologian sosiaalisiin suhteisiin sovelletuiksi teknisiksi keksinnöiksi. Ks. Der
Derian 1987, 203.
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2.2. Teknologiatulkintoja kansainvälisen politiikan

kirjallisuudessa

Miten teknologiaa ja sen merkitystä sitten on käsitelty kansainvälisen politiikan
kirjallisuudessa? Kysymyksen tarkastelu tuottaa perustan tässä tutkimuksessa
käytettävälle näkökulmalle. Luonnollisesti moni muukin kuin tässä esitettävä kansain-
välisen politiikan huomattava tutkimus käsittelee tai sivuaa teknologiaa. Käsiteltävät
esimerkkitapaukset on nostettu esiin niiden klassiseksi muodostuneen aseman takia
tieteenalan kirjallisuudessa tai koska niiden aihepiiri sivuaa läheisesti tämän
tutkimuksen aihepiiriä.

Varhainen laaja tutkielma teknologiasta kansainvälisessä politiikassa on Quincy
Wrightin suurteos A Study of War (1942), jossa Wright yksinkertaistaen sanottuna
kehitti neljään tekijään perustuvan mallin sotien alkuperästä. Tässä mallissa teknologia,
erityisesti sotateknologia on yhdessä sotaan liittyvien lakien, yhteisöjen sosiaalisen
organisoitumisen muotojen ja perusarvoja koskevien mielipiteiden ja asenteiden
ohella keskeinen muuttuja. Nämä neljä tekijää edustavat inhimillisen elämän
teknologista, laillista, sosiopoliittista ja biologis-psykologis-kulttuurista tasoa.
Kiteyttäen sanottuna Wrightin mukaan väkivaltainen konflikti käy todennäköiseksi
kaikilla tasoilla aina kun vuorovaikutusta ja toimintaa, eli järjestelmän tasapainoa
säädellyt mekanismi tai muu järjestely ylikuormittuu tai murtuu.3

Siten Wright esittää rauhan seurauksena monen tekijän tasapainosta. Tämä
tasapaino on kuitenkin jatkuvasti altis horjumaan. Aina, kun jollakin esitetyllä tasolla
– kulttuurissa ja arvoissa, poliittisissa ja sosiaalisissa instituutioissa, laissa tai
teknologiassa – tapahtuu merkittävä muutos, joutuvat vanhat säätelyt ja
kontrollimekanismit paineen alaisiksi ja ne saattavat murtua. Siten mikä tahansa
psykologinen, kulttuurinen, sosiaalinen, poliittinen, lainsäädännöllinen tai
teknologinen muutos lisää sodan riskiä, ellei tuoteta sitä tasapainottavia mekanismeja.4

3 Deutsch 1965, xiii; Wright 1965, 1284–1295.
4 Wrightin tulkinta näistä tasoista on, että niillä tapahtuvat muutokset ovat periaatteessa mitattavia
erilaisilla tilastollisilla menetelmillä. Tämän aineiston perusteella voidaan sitten päätellä väkivaltaisen
konfliktin todennäköisyyttä lisäävien ja vähentävien voimien voimakkuus. A Study of War sisältääkin
runsaasti aihepiiriin liittyvää tilasto-aineistoa.
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Wrightin mukaan nämä voimat toimivat tavallisesti yksittäisten valtiomiesten,
johtajien ja komentajien kykyjen ja toimijuuden tavoittamattomissa. Yksilöiden päätök-
set ovat toki asetelmassa merkittäviä, mutta nämä päätökset ja ylipäätään yhteiskuntien
hallinto sijoittuvat joko myötäillen tai vastustaen osaksi suurten järjestelmien muutosten
ja satojen miljoonien ihmisten muuttuvien arvojen ja toiminnan virtaa. Siten Wright
näkee sosiaalisen toimijuuden mahdollisuudet viime kädessä rajallisina ja luonteeltaan
toissijaisina suurten ja anonyymien järjestelmien muutoksissa.5

Hans J. Morgenthau puolestaan esittää poliittisen realismin tunnuspiirteeksi
intressin käsitteen joka määritellään vallan kautta. Politics Among Nations -teoksessaan
(1948) hän näkee teknologian, erityisesti sotilaallisen teknologian yhtenä kansallisen
vallan elementtinä.

Morgenthaun kansallisen vallan elementtien analysointi perustuu ajatukselle,
että nämä elementit voidaan jakaa kahteen ryhmään: suhteellisen vakaisiin ja niihin,
jotka muuttuvat jatkuvasti. Vakaimpana elementtinä hän näkee maantieteen: valtion
sijainti, naapurit ja maantieteelliset olosuhteet tuovat jatkuvuutta myös yli kulloistenkin
poliittisten suhdanteiden. Toinen suhteellisen vakaa voiman elementti on luonnonvarat,
kuten ruoka ja raaka-aineet. Valtioiden teollinen kapasiteetti taas on Morgenthaun
mukaan jonkun verran epävakaampi muuttuja.6

Maantieteelle, luonnonvaroille ja teolliselle kapasiteetille niiden todellisen paino-
arvon antaa kuitenkin valtioiden sotilaallinen valmius. Morgenthau laskee myös
teknologian tai teknologiset innovaatiot tämän sotilaallisen valmiuden osatekijäksi.
Hänen mukaansa kansakuntien ja sivilisaatioiden kohtalo on usein perustunut hallussa
olevan teknologian epätasaiseen jakautumiseen. Hänen mukaansa vallan ja vaurauden
jakautumista on usein selittänyt se, että kansakuntien kamppailussa häviölle jäänyt
osapuoli ei ole pystynyt kompensoimaan voittajan teknologista etumatkaa; tämä oli
esimerkiksi eurooppalaisten valtioiden laajentumisen taustalla uudella ajalla. Siten
teknologia yhdessä poliittisen johtajuuden tason ja asevoimien määrän ja laadun
kanssa tuottaa valtion sotilaallisen valmiuden.7  Muita Morgenthaun laajasti käsittelemiä

5 Wright myös ennusti teknologian systemaattisena yhteiskuntatieteenä saavuttavan aikaisempaa
tärkeämmän aseman sotien syiden tutkimisessa yhdessä tilastotieteen, sosiaalipsykologian, väestötieteen
ja kansainvälisten suhteiden kanssa. Wright 1965, 713–714.
6 Morgenthau 1967, 122–135.
7 Morgenthau 1967, 136. Hieman samantapaisen näkemyksen teknologiasta esittää Barry Buzan,
jonka mukaan strategian tutkimus perustuu kahdelle kansainväliseen järjestelmään vaikuttavalle
muuttujalle: sen anarkiselle poliittiselle rakenteelle ja politiikan toimijoiden käytettävissä olevalle
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valtion voiman lähteitä ovat väestö, kansallinen luonne, kansallinen moraali, harjoitetun
diplomatian laatu ja hallituksen taso.

Teoksessaan Foundations of International Politics (1962) Harold ja Margaret
Sprout taas tarkastelevat teknologiaa laajasti yhtenä politiikan lähteenä yhdessä
kansallisten poliittisten järjestelmien, maantieteen, ilmaston, luonnonvarojen, väestön
ja talousjärjestelmien kanssa. Wrightin ja Morgenthaun melko mekanistisiin malleihin
verrattuna Sproutit esittävät omaperäisen ja kiehtovan tulkinnan teknologian merkityk-
sestä kansainvälisessä politiikassa.8

Lähtökohtana heillä on ajatus, että moderni aika on vallankumouksellisen
muutoksen aikaa. Nykyaikainen tieteellinen ja teknologinen kehitys ovat “mestari-
muuttujia”, joihin miltei kaikki muut muutokset ovat suorassa tai epäsuorassa
suhteessa. Toiseen maailmansotaan saakka tieteenalan kirjallisuus on heidän mukaansa
kuitenkin jättänyt teknologian huomioimatta massiivisena yhteiskunnallisena ja
poliittisena muutosvoimana. Nykyaikainen teknologinen vallankumous seurauksineen
on näkyvintä erilaisissa sotilaallisissa sovellutuksissa, mutta se vaikuttaa kaikkeen
kansainväliseen politiikkaan eräänlaisena vallanpitäjien kontrollin ulkopuolelle
karanneena hallitsemattomana voimana.9

Modernin teknologisen kehityksen tunnuspiirteiksi he esittävät, että tieteelliset
keksinnöt ovat kumulatiivisia, kiihtyviä, peruuttamattomia ja että ne leviävät laajasti ja
nopeasti alkuperäismaastaan eri puolille. Tieteellisen tiedon kumulatiivisuudella he
viittaavat ilmiöön, että historiallisesti tarkasteltuna aikaisemmat keksinnöt ja havainnot
näyttävät valmistaneen maaperää seuraaville keksinnöille. Varsinkin luonnontieteissä
yhteinen käsitteistö, teoriajärjestelmä ja kommunikaatiokanavat ovat maksimoineet
tiedon kumuloitumisen. Tieteellisen kehityksen kiihtyvyys taas johtuu Sproutien
mukaan useastakin eri syystä ja se on parhaiten havaittavissa lähestyttäessä nykyaikaa,
jolloin uusien keksintöjen ilmestymistahti on radikaalisti kiihtynyt.

Vaikka teknologista kehitystä voidaan jossakin määrin säädellä, on sen taustalla
olevan tiedon poisjuurruttaminen hyvin vaikeaa. Siten teknologinen edistys näyttää

sotilaalliselle teknologialle. Buzanin mukaan (sotilaallinen) teknologia on keskeinen poliittisten
toimijoiden voiman instrumentteihin vaikuttava muuttuja. Buzania en kuitenkaan käsittele tässä yhteydessä
laajemmin koska hän teknologian yleisen merkityksen pohdinnan sijasta keskittyy sotilaalliseen
teknologiaan. Ks. Buzan 1987.
8 Teknologialla he viittaavat sen usein käytettyyn määritelmään erilaisten tekniikoiden soveltamisesta
inhimillisiin tarkoitusperien saavuttamiseksi. Sprout & Sprout 1962, 213.
9 Sprout & Sprout 1962, 8.
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olevan myös kutakuinkin peruuttamatonta. Kehitykselle on tunnusomaista myös
leviäminen uusille alueille; tämä johtuu usein mm. mahdollisuudesta levittää tietoa
matematiikan kaltaisten universaalien kielten avulla. Esteet tälle leviämiselle ovatkin
useammin poliittisia kuin kielellisiä.10

Voidaanko teknologista kehitystä sitten pitää kansainvälisten tapahtumien tai
valtioiden poliittisten suhteiden muuttumisen “syynä”? Sproutit vastaavat tähän
keskeiseen kysymykseen ainakin varauksellisen myönteisesti: uudet työkalut ja koneet
uudelleenmuokkaavat tavoitteiden ja strategioiden mahdollisuuksia ja rajoituksia
kansainvälisessä järjestelmässä. Sama keksintö voi lisätä tai heikentää molempien
osapuolten käytettävissä olevia mahdollisuuksia tai sitten palvella toisen osapuolen
etuja toisen haitaksi.11

He kuitenkin huomauttavat, että kansainvälisessä politiikassa teknologian
aikaansaannokset eivät ole sinänsä tärkeitä. Tällaiset rakenteet saavat poliittisen
merkityksensä ja merkittävyytensä ainoastaan niitä käyttävien ihmisten yhteydessä.
Esimerkiksi uusimmalla sotilaallisella teknologialla ei ole pienintäkään sisäsyntyistä
poliittista merkitystä, vaan se saa sen osittain osoituksena sen valmistaneen kansakunnan
tiedoista ja taidoista, ja ennen kaikkea siitä sotilaallisesta käytöstä, mihin se voidaan
panna ja sen avulla saavutettavista operationaalisista päämääristä.12

Sproutit käsittelevät teoksessaan yleisen teknologian ohella myös erityisesti
viestintäteknologiaa. He toteavat, että nopeiden painoprosessien kehitys, halpa paperi,
säännöllinen postin kulku, parantuneet kuljetusyhteydet ja radio-, tele- ja
televisioyhteydet sekä elokuva yhdistettynä yhä lukutaitoisempaan väestöön ovat
tuoneet yleisön yhä enemmän mukaan politiikan prosessiin. Joukkoviestinnän ansiosta
ihmiskunnan mielipiteillä on vaikutusta kansallisiin ja kansainvälisiin päätöksiin
tavalla, jota ei osattu ennakoida muutamia vuosikymmeniä aikaisemmin. Tämän
seurauksena valtiollisen politiikan ympäristö on heidän mukaansa muuttunut.13

Teoksessaan Theatre of Power: The Art of Diplomatic Signalling (1987)
Raymond Cohen ottaa analysoinnin kulmakiveksi idean aikamme kansainvälisistä
suhteista tai diplomatiasta teatterina. Tässä teatterissa nykyaikainen viestintäteknologia
on Cohenin mukaan keskeisellä sijalla.

10 Sprout & Sprout 1962, 215–217.
11 Sprout & Sprout 1962, 225.
12 Sprout & Sprout 1962, 213–214.
13 Sprout & Sprout 1962, 233–234.
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Viitaten sosiologi Erving Goffmanin kirjoituksiin ihmisten rooleista arkielämässä
hän soveltaa teatterimetaforaa valtioiden välisten suhteiden tarkasteluun.14  Aivan
kuten teatterissa, niin yksilöllinen kuin diplomaattinenkin toiminta tapahtuu tietyssä
siihen tarkoitukseen valitussa asetelmassa tai näyttämöllä; on olemassa asiaankuuluvia
lavasteita ja rekvisiittaa joita esiintyjä käyttää, on itse näytös tai performanssi, jossa
“näyttelijä” hyödyntää eleitä ja puhetta saadakseen aikaan sosiaalisesti toivottavan
vaikutelman yleisössä. Ainoa ero näiden välillä on kysymys esityksen tuottajan ominais-
piirteistä: diplomatiassa esitystä muokkaa tuottajana politiikan tekijän suunnitteleva
mieli.15

Hänen esiin tuomansa ajatus on, että 1900-luvun kommunikaatiovallankumous,
ennen kaikkea television yleistyminen, muuttaa ratkaisevasti paitsi kansallista
politiikkaa myös diplomatian toimintatapoja. Cohenin mukaan televisio paljastaa
esimerkiksi valokuvaa osuvammin liikkeen, toiminnan ja ylipäätään todellisuuden. Se
näyttää paljastavalla tavalla inhimillisten suhteiden omaispiirteet ja ihmisten intiimitkin
reaktiot toisiaan kohtaan. Siten se on myös oivallinen väline ei-verbaaliseen viestintään.
Television ja yhä intensiivisemmäksi käyvän huomion ansiosta diplomatia ei ole
ainoastaan lähentynyt teatteria, vaan omaksuu sen tunnuspiirteitä. Näin luonto on
Cohenin mukaan alkanut jäljittelemään taidetta.16

Cohenin mukaan teknologiset edistysaskeleet ovat laajentaneet television reper-
tuaaria vielä entistä laajemmalle. Esimerkiksi kommunikaatiosatelliittien käyttöönotto
ja pienikokoisempi teknologia on tehnyt ulkomaanuutisten reaaliaikaisen kuvaamisen
mahdolliseksi. Tapahtumat, jotka aikaisemmin tapahtuivat vain pienen yleisön edessä
tai jotka eivät olleenkaan tulleet nähdyiksi, ovat siten avautuneet julkiselle katseelle.17

14 Goffman 1959. Tämä roolissa olemisen ja näyttelemisen tematiikka on pitkäaikainen traditio
politiikkaa käsittelevässä kirjallisuudessa. Historiallisista poliitikon “roolin” pohdiskelijoista Goffman
nostaa esille Marcus Aureliuksen ja Sun Tzu’n. Samaa aihetta on runsaasti pohtinut myös Niccolo
Machiavelli, jota askarrutti paljon vaikutelmien problematiikka vallankäytössä. Politiikan keskeinen
sisältö oli Machiavellille ennen kaikkea näyttämistä; ottamatta kantaa ihmisten tai asioiden viime
kädessä vallitsevaan “todelliseen” luonteeseen tai oikean ja väärän kysymyksiin hän valitsi filosofisesti
käytännöllisen kannan liikkumalla vaikutelmien tuottamisen ja asioiden tietyssä valossa esittämisen
tasolla. Ruhtinaassa esiintyykin runsaasti näyttelemiseen liittyviä viittauksia. Ks. Goffman 1959, 29;
Machiavelli 1969.
15 Cohen 1987, 5.
16 Cohen 1987, 6.
17 Ensimmäinen huomattava diplomaattinen tapahtuma, joka “sovitettiin” television vaatimuksiin oli
Cohenin mukaan presidentti Nixonin vuoden 1972 vierailu Kiinaan. Ks. Cohen 1987, 7–8.
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Artikkelissaan “Strategic Discource/Discursive Strategy: The Representation
of ‘Security Policy’ in the Video Age” (1990) Michael J. Shapiro lähtee tarkastelemaan
valtioiden nykyaikaista virallista poliittista argumentointia julkisuudessa, erityisesti
niitä tekstuaalisia strategioita, joilla pyritään oikeuttamaan virallisia versioita kansain-
välisistä tapahtumista filmin, videoiden ja television aikakauden maailmanpolitiikassa.

Shapiro pyrkii huomioimaan viestintäteknologian tuomia muutoksia poliittisen
tilan rakenteessa ja toimintatavassa. Hänen mukaansa nykyään ollaan tultu asetelmaan,
jossa maailmanpolitiikan toimijoiden strategisena toimintaympäristönä avautuu
nykyaikaisen viestintäteknologian tuottama “mediatila”. Lähtökohta Shapiron
argumentissa on, että media asettaa uuden teknologian avulla yleisön tapahtumien
keskelle. Valtioiden kontrollin ulkopuolella olevan visuaalisen ja sanallisen informaatio-
tulvan keskellä yleisö ikään kuin asetetaan itsenäiseen tapahtumien arvioijan tai
tuomarin rooliin: viestimistä näkemänsä ja lukemansa perusteella jokainen voi itse
arvioida ja ottaa kantaa tapahtumien oikeudellisuuteen.18

Tämä erilaisten ristiriitaisten ja kilpailevienkin versioiden ilmestyminen “maail-
manpolitiikasta” pakottaa valtiot ja muut maailmanpolitiikan toimijat toimimaan
alueella, jota ne eivät pysty täysin kontrolloimaan. Maailmanpolitiikan toimijoiden
täytyy nimittäin perustella omaa suhtautumistaan kulloisiinkin tapahtumiin entistä
paremmin, legitiimimmin ja uskottavammin. Tämä johtaa taitavamman ja voimakkaam-
man argumentoinnin tarpeeseen maailmanpolitiikassa eli erityisen tilannekohtaisen
mediastrategian tarve lisääntyy.19

Kansainvälisessä politiikassa mediastrategioita on ilmeisesti ollut yhtä kauan
kuin mediatilaakin. Uutta nykytilanteessa on se, että toimijoiden strategiat ovat
joutuneet tapahtumien merkitysten tuottajina kilpailutilanteeseen muiden tieto-

18 Shapiro 1990. Tässä Shapiron ajatuksessa maailmanpolitiikan “yleisön” tulemiseksi tietoiseksi
omasta roolistaan on mielenkiintoinen yhtymäkohta Bertodt Brechtin ajatuksiin aristotelisesta ja
eeppisestä teatterista. Konservatiivisen teatteriyleisön vastakohtana ja ihanteena Brecht piti urheiluyleisöä,
varsinkin nyrkkeilyottelun katsojia. Sillä oli Brechtin mielestä se asiallinen kriittinen asenne “näyttämön”
tapahtumiin joka teatterista puuttui. Brechtin mukaan eeppisessä teatterissa keskeinen tavoite on juuri
etäännyttää yleisö näyttämön tapahtumista ja tehdä se tietoiseksi omasta roolistaan. Mielenkiintoinen
kysymys onkin se, onko maailmanpolitiikan muuttuminen entistä enemmän joukkoviestimien kautta
välitetyksi tehnyt sen “yleisöstä”, kansalaisista, kriittisellä tavalla tietoisempia “näyttämön” tapahtumista
ja omasta roolistaan vai onko teknologiavälitteisyyden lisääntyminen antanut vain lisää välineitä
maailmanpolitiikan “näytelmän” käsikirjoittajille. Ks. Brecht 1991, 15; 138–142.
19 Shapiro 1990, 336.
20 Shapiro 1990.
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lähteiden, vaihtoehtoisten tulkintojen ja toisten strategioiden kanssa – käytännössä
siis esimerkiksi valtiot eivät enää ole mediatilassa ainoita suuren yleisön tavoittavia
merkitysten tuottajia maailmanpolitiikan kysymyksissä.20

Vielä pidemmälle maailmanpolitiikan viestintäteknologisen logiikan kuvailussa
menee James Der Derian, joka pyrkii analysoimaan, minkälaisia vaikutuksia
asejärjestelmien, viestinnän ja päätöksenteon nopeutumisella on kansainväliseen
politiikkaan. Foucaultin, Nietzschen ja Barthesin tekstien pohjalta ja viitaten ranska-
laisen filosofi Paul Virilion kirjoituksiin dromologiasta, eli vauhdin logiikasta Der
Derian esittää, että sellaiset asiat kuin nykyaikaisen viestintäteknologian välittömyys ja
kaikkialla samaan aikaan läsnä oleva kuvien virta ovat tehneet maailmanpolitiikasta
ja sen todellisuudesta yhä nopeatempoisemman ja teknologisesti kontingentin ilmiön.
Tällä tavalla geopolitiikka on korvautunut kronopolitiikalla – muutos, jonka seurauk-
sena ajattomia käsityksiä maailmanpolitiikan luonteesta, kansallisesta turvallisuudesta
ja identiteetistä on yhä vaikeampaa ylläpitää.21

Teoksessaan Antidiplomacy: Spies, Terror, Speed, and War (1992) hän tarkastelee
teknistyvää kansainvälisen politiikan todellisuutta pyrkien osoittamaan, miten
tiedustelun, terrorismin sekä sodankäynnin ja diplomatian nopeutuminen ovat sekä
voimistaneet valtioiden turvallisuusrakenteita, että luoneet aikamme kansainvälisen
politiikan tilan, jota Der Derian nimittää antidiplomatiaksi.

Antidiplomatian ytimessä on teknologian ja nopeuden yhteenliittyminen vallan ja
vallankäytön apuvälineiksi. Perinteiset kansainvälisen politiikan paradigmat ovat
kykenemättömiä tavoittamaan tämän antidiplomatian problematiikkaa – Der Derianin
mukaan tematiikka on lähestyttävissä vain jälkistrukturalistisen näkökulman kautta,
vaikka ei senkään puitteissa täysin kattavasti. 22

2.3. Viestintäteknologia maailmanpolitiikan voimana

Edellisessä tarkastelussa käsiteltiin joukko kansainvälisen politiikan kirjallisuudessa
esitettyjä tulkintoja teknologiasta yleensä ja erityisesti viestintäteknologiasta 1940-
luvulta 1990-luvulle.

21 Der Derian 1995, 367–370.
22 Der Derian 1992, 3.



98 SODAN KAIKUJA

Luvun alkuosan kolme tekstiä – Wright, Morgenthau ja Sprout & Sprout käsittelevät
teknologiaa yleisellä tasolla kansainvälisen politiikan osatekijänä. Jokaiselle on
ominaista ajatus teknologiasta yksilötasosta riippumattomana instituutiona tai
anonyymina muutosvoimana. Yksilöllisistä painotuseroista huolimatta kirjoittajille on
yhteistä ajatus, että vaikka kansainvälisen politiikan toimijoiden valinnat ja tekemiset
ovat merkityksellisiä, on heidän viime kädessä on vaikea ellei mahdoton hallita
teknologiaa.

Erityisesti Wright painottaa suuren järjestelmien merkitystä toimijuuden vaiku-
tusmahdollisuuksien ulottumattomissa. Samankaltaiseen ajatukseen vivahtaa
Morgenthau, jolle varsinkin sotilaallinen teknologia on yksi vallan lähtökohdista, jota
valtioilla joko on tai ei ole, tosin Morgenthau näkee teknologian valtioiden välisen
teknologisen asetelman alttiina muutoksille. Sproutit taas painottavat teknologiaa
hallitsemattomana voimana: he näkevät tieteellisen ja teknologisen kehityksen
“mestarimuuttujia”, joihin miltei kaikki muut muutokset ovat suorassa tai epäsuorassa
suhteessa. Joukkoviestinnän ansiosta taas yleisö on tullut yhä enemmän mukaan
politiikan prosessiin; ihmiskunnan mielipiteillä on vaikutusta kansallisiin ja
kansainvälisiin päätöksiin tavalla, jota ei osattu ennakoida muutamia vuosikymmeniä
aikaisemmin. Tämän seurauksena valtiollisen politiikan ympäristö on heidän mukaansa
muuttunut.

Sprouteja lukuun ottamatta vanhemmat tekstit viittaavat teknologiaan sosiaalisesta
maailmasta irrallisena, luonnonvoimiin tai maantieteeseen verrattavana voimana.
Tällainen ajatus teknologiasta autonomisena voimana täytyy kuitenkin esittää
varauksellisesti: teknologia tai viestintäteknologia eivät synny itsestään tai ole sosiaali-
sesta maailmasta itsenäisiä, vaan niiden keksimisen ja käytön taustalla vaikuttavat
sosiaaliset tavoitteet ja päämäärät. Tässä mielessä teknologia on sosiaalinen voima
eikä yhteiskunnan ulkopuolinen “asia”. Kuitenkin teknologialla on taipumus karata
yksittäisten toimijoiden kontrollin ulkopuolelle ja tuottaa vaikeasti ennakoitavia
seuraamuksia. Tässä esitettävä teknologiatulkinta kuvastaa laajempaa käsitystä, jonka
mukaan yhteiskunta on ihmisten tietoisen ja tavoitteisen toiminnan tulos, mutta
kukaan ei erityisesti kontrolloi sitä tai osaa varmasti ennustaa toiminnan seuraamuksia.

Laajemmassa mielessä tämä kanta nivoutuu osaksi ajattelun perinnettä, jossa on
korostettu käsitystä teknologiasta autonomisena, poliittisen harkinnan tai ylipäätään
inhimillisen kontrollin ulkopuolisena voimana. Tällainen lähestymistapa teknologiaan
ei ole uusi länsimaisessa poliittisessa ajattelussa, vaan se on aikojen kuluessa
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esiintynyt mitä moninaisimpien filosofien ja teoreetikkojen kirjoituksissa.23  Taustalla
on yleisempi olettamus inhimilliseen toimintaan liittyvästä epävarmuudesta. Ajatusta
kehitelleen Hannah Arendtin mukaan yksilöt eivät voi koskaan lopullisesti nähdä
tekojensa – tai teknologiansa – seuraamuksia eivätkä niiden merkitystä ennalta, vaan
vasta jälkikäteen, kun teoista käynnistyvä ketjureaktio on päättynyt.24

Kolme uudempaa tekstiä, Cohen, Shapiro ja Der Derian puolestaan pyrkivät
tuottamaan erityisesti viestintäteknologian vaikutusta kuvaavia ja selittäviä käsitteitä
tieteenalan keskusteluun. Heidän kirjoituksiaan taustoittaa joukkoviestimien, erityisesti
television, yhä suuremmaksi tullut rooli ihmisten maailmankuvan jäsentäjinä.

Tämän tutkimuksen kannalta Cohenin Goffmanilta sovellettu idea aikamme
kansainvälisistä suhteista teatterina on aivan keskeinen oivallus. Nykyaikaisen
viestintäteknologian merkitys maailmanpolitiikassa näyttää todellakin avautuvan
hedelmällisesti, mikäli sitä tarkastellaan jonkinlaisena näyttämönä, jossa ajakohtaiset
tapahtumat ovat jatkuvasti läsnä ja tulevat tietyllä tavalla yleisön tarkasteltaviksi.
Samoin hän käsittelee mielenkiintoisella tavalla joukkoviestimien muuttavaa vaikutusta
valtioidenvälisissä suhteissa. Peruspuutteena on kuitenkin analysoinnin tietty
mekanistisuus: Cohen tyytyy soveltamaan ideaa melko rajattuun maailmanpolitiikan
osa-alueeseen – diplomatiaan – ja keskittyy siinäkin ainoastaan ei-verbaalisen
viestinnän analysointiin.

Cohenin melko mekaaniseen analyysiin verrattuna Shapiro puolestaan vie
keskustelua maailmanpolitiikan toimijoiden diskursiivisten strategioiden suuntaan,
joka on konstitutiivisesti värittynyt ja kielifilosofiseen näkökulmaan perustuva tulkinta.
Shapiron analyysi on myös kansalaisten-maailmanpolitiikan suhteen pohdinnan
kannalta hedelmällisempi kontribuutio, koska se nostaa esiin potentiaalisten toimi-
joiden moninaistumisen aikamme maailmanpolitiikan viestinnällisessä asetelmassa.
Ongelmallista Shapiron esityksessä on kuitenkin tiettyjen keskeisten käsitteiden kuten

23 Ajatusta nykyaikaisen teknologian ohjailemattomuudesta ja mahdollisesta kääntymisestä alkuperäisistä
päämääristään on kehitellyt kirjoituksissaan erityisesti Hannah Arendt. Ks. esim. Arendt 1958, 4–6;
Arendt 1968, 268–270. Laaja esitys aiheesta ks. Winner 1977.
24 Arendt 1958, 190. Toisenlaisen näkökulman ihmisen ja teknologian suhteeseen on omaksunut David
Landes, joka teknologian ja teollisen kehityksen historiaa käsittelevässä teoksessaan The Unbound
Prometheus (alunperin ilmestynyt 1969) viittaa antiikin myytin mukaisesti teknologiaan ihmisen
vääjäämättömänä “kohtalona”. Ks. Landes 1988, 554–555.
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mediatilan vapaa käyttö ja hataruus: mitä sillä tarkoitetaan ja mihin se perustuu?
Shapiro ei myöskään pyri tarjoamaan laajempaa systemaattista esitystä viestintätekno-
logian vaikutuksesta; tässä mielessä artikkeli vain raapaisee problematiikkaa.

Der Derianin lähinnä Virilion ajatuksiin perustunut tulkinta nopeuden lisäänty-
misestä maailmanpolitiikassa tavoittaa myös sen tärkeän ajankohtaisen piirteen.
Samoin hän yhdessä Shapiron kanssa tuo esille ajatuksen nykyajan maailmanpolitiikkaa
viestintäteknologian välityksellä seuraavien kansalaisten irtautumisesta yhtenäisestä
maailmankuvasta: molempien tulkinnoissa maailma näyttäytyy ajankohtaisia kysymyksiä
koskevan informaatiotulvan yksityiselle ihmiselle yhä vaikeammin ymmärrettävänä ja
hallittavana. Der Derian päätyy tämän perusteella tulkintaan, jossa viestintäteknologia
näyttäytyy maailmanpolitiikassa ensisijaisesti voimakkaiden toimijoiden vallankäytön
välineenä. Kantana tämä on täysin legitiimi, mutta se poikkeaa tämän tutkimuksen
teknologian hallitsemattomuutta korostavasta näkökulmasta.

2.4. Teatterista performanssiksi

2.4.1. Semioottinen näkökulma viestintäteknologiaan

Soveltamalla edellä käsiteltyjä klassisia ja uudempia teknologiaa käsitteleviä aineksia
tieteenalan kirjallisuudesta voidaan viestintäteknologian ja maailmanpolitiikan

suhdetta tarkastella historiallisesti, jolloin on mahdollista osoittaa erilaisia viestintä-
teknologian tuottamia vaiheita, näyttämöitä tai poliittisia tiloja.

Seuraavassa käydään läpi viestintäteknologian kehitysvaiheita erityisesti viimeisen
150 vuoden ajalta. Katsauksen tavoitteena on nostaa esille tapoja, joilla teknologia on
eri aikoina välittänyt ajankohtaisia tapahtumia yleisöille ja sitä millainen suhde yleisön
ja maailmanpolitiikan tapahtumien välille on kulloinkin syntynyt. Lisäyksenä edellä
käsiteltyihin teksteihin on viestintäteknologian muotojen tarkastelu sen mukaan,
millaisen kokemuksellisen suhteen ne kulloinkin luovat kuvattavien ilmiöiden ja
yleisön välille. Tämä teknologian ominaisuus saadaan esille tarkastelemalla sitä
merkkiteoreettisesta näkökulmasta.

Semioottinen lähestymistapa ja semioottiset apuvälineet auttavat jäsentämään ja
täsmentämään tätä maailman tapahtumien välittymistä. Samalla avautuu mahdollisuus
pohtia sitä, minkälaisia poliittisia seuraamuksia teknologis-semioottisen asetelman
muuttuminen on kulloisenakin aikakautena aiheuttanut: tätä viestintäteknologian
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kulloisenkin kehitysvaiheen politiikalle tuottamaa toimintaympäristöä voidaan kutsua
poliittisen tilan eri muodoiksi.

Alla esitettävään poliittisen tilan kehittymisen kuvaukseen täytyy suhtautua
muutamin varauksin. Ensinnäkään esitettävä muutos ei ole ollut yleismaailmallinen,
vaan se pätee pikemminkin hyvin rajattuun osaan joukkoviestimiä ja niiden yleisöä:
globaalissa mittakaavassa vain pieni osa planeetan väestöstä elää olosuhteissa, joissa
nykyaikaiset viestintäteknologian muodot kuten televisio ja tietoverkot ovat kansalaisten
enemmistön käytettävissä. Toisaalta viestintäteknologiassa tapahtunut muutos luultavasti
on poliittisesti hyvin merkityksellistä niissä maissa, joissa uutta teknologiaa on
laajassa käytössä.

Toiseksi olisi yksinkertaistavaa väittää, että kyseessä olisi yksioikoinen lineaarinen
kehityskulku tai äkillinen ja totaalinen vaihdos yhdestä tilasta toiseen; pikemminkin
kyseessä on vähittäinen ja globaalissa mittakaavassa hyvinkin rajallinen siirtymä tai
tarkemmin sanottuna alla kuvaamani viestintäteknologian vaiheet ovat käytännössä
usein päällekkäisiä siten, että uudempi muoto ei syrjäytä vanhaa, vaan tulee sen
rinnalle. Tällaisen siirtymän kuvaaminen lienee väistämättä luonteeltaan yksin-
kertaistavaa ja pelkistävää, mutta uskon sen nämä varaukset huomioiden helpottavan
henkilömiinakysymystä kehystävän poliittisen tilan yleisluontoisempaa käsittelyä ja
ymmärtämistä.

Edelleen on syytä korostaa, että kyseessä ei välttämättä ole ainoa käynnissä oleva
prosessi viestintäteknologian kehityksessä. Käytännössä viestintäteknologian
välittämässä kansalaisten ja maailmanpolitiikan suhteessa on läsnä useita samanaikaisia
kehityskulkuja, eikä ole syytä sulkea pois esimerkiksi mahdollisuutta viestintä-
teknologian manipuloinnin ja hallinnan kautta tapahtuvaan menestyksekkääseen
vallankäyttöön joissakin muissa viimeaikaisessa maailmanpolitiikan esimerkki-
tapauksessa. Esimerkiksi ensimmäisen Persianlahden sodan aikaiset kokemukset
viittaavat siihen, että voimakkailla maailmanpolitiikan toimijoilla saattaa ainakin
ajoittain olla kykyä ohjailla ja manipuloida kansainvälistä julkisuutta omien pää-
määriensä edistämiseksi (vaikkakin senaikaiset kokemukset ovat saattaneet tuottaa jo
omat vastavoimansa).25  Alla oleva tulkinta auttaa kuitenkin taustoittamaan tässä

25 Myös Lotman esittää yleisellä tasolla samankaltaisen tulkinnan (viestintä)teknologiasta korostaessaan
sitä, että kaikki tekniset parannukset ovat kaksiteräinen miekka, jota voidaan menestyksekkäästi
käyttää niin yleisen hyvän edistämiseksi kuin myös päinvastaisiin tarkoituksiin. Hänen mukaansa
merkkien avulla käytävä kommunikaatio ei ole myöskään välttynyt tältä kohtalolta, vaan informaation
palvelemiseen tarkoitetut merkit ovat usein disinformaation välineitä. Lotman 1989, 18.
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käsiteltävää henkilömiinatapausta ja luultavasti myös monia muita ajankohtaisia
ilmiöitä.

2.4.2. Maailmanpolitiikan teatteri26

Kautta aikojen vaivalloinen tiedonkulku, rajalliset tiedot muista maista ja usein myös
vahvasti paikalliset identiteetit ovat rajoittaneet ihmisten mahdollisuuksia ajankohtaisen
tapahtumien seuraamiseen. Tuhansien vuosien ajan uutiset ja tiedot kaukaisista
tapahtumista kulkivat verkkaisesti suullisina kertomuksina, lauluina ja piirroksina.
Erityistä maailmanpolitiikkaa ei nykyisessä mielessä ollut olemassa, vaan ajankohtaisten
asioiden seuraaminen rajoittui paikallisiin asioihin ja niiden lähialueisiin.

Tätä asiaintilaa voi viestintäteknologian näkökulmasta luonnehtia narratiivisen
paradigman aikakaudeksi. Tieto maailman tapahtumista kulki suullisina, kirjallisina
tai kuvan muotoon saatettuina kertomuksina tai narratiiveina, jotka vähitellen
kulkeutuivat tapahtumapaikoilta kotiseuduille. Kuvaavaa tälle historian pitkälle (ja
monissa osissa maailmaa edelleen ajankohtaiselle) viestintäjärjestelmälle on ollut
sellaisten henkilöiden huomattava rooli yhteisöissä, jotka olivat itse käyneet kaukaisissa
paikoissa ja pystyivät kotiseudulle palattuaan kertomaan muille näkemistään asioista.
He ikään kuin toimivat välittäjinä kaukaisten tapahtumien ja kotiseudun asukkaiden
välillä.27

26 Tässä esitetty ajatus maailmanpolitiikan tiloista teatterina ja performanssina on peräisin professori
Osmo Apuselta. Ks. esim. Apunen 1999.
27 Varhaisimpana vaiheena narratiivisessa paradigmassa voidaan pitää ns. oraalista kulttuuria, jota voi
luonnehtia myös “tallentamattoman sanan” aikakaudeksi. Tuolloin pääenergia kului kulttuurisen
olemassaolon säilyttämiseen. Maailma oli jatkuvaa tapahtumista ja puhuja oli tuon tapahtumisen
keskipisteessä; sanat olivat aina tapahtumia. Kirjallinen kulttuuri sai alkunsa hieroglyfeistä ja
kiilakirjoituksesta egyptiläisillä ja sumerilaisilla noin 4000–3000-luvuilla eaa. Aakkoset puolestaan
keksittiin 1500-luvulla eaa Lähi-Idässä. Seurauksena oli uusi autonomisten diskurssien maailma, jossa
sana irtaantui tietystä tilannekohtaisesta kontekstistaan. Varhaisempana kautena kirjallisessa kulttuurissa
oli kirografinen, käsikirjoituksille perustuva vaihe, joka ulottui antiikista keskiajalle. Tätä seurasi
typografinen vaihe kirjapainotaidon myötä 1450-luvulla; typografisella vaiheella oli Euroopassa yhteys
kirkon monopolin murtumiseen, asioiden uudenlaiseen ajattelemiseen neutraaleina, kylminä,
objektiivisina faktoina samoin kuin ajatus loppuunsaatetusta täydellistyneestä tilasta. Ylipäätään
kirjallisessa kulttuurissa filosofisena sisältönä oli mielen ja ruumiin erottaminen toisistaan. Kirjoitettu
viestihän todella irtoaa kirjoittajan ruumiista ja voi jatkaa matkaansa kehosta irrallaan. Narratiivisen
kulttuurin vaiheiden luokittelu perustuu Walter J. Ongin esittämään luokitteluun kulttuurin vaiheista
dominoivan viestintävälineen mukaisesti. Ks. Ong 1982.
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Kommunikaatioteknologian nopea kehittyminen 1800-luvun puolivälistä alkaen
muutti kuitenkin radikaalisti viestinnän perusteita. Vallankumouksellinen muutos oli
lennättimen käyttöönotto, jolloin periaatteessa kävi mahdolliseksi saada tapahtumista
tietoa etäisyyksistä riippumatta miltei välittömällä nopeudella.28  Tällöin voidaan
sanoa kuljettamisen (transportation) ja viestinnän (communication) eronneen
toisistaan, koska lennättimen käyttöönotossa viestintä ikään kuin irtosi materian
tilassa siirtymisen rajoitteista29. Aikaisemminhan tieto oli kulkenut yhtä nopeasti kuin
nopein ratsumies tai parhaassa tapauksessa juna tai höyrylaiva. Käytännössä tämä
tarkoitti sitä, että ensimmäistä kertaa historiassa säännöllisten suhteiden pitäminen
toisiin maanosiin tuli mahdolliseksi niin valtioille kuin kansalaisillekin.30

Siten maailmanpolitiikka alkoi vähitellen avautua kansalaisille näyttämönä, jolla
jatkuvasti tapahtui jotakin.31  Ensimmäisiä ajankohtaisia ilmiöitä tällä uudella maail-
manpolitiikan näyttämöllä olivat sellaiset laajaa huomiota, kiistelyä ja viranomaisten
arvostelua herättäneet tapahtumat kuin Krimin sota ja Irlannin nälänhätä.32

Seuraava viestintäteknologian edistysaskel oli valokuvaus. Piirroksen ja maalauk-
sen rinnalle noussut valokuvaus saavutti nopeasti arvovaltaisen aseman uskottavana
“todellisuuden” kuvaajana. Valokuvalla katsottiin vielä 1900-luvun alussa olevan
kaikki ehdottoman dokumentin ja totuudellisuuden piirteet. Lisäksi se koettiin sellaisten
asioiden kuin kulttuurin, ideologian, runouden ja kaikentyyppisten valmiiksi ajateltujen
mallien vastakohdaksi. Se oli ikään kuin itse elämä reaalisuudessaan ja aitoudessaan.33

Valokuvan läpimurto poliittiseen merkittävyyteen oli Yhdysvaltain sisällissota. Se
oli ensimmäinen huomattava aseellinen konflikti jossa – paitsi käytettiin maamiinoja

28 Buzan 1987, 24–25.
29 Mielenkiintoisella tavalla lennättimen moniulotteisia vaikutuksia, mm. käyttöönoton seurauksia
vanhempien journalismin ja tarinankerronnan muotojen kannalta on tutkinut James W. Carey. Ks. Carey
1989, 201–230.
30Alun perin lennätin, kuten moni muukin viestintäteknologian muoto, oli tarkoitettu sotilaalliseen
käyttöön. Ks. Carruthers 2000, 2–3.
31 Tässä on mielenkiintoinen yhtymäkohta Marxin ja Engelsin Kommunistisessa manifestissa esitettyyn
ajatukseen, että kulku- ja viestintäyhteyksien paraneminen eri alueiden ja maiden välillä paitsi toteuttaa
kapitalismin korkeimman asteen myös auttaa proletariaattia tulemaan tietoiseksi yleismaailmallisista
yhteisistä intresseistään. Ks. Marx – Engels 1890, 47.
32 Carey 1989, 182.
33 Lotman 1989, 19. Barthes luonnehtii valokuvaa täydellisesti analogiseksi todellisuuden kanssa. Siksi
kohteen ja valokuvan välillä ei Barthesin mukaan ole tarpeen käyttää välittäjää eli koodia. Barthes 1961,
122.
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– otettiin myös runsaasti valokuvia ja josta myös levisi maailmalle hyvinkin puhuttelevaa
ja aikanaan poliittisesti kuohuttavaa valokuva-aineistoa.34

Elokuvan synnyn myötä tullut liikkeen vangitsemisen mahdollisuus lisäsi
entisestään luottamusta kuvan dokumentaariseen aitouteen. Semioottisessa mielessä
sekä valokuva että elokuva edustautuvat katsojalle ikonisina merkkeinä, eli ne
näyttävät kuvaavan maailmaa sellaisena kuin itse sen näemme. Kuitenkin katsojan
suhde elokuvaan on emotionaalisesti voimakkaampi kuin suhde valokuvaan. Inhi-
millisen kognition perusominaisuus näyttää nimittäin olevan, että siirtyminen liikku-
mattomasta valokuvasta liikkuvaan koetaan avaruusvaikutelman lisäämisenä kuvaan.
Tämän seurauksena elokuvan katsojalle syntyy todellisuuden tunne tai aistimus siitä,
että se on samankaltainen “todellisen” elämän kanssa.35

Tällainen “elävä” mustavalkoinen kuva yleistyi ensimmäisen maailmansodan
aikoihin, jolloin esimerkiksi valtiovierailuista ja taistelukentällä hyökkäävistä joukoista
saatiin kotirintamalle filmimateriaalia.36  Myöhemmin radion ansiosta nopea uutis-
raportointi saavutti laajat kuulijaryhmät. Toisen maailmansodan aattona elokuvaan
lisättiin ääni. Seurauksena oli, että kuva muuttui mykkäfilmiin verrattuna taas pykälän
verran todentuntuisemmaksi. Filmit taas muuttuivat värillisiksi 1950-luvulta alkaen.

Tiedon lisääntyminen ja tiedonkulun nopeutuminen lennättimen myötä vakiinnutti
säännöllisen tiedonkulun kaukaisista tapahtumista. Se ei kuitenkaan muuttanut
semioottista perusasetelmaa, että kansalaisten ja maailmanpolitiikan suhde oli
luonteeltaan välittynyt ja vailla henkilökohtaista kokemuksellisuutta. Varhaisemman
viestintäteknologian tuottama kansalaisten ja maailmanpolitiikan suhde olikin
luonteeltaan ennen kaikkea symbolinen, sillä näyttämön ja yksityisen vastaanottajan
välillä ei ollut kokemuksellista kytkentää – ellei sattunut itse olemaan paikan päällä,
mikä tosin ei välttämättä sekään taannut hyvää yleiskuvaa tapahtumista. Vaikka
esimerkiksi sanomalehdistön uutisointi saattoi olla tunteisiin vetoavaa, se ei muuttanut
perusasetelmaa, että lukija oli itse muualla, että hän ei kokenut olevansa osa tapah-
tumista.

34 Carruthers 2000, 277.
35 Paul Virilio vertaa varhaista elokuvaa uuteen energian muotoon, joka pystyi kuljettamaan yksilön
katsetta, vaikka tämä ei itse liikkunutkaan. Virilio 2000, 23.
36 Carruthers 2000, s. 68–73.
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Lennättimen käyttöönotosta alkanut vaihe merkitsi myös ikonisuuden vähittäistä
kasvua viestinnässä. Varhaisen valokuva- ja elokuvamateriaalin kautta yleisö sai
konkreettisemmalla tavalla kokea kaukaisia ajankohtaisia tapahtumia. Se ei kuitenkaan
muodostunut kansalaisten enemmistölle hallitsevaksi tavaksi jäsentää maailmanpoli-
tiikan tapahtumia, vaan tapahtumat merkityksellistettiin ennen kaikkea teksteinä tai
puheen kautta.

– – –

Edellä kuvattu varhaisempi viestintäteknologia noin 1850-luvulta 1950/60-luvulle
saakka sai poliittisten seuraamusten näkökulmasta aikaan maailmanpolitiikan
poliittisen tilan muodon, jota voisi nimittää maailmanpolitiikan teatteriksi.

Tässä maailmanpolitiikan teatterissa huomio kiinnittyy suuren massan ja harvojen
valittujen eriarvoiseen suhteeseen. Maailmanpolitiikan näyttämö oli siinä mielessä
suljettu, että toimijat – lähinnä valtiot – esiintyivät tietyissä rooleissaan eikä ulko-
puolisilla ollut siinä tilaa37. Yleisö tarkkaili maailmanpolitiikan tapahtumia välimatkan
päästä ja sai tietoa tapahtumista yleensä pintatasolla, valtioiden julkisten sanojen ja
tekojen muodossa. Maailmanpolitiikan tapahtumat itsessään jäivät niitä kokemattomille
viime kädessä etäisiksi, vaikka lehti-, radio- ja filmireportaasit pyrkivät tätä yhteyttä
lähentämään.

2.4.3. Maailmanpolitiikan performanssi

Kansalaisten ja maailmanpolitiikan suhteen kannalta poikkeuksellisen merkittäväksi
osoittautui suoran televisioraportoinnin synty ja kehittyminen 1960-luvulta alkaen.
Tätä television aloittamaa kehitystä on voimistanut telekommunikaatiota ja tietojen-
käsittelyä yhdistelevän ns. uuden sähköisen median esiinnousu ja yleistyminen eri
muodoissaan. Näin viestimien teknisen ja sisällöllisen muutoksen voi sanoa olleen
hyvin nopeaa lennättimen käyttöönoton jälkeen: viestintäteknologia on siitä lähtien
jatkuvasti teollisuusmaissa moninaistunut, laajentunut ja tullut kattavammaksi.

37Apunen 1999.
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38 Lotman 1989, 12–17.
39 Tämän kehityskulun kanssa mielenkiintoinen rinnakkainen yhteiskunnallinen trendi on länsimaisten
yleisöjen siirtyminen osallistumisesta edustukselliseen sodankäyntiin. Useimmille länsimaiden
kansalaisille sodankäynti tehdään nykyään heidän puolestaan edustuksellisesti armeijoiden
professionalisoitumisen myötä. Tästä syystä yhä harvemmalla länsimaiden asukkaalla on omakohtaista
kokemusta sodasta tai sen seurauksista.

Tämän tutkimuksen kannalta keskeinen muutos nykyaikaisen viestintäteknologian
myötä on sen kyky tuottaa runsaasti ja nopeasti eläviä visuaalisia kuvia kommunikaation
välineenä. Muutoksen ytimessä on, että uudenaikaisen teknologian tuottama materiaali
muistuttaa eri muodoissaan maailmaa yhä enemmän sellaisena kuin me sen itse
näemme. Näyttää siltä, että inhimillisen kognition perustavanlaatuinen tunnuspiirre
on, että elävään kuvamateriaaliin suhtaudutaan kuin todelliseen tapahtumaan, vaikka
sen epätodellisuus tiedostettaisiinkin. Meillä on siis intuitiivinen taipumus suhtautua
esimerkiksi television tuottamaan kuvamateriaaliin yhtä emotionaalisesti kuin
todelliseen tapahtumaan, vaikka epäilisimmekin kuvan aitoutta. Tällainen ikoninen
suhde kuvattavaan kohteeseen perustuu siten ihmiselle luonnolliseen mentaaliseen
prosessiin; sanoilla tai muilla sosiaalisille konventioille perustuvilla viestinnän mene-
telmillä samaa merkitystä ei voi välittää. Asian voi muotoilla niinkin, että kyseessä on
luottamus tai usko siihen, että katsoja näkee television ja muun liikkuvaan kuvaan
perustuvan teknologian näyttämät sinänsä rajatut ja valikoidut tapahtumat kokonai-
suutena ja omilla silmillään. Luonnolliselta vaikuttava kuvamateriaali koskettaa tietoisen
säätelyn ulottumattomissa olevaa tajunnan tasoa, jolloin se ikään kuin menee katsojan
“selkäytimeen”.38

Nykyaikana moderni viestintäteknologia tuottaa katsojalle miltei välittömän
läsnäolon tunteen. Tämä saa aikaan kansalaisten ja maailmanpolitiikan suhteessa
kokemuksellisen siirtymän symbolisesta ikoniseksi, koska ulkopuolisen maailman
tapahtumat ja niistä välitettävät viestit sulautuvat kommunikaatioteknologian ansiosta
yhteen muodostaen erottamattoman kokonaisuuden. Tämän seurauksena teknologian
välittämät maailman tapahtumat koetaan paljon konkreettisemmalla ja henkilökohtai-
semmalla tasolla kuin aikaisemmin. Viestintäteknologian ansiosta kansalaiset ovat
konkreettisella tavalla läsnä maailmanpolitiikan polttopisteissä ja elävät ikään kuin
sen ympäröimänä.39

Teknologian tuottama ikoninen kuva tai “välitön kokemus” on kuitenkin kaiken
ikonisuuden tavoin kulttuurisidonnainen. Näin todellisuuden tunne tai aistimus
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kuvamateriaalin samankaltaisuudesta elämän kanssa ei ole jotain yksinkertaista
välittömän kokemuksen kautta saatua, eli kaikki katsojat eivät koe materiaalia
samanlaisena. Monimutkaisten kytkentöjen kautta se nivoutuu katsojan aikaisempaan
kulttuuriseen kokemukseen.40

Ajankohtaisten tapahtumien ja maailmanpolitiikan uutisoinnin kannalta tekno-
logian muutos on johtanut siihen, että yleisön rooli on liikkunut kuulemisesta ja
lukemisesta kohti katselemista ja osallistumista. Nykyään ollaan tultu asetelmaan,
jossa viestintäteknologia asettaa yleisön maailmanpolitiikan tapahtumien keskelle.
Tällöin yleisö ikään kuin asetetaan myös itsenäiseen tapahtumien arvioijan tai tuomarin
rooliin: viestimistä näkemänsä ja lukemansa perusteella katsojalla on mahdollisuus
joutua kohtaamaan maailmanpolitiikan ilmiöitä kaikessa moninaisuudessaan ja
problemaattisuudessaan ennenkokemattomalla tavalla.41  Jos politiikka oli ennen
yhteiskunnassa tarkkaan rajattua harvojen toimintaa, on se nykyään tullut laajan
joukon piiriin ja uusimman teknologian kuten digitaaliteknologian ja tietoverkkojen
myötä myös vuorovaikutteistunut. Tämä uusimman viestinnän kaksisuuntaisuus toimii
suoraan vastakohtana aikaisemmalle maailmanpolitiikan toimija-yleisösuhteelle.

Toinen poliittisilta seuraamuksiltaan merkittävä ja viimeaikaisempi muutos on
ollut viestinnän miniatyrisoituminen. Se viittaa ajatukseen, että potentiaalisesti laajalle
vaikuttavaa viestintäteknologiaa on yhä helpommin saatavissa jolloin kynnys tiedon
tuottajaksi laskee jatkuvasti. Nykyaikaisen viestinnän edellyttämä kallis ja suurta
ammattitaitoa vaativa teknologia, esimerkiksi televisioteknologia, on tähän asti
aiheuttanut sen että julkisuuden tila on vielä pysynyt hyvin rajoitetun instituutiojoukon
käsissä – viime kädessä vain pieni joukko erilaisia toimijoita on pystynyt tuottamaan
julkisuutta ja kamppailemaan sen hallinnasta.

Jatkuva viestintäteknologian miniatyrisoituminen ja halpeneminen on laskenut
julkisuuteen pääsyn kynnystä. Kohtalaisen halpa ja helppokäyttöinen viestintätekno-
logia, jota tällä hetkellä edustaa ennen kaikkea Internet-tietoverkko, on muuttamassa
asetelmaa radikaalisti. Julkinen tila ei enää ole vain voimakkaiden instituutioiden
hallussa, vaan periaatteessa kuka tahansa – hyökkääjä, uhrivaltio, yksilö, järjestö,
yhtiö – voi tuottaa julkisuuteen mitä tahansa materiaalia. Asian voi muotoilla niinkin,

40 Lotman 1989, 30.
41 Shapiro 1990.
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että erilaisilta toimijoilta vaadittava materiaalinen kynnys kampanjointiin erilaisissa
asioissa on jatkuvasti madaltunut.42

Muutokset eivät kuitenkaan tarkoita yleisön tai kansalaisten kannalta sitä, että
asetelma olisi tullut olennaisesti selkeämmäksi tai hallittavammaksi. Nykyaikaiselle
tiedonvälitykselle on nimittäin ominaista myös ilmiö, jota voisi kutsua episodi-
maisuudeksi. Episodimaisuus viittaa ajankohtaisista asioista saapuvan informaation
tiettyyn järjestäytymättömyyteen ja laajemmassa mielessä asetelmaan, jossa yksittäinen
ihminen ei kykene jäsentämään joukkoviestimien tuottamaa tietovirtaa mielekkääksi
kokonaisuudeksi maailmankuvansa puitteissa. Tyypillistä episodimaiselle aineistolle
on runsaasta materiaalitarjonnasta huolimatta (tai juuri siitä johtuen!) kokoavan
kehyksen tai juonen vaillinaisuus tai puuttuminen. Suurten juonien sijasta yleisölle on
tarjolla maailmanpolitiikasta näennäisen loppumaton määrä irrallisia “episodeja”,
joiden keskinäinen yhteenliittyminen jää epäselväksi.43

– – –

Tarkasteltaessa esittämääni näkemystä viestintäteknologiasta ja maailmanpolitiikasta
näyttämöinä huomio kiinnittyy siten tiedonkulun nopeuden ja kokemuksellisuuden
vähittäiseen lisääntymiseen sekä potentiaalisten julkisuuden tuottajien määrän
radikaaliin lisääntymiseen. Voi sanoa, että maailmanpolitiikan näyttämö, jonka
varhaisemmasta versiosta on käytetty nimitystä teatteri, toteutui kun nopea tiedonkulku
mahdollistui maailman eri osista. Uusi poliittinen tila, jota voidaan kutsua maail-
manpolitiikan performanssiksi, taas edellyttää nopean tiedonkulun lisäksi viestintään
vankan visuaalisen kokemuksellisen elementin.44  Vaikka tarkan ajallisen rajaviivan
vetäminen kahden tilan välille ei ole mahdollista ja molempien elementtejä on

42 Tässä suhteessa tutkimus päätyy samalle kannalle kuin Anssi Männistö, joka luonnehtii Internet-
tietoverkkoa viimeaikaisen informaation tuottamisen vallankumouksen ytimeksi: hänen mukaansa se
on globaali, reaaliaikainen ja säätelemätön yhteydenpidon sekä tajunnan ja tietoisuuden rakentamisen
kanava. Männistö 1997, 78.
43 Toisenlainen kanta teknologian tuottamasta maailmankuvan pirstaloitumisen mahdollisuudesta ks.
Männistö 1997, 80.
44 Paul Virilion mukaan nykyaikainen viestintäteknologia tuottaa katsojille median moninaisia sisältöjä
esittämään kykenevän “keinotekoisen horisontin”, joka ohittaa aistihavaintojen tuottaman välittömän
tilaperspektiivin. Tällöin Virilion mukaan ‘virtuaalinäkeminen’ korvaa todellisen silmillä tapahtuvan
näkemisen. Virilio 2000, 14.
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jatkuvasti läsnä rinnakkain, on olennainen ero niiden välillä se, että varhainen
viestintäteknologia perustui ennen kaikkea yleisö-tapahtumasuhteelle, jota voi semioot-
tisesti kutsua symboliseksi, kun taas uudempi teknologia tuottaa tapahtumia yleisölle
erityisesti ikonisessa mielessä.45

Performanssin käsite viittaa sekä viestintäteknologian tuottamaan maailman-
politiikan näyttämön muutokseen eli yleisön ja tapahtumien suorempaan yhteyteen
että kansalaisten ja maailmanpolitiikan toimijuuden suhteen muutokseen, kun yhtäältä
uudenlaiset toimijuuden muodot mahdollistuvat myös “yleisölle” mutta toisaalta
teknologian välittämien kuvien tulvassa ja vaikutelmien pirstoutuessa mielekkään
kokonaiskuvan rakentaminen – maailmanpolitiikan “juonen” seuraaminen – käy
vaikeammaksi.

45 Tässä politiikan näyttämöiden muutoksessa on mielenkiintoinen yhtymäkohta Machiavellin ajatteluun,
jossa vallankäytön toimivuus perustuu pitkälti vallankäyttäjän ja massojen etääntyneeseen suhteeseen.
Machiavellin mukaan ihanteellisessa tilanteessa ruhtinaan poliittinen koneisto tuottaa hänestä
kontrolloituja ja halutunlaisia representaatioita, joiden perusteella kansalaiset hahmottavat ruhtinasta
ja hänen vallankäyttöään. Vastaavasti tilanteessa, jossa ruhtinas ei säilytä välimatkaansa kansaan hän
menettää tehokkaan vallankäytön edellytykset. Ruhtinasta ei siis saisi päästää epätäydellisyydessään ja
haavoittuvuudessaan paljastumaan kulissiensa takaa – kansalaisten ei tule huomata, että hänen
vallankäytössään on pitkälti kysymys vain juonikkaasta merkitysten tuottamisesta. Tästä syystä ruhtinaan
tavoitteena on Machiavellin mukaan ikään kuin saada kansalaiset arvioimaan ruhtinasta välimatkan
päästä silmillään, eikä päästää heitä kuvainnollisesti niin lähelle, että he pääsisivät “kiinni” ruhtinaaseen
ja toteamaan itse asioiden laidan. Tuoko uusi viestintäteknologia kansalaiset niin lähelle oman aikamme
ruhtinaita, että vallankäytön toimivuus kyseenalaistuu machiavelliläisestä näkökulmasta? Machiavelli
1969, 68. Ks. Myös Lahtinen 1997, 141.
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LUKU 3

HENKILÖMIINAKYSYMYS

3.1. Henkilömiinat

Miina on yksinkertaisimmillaan sytyttimellä varustettu räjähdyspanos. Ensimmäisiä
miinoja lienevät olleet keskiajalla ruutipanokset, jotka kaivettiin vastustajan
linnoituksen muurien alle ja jotka sitten räjähtäessään sortivat muurin osan.
Latinankielen sana mine voikin viitata niin kaivoon, kaivokseen tai louhintaan kuin
miinaan tai miinoittamiseen.1

Tänä päivänä miinat on tapana määritellä räjähtäviksi laitteiksi, jotka yleensä
sijoitetaan ja rakennetaan niin, etteivät ne löydy ennenaikaisesti ja jotka laukeavat,
kun kohde koskettaa niitä tai tulee niiden lähietäisyydelle. Siten miinan keskeinen
ominaisuus on, että se on suunniteltu uhrin aktivoimaksi. Miinat luokitellaan tavallisesti
maa-, meri- ja jokimiinoihin.

Maamiinat taas jaetaan panssarintorjunta- ja henkilömiinoihin ja tiettyihin
harvinaisempiin miinatyyppeihin. Sotilaallisessa käytössä maamiinojen tarkoituksena
on suojata sotilaskohteita sekä hidastaa tai muuten estää vihollisen toimintaa. Niilla
voidaan mm. sulkea kulkureittejä, rajoittaa vastapuolen joukkojensiirtoja ja pakottaa
vihollinen siirtymään alueille, joissa se on haavoittuvimmillaan. Maamiinoilla voidaan
myös tukea raskasta tykistöhyökkäystä. Vähemmän ilmeisiä miinojen käyttötapoja
ovat myös niiden levittäminen vihollisen selusta-alueille esimerkiksi tykistön tai
lentokoneiden avulla ja miinojen käyttö häiritsemään vastustajan etenemistä tai
vetäytymistä.2

1 Lukkari-Julkunen 1989, 94.
2 Faulkner 1997, 43.
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Maamiinoista tuli halpa massa-ase II maailmansodan aikana. Nykyaikaiset
maamiinat ovat pienempiä ja yhtä tehokkaita kuin entiset ja suuremmat. Niitä on
vaikea raivata ja ne voidaan toimittaa kohteeseen tilanteenmukaisesti varustettuna
sopivasti säädellyllä toiminta-ajalla. Samalla miinat eivät välttämättä ole enää niin
halpoja massa-aseita kuin aikaisemmin. Toisaalta vanhoja välineitä voidaan moderni-
soida vaihtamalla esimerkiksi laukaisimia.3

Henkilömiinat voidaan taas karkeasti jakaa räjähdemiinoihin, sirpaloituviin
miinoihin, hyppymiinoihin sekä sirpaleviuhkamiinoihin, joissa kussakin toiminnan
mekanismi poikkeaa hieman toisista.4  Tunnusomaista henkilömiinoille on, että ne on
suunniteltu räjähtämään kosketuksessa tai läheisyydessä henkilön kanssa ja että ne
tappavat, vahingoittavat tai saattavat muulla tavoin yhden tai useampia henkilöitä
toimintakyvyttömiksi.5  Tässä yhteydessä keskityn nimen omaan henkilömiinoihin ja
niistä käytyyn keskusteluun.6

Henkilömiinojen alkuperä on nähtävä osana muuta miinojen käytön taktiikkaa:
niitä on alun alkaen käytetty tyypillisimmillään muunlaisten miinojen kanssa,
esimerkiksi yhdessä panssarimiinotteiden kanssa vaikeuttamassa niiden raivausta.
Muuta miinoittamista tukeva ja sille alisteinen rooli on edelleen henkilömiinojen
tyypillinen, joskaan ei yksinomainen käyttötapa konventionaalisessa sodankäynnissä.
Viimeaikainen tekninen kehitys on kuitenkin hämärtänyt miinatyyppien eroavaisuuksia;
uusissa miinatyypeissä saattaa esimerkiksi olla sekä panssari- että henkilömiinojen
ominaisuuksia.7

3 Toisaalta aseellisissa konflikteissa käytettyjen miinojen tarkkojen määrien arvioiminen on usein
vaikeaa. Esimerkiksi eri lähteet kertovat Neuvostoliiton joukkojen asettaneen II maailmansodan aikana
muutamista kymmenistä miljoonista yli 200 miljoonaan miinaan. Ks. Croll 1998, 66; vrt. Lukkari-
Julkunen 1989, 94–95.
4 Maamiinat: on aika toimia 1995, 10–12.
5 Tämä on Ottawan sopimuksessa käytetty henkilömiinan määritelmä. Ks. Georghiades 1998, 54.
6 Suomen puolustusvoimien terminologiassa henkilömiinoja kutsutaan jalkaväkimiinoiksi. Mielestäni
henkilömiina-nimitys on kuitenkin monissa nykyajan konflikteissa kuvaavampi ilmaisu. Tämä on myös
monien ulkovaltojen sotavoimien käyttämä termi (esim. anti-personnel landmine/AP mine).
7 Esimerkiksi useimmat Yhdysvaltain armeijan käyttämät henkilömiinat sisältävät juuri edellä kuvatun
kaltaisia ominaisuuksia. Tällaiset henkilömiinojen yksiselitteistä määrittelyä vaikeuttavat tekijät ovat
ajoittain olleet este yhteisymmärrykseen pääsemiselle miinojen kieltämistä koskeneissa kansainvälisissä
neuvotteluissa – ongelmallinen kysymys amerikkalaismiinojen tulkitsemisesta henkilömiinoiksi oli
tärkeä syy sille, että maa ei ole halunnut liittyä Ottawan sopimukseen.
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3.2. Henkilömiinat valtioiden sisäisissä aseellisissa selkkauksissa

Viimeaikaisissa konventionaalisissa sodissa miinojen merkitys on jäänyt melko vähäi-
seksi, mutta sissisodissa niiden merkitys tavallisesti korostuu. Henkilömiinojen runsain
käyttö ja suurimmat ongelmat näyttävätkin nykyään liittyvän konventionaalisen sodan
sijasta valtioiden sisäisiin konflikteihin, jotka ovat nykyaikana yleisin aseellisen
konfliktin tyyppi8. Niissä taisteluperiaatteeksi muodostuu usein käytännössä nopean
sotilaallisen voiton hakemisen sijasta vastustajan uuvuttaminen pitkäaikaisella
sotilaallis-poliittisella kampanjalla. Osapuolten määrällinen epäsuhta ja mahdolliset
erot saatavilla olevan aseteknologian määrissä ja laadussa johtavat usein piittaamatto-
muuteen sotimisen kansainvälisistä periaatteista. Esimerkiksi monien sissiliikkeiden
ei yksinkertaisesti kannata pitää kiinni normaaleista konventionaalisen sodan peri-
aatteista tai kansainvälisistä sopimuksista, koska voimasuhteet ovat niille huomattavan
epäedulliset. Järjestysvaltaa edustavat joukot taas ennen pitkää vastaavat sääntöjen
loukkauksiin samalla mitalla. Vastustajan poliittisen legitimiteetin puute, sen jouk-
kojen mahdollinen sulautuminen siviiliväestöön ja piittaamattomuus sotimisen yleisesti
hyväksytyistä säännöistä ikäänkuin mahdollistavat järjestysvaltaa edustaville joukoille
sotatilan olemassaolon kieltämisen. “Terroristeja” tai “rosvoja” vastaan käydyssä
kamppailussahan sodan säännöt eivät päde.9

Sotilaallisessa mielessä seurauksena on tavallisesti pitkittynyt pattitilanne: sissejä
on vaikea kokonaan voittaa ja karkottaa tukialueiltaan mutta kapinallisetkaan eivät
pysty vakavasti uhkaamaan ylivoimaisia ja tavallisesti paremmin varustettuja halli-
tuksen joukkoja. Sodankäynti saattaa muuttua satunnaisemmaksi ja kurittomaksi
osapuolten menettäessä tilanteen hallinnan ja voitonmahdollisuudet nähtävissä olevan
tulevaisuuden aikana.

Tällaisessa matalan intensiteetin sodankäynnissä henkilömiinat ovat ainakin
ensivaikutelmalta hyvin houkutteleva ase. Niitä on yleensä helposti saatavilla muita
aseita edullisempaan hintaan ja alkeellisimpia malleja voidaan valmistaa autotallissa,
keittiössä tai pellolla. Ne soveltuvat sekä sissisodankäyntiin että sissien vastaisiin

8 Esimerkiksi Iranin–Irakin-sodassa ja Persianlahden konfliktissa miinoja käytettiin runsaasti, mutta
niiden sotilaallinen vaikutus oli lopulta vähäinen. Persianlahden sodan jälkeen suoritettiin Kuwaitissa
laajamittainen menestyksekäs miinanraivaus. Henkilömiinat – ystävä vai vihollinen 1996, 35; 37;
Harpviken & Fixdal 1997, 279–280.
9  Van Creveld 1989, 299.
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operaatioihin. Miinojen asettaminen on yksinkertaista eikä vaadi kehittynyttä tuki- tai
huolto-organisaatiota.

Toisaalta kumpikaan käyttötapa ei ole miinojen käyttäjän kannalta aivan riskitöntä:
liikkuvana sodankäyntinä sissisota pakottaa osapuolet vaihtamaan toimialuettaan
nopeasti altistaen joukot “ystävällisille” miinotteille. Toinen puoli asiassa on, että
miinojen asettaja saattaa menettää suosiotaan tuskastuneen paikallisen väestön
keskuudessa.10

Pulmallista miinasodankäynnissä on myös se, että useimmissa henkilömiinoissa
ei ole itsetuho- tai deaktivointimekanismeja, jotka jossakin vaiheessa tekisivät ne
vaarattomiksi. Valmistustavasta ja -materiaaleista riippuen ne saattavat odottaa paikal-
laan tai luonnonolojen liikuttelemina vuosia tai vuosikymmeniä.11

Maailmassa lasketaan olevan tällä hetkellä yli 60 maata, joissa on käynnissä
olevan tai jo päättyneen sisällissodan tai vastaavan konfliktin seurauksena siviilitappioita
aiheuttavia miinoitteita. Arviot maahan asennettujen henkilömiinojen määrästä
vaihtelevat suuresti, mutta viimeaikaisten tietojen mukaan niitä on kylvettynä noin 60
miljoonaa kappaletta, joista noin puolet kahdessatoista pahiten miinoitetussa maa-
ssa.12  Näissä maissa miinojen vaikutukset ovat moninaiset yksilön, yhteisön ja koko
yhteiskunnan tasolla. Voidaankin puhua henkilömiinojen lääketieteellisistä, pakolai-
suuteen liittyvistä, taloudellisista, ympäristöllisistä ja turvallisuuteen liittyvistä
näkymättömistä kustannuksista.13

Lääketieteellisestä näkökulmasta henkilömiinojen erityinen ongelmallisuus piilee
niiden vaikutustavassa. Henkilömiinoja ei välttämättä suunnitella tappamaan uhrejaan.
Tarkoituksena saattaa olla pikemminkin miinan laukaisijan pysyvä vammauttaminen

10 Harpviken & Fixdal 1997, 280–281. Esimerkiksi Filippiinien hallitus on tästä syystä kieltänyt
armeijaa käyttämästä miinoja paikallisten sissiliikkeiden kukistamiseksi. Ibid.
11 Esimerkiksi Puolassa II maailmansodan aikaiset miinoitteet vaativat uhreja vielä 1970-luvulla.
Libyassa jopa 1/3 maa-alueesta on katsottu edelleen vaaralliseksi II maailmansodan aikaisten rä-
jähtävien jätteiden takia. Toisaalta usein muiden sodan räjähtävien jätteiden osuutta on aliarvioitu:
esimerkiksi Laosissa arvellaan olevan jopa viisi miljoonaa USA:n ilmavoimien pudottamaa räjähtämätöntä
pikkupommia Vietminhin entisten huoltoreittien varrella. Yleensä näistä tulevat henkilövahingot on
kirjattu miinojen uhreiksi. Mähönen 1997, 46.
12 Hidden Killers 1998. Muita arvioita miinojen määrästä ks. esim Röyti 1995, 60; Croll taas katsoo, että
maailmassa olevien henkilömiinojen määrää, samoin kuin koko ongelman laajuutta on miinojen
vastaisen kampanjoinnin tehostamiseksi ja avustusten saamiseksi radikaalisti liioiteltu. Ks. Croll 1998,
151–152.
13 Miinojen seuraamusten luokittelu teoksessa Hidden Killers 1998.
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niin, että hän ei olisi enää taistelukykyinen. Tyypillinen parinkymmenen gramman
räjähdyspanos riittää viemään uhrilta jalkaterän tai alaraajan ja vaurioittamaan kehoa
sirpaleilla, painevaikutuksella ja lialla. Tällä tavalla haavoittuneen hoito on aina kallis,
vaativa ja pitkäaikainen prosessi, johon tulisi tarvittavien proteesien lisäksi kuulua
henkisen trauman hoitaminen. Uhrien hoito ja kuntouttaminen vaatii siis runsaasti
voimavaroja.

Jos miinoja on edullisesti saatavilla tai valmistettavissa ja niiden asentaminen on
suhteellisen helppoa, on miinotteiden raivaaminen todella vaarallista, kallista ja
aikaavievää. Täydellisen luotettavaa miinanraivaustekniikkaa ei ole pystytty kehit-
tämään. Muutamakin epäilty miina taloudellisesti merkittävällä alueella estää
tehokkaasti sen asutuksen ja hyödyntämisen. Tämä vaikeuttaa tai estää pakolaisten
palaamisen kotiseuduilleen konfliktin jälkeen hidastaen jälleenrakennusta ja pidentäen
konfliktien seuraamuksia.14

Ihmisuhrien lisäksi miinat saattavat aiheuttaa kokonaisten talousjärjestelmien
romahtamisen katkaisemalla pääsyn tuottaville maa-alueille. Tällaisissa olosuhteissa
konfliktialueille kohdennettu avustustoiminta hankaloituu, kun esimerkiksi lääkkeitä
ja elintarvikkeita ei uskalleta kuljettaa miinotetuiksi epäiltyjä maanteitä pitkin, vaan
ne täytyy tuoda lentoteitse. Jälleenrakennukseen ja kehitykseen jää siten vähemmän
voimavaroja.

Ympäristöllisesti henkilömiinat ovat ongelma monessakin mielessä. Tärkeän
viljelysmaan jäädessä käytön ulkopuolelle on seurauksena usein “turvallisena” pidetyn

viljelysmaan liiallinen hyödyntäminen. Työtöntä maatalousväestöä ajautuu
kaupunkeihin kuormittaen niiden viemäröinti- ja jätejärjestelmiä ja muita voimavaroja.
Karjaa ja villieläimiä tuhoutuu runsaasti miinoihin. Raivaamattomat miinakentät
kuolleine eläimineen saattavat muodostaa kasvualustan esimerkiksi tartuntataudeille.

Turvallisuuden näkökulmasta miinojen muodostama välitön uhka on ilmeinen.
Niillä on kuitenkin myös epäsuorempia seuraamuksia turvallisuuden ja olojen
vakiintumisen kannalta. Eräs tällainen tyypillinen seuraamus on yhteiskunnan
militarisoituminen: miinoitetuilla alueilla elävät ihmiset ovat usein vain rajoitetusti
hallitusten tuki- ja suojelutoimenpiteiden ulottuvilla. Paikallisella tasolla tällaisen
suojelijan muodostavat usein aseistetut ryhmät ja miliisit. Aseistettujen ryhmien

14 Yksityiskohtainen esimerkkitapaus miinapelosta Mosambikin jälleenrakennuksen jarruttajana ks.
esim. Henkilömiinat – ystävä vai vihollinen 1996, 55.
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vaikutusvalta ja kilpailu luovat epävarmuutta ja vaikeuttavat kaikenlaista jälleen-
rakennus- ja avustustoimintaa.

Eettisenä ongelmana miinasodankäynnin ydin näyttää olevan siten siinä, että se
rikkoo keskeisiä oikeutetun sodankäynnin (jus in bello) periaatteita. Yleisesti
hyväksytyn käsityksen mukaan sodankäynnin, kun siihen on ryhdytty, tulisi olla
ensinnäkin suhteellista ja toiseksi diskriminoivaa eli erottelevaa.15

Sodankäynnin suhteellisuusperiaate viittaa ajatukseen, että sotilaalliset
voimakeinot eivät saisi aiheuttaa enempää vahinkoa kuin mitä niistä on sotilaallista
hyötyä eli saavutettavan sotilaallisen edun tulisi olla selvästi suurempi kuin toiminnan
aiheuttamat inhimilliset kustannukset. Siten suhteellisuusperiaate rajoittaa sodan-
käyntiä yleisellä tasolla, joskin sotilaallisen edun ja inhimillisten kustannusten vertaile-
minen on luonnollisesti vaikeaa.

Suhteellisuusajatuksen valossa henkilömiinojen pitäisi tuottaa selvää sotilaallista
etua. Kuitenkin, kuten edellä on tullut esille, tämä miinojen tuottama etu on monissa
nykyajalle tyypillisissä konflikteissa kiistanalainen asia.16

Oikeutetun sodankäynnin erottelevuuden eli diskriminoivuuden periaate taas
korostaa sitä, että sodankäynnissä tulisi erotella taistelevien ja siviilien tai sotilaallisen
ja siviiliomaisuuden välillä siten, että jälkimmäisiä pyritään suojaamaan toiminnan
vaikutuksilta. Nykyajalle tyypillinen epäkonventionaalinen henkilömiinasodankäynti
rikkoo usein tätä periaatetta vastaan, koska satunnaisesti kylvetyt, merkitsemättömät
ja vartioimattomat ja miinat toimivat yhtä lailla riippumatta siitä, onko niiden
läheisyydessä liikkuva olento sotilas, siviili tai eläin. Monenlaiset aseet voivat holtitto-
masti käytettyinä aiheuttaa samoja seurauksia (ja niitä on myös käytetty oikeutetun
sodan periaatteiden vastaisesti), mutta miinojen poikkeuksellinen ongelmallisuus on
piillyt niiden helpossa saatavuudessa ja vaivattomassa käytössä yhdistettynä
sisällissodille yleiseen taistelualueen laajuuteen ja kaoottisuuteen. Henkilömiinojen
vastuullisemmastakin käytöstä on esimerkkejä, mutta ne ovat jääneet viimeaikaisissa
konflikteissa vähemmistöön.17

15 Olen siis kääntänyt kansainvälisen oikeuden jus in bello -käsitteen oikeutetuksi sodankäynniksi.
Tässä se eroaa jus ad bellum -käsitteestä, jonka voisi suomentaa nimellä oikeutettu sotaan ryhtyminen.
16 Kysymystä on käsitelty laajasti teoksessa Henkilömiinat – ystävä vai vihollinen 1996, s. 47–57.
17 Henkilömiinat – ystävä vai vihollinen -teoksessa tästä kontrolloidusta ja rajoitetusta minojen käytöstä
mainitaan esimerkkeinä mm. Intian ja Pakistanin väliset sodat 1940-, 60- ja 70-luvuilla, Falklandin
konflikti 1983 ja Etelä-Afrikan rajojen miinoittaminen apartheid-hallinnon aikana. Henkilömiinat –
ystävä vai vihollinen 1996, 29; 35; 71.
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3.3. Kampanjointi henkilömiinojen kieltämiseksi ja

miinajulkisuus

Kansalaisjärjestöjen ja muutamien valtioiden ponnistelut henkilömiinojen kieltämiseksi
ja “henkilömiinailmiön” synty on ollut melko runsaasti tutkittu aihe kansainvälisen
politiikan alan lehdissä viime vuosina18. Tämän tutkimuksen näkökulmasta miinojen
nousu maailmanpolitiikan asialistalle on oivallinen esimerkkitapaus viestintätekno-
logian kyvystä tuottaa edellytyksiä poliittiselle toimijuudelle, mikä puolestaan tuotti
miinaliikkeen ja miinojen kieltämisen kautta merkittäviä poliittisia seuraamuksia.

Nykyinen kansainvälinen mielenkiinto henkilömiinoja kohtaan heräsi 1980-
luvun lopulla, kun Afganistanissa, Kambodzhassa, Angolassa ja Mosambikissa toimivat
avustusorganisaatiot huomasivat miinasodankäynnin laajat paikalliset seuraukset.19

Organisoituneen muotonsa miinojen vastainen mieliala sai vuoden 1991 aikana,
kun joukko ei-valtiollisia järjestöjä ja yksityishenkilöitä alkoi keskustelemaan miinojen
vastaisen toiminnan koordinoimisesta ja pyrkimyksestä henkilömiinojen totaaliseen
kieltoon.20  Näin syntyi kansainvälinen kampanja henkilömiinojen kieltämiseksi,

International Campaign to Ban Landmines (ICBL). Yhdessä
samaan päämäärään pyrkineiden järjestöjen ja ennenpitkää
myös valtioiden kanssa ICBL alkoi tarmokkaasti kampan-
joimaan henkilömiinojen totaaliseksi kieltämiseksi koko
maailmassa.

Lukuisten kansalaisjärjestöjen orkestroima kansain-
välinen miinojen vastainen julkisuuskampanja perustui
moninaisille taitavasti järjestetyille julkisuustempauksille.
Näistä tunnetuimpia olivat miinakampanjoijien interventiot
kansainvälisissä aseidenriisuntakonferensseissa ja muissa
diplomaattien tapaamisissa, samoin kuin vaikkapa Naganon
talviolympialaisissa, joiden avajaisissa miinaräjähdyksessä

18 Ks.esim. Faulkner 1997, Harpviken – Fixdal 1997, Georghiades 1998, Macmillan 1998, Price 1998
ja Rutherford 2000.
19 Harpviken & Fixdal 1997, 271.
20 Näitä varhaisimpia miinakieltoon pyrkineitä järjestöjä olivat mm. ihmisoikeusjärjestö Human Rights
Watch, amerikkalaisten Vietnamin sodan veteraanien säätiö ja kansainvälinen vammaisjärjestö Handicap
International. ICBL 2001.
21 Lähde: www.icbl.org

ICBL:n Kampanja-

postikortti.21
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jalkansa menettänyt nuorukainen juoksutti olympiasoihdun stadionille. Kampanjassa
hyödynnettiin tehokkaalla tavalla myös mainontaa, jolla yleisöä pyrittiin mobilisoimaan
vastustamaan miinojen tuotantoa, siirtämistä maasta toiseen, varastointia ja käyttöä.22

Tunnetuimpia mainoksia oli Kansainvälisen Punaisen Ristin tuottama Landmines
Must Be Stopped -tietoisku, joka lähetettiin yhteistyössä UEFA:n kanssa jokaisessa
jalkapallon Mestareiden Liigan televisioidussa ottelussa vuonna 1997.23  Toinen
tärkeä elementti oli julkisuuden hahmojen esiintyminen kampanjan tukena: Prinsessa
Dianan, Paul McCartneyn, amerikkalaisen senaattori Patrick Leahyn, kenraali Norman
Schwarzkopfin, Etelä-Afrikan presidentti Nelson Mandelan sekä Kanadan ulkoministeri
Lloyd Axworthyn ja muiden julkisuuden henkilöiden tultua mukaan miinojen vastaiseen
kampanjointiin aihe pysyi sitkeästi kestouutisena.24

Perustava elementti miinakampanjan onnistumisessa oli kuitenkin teknologian
mahdollistama kokemuksellinen kuvatulva miinoista ja miinojen uhreista.
Viestintäteknologian näkökulmasta miinaongelman esiintuominen julkisuudessa ei
ollut mitenkään vaikeaa, vaikka se tapahtuikin yleensä epäsuorasti miinojen käytön
seuraamusten kautta. Miinojen varsinaisen toiminnan näyttäminenhän on luonnollisesti
hankalaa mutta niiden runsaslukuisten uhrien ja miinojen tuottamien vammojen – siis
miinasodankäynnin seuraamusten esiin tuominen – on helpompaa ja katsojan kannalta
vähintäänkin yhtä voimakkaasti vaikuttavaa.25

Tässä mielessä miinailmiö oli otollinen kuvauskohde visuaalisuuteen ja liikkuvaan
kuvaan perustuvalle viestintäteknologialle. Voisi sanoa, että henkilömiinat edustavat
sen kaltaista ongelmaa, joka todennäköisesti ei olisi aktualisoitunut ilman niiden
käytön seurauksia paljastavan uudenaikaisen teknologian välitystä.

Teknologian mahdollistamilla julmilla kuvilla miinojen uhreista monissa kehitys-
maissa ja esimerkiksi Jugoslaviassa osoittautuikin olevan tavatonta poliittista poten-
tiaalia. Kuvatulvan seurauksena monien länsimaiden asukkaiden mielissä syntyi
ristiriita; miinojen väitetty sotilaallinen välttämättömyys alkoi tuntua kyseenalaiselta

22 Goldblat 1996, 753. Kampanjassa oli mukana mm. Kansainvälinen Punainen Risti. Kampanjasta ks.
esim. Lodenius 1997.
23 Toimintaraportissaan Kansainvälinen Punainen arvioi kaikkiaan 200 miljoonan ihmisen nähneen
tietoiskun. ICRC Annual Report 1997.
24 Rutherford 2000, 100–105.
25 Tätä miinaongelman kuvaamista seuraamustensa kautta voisikin semioottisella terminologialla
luonnehtia indeksiseksi suhteeksi.
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periaatteelta ja valtioiden, varsinkin omien hallitusten, osallistuminen miinojen
tuottamiseen, kauppaan tai käyttöön oli vastoin monien käsityksiä oikeasta ja tavoi-
teltavasta asiain tilasta.26

Henkilömiinojen sotilaallinen käyttö ja hallussapito oli ristiriidassa näiden
ihmisten omia hallituksia koskevien sosiaalisten normien kanssa. Kriisialueilta saadun
tiedon valossa miinojen käyttö oli humanitaarisilta seuraamuksiltaan tuomittavaa,
jolloin miinojen potentiaalinenkin käyttö omilla hallituksilla muodostui tuomittavaksi;
jos miinoja käytettiin tuomittavan sodankäynnin välineenä – jonka seuraamuksia
teknologia auttoi ennenkokemattomalla tavalla välittämään – oli miinojen hallussapito
kotimaisissa varastoissa yhtä lailla tuomittavaa. Miinat olivat ikään kuin ristiriidassa
hallituksiin liittyvien odotusten kanssa. Näin miinojen vastaisen liikehdinnän
lähtökohdat perustuivat olettamukselle miinasodankäynnin ja ylipäätään henkilö-
miinojen epäeettisestä luonteesta.

Siten henkilömiinat nousivat maailmanpolitiikan asialistalle miltei tuntematto-
muudesta muutamassa vuodessa. Samalla kansainvälisessä julkisuudessa “mii-
naongelma” kasvoi tiettyjen kehitysmaiden tasolta koskemaan kaikkia maailman
käytössä olevia tai varastoituja henkilömiinoja, vaikka varsinaisesti ilmiö ei esimerkiksi
kosketa teollisuusmaiden asukkaita tai ole erityisen merkittävä osa kansainvälistä
asekauppaa.27

Laajan julkisen keskustelun ja konvention synnyn myötä miinoja alettiin mediassa
käsittelemään uudesta perspektiivistä. Voisi sanoa että konvention synnyn jälkeen
havaittu miinojen käyttö on kasvanut valitettavasta ja traagisesta, perustaltaan humani-
taarisesta sodankäynnin lieveilmiöstä konvention vastaiseksi rikkomukseksi jonka
tuomittavuus ulottuu miinojen käytöstä myös niiden hallussapitoon. Viimeistään
Ottawan konvention synnyn jälkeen henkilömiinat ovat stigmatisoituneet samaan
juridiseen ja eettiseen kategoriaan kuin kemialliset ja biologiset aseet.28

Huomionarvoista miinajulkisuuden synnyssä ja kehityksessä oli sen ei-toimija-
keskeinen ja tavallaan autonominen logiikka. Alun alkaen muutamat kansalaisjärjestöt
alkoivat tavoittelemaan miinojen kansainvälistä kieltämistä samalla kun eri maissa

26 MacMillan 1998, 663.
27 Tosin joillekin yksittäisille kehitysmaille henkilömiinojen myynti on ollut huomioon otettava tulonlähde.
Ks. Landmine Monitor Report 2000.
28 Georghiades 1998, 62.
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työskentelevät kansainväliset avustustyöntekijät alkoivat kohdemaissaan kiinnittää
huomiota miinaongelman vakavuuteen. Näiden järjestöjen kampanjoinnissa miina-
sodankäynnin seurauksia esittelevällä hätkähdyttävällä kuvamateriaalilla oli keskeinen
asema. Vaatimattoman alun jälkeen ilmiö alkoi laajeta ja prosessi alkoi ikään kuin
ruokkia itse itseään. Myös kansainvälinen media innostui miinakysymyksestä, koska
sekä filmillä että lehtien sivuilla miinat tarjosivat elementtejä koskettaviin juttuihin:
aiheeseen oli mahdollista liittää niin viattomien ihmisten kauhistuttavat kärsimyksiä,
kätkettyjä vaaroja, sankarillisia yrityksiä miinojen raivaamiseksi, näyttäviä räjähdyksiä,
samoin kuin (usein myös läntistä syyllisyyttä ylläpitävä) moraalinen ulottuvuus.30

Tässä kasvavan huomion mukanaan tuomassa asetelmassa yhä usemmat valtiot alkoivat
laskea olevan kannattavaa ryhtyä ajamaan miinojen kansainvälistä kieltämistä. Siten
kansalaisjärjestöt laittoivat prosessin alulle, mutta sen lopullisen menestyksen takana
ei voida osoittaa mitään yksittäistä toimijaa. Miinajulkisuus ei toisin sanoen ollut
ohjattua: kysymys oli pikemminkin siitä, että nykyaikaisen viestintäteknologian mah-
dollistama prosessi ylläpiti ja kiihdytti itse itseään vetäen mukaansa joukkotiedotus-
välineitä ja valtioita.

29 Lähde: http://www4.cnn.com/2001/ALLPOLITICS/03/10/landmine.rally/index.html
30 Croll 1998, 133.

CNN-kanavan uutiskuvaa

miinojen vastaisesta

mielenosoituksesta

Washingtonissa 10.3.2001.29
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3.4. Miinasodankäynti viestintäteknologian tuottamana

visuaalis-eksistentiaalisena kokemuksena

Miinojen nousua ajankohtaiseksi kysymykseksi taustoittavaa teknologis-kognitiivis-
sosiaalista prosessia on käsitelty jo edellisessä luvussa. Sen keskeisenä elementtinä on
maailmanpolitiikan performanssiksi kutsuttu asiaintila: kansalaisten ja maailman-
politiikan suhteen muuttuminen välittyneestä suoraksi tai symbolisesta ikoniseksi,
koska ulkopuolisesta maailmasta tulevat viestit ja niiden merkitykset sulautuvat
kommunikaatioteknologian ansiosta yhteen muodostaen erottamattoman kokonai-
suuden31. Taustalla on nykyaikaisen viestintäteknologian taipumus näyttää ulkoinen
maailma yhä realistisempana, jolloin katsojan taipumus suhtautua kuvamateriaaliin
yhtä emotionaalisesti kuin todelliseen tapahtumaan kasvaa, vaikka hän epäilisikin
kuvan aitoutta. Tämän seurauksena teknologian välittämä maailmanpolitiikka koetaan
paljon konkreettisemmalla ja henkilökohtaisemmalla tasolla kuin aikaisemmin.

Oheinen kuvamateriaali on osittain tunnettujen kansainvälisten aikakauslehtien
sivuilta 1990-luvun jälkipuolelta ja osittain miinojen kieltämiseen pyrkineiden
kansalaisjärjestöjen samana aikana tuottamaa kampanjamateriaalia. Sen esittämisen
tarkoituksena on rekonstruoida teknologian tuottaman materiaalin aiheuttamaa
visuaalis-eksistentiaalista kokemusta ja teknologian tuottamaa kokemuksellisen
läsnäolon tunnelmaa. Tämä puolestaan toimii kontekstina kahdessa seuraavassa
luvussa käsiteltävälle poliittisen retoriikan esimerkkitapaukselle.

On ilmeistä, että nykyaikaisessa viestinnässä käytetään ennenkaikkea liikkuvaa
kuvaa. Oheiset lehti- ja Internet-valokuvat tuovat kuitenkin aineiston keskeisen
ominaispiirteen eli ikonisuuden esille riittävän hyvin, koska kokemuksellisuuden
peruspiirteet ovat näissä materiaaleissa yhteisiä. Ikonisuudessa olennaista on merkin
– vaikkakin vain karkean, mustavalkoisen ja liikkumattoman kuvan – kyky luoda
katsojassa välitön ja kokemuksellinen mukanaolon tunnelma.

Seuraavaksi esiteltävät kuvat on ryhmitetty karkeasti niin, että ensin on esityksiä
miinojen uhreista ja sitten ihmisistä miinojen vastaisessa toiminnassa. Kuvat on
alaviitteissä varustettu niiden alkuperäisillä kuvateksteillä ja lähteillä.

Ensimmäinen esimerkkiotos antaa miinojen uhreille ihmiskasvot. Kuva on puhut-
televa todiste (miinasodankäynnin aiheuttamista) inhimillisistä kärsimyksistä. Kuvan

31Apunen 1999, 2.
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tuottama vaikutelma lyhyestä fyysisestä välimatkasta katsojaan synnyttää vaikutelmaa
läheisyydestä ja intiimiydestä. Saattaa olla, että elävien, vielä kärsivien ihmisten
katsominen vaikuttaa tunteellisesti jopa voimakkaammin kuin miinoihin kuolleiden
näkeminen.

Erikoista on, että kuvatekstiä lukuunottamatta mistään ei voi päätellä, että
kyseessä on juuri henkilömiinan uhri. Tällaiset miinauhrin yleisesti oletetut tunnus-
piirteet, kuten mahdollisesti menetetyt raajat on rajattu pois kuvasta, eikä henkilön
kuvassa näkyvistä vammoista voi päätellä niiden aiheuttajaa. Toisaalta ylävasemmalla
oleva esine näyttäisi olevan sairaalasängyn tarttumisteline, mikä viittaisi siihen, että
kuva on otettu sairaalassa. Tällaiset valokuvassa olevat esineet aiheuttavat kuviin
konnotatiivista merkitystä toimien erilaisten ajatusassosiaatioiden tuottajina.33

Vaikka kuvan henkilön identiteetistä tai taustasta ei anneta kuvatekstissä tietoja,
(itse asiassa, sikäli kun kyseessä ylipäätään on henkilömiinan uhri, hän voisi aivan
yhtä hyvin olla vaikkapa sotilas, joka on loukkaantunut asettaessaan itse miinaa)
vaikutelmaksi tulee, että hän on viaton henkilömiinan uhri: kanssaihminen, joka on
vain hoitanut askareitaan, mutta samalla tullut laukaisseeksi miinan säälimättömän
automatisoidun mekanismin.

“Uhrin” katse on paitsi vetoava myös ahdistavan syyllistävä. Ikonimaalauksen
lailla mustan miehen katse porautuu syvälle katsojan silmiin. On kuin koko hänen
olemuksensa olisi jähmettynyt yhteen kysymykseen: miksi?

Kuva 1.

(“Cry”) Miinauhri Angolasta

(© Tim Grant)32

32 Lähde: Lähde: http://www.icbl.org/resources/photo/Photographers/Tim_Grant/tim/)
33 Esineiden konnotatiivisista ominaisuuksista valokuvassa ks. Barthes 1961, 127–128.
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Tämä kuva tuo esille sen, mitä edellinen kuva kätki. Näiden kahden silpoutuneen
miinauhrin kuva muistuttaa, että miinat raunioittavat paitsi alueita myös kehoja ja
ihmiselämiä. Miinat ovat vieneet näiltä uhreilta liikuntakyvyn, joten he joutuvat
turvautumaan alkeellisiin mekaanisiin apuvälineisiin. Kambodzhassa on eniten
amputoituja ihmisiä suhteessa väkilukuun maailmassa.

Paradoksaalisesti ainakin etummaisen henkilön kasvoilla näyttää karehtivan
hymy. Tämä tekee kuvasta miinojen vastaisena kampanja-aineiston näkökulmasta
ristiriitaisen: yhtäältä se näyttää näiden aseiden toiminnan kauhistuttavia fyysisiä
seuraamuksia, mutta toisaalta se rikkoo käsityksiämme myyttisestä miinailmiöstä:
miinauhrin elämän kertakaikkiaan “kuuluu” ensimmäisen kuvan tapaan olla yhtä
pitkää kärsimystä, eikä hymyllä saati sitten naurulla ole siinä sijaa.

Näiden kahden kuvan poliittinen lataus on valtaisa. Demokratian ja avoimen
tiedonvälityksen aikakaudella poliitikon on äärimmäisen vaikea antaa kansalaisille
signaaleja, että hän päätöksentekijänä ei piittaisi näiden ihmisten ja heidän kaltaistensa

Kuva 2.

Time, May 13, 1996,s. 32–33. (kaksi miinauhria omatekoisilla “pyörätelineillä”)
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kärsimyksestä. Kun tällaiset ja tuhannet muut vastaavanlaiset kuvat ylläpitävät myyttistä
miinaongelmaa jatkuvasti kansalaisen tietoisuudessa ja kampanjoijat menestyksekkäästi
kytkevät kaikki maailman henkilömiinat osaksi samaa ongelmaa, yksittäinen
“ongelmaa” vähättelevä tai miinoista luopumista vastustava poliitikko näyttäisi helposti
epäinhimillisen piittaamattomalta. Sellaiseen ei tulevaisuuttaan ajattelevalla poliitikolla
ole varaa.

Lapsilla on yleensä voimakas emotionaalinen vaikutus inhimillisen hädän
kuvastajina. Tämä lapsiin liittyvä kuva vetoaa lasten kautta katsojaan epäsuorasti.
Runsaasti yksityiskohtia sisältävässä piirrustuksessa esitetään kolmeen vaiheeseen
jaettuna, miten reppua kantava henkilö kulkee ensin tiellä, sitten maassa olevat laitteet
räjähtävät ja reppu lentää pois (rikkoutuu?), jonka jälkeen henkilö jatkaa matkaansa
tai elämäänsä ilman reppua ja kainalokeppien varassa toisen raajansa menettäneenä.
Vaikuttavuutta lisää se, että kyseessä on bosnialaisten lasten tekemä työ. Tällöin
katsoja helposti tulee ajatelleeksi, että tekijät ovat kuvanneet jotakin itse näkemäänsä
tai kokemaansa.

Viestintäteknologian näkökulmasta kuva on jännittävä yhdistelmä uutta ja vanhaa.
Piirustuksia on luultavasti käytetty poliittisen kampanjoinnin välineenä antiikin ajoista
lähtien. Tässä Kansainvälisen Punaisen Ristin komitea on kuitenkin päätynyt esitte-
lemään piirustusta kotisivuillaan. Vaikka kuva on sellaisenaan varsin “objektiivinen”
esitys henkilömiinan toiminnan syy-seuraussuhteista, jossa ei sen kummemmin oteta

Kuva 3.

Bosnialaisten lasten piirustus

miinaräjähdyksestä ja sen

seurauksista34

34 Children’s drawing, Bosnia-Herzegovina. Lähde: http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/
322bdba384116a00412566480050a932/3370fcb1d44a966ac1256b66005e7c90
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kantaa miinojen oikeutukseen, ymmärtää katsojien enemmistö sen esityskonteksti
huomioiden luultavasti “lasten puheenvuorona” miinoja vastaan. Tässä tullaan taas
julkisuuden ja politiikan suhteeseen: millainen päättäjä ei halua kuunnella tällaista
puheenvuoroa; millainen päättäjä ei halua lasten parasta?

Kuvan härkä on vahingokseen
“löytänyt” laidunalueeltaan mii-
nan. Kuvan kautta esille nousee
taas miinojen indiskriminoiva
luonne, jonka indeksinä kuvaa voi-
daan tulkita: tällä kertaa kohtee-
naan tuskallisen lopun kokeva
viaton luontokappale. Vastaavasti
kuvaa voidaan tulkita taas yhdeksi
miinojen tuottaman kärsimyksen
ikoniksi.

Eläimen kellahtanut asento on
sen vahingoittumisen indeksi.

Peirceläisenä symbolina kuva voisi edustaa esimerkiksi miinojen tuottamaa tarpeetonta
kärsimystä. Tämä tuo tähänkin kuvaan vahvan syyllistävän ominaispiirteen: edessämme
on taas kerran esimerkki siitä, miten ihminen, tällä kertaa universaalissa merkityksessä,
syyllistyy tarpeettoman kärsimyksen tuottamiseen toisille luomakunnan olennoille.
Lasten lailla myös eläinten kokema kärsimys vaikuttaa moniin ihmisiin voimakkaan
emotionaalisesti. Politisoidusti tulkittuna kuvassa on hyödynnetty tätä ominaisuuttamme
ja pyritty kytkemään tunneperäinen kokemus taas kerran osoittamaan samaan asiaan:
henkilömiinat tekevät tällaista – siksi ne on kiellettävä.

35 Alkuperäinen kuvateksti: “Mines do not spare livestock, like this Cambodian bullock. The economic
loss to farmers can be devastating when the animal may represent the family’s life savings. Wild animals
are also endangered. Mines are no friend to species already struggling for survival against a battery of
environmental pressures. A silver back gorilla in Rwanda, as many as 20 Asian elephants per year in Sri
Lanka, over 100 elephants in Mozambique, a brown bear in Bosnia, apes in Central Africa, a snow
leopard in Afghanistan – reports are scattered, but the picture which emerges is clear enough. For
additional information on the impact of land mines on animals and the environment go to the “Links to
Other Sites” section of the Mines Action Canada site”. Photo: courtesy Georges Focsaneanu, Cambodia.
lähde: http://www.minesactioncanada.org/home/photogallery.cfm

Kuva 4.

Miinaan astunut härkä Kambodzhasta35
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Mukana on kuvateksti, jossa kerrotaan myös monien uhanalaisten lajien joutu-
misesta miinojen uhkaamiksi. Tällä tavalla miinojen vastaiseen kampanjointiin tuodaan
hieman yllättäen ekologinenkin ulottuvuus.

Kuva miinauhrien käyttöön tarkoitetuista jalka-
proteeseista tuo esille sodankäynnin repivyyden seu-
rauksiensa kautta. Sikäli kuva on poikkeuksellinen,
että sellaisenaan se ei välttämättä välittömästi hätkäh-
dytä – pikemminkin katsoja näkee neutraaleja ihmis-
raajoja muistuttavia kappaleita eli niiden ikoneita;
mutta kun tekoraajojen yhteys miinoihin paljastuu
merkin muiden ulottuvuuksien kautta, saa kuva uutta
emotionaalista voimaa. Tässä mielessä kuvan symbo-
linen ja indeksinen lataus ovat voimakkaita. Tämäkään
otos ei sisällä informaatiota kuvan ottamispaikasta.
Päätelmät siitä, että kuva liittyy jollakin tavalla miinoihin
ovat riippuvaisia yhteydestä, jossa kuva on esitetty.

Käyttöä odottavien raajojen suuri lukumäärä taas
on niiden kysynnän – miinaongelman laajuuden ja
suuren uhrien määrän, samoin kuin miinojen aiheutta-
mien jalkavammojen indeksi. Symbolina kuva puoles-
taan edustaa esimerkiksi sitä, miten vaillinaisiksi ja
puutteellisiksi yritykset uhrien auttamiseksi ovat tuomittuja: kerran menetetyn oikean
raajan tilalle voidaan tarjota vain proteesi.

Kuvan kautta painottuu myös miinojen indiskriminoivan käyttötavan perimmäinen
epäinhimillisyys: riski joutua henkilömiinan uhriksi on suurin niillä henkilöillä, jotka
käyttäytyvät perin luonnollisesti eli kävelevät. Henkilömiinojen vuoksi sellaisesta
perusinhimillisestä ja käytännön elämisen kannalta välttämättömästä toiminnasta
kuten kävelemisestä tai liikkumisesta tulee vaarallista toimintaa. Miinat siis “vaanivat”
ihmisiä, jotka tekevät sitä, mitä heidän on käytännössä pakko tehdä riippumatta
poliittisista tai sotilaallisista näkökohdista. Tässä piilee epäilemättä eräs miinojen
käytön suurimmista moraalisista ongelmista ja myös niistä seikoista, johon miinojen
vastaiset kampanjoijat tarttuivat pyrkiessään saamaan yleisön mielipiteen miinojen
vastaiseksi.

Kuva 5.

(“Spares”) Proteeseja.

(Photograph ©Nick Dunlop)

Lähde: http://www.oneworld.

org/media/gallery/landmines/



126 SODAN KAIKUJA

Tämä ja seuraava kuva esittävät miinasodankäynnin seurauksia konventionaalisen
sotilaallisen näkökulman puitteissa. Ensimmäisessä kuvassa joukko saksalaisia IFOR-
sotilaita etsii miinoja bosnialaisen Visokon kaupungin luona.

Kuvan kautta välittyy miinojen aiheuttama konkreettinen uhka alueen asukkaille:
miinanraivausta suoritetaan vain kymmenien metrien päässä lähimmistä taloista.

Tätä kautta kuva nostaa esille miinojen salakavaluuden ja “kielletyn alueen”
tematiikkaa: näennäisen tyhjä ja vaaraton alue on todellisuudessa raskaasti miinoitettu.
Symbolisella tasolla se voisi edustaa “kuoleman kenttää”, aluetta, joka on elinkelvoton
tai vastaavasti miinasodankäynnin takia menetettyjä mahdollisuuksia palata normaaliin
elämään samoin kuin sitä, että sodankäynnin päätyttyäkin henkilömiinat ovat este
kehitykselle ja jälleenrakennukselle.

Kuva yksinäisistä sotilaista harmaassa talvimaisemassa jokseenkin aution näköisen
kaupungin edustalla toimii sodan tai tässä tapauksessa sodanjälkeisen ajan ankeuden
samoin kuin jälleenrakennuksen vaikeuden symbolina. Ulkomaalaiset rauhanturvaajat
miinanraivaustyössä on myös Bosnian olojen vakiintumattomuuden ja jännittyneisyyden
symboli. (Semioottisessa mielessä se, että entisessä Jugoslaviassa toimivat rauhan-
turvaaja-miinanraivaajat ovat saksalaisia muodostuu II maailmansodan tapahtumien
taustaa vasten monimutkaiseksi merkiksi siitä, että entiset Euroopan ja Jugoslavian
valloittajat ovat tänä päivänä rauhan asialla). Symbolisella tasolla esille nousee myös
se, että henkilömiinat ovat kansainvälinen tai globaali ongelma. Sinänsä turvallisesta

Kuva 6.

Miinanraivausta talvella Bosniassa (Der Spiegel 9/1996, s.34)
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Kuva 7.

Miinanraivausta

Pakistanissa

(Le Point, 20 avril

1996, s.45)

Saksasta tulevat rauhanturvaajat joutuvat yhtä lailla kohtaamaan miinojen synnyttämän
vaaran ja turvattomuuden kuin paikalliset asukkaatkin.

Tässäkin kuvassa 7.  miinanraivaaja on kansainvälisen yhteisön, YK:n, edustaja.
Siksi kyse ei ole “normaalista” jälleenrakennustyöstä, vaan kuva on konfiktin jonkin-
laisen jatkumisen ja olojen vakiintumattomuuden symboli.

Edellisestä kuvasta poiketen kuvaustekniikka on tässä ollut sellainen, että tilanteen
äärimmäinen jännittävyys – tai hermojaraastavuus – ilmenee siitä selvästi. Tunnetilan
indeksinä kuva paljastaa miinanraivauksen vaativuuden ja rasittavuuden: sotilaan
kasvot ovat jännittyneet ja asento kielii suuresta keskittyneisyydestä. Kuva onkin
näiden asioiden indeksi. Vaaran läsnäolo on käsinkosketeltava, koska kuvaustekniikan
ansiosta yksittäisen ihmisen tunnetila ja rohkeus korostuvat – vastakohtana edellisen
kuvan etäännytetylle ja kollektiivisemmalle näkökulmalle.

Edellisen kuvan lailla tämäkin otos paljastaa myös raivaustekniikan alkeellisuuden,
kun miinaa koitetaan kaivaa kivisestä maasta käsin pistimellä.

Tämän ja edellisen kuvan kuvatekstit ovat avoimesti kantaa ottavia: edellisen
kuvan saksalainen rauhanturvaaja kertoo oppineensa vihaamaan tällaisia tehtäviä ja
ranskankielinen teksti viittaa puolestaan miinojen ja miinanraivauksen painajaismai-
suuteen. Myyttisyyden näkökulmasta tulkittuna kuvien ja kuvatekstien yhteinen sanoma
on, että aseiden kanssa ammatikseen työskentelevät sotilaatkin vihaavat henkilömiinoja
– miinat ovat aseiden moninaisessa joukossa hylkiöitä, joista kukaan ei pidä.
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Walesin prinsessa Diana Angolan “kuoleman kentillä” puolisen vuotta ennen
kuolemaansa. Kuva sisältää selviä vaaran tunnusmerkkejä: näitä ovat kieltotaulun
irvistävä pääkallo ja prinsessan yllä oleva suojaliivi. Se, että kuva on otettu vaarallisella,
“kielletyllä” vyöhykkeellä ei jää katsojalle epäselväksi.

Kuten kuvasta ilmenee, avaa kuva vuoden 1997 merkittävimpien ja kulunutta
vuotta osuvimmin kuvaavien uutiskuvien koosteen; kyseessä on lehden jokavuotinen
korkean profiilin saanut teemanumero. Se, että kansainvälisesti tunnettu aikakauslehti
Newsweek valitsee Diana ja miina -kuvan ikään kuin edustamaan koko vuotta 1997
puhuu selvää kieltä prinsessan toiminnan merkityksellisyydestä. Politisoidusti tulkittuna
tässä on asia, jota päätöksentekijät eivät voi jättää huomioimatta. Tässä on kuluneen
vuoden tärkein kysymys ja koko maailma katsoo, mihin suuntaan siinä liikutaan.

Symbolisella tasolla kuva voisi edustaa kamppailua hyvän asian puolesta. Tällainen
teema on myös poliittisen tavattoman voimakkaasti latautunut: tässähän tavallisten
kansalaisten tai anonyymien uhrien massasta erottautuva hahmo, oikea maailmanluokan
julkkis näyttää avoimesti tuomitsevansa miinat. Prinsessa Dianan erityistä painoarvoa
korostaa vielä se, että hän elämänsä aikana herätti laajasti ihailua ja myötätuntoa eri

Kuva 8.

Prinsessa Diana Angolan miinakentillä

1997

Pictures of
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puolilla maailmaa. Saattaa olla, että huolimatta länsimaissa vallitsevista demokraattisista
ihanteista “oikea” kuninkaallinen henkilö ja hänen painoarvonsa katsotaan edelleen
suuremmaksi kuin useimpien rock-tähtien, näyttelijöiden tai vaikkapa poliitikkojen,
joiden helposti katsotaan hyväntekeväsyysasioissa toimivan johdatellusti tai pinnallisten
tai itsekkäiden motiivien mukaan. Kuvan kautta syntyy henkilökulttia korostava
vaikutelma, jota korostaa se, että kuva on julkaistu prinsessan kuoleman jälkeen.
Tässä mielessä teksti konnotoi kuvaa, eli “soluttaa” siihen toissijaisia merkityksiä
poikkeuksellisen voimakkaasti.36

– – –

Yhteistä edellisille miinakuville lienee se, että ne kaikki tai ainakin jotkut niistä
herättävät katsojassa tunteita – mahdollisesti esimerkiksi järkytystä, sääliä, ahdistusta,
kiukkua tai myötätuntoa. Toisaalta ne saattavat antaa katsojalle häivähdyksen siitä,
mitä henkilömiinan uhrina oleminen tai miinojen uhkaamalla alueella eläminen ja
oleskelu merkitsee.37

Näillä materiaalin ikonisen kokemisen herättämillä (peirceläisittäin ensimmäisen-
kaltaisilla) spontaaneilla reaktioilla on niitä käsittelevässä mielessä taipumus muo-
toutua uudenlaisiksi tunteiksi (toisenkaltaisiksi); esimerkiksi siten, että tuskan
näkeminen ja tähän sisältyvä uhrin aseman kokeminen saa katsojan tuntemaan
turhautumista tai vihaa tuskan aiheuttajaa kohtaan. (Kolmannenkaltaisina) nämä
tunteet saattavat jatkaa elämäänsä esimerkiksi yksilön vaatimuksena miinojen käytön
kieltämisestä ja syyllisten rankaisemisesta, jolloin ne saattavat saada poliittisen
ilmenemismuodon. Tällä tavalla miinakuvat näyttelivät tärkeää roolia miinakysymyksen
synnyssä ja ilmiön poliittisessa latautumisessa.38

Lehtikuvat ja Internet-materiaali havainnollistavat Barthesin luvussa 1 esiteltyä
ajatusta henkilömiinaongelmasta “myyttisenä” ilmiönä: yksilöllisistä ominaispiirteis-

36 Barthes 1961, 130.
37 Peirceläisittäin kuvamateriaalin esittelyssä on ollut kyseessä materiaalin tarkastelu deiktisestä
näkökulmasta, eli merkin suhteesta faktuaaliseen olemassaolevaan asiaan. Kuvamateriaalin merkittävyys
on perustunut sen ikoniseen ulottuvuuteen: ikoni viittaa objektiin oman ominaisuutensa takia eli siksi,
että se on samankaltainen kohteensa kanssa. Ikonisuus voidaan tulkita kuvan kyvyksi luoda välitön
tunnelma, että katsoja on “mukana kuvassa”. Esimerkiksi miinaräjähdyksen vammautuneen uhrin kuva
on silloin ikoninen kun tavoitamme siitä “uhrina olemisen” kokemuksen välittömästi. Peirce 1985, 8–
9; 10–13.
38 Peircen olemisen kategorioista ks. esim. Peirce 1982, 51–52.
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tään huolimatta kuvat ikään kuin osoittavat samaan asiaan – siihen, että kansainvälisen
henkilömiinakysymyksen ytimessä oli huomattavan kokemuksellinen ja affektiivinen
latautuneisuus. Kuvat toimivat yhdessä semioottisena “merkkinä” myyttisestä ja voimak-
kaita tunteita herättävästä henkilömiinaongelmasta. Myyttisyys siis toteuttaa tietynlaisen
merkkien käytön ja ymmärtämisen puitteen niin kansalaisten mielissä kuin valtioiden
miinaretoriikassakin.

Tämän tutkimuksen kannalta merkittävä käytännöllinen seuraamus tämänkaltai-
sesta kuvamateriaalista on, että se muodostaa vahvan ja paineita tuottavan taustan
poliitikkojen asiaa koskeville kannanotoille. Tämänkaltaisen aineiston sisältöä ja sen
kansalaisten mielissa herättämiä tunteita ei ole helppoa jättää ottamatta huomioon
silloin, kun miinoja koskevia kannanottoja aletaan esittämään.

3.5. Geneven ja Ottawan prosessit

Miinakysymyksen kansainvälispoliittisena kontekstina oli se, että kylmän sodan aikana
kansainvälisten aseidenriisuntapyrkimysten painopiste oli ollut joukkotuho- eli ns.
NBC-aseissa39. Viime vuosikymmenen aikana supervaltojen aseellisen kilpailun laan-
tuminen ja tästä johtuva ydinsodan pelon väheneminen sekä sisällissotien yleistyminen
eri puolilla maailmaa nosti kuitenkin tavanomaiset aseet taas huomion kohteeksi.
Rajoituspyrkimysten kohteena ovat olleet erityisesti aseet, jotka on katsottu poikkeuk-
sellisen julmiksi ja joiden on katsottu vaikuttavan suoraan siviiliväestöön.

Diplomaattisella rintamalla 1980-luvun lopulla olemassaoleva henkilömiinojen
käyttöä säätelevä konventio oli vuonna 1981 allekirjoitettu ja vuonna 1983 voimaantullut
YK:n koordinoima tavanomaisia aseita ja miinojen käyttöä rajoittava kansainvälinen
sopimus, eli ns. CCW-sopimus. Tässä sopimuksessa, johon on usein viitattu “epäinhi-
millisten aseiden sopimuksena”, säädellään miinojen ohella myös muita hyväksytyn
sodankäynnin reunamilla olevia asetyyppejä ja niiden käyttöä.40

39 Nuclear, Biological and Chemical weapons. Goldblat 1995, 825.
40 Goldblat 1995, 826–828. Näitä sopimuksen säätelemiä sodankäyntikeinoja ovat sellaiset aseet, jotka
ensisijaisesti vahingoittavat sirpaleilla, joita ei voi havaita röntgenlaitteilla (protokolla I), miinat, ansat
ja muut räjähtävät viritelmät jotka tuntuvasti vahingoittavat siviilejä myös konfliktin päättymisen jälkeen
(protokolla II), ja polttotaisteluaineet (protokolla III).
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Tavanomaisten aseiden käyttöä rajoittavan sopimuksen miinoja koskeva osa
osoittautui pian tehottomaksi: Vuoden 1981 miinaprotokolla ei esimerkiksi ollut
sovellettavissa valtioiden sisäisiin konflikteihin, eikä sen puitteissa säädelty miinojen
siirtämistä tai kauppaa. Samoin protokollasta puuttuivat valvonta- ja toimeenpano-
mekanismit.41  YK:n organisoimia neuvotteluja miinojen käytön rajoittamiseksi ja
CCW-sopimuksen kattavuuden lisäämiseksi käytiin sen jälkeen uudelleen Genevessä
vuosien ajan, kunnes sopimukseen tehtiin joitakin tarkistuksia vuonna 1996. Tähän
sopimukseen liittyi vajaa 70 maata. Tämä miinojenkäyttöä säätelevä uusittu miina-
pöytäkirja tarkensi miinojen nimikkeitä, merkintöjä ja käyttöalueita.42

Sopimus oli kuitenkin pettymys monille valtioille ja kansalaisjärjestöille, sillä
vaikka miinaongelmaan kiinnitettiin ennenkuulumattoman laajaa huomiota, ei miinojen
käytöstä saatu aikaiseksi kattavaa sopimusta. Ensinnäkin miinojen tärkeimmät
käyttäjämaat kuten Afganistan, Angola, Mosambik ja Kambodzha jättäytyivät sen
ulkopuolelle. Toisaalta sopimukseen kirjatut vientirajoitukset ja ohjeet miinojen
rakenteiden muuttamiseksi olivat monien mielestä liian löyhiä ja epämääräisiä.
Yleisesti ottaen Genevessä 1996 saavutettu tarkennettu miinaprotokolla ei nopeampaa
edistystä haluavien valtioiden ja kansalaisjärjestöjen mielestä riittävästi kohdistunut
miinaongelman perustaan: laajamittaisen miinasodankäynnin tuottamaan inhimilliseen
hätätilaan ja välittömien ja realististen toimien tarpeeseen miinasodankäynnin lopetta-
miseksi.

Geneven neuvottelujen jälkeen 42 maata oli valmis menemään pidemmälle ja
kieltämään henkilömiinat kokonaan. Joukko näitä maita päätti siten loppuvuodesta
1996 irrottaa miinaneuvottelut erilliseksi kokonaisuudeksi, jotta tuloksiin päästäisiin
nopeammin. Kanada ryhtyi hankkeen vetäjäksi ja sen hallitus kutsui muut maat
Ottawaan keskustelemaan miinojen kokonaisvaltaisesta kieltämisestä yksipuolisella
päätöksellä edes pyrkimättä saamaan mukaan kaikkia mahdollisia valtioita. Kokous
huipentui Kanadan ulkoministeri Lloyd Axworthyn valtioille esittämään kutsuun tulla
allekirjoittamaan yksipuolinen täyskieltospimus seuraavan vuoden lopussa samassa
paikassa. Näin kansainväliset ponnistelut miinojen kieltämiseksi ja miinasodankäynnin
rajoittamiseksi haarautuivat kahteen erilliseen prosessiin, joista Geneven tapaus
painottui perinteiseen aseidenriisuntanäkökulmaan Ottawan prosessin korostaessa

41 Boutros-Ghali 1994, 8–13.
42 Georghiades 1998, 53.
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miinaongelman moraalista ja humanitaarista ulottuvuutta sekä nopeaa konkreettista
toimintaa.43

Ottawan prosessin käynnistymisen seurauksena oli sarja kansainvälisiä kokouksia
ja tapaamisia valtioiden, kansainvälisten järjestöjen, YK:n elinten ja ei-hallitusten
välisten järjestöjen välillä. Huomattavaa tässä oli miinojen vastaisten kansalaisjärjestöjen
aktiivinen rooli. Aktiivinen ja jopa häikäilemätön kampanjointi piti kansalaisjärjestöjä
mukana prosessissa, joka perinteisesti on selkeästi kuulunut valtioiden välisten
asioiden piiriin.

Geneven neuvottelujen edetessä vaivalloisesti Ottawan prosessi keräsi kannattajia
hämmästyttävällä vauhdilla: vuonna 1997 henkilömiinojen täyskieltoa kannattavien
maiden joukko kasvoi noin 50:stä yli 120:een valtioon.44  Syyskuussa 1997 yli sata
maata kokontui Osloon laatimaan tekstiä, jossa sovittiin henkilömiinojen käytön,
varastoinnin, tuotannon ja viennin kieltämisestä ja miinavarastojen tuhoamisesta sekä
miinanraivauksen säännöistä. Kyseessä oli ensimmäinen kerta, kun laajassa käytössä
ollut asetyyppi on kielletty sen inhimillisten, taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöl-
listen vaikutusten takia.45

Kanadan pääministeri Jean Chretien

(oikealla) ojentaa valtioiden allekir-

joittaman miinasopimuksen Ottawassa

YK:n pääsihteeri Kofi Annanille.

Vasemmalla taputtavat käsiään

Kanadan ulkoministeri Lloyd Axworthy

(kol-mas vasemmalta), Kansainvälisen

Punaisen Ristin komitean pääsihteeri

Cornelio Sommaruga ja Nobelin

rauhanpalkinnon saaja Jody

Williams.46

43 Lachowski 1998, 546.
44 Lachowski 1998, 546.
45 Ottawan sopimus ei siis kiellä muita maamiinatyyppejä, kuten panssari- tai ajoneuvomiinoja.
Georghiades 1998, 54.
46 Kuva uutistoimisto AP:n kautta. Lähde: http://www.onlineathens.com/1997/120497/gallery.html
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Geneven pöytäkirjasta poiketen Ottawan konvention perustana oli ajatus, että
henkilömiinat loukkaavat kansainvälistä humanitaarista oikeutta, mistä syystä ne
tulee kieltää. Täälläkin läsnä oli valtioiden ohella Norjan hallituksen kutsumina
mukana mm. Kansainvälisen Punaisen Ristin (ICRC), Unicefin ja ICBL:n edustajia.
Punaisen Ristin osallistumisen merkittävyyttä lisäsi se, että se oli historiassaan vain
kerran aikaisemmin kampanjoinut jonkun asetyypin kieltämiseksi: tuolloin kyseessä
oli ollut kampanja kemiallisten aseiden kieltämiseksi 1930-luvulla.47

Joulukuun 2. päivänä 1997 avattiin Kanadan Ottawassa miinojen kieltämistä
koskeva kansainvälinen sopimus valtioiden allekirjoitettavaksi. Vuoden 1997 jälkeen
lukuisat muut valtiot ovat liittyneet sopimukseen tai ilmoittavat harkitsevansa liittymistä.
Sopimuksen ulkopuolelle jättäytyivät tärkeät miinoja tuottavat valtiot Yhdysvallat,
Venäjä, Kiina ja Intia.

Ottawan konventio tuli sopimuksen sääntöjen mukaisesti voimaan 01.03.1999,
kun Burkina Faso 40. valtiona maailmassa oli ratifioinut sen.48  Perinteisten verifiointi-
mekanismien puuttuessa ICBL perusti Kanadan hallituksen taloudellisella tuella ei-
hallitustenvälisen verkoston (Landmine Monitor) tarkkailemaan edistystä sopimuksen
noudattamisessa ja muissa miinakysymyksissä.49

Näin monista jäljellä olevista käytännön ongelmista huolimatta näyttää henkilö-
miinojen ympärille syntyneen niiden käytön ja hallussapidon kieltävä laaja kansain-
välinen konventio. Saavutus on huomattava, koska sopimus saavutettiin ilman keskeisten
suurvaltojen myötävaikutusta; vielä 1990-luvun puolivälissä maailman valtiot olivat
olleet Geneven neuvotteluissa yksimielisiä siitä, että henkilömiinat ovat täysin
hyväksyttävä sodankäynnin väline.50  Nykyään kuitenkin paineet miinojen kieltämiseksi
tuntuvat suurvalloillakin.51  Ne maat, jotka eivät ole mukana Ottawan sopimuksessa tai
näyttävät hidastelevan sen hyväksymisessä saavat osakseen kiusallista huomiota ja
mahdollisesti kansalaisjärjestöjen ja toisten valtioiden painostusta.

47 Newsweek, April 8, 1996, s.24.
48 Lachowski 1999, 656.
49 Lachowski 1999, 657.
50 Rutherford 2000, 74.
51 Yhdysvaltain, Venäjän ja Kiinan suhtautumisesta Ottawan prosessiin ks. esim. Lachowski 1998, 545–
558.
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3.6. Norjalais-suomalaisen miinaretoriikan keskeiset

institutionaaliset kontekstit

3.6.1. Kansainvälinen ja kansallinen konteksti

Seuraavissa luvuissa käsitellään yksityiskohtaisemmin Norjan ja Suomen henkilö-
miinojen kieltämiseen liittynyttä retoriikkaa. Miinaretoriikan analysoinnin yhteydessä
on syytä kiinnittää huomiota siihen, millainen on se diskursiivinen kenttä, jossa
kahden miinaretoriikan tuottajan kannanotot ovat muotoutuneet ja millaisia ovat
konventiot, jotka ympäröivät retoriikan tuottamista.

Tämä institutionaalisen kontekstin esiintuominen toteutuu tutkimuksessa
kaksivaiheisesti. Tämän luvun jäljellä olevassa osassa huomio kiinnitetään kahden
pohjoismaan kannalta keskeisten miinakysymykseen liittyvien kansainvälisten
toimijoiden toimintaan ja kantoihin. Tätä kautta kahden maan miinakannanotoille
muodostuu miinakysymystä kontekstualisoiva kansainvälis-institutionaalinen viite-
kehys. Molemmat tutkittavat valtiot ovat moniulotteisesti mukana kansainvälisessä
yhteistyössä ja erilaisten järjestöjen toiminnassa. Siksi miinakysymyksen kannalta
keskeisten kansainvälisten toimijoiden näkökantojen esittely auttaa tulkitsemaan
norjalaisten ja suomalaisten kantojen syntyä.

Kansainvälisen kontekstin tarkastelun yhteydessä luodaan katsaus kolmeen maiden
kannalta keskeiseen miinakysymykseen liittyvään kansainväliseen instituutioon:
Yhdistyneisiin Kansakuntiin, henkilömiinojen vastaisen toiminnan kattojärjestö ICBL:n
ja Euroopan unioniin. Näistä kaksi ensimmäistä on ensisijaisesti Norjan kannalta
keskeisiä instituutioita ja ensimmäinen ja viimeinen taas Suomen kannalta.

Vastaavasti valtion sisäisellä viitekehyksellä voi myös olettaa olevan vahvaa
yhteyttä siihen, miten ne suhtautuvat maailmanpolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin.
Asianomaisia maita käsittelevissä luvuissa luodaankin katsaus myös valtioiden kansal-
lisiin miinakonteksteihin, eli niihin norjalaisiin ja suomalaisiin ulko- ja turvallisuus-
politiikkaa sekä sotilaallista turvallisuutta koskeviin traditioihin ja käytäntöihin, jotka
ovat vaikuttaneet niiden miinoja koskeviin kantoihin.
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3.6.2. Yhdistyneet Kansakunnat

Niin Norjan kuin Suomenkin ulkopoliittiselle retoriikalle, samoin kuin kansainvälisille
suhteille ylipäätään, on ollut perinteisesti ominaista Yhdistyneiden Kansakuntien
jäsenyyden esiintuominen ja sen merkityksen korostaminen. Aktiivisina kansainväliseen
yhteistyöhön osallistuvina maina Norja ja Suomi ovat laajasti mukana YK:n toiminnassa
ja niillä on ollut varsinkin rauhaan ja turvallisuuteen, sosiaaliseen oikeudenmukai-
suuteen, ihmisoikeuksiin sekä alikehitykseen liittyvissä kysymyksissä taipumus korostaa
maailmanjärjestön asemaa. Maailmanjärjestön pieninä jäsenmaina molemmat
pohjoismaat ovat painottaneet kollektiivisen turvallisuuden rakenteita ja kansainvälisen
lain asemaa yleensä enemmän kuin suuret valtiot.52

Norjalle ulkopolitiikalle on ollut ominaista pienten valtioiden ja kansainvälisen
yhteistyön korostaminen samoin kuin moraalin julkituotu merkitys maailman-
politiikassa. YK:n roolia on korostettu erityisesti kansainvälisten konfliktien ensisijai-
sena ratkaisijana.53

Suomi taas on perinteisesti YK-toiminnassaan korostanut aseidenriisunnan ja
aseistuksen sääntelyn merkitystä.54  Suomi on aseidenriisunnan alalla ratifioinut
kaikki YK:n piirissä tehdyt sille avoimet sopimukset ja on pyrkinyt muutenkin toimimaan
edelläkävijänä. Aseidenriisunnan tärkeimpänä neuvottelukoneistona on ollut Geneven
aseidenriisuntaprosessi (CD), joka tekee päätöksensä konsensuksella.55

Henkilömiinakysymyksen kannalta keskeinen käänne YK:n suhtautumisessa oli
pääsihteeri Boutros Boutros-Ghalin tilannearvion muutos vuonna 1994. Tuolloin hän
liittyi miinojen vastustajiin korostaen raportissaan YK:n yleiskokoukselle aserajoitusten
sijasta miinojen lopullisen kieltämisen ensisijaisuutta yhtäältä humanitaarisista syistä
ja toisaalta niiden kyseenalaisen sotilaallinen hyödyllisyyden takia. Sitä paitsi hänen
mukaansa täyskielto olisi helpompi toimeenpanna, tarkistaa ja valvoa kuin muunlaiset
miinojen käytön rajoitukset.56  Samana vuonna julkaistussa kirjoituksessaan Boutros-
Ghali käsittelee miinasodankäynnin luonnetta varsin dramaattisin sanankääntein:

52 Egeland 1998; The Nordic Countries and the Future of the United Nations 1995, 15; 47.
53 Blakkisrud 2000.
54 Ks. esim. Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 13.06.2001.
55  Törnudd 1998, 257.Ottawan sopimus syntyi erillisen prosessin tuloksena YK-järjestelmän ulkopuolella.
56 Faulkner 1997, 41.
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“Niinkuin kauan poissa ollut ja voitetuksi luultu tappava sairaus, maa-
miina, tuo ensimmäisen maailmansodan taistelukenttien vitsaus, on
ilmestynyt esille uudelleen ennennäkemättömässä mittakaavassa kam-
mottavin seurauksin.” 57

Sitaattia tarkasteltaessa pääsihteerin kannanoton ytimessä on miinojen herättämä
moraalinen kauhistus. Lääketieteestä lainatuin vertauskuvin miinat esitetään jonakin
inhottavana sairautena, joka ruton tavoin on palannut menneisyydestä koettelemaan
ihmiskuntaa. Henkilömiinat näyttäytyvät myös autonomisena ilmiönä: ikään kuin
omalla voimallaan ja inhimillisestä toimijuudesta ja valinnoista riippumatta ne tuottavat
eri puolilla tuhoa ja kärsimystä. Tietoisen väärinkäytön sijasta todellinen ongelma ja
pahuuden lähde ovatkin miinat sinänsä.

Miten miinaongelma pitäisi sitten pyrkiä ratkaisemaan? Tätä pohtiessaan Boutros-
Ghali kiinnittää huomiota kansainvälisen julkisuuden merkitykseen:

“...Tärkeä etenemistapa on asettaa miinat samaan lailliseen ja eettiseen
kategoriaan kuin kemialliset ja biologiset aseet niiden stigmatisoimiseksi
yleisessä tietoisuudessa. Miinojen käyttö on niin yleistä, että niiden
vaikutuksia tuntemattomille ne eivät välttämättä herätä samanlaisia
kauhistuttavia mielikuvia kuin kemiallinen tai biologinen sodankäynti.
Jos niiden vaikutukset tunnettaisiin paremmin, maamiinat epäilemättä
järkyttäisivät ihmiskunnan tietoisuutta – sama julkinen reaktio, joka
johti kemiallisten ja biologisten aseiden kieltämiseen.” 58

Tässä Boutros-Ghali enteilee miinojen “todelliset” vaikutukset esille tuovaa
julkisuuskampanjaa; taustalla piilee ajatus, että miinaongelma on ollut kansainvälisen
huomion piiristä marginalisoitu katastrofi, joka ei ole saanut ansaitsemaansa huomiota.
Sitaatin taustalla nousee esille myös pääsihteerin idealistinen katsantokanta: jos
ihmiset todella tietäisivät miinojen käytön kauhistuttavat seurakset, syntyisi niiden
kieltämisestä nopeasti yksimielisyys. Tässä mielessä joukkotiedotusvälineillä nähdään
tiedottava, informatiivinen rooli, jonka puitteissa ne auttavat poistamaan tietämättö-
myyttä ja paljastamaan asioiden todellisen tilan.

57 Boutros-Ghali 1994, 8–13.
58 Boutros-Ghali 1994, 8–13.
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3.6.3. ICBL

Norja kuului totaalista miinakieltoa tavoitelleiden maiden alkuperäiseen joukkoon
yhdessä Kanadan, Belgan, Itävallan, Saksan, Irlannin, Meksikon, Filippiinien, Etelä-
Afrikan ja Sveitsin kanssa. Nämä maat aloittivat Geneven neuvottelujen tuottaman
pettymyksen jälkeen 1996 silloisessa tilanteessa ainutlaatuisen yhteistyön miinojen
vastaisten kansalaisjärjestöjen kanssa.

Näistä keskeiseksi osoittautui laajamittaista julkisuutta saanut, yli 60 maata
edustavien ja yli 1200 ei-valtiollisen järjestön muodostama miinojen vastainen liike
ICBL, joka sai vuonna 1997 Nobelin rauhanpalkinnon tunnustuksena ponnisteluistaan
miinojen kieltämiseksi. Tietyssä mielessä Ottawan prosessin menestyksen takana oli
lopulta se, että valtiot ja kansalaisjärjestöt pääsivät yhteistyöhön toistensa kanssa.
Siksi ICBL on Norjan kannalta tärkeä viiteinstituutio miinakysymyksessä erityisesti
ruohonjuuritason ja “kansalaisyhteiskunnan” äänenä.

Vastaanottaessaan Nobelin rauhanpalkinnon ICBL:n koordinaattori Jody Williams
käsitteli järjestönsä kampanjastrategiaa ja sen menestykseen johtaneita tekijöitä:

“Ensimmäisinä vuosinaan kampanja kehittyi pääasiassa pohjoisessa –
maissa, jotka olivat olleet merkittäviä henkilömiinojen tuottajia. Strate-
giana oli painostaa hallituksia miinat kieltävien kansallisten, alueellisten
ja kansainvälisten toimenpiteiden aikaansaamiseksi. Osa tätä strategiaa
oli saada maailman hallitukset uudelleenarvioimaan (Geneven) CCW-
sopimusta ja tässä uudelleenarvioinnissa saada ne kieltämään miinat
tällä konventiolla. Me emme onnistuneet. Mutta kaksivuotisen arviointi-
prosessin aikana paine, jota onnistuimme tuottamaan – eli asian saama
lisääntynyt kansainvälinen huomio – alkoi nostamaan panoksia. Siten
eri hallitukset halusivat tulla nähdyiksi johtajina asiassa, jota maailma
alkoi yhä enemmän pitämään globaalina humanitaarisena kriisinä.”59

Sitaatti tuo esille, miten ICBL:n organisoima miinakampanja toi radikaalilla
tavalla miinojen uhrit nähtäville ja kuuluville aseidenriisuntaneuvotteluissa rakenta-
malla ovien eteen miinakenttiä ja nostamalla kirjaimellisesti miinat kokousten

59 Williams 1999.
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kahvipöydille. Liittouduttuaan joidenkin edelläkävijähallitusten kuten juuri Norjan
kanssa, se pääsi myös informaation jaon ja politiikanteon keskipisteeseen. Kampanja
ei tyytynyt kansalaisjärjestöille perinteisesti jätettyyn sivustakatsojan rooliin, vaan se
otti aktiivisen toimijan vastuun. Se käytti häikäilemättömästi julkisuutta hyväkseen,
mobilisoi kansalaismielipidettä taakseen ja hyödynsi esimerkiksi tietotekniikkaa
tehokkaasti.60

Vastaanottaessaan Nobelin rauhanpalkinnon ICBL:n koordinaattori Jody Williams
pohti henkilömiinojen luonnetta sodankäynnin välineenä:

“Maamiina eroaa muista konventionaalisista aseista siinä, että kun se
kerran on asetettu ja kun sotilas kävelee aseen luota pois, se ei voi tehdä
eroa sotilaan ja siviilin – naisen, lapsen tai perheen ateriaan tarvittavaa
polttopuuta keräävän isoäidin välillä. Ongelman ydin on, että kun aseen
käyttö saattaa olla sotilaallisesti oikeutettua sen päivän aikana, jona
taistellaan, tai kahden viikon tai ehkä jopa kahden kuukauden kuluttua
taistelusta, maamiina ei tunnista rauhaa kun sellainen on julistettu.
Maamiina on ikuisesti valmis aiheuttamaan uhreja. Puhekielellä sanottuna
se on täydellinen sotilas, ‘ikuinen vartiomies’. Kun sota loppuu, maamiina
jatkaa tappamista.”61

Williamsin ja sitä kautta ICBL:n kannan ytimessä on moraalisen järkytyksen
sijasta oikeutetun sodankäynnin periaatteen ja rationaalisen tarkoituksenmukaisuus-
ajattelun yhdistelmä. Tämän mukaan miinojen keskeinen ongelma, jonka takia järjestö
pyrkii niiden totaaliseen kieltämiseen on yhtäältä se, että miinat eivät kykene erottele-
maan sotilaiden ja siviiliväestön välillä ja toisaalta se, että miinat nykyaikaisissa
konflikteissa usein jossakin vaiheessa lakkaavat palvelemasta asettajansa alkuperäisiä
päämääriä.

Eettisestä näkökulmasta sitaatti kuvastaa osuvasti monien miinakampanjassa
mukana olleiden ajatusmaailmaa: kampanjan ytimessä eivät olleet rauhanliikkeen
yleiset päämäärät kuten sodan tuomitseminen tai pyrkimys yleiseen aseidenriisuntaan,
vaan keskeinen kritiikki kohdistui nimen omaan henkilömiinoihin sodankäynnin

60 Lodenius 1997, 13.
61 Williams 1997.
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välineenä; että niillä asetyyppinä on satunnaisia ja kontrolloimattomia seurauksia,
joita ei voida sietää.62

3.6.4. Euroopan unioni

Euroopan unioni on Suomen kannalta ollut viimeistään jäsenyyden alkamisesta
lähtien tärkeä viiteinstituutio ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä.
Unionin miinapolitiikan sotilaallisena lähtökohtana on ollut, että useimpien EU-
maiden puolustus on perustunut Nato-jäsenyyteen, jonka puitteissa näiden maiden
puolustus ei ole ollut henkilömiinoista erityisen riippuvainen. Unionin liittoutumatto-
mista maista Itävallan puolustus nojasi osittain miinoihin, mutta ei henkilömiinoihin
ja Irlannille taas henkilömiinat eivät ole koskaan olleet sotilaallisesti merkittäviä.
Omalta kohdaltaan merkittävimmän askeleen jäsenistä otti Ruotsi, joka teki selvästi
poliittisen päätöksen sitoutuessaan Ottawan miinakieltoon.

Asiaan liittyneen laajan julkisuuden ja miinojen vähäisen sotilaallisen merkityksen
vuoksi unionin jäsenmaat liittyivät nopeasti Ottawan prosessin kannattajiksi ja EU
alkoi vuodesta 1996 lähtien kannattamaan voimakkaasti henkilömiinojen täyskieltoa.
Samoin pyrkimyksenä oli, että miinoista olisi olemassa jäsenmaiden kesken yhteinen
ulkopoliittinen linja. Tässä suhteessa unioni on näyttäytynyt keskeisenä kansainvälisenä
toimijana; se on ollut maailman johtavia miinanraivauksen ja muiden miinoihin
liittyvien humanitaaristen ponnistusten tukijoita.

Asetelma ei kuitenkaan ollut ongelmaton, koska kaksi jäsenvaltiota, Suomi ja
Kreikka ilmaisivat haluttomuutensa liittyä Ottawan prosessiin sisältyvään yksipuoliseen
miinakieltoon – Suomi oli puolestaan valmis luopumaan miinoistaan sinä vaiheessa,
kun muutkin maat sitoutuisivat siihen. Tämä johti unionin sisäisen jännitteen kasvuun
asiassa samoin kuin huoleen siitä, että unionin toiminta miinakysymyksessä lamautuisi
sisäisen eripuraisuuden takia.63

Paineiden kasvun seurauksena kaikki unionin jäsenmaat olivat mukana joulu-
kuussa 1997 Ottawan konferenssissa ja Suomea lukuunottamatta kaikki, myös Kreikka,
allekirjoittivat miinakonvention. Sittemmin yksimielisyys unionissa on vallinnut vähem-

62 Harpviken-Fixdal 1997, 272.
63 ICBL:n lehdistötiedote, http://www.icbl.org/prelease/1999/dec9.html.
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64 THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION 1997. JOINT ACTION of 28 November 1997 adopted by the
Council on the basis of Article J.3 of the Treaty on European Union, on anti-personnel landmines (97/
817/CFSP).

män kiistanalaisista teemoista, kuten humanitaarisen avun lisäämisestä miinasodan-
käynnin koettelemille alueille ja periaatteellisesta pyrkimyksestä henkilömiinojen
totaaliseen kieltoon.

Marraskuussa 1997 unionin piirissä saatiin miina-asiassa aikaan eri kannat
yhteensovittava unionin yhteistoimintapäätös, jossa linjattiin unionin näkemyksiä
seuraavasti:

“Unioni on sitoutunut henkilömiinojen maailmanlaajuiseen eliminointiin
samoin kuin näiden aseiden jo aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseen.
Päästäkseen tähän päämäärään, unionin yhteistoiminta sisältää kolme
elementtiä:

– Unionin jatkuvat poliittiset pyrkimyksen näiden päämäärien saavut-
tamiseksi

– Yhteinen pidättäytyminen henkilömiinojen tuotannosta ja siirroista
– Unionin monipuoliset ponnistelut miinanraivauksessa ja vastaavissa

aktiviteeteissa.”64

Huomattavaa kannanotossa on, että se ei sisällä ajatusta, että miinoista pitäisi
luopua yksipuolisesti. Vaikka Suomea lukuunottamatta muut EU-maat olivat liittyneet
Ottawan yksipuoliseen miinakieltoon, jättää kannanotto tilaa Suomen ajamalle miina-
politiikalle, jonka mukaan henkilömiinoista luopumisen tulisi tapahtua siten, että
maailman valtiot sitoutuvat siihen monenkeskisellä sopimuksella.

Monet kansalaisjärjestöt ja valtiot olisivat kuitenkin toivoneet unionilta voimak-
kaampaa ja selkeäsanaisempaa kantaa asiassa ja miinakysymys jäi harvoja tyydyttävänä
kompromissina kummittelemaan unionin piirissä. Kuvaava esimerkki ristiriitaisesta
asiaintilasta Suomen ja muun unionin välillä tuli Suomen EU-puheenjohtajuuden
aikana vuonna 1999, kun miinakieltosopimukseen liittymättömän maan silloinen
ulkoministeri Tarja Halonen esitti EU:n kantana Kansainvälisen Punaisen Ristin
konferenssissa, että:
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“Euroopan unioni on vakavasti huolestunut henkilömiinojen levittämästä
kurjuudesta. Henkilömiinojen käytön, varastoinnin, tuotannon ja siirtä-
misen kieltävän ja niiden tuhoamiseen velvoittavan konvention voimaan-
tulo oli suuri askel miinaongelman ratkaisupyrkimyksissä. EU korostaa
konvention nopean ja täyden toimeenpanon merkitystä.”65

Huolimatta terävöityneestä äänensävystään tämäkään sitaatti ei sisällä ajatusta
valtioiden yksipuolisesta miinoista luopumisesta. Ottawan konventio näyttäytyy (Suomen
kannan mukaisesti) pikemminkin vain edistysaskeleena miinaongelman todellisessa
ratkaisussa, jonka tulisi olla kaikkien maiden yhteinen sopimus totaalisesta kiellosta.

3.7. Yhteenveto Norjan ja Suomen miinaretoriikan

kansainvälisistä konteksteista

Miten miinakysymystä käsittelevää kansainvälis-institutionaalista viitekehystä voisi
sitten kuvailla kummankin maan kohdalla – millainen on se miinakeskustelun
diskursiivinen kenttä, jossa norjalainen ja suomalainen retoriikka ovat muodostuneet?

Norjan kannalta keskeisiä viiteinstituutioita ovat olleet Yhdistyneet Kansakunnat
ja henkilömiinojen vastaisen liikkeen ICBL. Yhteistä näille toimijoille oli määrätietoinen
argumentointi miinojen totaalisen kansainvälisen kieltämisen puolesta. Toimijoiden
lähestymistavassa oli kuitenkin tiettyjä painotuseroja: YK:n pääsihteerin kannanotoissa
painottui moraalinen ulottuvuus ICBL:n edustaessa jossakin määrin rationaalisempaa
näkökulmaa, jossa kritiikki kohdistui miinojen tarkoituksenmukaisuuteen sodankäyn-
nin välineenä. Painotuseroista huolimatta Norjan miinaretoriikan viiteinstituutiot ovat
kannanotoissaan ja teoissaan samalla kannalla kuin norjalaiset – päämääränä on
miinojen totaalinen kieltäminen mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti sillä
perustella, että miinojen käytön humanitaariset seuraukset ovat sietämättömiä.

Suomen kannalta tilanne on monimutkaisempi. YK:n miinojen vastainen kanta
tuli jo esille, mutta ilmeisestä miinojen vastaisesta sisällöstään huolimatta Euroopan
unionin miinakannanotot jättävät avoimeksi Suomen kannalta tärkeän kysymyksen

65 Halonen ICBL:n mukaan. Ks. ICBL:n lehdistötiedote, http://www.icbl.org/prelease/1999/dec9.html.
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yksipuolisesta miinoista luopumisesta. Tämä saattaa olla merkki siitä, että Suomi
pystyi vaikuttamaan EU:n miinakannanottoihin siten, että sanamuodoista tuli tulkinnan-
varaisempia. Asian voisi muotoilla niinkin, että Suomen miinakannalle jäi EU:n
miinakannan puitteissa täpärästi tilaa. Joka tapauksessa suhteessa omiin viiteinstituu-
tioihinsa – Ottawan prosessia avoimesti kannattavaan YK:hon ja vastahakoisesti
kielenkäyttöään lieventäneeseen Euroopan unioniin – Suomen asema on huomattavan
yksinäinen. Suomen kanssa “samanhenkisiä” toimijoita 1990-luvun jälkipuolen miina-
keskustelussa on haettava niinkin aseidenriisuntamielessä epätyypillisestä seurasta
kuin Ottawan konvention ulkopuolelle jättäytyneistä Yhdysvalloista, Venäjästä, Kiinasta,
Itä-Euroopan entisistä sosialistimaista tai sitten turvallisuusuhkien ja sisällissotien
koettelemista kehitysmaista.
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LUKU 4

HENKILÖMIINAILMIÖ NORJALAISESSA RETORIIKASSA

1 Käytännössä tämä luottamus oman aseman turvallisuuteen johti itsenäisyyden alkuvuosikymmeninä
oman sotilaallisen varustautumisen laiminlyömiseen, mikä kostautui keväällä 1940. Riste 1985.
Toisaalta esim. Työväenpuolueessa suhtauduttiin sotien välisenä aikana asevoimiin laajalti epäluuloisesti
myös ideologisista syistä. Nyberg 1983, 106–108.
2 Maan ulkopoliittisen johdon silloista ajattelutapaa kuvaa osuvasti maan ensimmäisen ulkoministerin,
Jørgen Løvlandin (1905–1908) kommentti: “(Norjan ulkopolitiikan) tavoitteena on pitää meidät
liittokuntien ja niiden liittokuntien yhdistelmien ulkopuolella, jotka voi vetää meidät sotaan joidenkin
Euroopan soturivaltioiden kanssa.” Rieker 2002, 6.

4.1. Norjan kansallisen kontekstin erityispiirteet

4.1.1.”Eettisen ulkopolitiikan” perinne

Vuonna 1905 tapahtuneesta itsenäistymisestään lähtien eräs Norjan ulkopolitiikan
kulmakivi on ollut olettamus, että maantieteellinen eristäytyneisyys Euroopan ydin-
alueilta suojelee sitä joutumasta maanosan suurvaltojen politiikan pelinappulaksi.
Itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymmeninä tämä ajatus sai konkreettisen muotoilunsa
uskomuksesta, että ainoan lähellä olevan suurvallan, Venäjän, mahdollinen uhka
eliminoituisi sillä, että muut suurvallat, erityisesti Iso-Britannia, eivät antaisi Norjan
joutua sen vaikutuspiiriin.1

Käytännössä tämä uskomus johti maan itsenäisyyden ensimmäisinä vuosikymme-
ninä puolueettomuus- ja eristäytymispolitiikkaan suhteessa suurvaltapolitiikan
ajankohtaisiin kysymyksiin.2  Kansainvälisessä yhteistyössä Norja oli mukana ennen
kaikkea Kansainliiton toiminnassa 1920- ja 30-luvuilla samoin kuin pyrkimyksissä
kansainvälisen lain aikaansaamiseksi, mutta harjoitti muuten hyvin pidättyväistä
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ulkopolitiikkaa. Jo varhain harjoitetussa ulkopolitiikassa tuli esille myös maan idealis-
tinen ja moraalia korostava lähestymistapa – kansainvälisen politiikan ongelmia oli
usein tapana lähestyä moraalisen tietoisuuden, jopa ylemmyyden näkökulmasta, joka
perustui ajatukselle pienten valtioiden hyveellisyydestä vastakohtana suurvaltojen
likaiselle voimapolitiikalle.3

Jos maailmansotien väliset vuosikymmenet merkitsivät Norjalle eettisen ulko-
politiikan hahmottumisen aikaa, muotoutuivat nykyajan kannalta keskeiset turvallisuus-
poliittiset ratkaisut vuodesta 1940 lähtien.4  Tuona vuonna Norjan puolueettomuus-
politiikka katkesi äkillisesti, kun maa joutui saksalaisten miehittämäksi. Puolustuksen
nopea kukistuminen, joka oli osittain seurausta asevoimien laiminlyönnistä aikaisem-
pina vuosikymmeninä, miehitys ja muut II maailmansodan aikaiset kokemukset
tuottivat norjalaisille pitkäaikaisen trauman, joka merkittävällä tavalla vaikutti maan
tuleviin ulkopoliittisiin valintoihin ja sotilaalliseen oppiin.

Keskeisen sotilaspoliittisen ratkaisunsa Norja teki suurvaltojen ristiriitoja sovittele-
maan pyrkineen, mutta lyhytaikaiseksi jääneen idän ja lännen välisen “sillanrakennus-
politiikan” jälkeen liittymällä Pohjois-Atlantin puolustusliitto Natoon kiihkeän väittelyn
jälkeen yhdessä Tanskan kanssa huhtikuussa 1949.5

Huolimatta turvallisuuspoliittisen perusjärjestelmän muutoksesta voidaan sanoa,
että Norjassa vallitsi myös II maailmansodan jälkeen tietty “eettisen ulkopolitiikan”
jatkuvuus. Eurooppalaisen politiikan sijasta sen painopiste siirtyi kuitenkin globaaleihin
kysymyksiin ja Yhdistyneiden Kansakuntien roolin korostamiseen. Viimeaikaisia esi-
merkkejä tästä ovat olleet niin ponnistelut alikehityksen lieventämiseksi ja aseiden-
riisunnan edistämiseksi kuin välitystehtävät esimerkiksi Lähi-idän, Guatemalan, Sri
Lankan ja Sudanin kriiseissä.6  Näillä Norjan yleisillä globaalipolitiikan pyrkimyksillä

3 Riste 1985, 14; Riste 2001. Eräs Norjan humanitaaristen ponnistelujen ja “eettisen ulkopolitiikan”
edelläkävijä oli tutkimusretkeilijä Fridtjof Nansen, joka saavutti julkisuutta 1920-luvulla toimittamalla
apua esimerkiksi sotavangeille, pakolaisille ja muille hädänalaisille. Blakkisrud 2000.
4 Riste 2001, 2.
5 Derry 1973, 419. Olav Risten mukaan Natossa konkreettisen muotonsa saanut Norjan “atlanttinen”
politiikka sai alkunsa II maailmansodan aikaisen pakolaishallituksen yhteistyöstä liittoutuneiden
kanssa ja huolesta Neuvostoliiton aikeiden suhteen. Natoon liittymistä vastusti erityisesti Työväenpuolue.
Riste 1985, 16. Puolustusliiton jäsenyyttä edelsi myös epäonnistunut pyrkimys skandinaavisen
puolustusliiton rakentamiseksi. Nyberg 1983, 115.
6 Blakkisrud 2000. Vuosituhannen vaihtumisen kunniaksi maan ulkoministeriöön perustettiin – ehkä
kuvaavasti – osasto “Rauhan, sovittelun ja demokratian rakentamisen edistämiseksi”. Ks. Riste 2001, 8.
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voidaan sanoa olevan aatteellinen ja pragmaattinen ulottuvuutensa, jonka takia maan
suhtautuminen kansainvälisiin kysymyksiin on usein ollut yhdistelmä molempia.7

Aatteellisesta näkökulmasta norjalaisten pyrkimykset konfliktien ja alikehityksen
helpottamiseksi ovat pohjautuneet usein humanitaariseen tai kristilliseen perinteeseen.
Näiden pohjalta on pyritty suuntaamaan avustusta ja julistusta kaukaisille luonnon-
mullistusten tai ihmisten aiheuttamien katastrofien uhreille. Pragmaattisen näkökulman
kautta on taas korostunut Norjan asema kansainvälisessä järjestelmässä pienenä ja
enimmäkseen avoimena taloutena. Tästä lähtökohdasta johtuen kansainvälisen rauhan,
vakauden, oikeudenmukaisuuden ja avoimuuden tavoittelua on niin turvallisuus- kuin
talouspolitiikassakin pidetty maan oman edun mukaisena.8  Siten “eettisyys” ja Norjan
kansallinen etu eivät ole viime vuosikymmeninä olleet ristiriidassa keskenään.

4.1.2. Sotilaalliseen turvallisuuteen liittyvän norjalaisdiskurssin erityispiirteitä

kylmän sodan jälkeen

Norjan globaalipolitiikan aatteellis-pragmaattiset painotukset eivät kylmän sodan
aikana juurikaan vaikuttaneet sen turvallisuuspoliittisiin perusratkaisuihin, vaan
niissä päti voimapoliittisempi ajattelutapa.

Kylmän sodan aikana Norjan puolustuspoliittiselle ajattelulle oli ominaista pelot-
teen ja luottamusta lisäävien toimien samanaikaisuus suhteessa potentiaalisena uhkana
pidettyyn Neuvostoliittoon.9  Pelote-elementin ydin oli sopimus Nato-liittolaisilta saata-
vasta nopeasta tuesta mahdollisessa konfliktitilanteessa. Tuolloin suurvaltojen vastak-
kainasettelu korosti Norjan- ja Barentsinmeren strategista merkitystä, joskin tavan-
omaisten joukkojen ja aseistuksen alalla Pohjois-Eurooppa oli Keski-Eurooppaan
nähden sivusta-alue.

Sotilasstrategisesti katsottuna alueen perusmerkitys oli ennen kaikkea siinä, että
Pohjois-Norjan rannikko säilyisi Naton hallinnassa ja sen estäminen, että neuvosto-
laivasto pääsisi katkaisemaan Atlantin meriyhteyksiä Pohjois-Amerikan ja Euroopan
välillä; samoin alueen hallinnan säilyminen mahdollisti kyvyn vaikuttaa meri- ja
ilmastrategisesti Kuolan alueelle.

7 Grönlie 1995, 434.
8 Stokke 1985, 120–121.
9 Holst 1985.
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Neuvostoliiton vastaisen rajan ja Pohjois-Norjan puolustuksen arkaluonteisuutta
lisäsi se, että kyseessä oli Naton ainoa Neuvostoliiton vastainen raja Euroopassa
samoin kuin Kuolan niemimaan strateginen tärkeys Neuvostoliitolle.10  Tuolloin
Finnmarkin puolustussuunnitelmissa tarkoituksena oli alustavan rajan puolustuksen
jälkeen vetäytyä tuntuvasti lännemmäksi Nato-täydennyksiä varten.11

Toisaalta Norja on vuodesta 1949 lähtien ylläpitänyt joitakin jännityksen lieventä-
miseen tähdänneitä yksipuolisia rajoituksia puolustusliiton toiminnassaan. Rajoitukset
saivat alkunsa erityisesti Neuvostoliiton maan Nato-jäsenyydestä johtuvan protestoinnin
takia. Näitä ovat olleet kielto pitää liittolaisten joukkoja pysyvästi maassa sekä
hallituksen julistama kielto ydinaseiden tuomisesta Norjan alueella rauhan aikana.
Lisäksi liittolaismaiden sotilaiden harjoituksia rajoitettiin Pohjois-Norjassa.12

Puolustusliiton jäsenyyden kautta Norja sitoutui lujasti osaksi Yhdysvaltojen
johtamaa atlanttista turvallisuusjärjestelmää ja -ajattelua. Keskeistä atlanttisuudelle
oli luottamus asevoimaan perustuvaan “kovaan” turvallisuuteen yhdessä liittolaisten
kanssa. Jännitteistä huolimatta asetelma toi tiettyä vakautta ja jatkuvuutta Norjan
turvallisuuspolitiikkaan.13

Tästä syystä suurvaltojen vastakkainasettelun päättyminen 1990-luvulle tultaessa
herätti Norjan ulkopoliittisessa johdossa alun alkaen jossakin määrin ristiriitaisia
tunteita: yhtäältä Norja oli pitkään pyrkinyt kylmän sodan lopettamiseen YK:n ja
ETYJ:in kautta ja maassa tunnettiin muutenkin luonnollista iloa pitkäaikaisen suurvalta-
jännityksen lievenemisen johdosta. Toisaalta kansainvälisen tilanteen muutos herätti
Norjassa huolta, että uusi maailmanpoliittinen asetelma johtaisi länsivalloissa, erityisesti
Yhdysvalloissa, mielenkiinnon vähenemiseen pohjoisia alueita kohtaan. Tällaisessa

10 Euroopan turvallisuuskehitys ja Suomen puolustus 1997. Finnmarkin huomattava maanpuolustuk-
sellinen merkitys on ollut osatekijänä siihen, että Pohjois-Norjan ongelmiin on Oslossa kiinnitetty
perinteisesti erityistä huomiota. Esimerkiksi sekä sosialististen että porvarillisten hallitusten johdon-
mukaisena pyrkimyksenä on ollut estää väestön muuttaminen alueelta pois. Brenchley 1982, 6–7;
Heininen 1999, 123.
11 Tähän kuului kylmän sodan aikana sen mahdollisuuden huomioon ottaminen, että neuvostojoukot
käyttäisivät konfliktitilanteessa hyväkseen Pohjois-Suomen teitä. Brenchley 1982, 8–9. Norjan
puolustuksen painopisteen katsotaan kylmän sodan jälkeenkin pysyneen Pohjois-Norjassa. ks. esim.
Nokkala 1994, 6.
12 Revang 1998, 21–22. Kylmän sodan päättymisen jälkeen sotaharjoituksia koskevaa kohtaa on
lievennetty, mutta muilta osin yksipuoliset rajoitukset ovat edelleen voimassa.
13 Rieker 2002, 12.
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tilanteessa Norjan pelättiin menettävän vakiintuneen turvallisuusympäristönsä ja
tulevan aikaisempaa alttiimmaksi Venäjän mahdolliselle painostukselle.14

Eurooppalaisittain keskeinen seuraus kylmän sodan päättymisestä oli maanosan
integraatioprosessin kiihtyminen ja sen merkityksen lisääntyminen. Ilmeisesti juuri
kylmän sodan päättymisen aiheuttama marginalisoitumisen pelko ajoi Norjan ulko-
poliittisen johdon lähestymään turvallisuusasioissa Euroopan unionia vuosikymmenen
edetessä. Erityisesti 1990-luvun puolivälin jälkeen voidaan sanoa integraation
vaikuttaneen Norjan turvallisuusajatteluun ja siirtäneen sitä joissakin asioissa
“pehmeämpään” suuntaan.

Norjahan jättäytyi vuoden 1994 kansanäänestyksessä toistamiseen vuoden 1972
jälkeen Euroopan unionijäsenyyden ulkopuolelle. Kansanäänestystä edeltävä
valmisteluprosessi oli kuitenkin johtanut moninaiseen yhteistyön tiivistämiseen Norjan
ja EU:n välillä. Kansanäänestyksen jälkeen yhteistyötä laajennettiin edelleen maan ei-
jäsenyyden kompensoimiseksi. Norjan ja EU:n välit lähentyivätkin niin paljon, että
Norjalla on 1990-luvulta lähtien puhuttu olevan ikään kuin B-kategorian jäsenyys
unionissa. Erityisesti Maastrichtin sopimuksen allekirjoitus vuonna 1992 ja yhteistä
puolustuksellista ulottuvuutta korostava Euroopan unionin synty olivat Norjan kannalta
ratkaisevia unionin turvallisuuspoliittista profiilia nostavia tapahtumia.15

1990-luvun puolivälistä alkaen voidaankin sanoa tapahtuneen vähittäistä siirtymistä
Norjan turvallisuusidentiteetissä: maa liukui kylmän sodan aikana varjellusta “atlantti-
sesta” suuntauksesta lähemmäksi “eurooppalaista” turvallisuusidentiteettiä edellisen
edustaessa perinteistä “kovaa” turvallisuusajattelua ja jälkimmäisen taas painottuessa
pehmeämpään näkökulmaan.16

14 Rieker 2002, 13; ks. myös Berner 2001, 143 ja Heininen 1999, 119.
15 Rieker 2002, 15.
16 Konkreettinen esimerkki liukumasta ja läheisemmäksi kehittyneestä suhteesta Euroopan unioniin oli
maan puolustusvoimien uudelleenorganisointi vuonna 1999. Käytännössä uudelleenorganisointi näkyi
pyrkimyksenä maan puolustusvoimien kriisinhallintakapasiteetin nostamiseen: tuolloin puolustusvoimien
yhteyteen perustettiin suhteellisen voimakas kansainvälisten operaatioiden valmiusyhtymä. Rieker
2002, 25. Lassi Heininen tulkitsee Norjan muuttaneen ulkopolitiikkansa suuntaa selväpiirteisesti
“Atlantilta Eurooppaan”, jolloin kanta on voimakkaampi kuin tässä esitetty – syy painotuseroihin
saattaa olla ero Heinisen tutkimuksen ja tämän työn aihepiireissä: Heinisen väitöskirjassa käsitellään
valtioiden toimintaa Pohjois-Euroopassa eri sektoreilla, kun taas tässä tutkimuksessa painottuu
turvallisuuspoliittinen ulottuvuus: onkin mahdollista, että turvallisuuspolitiikassa “atlanttisuus” on
kylmän sodan jälkeen sälynyt voimakkaampana kuin alueellisessa yhteistyössä. Ks. Heininen 1999,
118–119.
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Kuitenkin maan puolustusajattelun ydin säilyi alueen puolustamisessa, asevelvolli-
suusjärjestelmässä ja luottamuksessa liittolaisilta kriisitilanteessa saatavaan sotilaalli-
seen apuun. Vaikka Norjaan suunniteltujen liittolaisvahvennusten määrä on vähentynyt
kylmän sodan aikaisesta tilanteesta, jatkuvat Naton sotilaallinen läsnäolo pohjoisilla
alueilla ja varsinkin Yhdysvaltain tuki Norjalle merkittävinä.17

Kaiken kaikkiaan Norjassa vallitsevan turvallisuusdiskurssin pääpaino näyttää
2000-luvun alussa säilyneen Naton edustamalla “kovan” turvallisuuden ja liittokuntaan
kuuluvan kollektiivisen puolustuksen periaatteilla. Kylmän sodan jälkeen näihin on
liittynyt Euroopan integraatiokehityksen myötä joitakin kansainvälisen kriisinhallinnan
elementtejä. Siten Norjan suhteessa ulkomaailmaan on vallinnut tietty ristiriita globaa-
lissa mittakaavassa ilmenevän “eettisen ulkopolitiikan” ja viime kädessä aseelliseen
puolustukseen nojaavan kansallisen turvallisuuskäsityksen välillä.

4.1.3. Sotilaallisen tarkoituksenmukaisuuden ja moraalin yhdistyminen

henkilömiinakysymyksessä

Henkilömiinojen tapauksessa tällaista ristiriitaa ei ilmennyt. Norjan suhtautuminen
henkilömiinojen kansainväliseen kieltämiseen perustui yhtäältä eettistä ulkopolitiikkaa
korostavalle traditiolle ja toisaalta sille, että miinat olivat aseena maan puolustuksen
kannalta korvattavissa, jolloin niistä luopuminen ei muodostanut uhkaa maan puolus-
tukselle.18

Naton sotilaalliseen oppiin kuului 1970-luvun lopulta lähtien niin Pohjois-
Norjassa kuin muuallakin Euroopassa ajatus, että uudenaikaisen sotilaallisen tekno-

17 Naton vahvennukset, jotka koostuvat lähinnä amerikkalaisista, englantilaisista, hollantilaisista ja
saksalaisista joukoista, ovat miesvahvuudeltaan enimmillään 70–80 000 sotilasta. Euroopan turvallisuus-
kehitys ja Suomen puolustus 1997. Ks. myös Berner 2001, 144–145.
18 Maailmansodan aikana Norjalla oli alueellisesti rajattuja, mutta paikallisesti hyvinkin tuntuvia
kokemuksia miinasodankäynnistä. Melko vähän tunnettu kappale maailmansodan historiaa liittyy
saksalaisten Pohjois-Norjasta vetäytymisen yhteydessä toimeenpanemaan operaatio Nordlichtiin. Vuonna
1944 saksalaiset olivat Suomen sodasta irtautumisen varalta laatineet suunnitelman kaikkien joukkojensa
vetäytymisestä Pohjois-Norjaan linnoitetulle Lyngenin–Narvikin alueelle. Tämä operaatio Nordlicht,
joka pantiin toimeen lokakuussa 1944 merkitsi Finnmarkin alueen lähes täydellistä tyhjentämistä,
ansoittamista ja miinoittamista etenevien neuvostojoukkojen hidastamiseksi. Poltetun (ja miinoitetun)
maan taktiikan seurauksena Pohjois-Norja jäi vuosikausiksi miltei asumiskelvottomaksi. Tosin neuvosto-
joukot eivät sodan aikana edenneet Kirkkoniemeä pidemmälle. Thorban 1992, 101–103; Sandvik 1975,
36–44.
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logian avulla sotilasliittojen yhteenotto oli suhteellisen nopeasti siirrettävissä hyökkääjän
alueelle.19  Tällaisessa asetelmassa perinteiset massoina käytettävät henkilömiinat
eivät olleet erityisen otollinen sodankäyntiväline, vaikka ne olivatkin mukana maan
puolustusjärjestelmässä vuoteen 1995 saakka; pikemminkin ne vastahyökkäyksen
tullessa saattoivat olla vain omien joukkojen etenemisen hidasteena.20

Strategisella tasolla tämä luottamus liikkuvaan uudenaikaiseen teknologiaan,
kuten meri- ja ilmavoimiin sekä liittolaisten apuun hyökkäyksen tullessa on aiheuttanut
sen, että miinoja koskevalle poliittiselle päätöksenteolle ei ole maassa ollut sotilaallisen
ajattelun tuomaa “jarrua” myöskään kylmän sodan päättymisen jälkeen. Näistä syistä
norjalaisen henkilömiinoja koskevan keskustelun keskeinen ominaispiirre oli maan-
puolustuksellisen ulottuvuuden sulkeistaminen keskustelusta.21

Sen sijaan tiedot miinojen erottelemattomasta käytöstä aseellisissa konflikteissa
eri puolilla maailmaa herättivät maassa voimakkaan miinojen vastaisen liikehdinnän.

Eräs keskeinen toimija ja yleiseen mielipiteeseen vaikuttaja on ollut työväenliikkeen
perinteelle syntynyt Norjan Kansanapu (Norsk Folkehjelp, NF). Se on maan suurimpia
ei-valtiollisia järjestöjä ja se otti miinojen kansallisen ja kansainvälisen kieltämisen
asiakseen. Järjestö oli työskennellyt humanitaarisen miinanraivauksen parissa jo
vuodesta 1992. Se oli aktiivisesti mukana myös Ottawan konvention aikaansaamisessa.22

Henkilömiinojen vastainen mieliala olikin Norjassa niin voimakas, että kun
Stortinget päätti, että Norjan tulisi luopua miinoistaan yksipuolisella päätöksellä, teki
se päätöksensä yksimielisesti. Koska henkilömiinat olivat kuuluneet Norjan sotilaal-
liseen arsenaaliin, herätti päätös jonkun verran vastarintaa sotilaspiireissä. Kysymys
ei siten ollut siitä, ettei henkilömiinoista luopuminen olisi merkinnyt maanpuolustuk-
sellisesta näkökulmasta jonkinasteisia uhrauksia. Maan poliittisessa johdossa
luopumisen tuomaa sotilaallisen voiman vähenemistä pidettiin kuitenkin siedettävänä

19 Tamnes 2001, 262.
20 Landmine Monitor 2000, 701; Tamnes 2001, 274. Sama suhtautuminen ei koskenyt panssarimiinoja,
jotka ovat edelleen tärkeä osa Norjan maavoimien aseistusta. Steffen Kongstadin haastattelu 05.09.2002.
21 Asetelma ei ole kuitenkaan kaikissa suhteissa näin yksinkertainen. Ensinnäkin yksipuolinen päätös
luopua miinoista herätti maan sotilaspiireissä jonkun verran vastustusta, joka ei kuitenkaan kanavoitunut
poliittiseen keskusteluun. Lisäksi maahan varastoitujen Nato-varusteiden joukossa on edelleen amerikka-
laisia henkilömiinoja, mutta asia pyritään tiettävästi ratkaisemaan vuonna 2003. Kristian Berg Harpvikenin
haastattelu 05.09.2002; Gullow Gjesethin haastattelu 20.03.2003.
22 “Norwegian People’s Aid monitors landmine use” (25.11.2002). Ks. Norjan Kansanavun kotisivut
http://www.npaid.org. Tärkeä miinojen vastainen toimija oli myös maan Punainen Risti.
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yhtäältä edellä mainittujen turvallisuuspoliittisten järjestelyjen takia ja toisaalta maan
ulkopoliittisen tradition ja voimakkaan miinojen vastaisen yleisen mielipiteen vuoksi.23

Norjalaisen ulkopolitiikan edellä esitellyt yleiset periaatteet toimivat kontekstina
maan kansainväliselle henkilömiinapolitiikalle 1990-luvulla. Norja oli Belgian, Saksan,
Ruotsin ja Hollannin ohella ensimmäisiä eurooppalaisia maita, jotka ryhtyivät
konkreettisiin toimenpiteisiin miinoista luopumiseksi ja henkilömiinat kieltävän
sopimuksen aikaansaamiseksi.24  Vuoden 1996 lopulla kaikki Norjan asevoimien
henkilömiinat tuhottiin.25  Ulkoministeri Godal esitteli Norjan hallituksen toimintaa ja
näkökantoja huhtikuussa 1996 ilmestyneessä lehtikirjoituksessaan:

“Tiedämme, että henkilömiinojen laajamittainen käyttö siviiliväestöä
vastaan on yksi aikamme suurimmista humanitaarisista ongelmista…
Siksi Norja on aktiivisesti tavoitellut henkilömiinojen tuotannon, maasta-
viennin ja käytön totaalista kieltämistä. Näkemyksemme mukaan totaali-
kielto on ainoa kestävä ratkaisu niihin ongelmiin ja kärsimyksiin joita
näiden miinojen satunnainen käyttö aiheuttaa. Hallitus on yksipuolisella
lainsäädännöllä julistanut kansallisen kiellon henkilömiinojen tuotan-
nolle, maastaviennille, asettamiselle ja käytölle. Ne henkilömiinat, joita
Norjan puolustusvoimilla tällä hetkellä on, poistetaan varastoista ja
puretaan. Aikataulun mukaan Norjan puolustusvoimien viimeinen
henkilömiina tuhotaan ennen lokakuun 1. päivää tänä vuonna.26”

Kuten edellä tuli esille, tämä miinoista luopuminen ei ollut Norjalle huomattava
uhraus. Kysymys oli pikemminkin siitä, että miinoista luopumisessa globaalin moraalin
ajaminen ja vanhanaikaisesta aseesta eroon hankkiutuminen yhdistyivät oikeastaan
varsin käytännöllisellä tavalla.

Henkilömiinaongelman poistaminen maailmasta on nähty maan ulkopolitiikan
eräänä keskeisenä päämääränä ja Ottawan sopimus sen keskeisenä instrumenttina.27

23 Lachowski 1999, 656; Kenraali Gullow Gjesethin haastattelu 20.03.2003.
24 Kristian Berg Harpvikenin haastattelu 05.09.2002.
25 Joitakin Claymore-tyyppisiä miinoja jätettiin jäljelle, mutta niiden käyttö ohjeistettiin siten, että niitä
ei käytettäisi miinoina, vaan muiden aseiden osana, esimerkiksi ansalangoissa. ICBL 2000.
26 Godal 22.04.1996.
27 Landmine Monitor Report 2000, 697.
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Jo ennen sopimuksen muotoutumista norjalaiset poliitikot ja kansalaisjärjestöt pyrkivät
nostamaan miinakysymyksen kansainväliselle asialistalle.28  Kansainvälisesti tärkeällä
tavalla Norja osallistui miinojen vastaiseen kampanjaan toimimalla isäntämaana
useille miinaongelmaa käsitteleville kansainvälisille konferensseille esimerkiksi
Ottawan prosessin yhteydessä. Huomattavimpia näistä monikansallisista tapaamisista
olivat 1.–19. päivä syyskuuta 1997 Oslossa järjestetty 121 valtion miinakonventioasia-
kirjaa suunnitteleva kokous ja samaan aikaan edellisen kanssa rinnakkain pidetty 130
ei-valtiollisen organisaation foorumi. Tietyssä mielessä tällainen “puolivirallinen”
miinojen vastainen teko oli myös lokakuussa 1997 ICBL:le ja sen koordinaattori Jody
Williamsille myönnetty Nobelin rauhanpalkinto. Näiden yhteydessä Norja nousi
isäntämaana kansainvälisen huomion kohteeksi yhtenä miinakysymyksen edellä-
kävijänä. Norja jatkoi kansainvälisten miinakokousten isännöimistä myös vuosina
1998 ja 1999.

Tämä aktiivisuus nousee esille myös tutkittaessa Norjan harjoittamaa miinakysy-
mykseen liittyvää argumentointia. Miinakysymystä on 1990-luvulla poliittisissa puheissa
käsitelty melko runsaasti joko keskeisenä tai yhtenä tärkeänä teemana. Puhujina ovat
olleet niin pääministerit, ulkoministerit kuin johtavat diplomaatitkin.

4.2. Norjalainen miinaretoriikka

4.2.1. Institutionaalinen ulottuvuus

Seuraavassa arvioidaan norjalaisten ja suomalaisten poliitikkojen henkilömiinoihin
liittyvää argumentointia syyskuun 1995 ja syyskuun 2001 välisenä aikana, jolloin
miinoista käyty keskustelu oli vilkkaimmillaan. Menetelmänä tässä on retorisen
aineiston tulkinta tekstianalyyttisten välineiden avulla siten, kuin luvussa 1 on esitelty:
lähestymistapana on käsitellä kannanottoja institutionaalisesta, mormatiivisesta,
eettisestä ja rationaalisesta näkökulmasta.

Institutionaalisesta näkökulmasta norjalaista miinaretoriikkaa voi analysoida
etsimällä viittauksia kansainväliseen yhteisöön, kansainvälisiin sopimuksiin, yksittäisiin
valtioihin, ei-hallitustenvälisiin järjestöihin ja yksittäisiin henkilöihin. Keskeistä

28 Landmine Monitor Report 2000, 702.
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retoriikalle on yhtäältä kansainvälisen yhteisön merkityksen ja roolin korostaminen
ja toisaalta ajatus “uudesta diplomatiasta”, jossa valtioiden ohessa myös erilaiset ei-
valtiolliset toimijat saavat aseman, jota niille ei aseidenriisuntaneuvotteluissa ole
aikaisemmin annettu.

Kansainvälisen politiikan laajimpana tasona argumentoinnissa nousee esille
kansainvälinen yhteisö. Kansainväliseen yhteisöön viitataan useissakin merkityksissä:
yhtäältä sen tehtävänä on toimeenpanna miinoista luopuminen käytännössä, toisaalta
Norja kehottaa ja kiirehtii kansainvälistä yhteisöä liittymään Ottawan miinakonventioon.
Tässä mielessä norjalaiset viittaavat kansainväliseen yhteisöön enemmän tai vähemmän
normiperustaisena valtioiden joukkona, jolla on omien intressien ohella ainakin
jossakin määrin myös velvoitteita toisiaan kohtaan.

Aikamme maailmanpolitiikan teknologinen välittyneisyys nousee esille, kun
norjalaiset kriittiseen sävyyn arvioivat kansainvälisen yhteisön toimintatapaa kriisi-
tilanteissa:

“Kansainvälisellä yhteisöllä on tapana reagoida ainoastaan silloin, kun
kyseessä on näkyvä sota tai huomattavaa kärsimystä.”29

Tämä on yksi kolmesta miinakannanotosta, joiden yhteydessä norjalaiset käsittelevät
eksplisiittisesti kansainvälisen julkisuuden luonnetta ja dynamiikkaa.

Sitaatin lähtökohtana on norjalaisten huoli, että huolimatta vakavuudestaan
miinakysymys ei tule saamaan ansaitsemaansa huomiota kansainväliseltä yhteisöltä.
Tällöin paljastuu joukon viestintäteknologian ja maailmanpolitiikan suhteesta tehtyjä
olettamuksia. Yksi näyttää olevan, että asioiden nousu julkisuuskynnyksen yli tekee
niistä poliittisesti merkittäviä tai potentiaalisia. Julkisuus on siis avain kansainvälisen
yhteisön herättämiseksi. Toisaalta asioiden julkisuuteen pääsyllä myös ehtonsa:
pelkästään kärsimys ei riitä, vaan julkisuuden kannalta kiinnostavaa on tietynlainen
kärsimys, joka on luonteeltaan spektakulaarista kuten sota tai muu katastrofi. Näin
ollen sitaatti sisältää enemmän tai vähemmän perustellusta kyynisyydestään huolimatta
viittauksen teknologian tuottamaan maailmanpolitiikan kokemuksellisuuteen, jolloin
maailmanpolitiikka edustautuu kuvallisena, näkyvyyttä edellyttävänä ilmiönä. Luvussa
3 esitelty kuvamateriaali täyttää nämä odotukset ja ehdot: se sisältää eri muodoissa

29 Jagland 03.09.1997.
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jotakin, mitä voi kuvata huomattavaksi kärsimykseksi; se on myös päässyt esille
kansainvälisesti seuratuissa joukkoviestimissä.

Keskeinen Norjan miina-argumentoinnissa esiin nouseva instituutio ja kansain-
välisen yhteisön ruumiillistuma on Yhdistyneet Kansakunnat. Se on paitsi foorumi,
jolla johtavat norjalaiset poliitikot usein esittivät miinakantojaan myös elin, jonka
kautta miinakielto argumentoinnin valossa tulisi panna toimen – koska miinaongelma
on globaali ja polttavan ajankohtainen kysymys, on maailmanjärjestö oikea taho
käsittelemään ongelmaa.

Tämä kansainvälisen yhteisön merkityksen korostaminen nivoutuu laajemmassa
mielessä kansainvälisen politiikan liberalistiseen tulkintaan, jossa kansainvälinen
laki, järjestys ja yhteistyö painottuvat valtiokeskeisen ajattelun ja turvallisuuden
sijaan. Tällainen kollektiivisia rakenteita ja kansainvälistä yhteistyötä painottava
tulkinta istuu luontevasti osaksi norjalaisen ulkopolitiikan traditiota.

Institutionaalisesta näkökulmasta toinen keskeinen elementti on painoarvo, joka
norjalaisessa retoriikassa annetaan sellaisille maailmanpolitiikan toimijoille, joilla ei
perinteisesti ole ollut keskeistä asemaa varsinkaan kansainvälissä aseidenriisuntaan
liittyvissä asioissa. Tämä tulee esille pääministeri Vollebaekin puheessa YK:n yleis-
kokouksessa 21.9.1998, jossa sivuttiin miinakysymystä vuotta Oslon neuvottelujen
jälkeen:

“…Ottawan prosessi on alle kahdessa vuodessa tuottanut sitovan kansain-
välisen laillisen instrumentin, joka tulee voimaan ensi vuoden alussa.
Tämän on tehnyt mahdolliseksi uusi diplomatia, joka on ulottunut valtioi-
den välisten suhteiden ulkopuolelle aktivoimaan myös kansalaisia ja ei-
valtiollisia järjestöjä...”30

Ottawan prosessin menestyksen takana on eräänlainen uusi institutionaalinen
diskurssi, “uusi diplomatia”, joka on saattanut valtioiden lisäksi myös ei-valtioiden-
väliset järjestöt ja kansalaisetkin mukaan miinakeskusteluun. “Uuden diplomatian”
tuoma muutos on ollut hämmästyttävän nopea. Vajaassa parissa vuodessa näyttää
tapahtuneen se, mikä vielä keväällä 1996 oli tuntunut kaukaiselta asialta yhä useampien

30 Vollebaek 21.09.1998.
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valtioiden ilmoittaessa luopuvansa vapaaehtoisesti henkilömiinoistaan. Näin norjalaiset
saattavat tarkastella miinaprosessin kehitystä tyytyväisyydellä.

Kampanjastrateginen näkökulma tulee esille ulkoministeri Godalin syyskuussa
1997 pitämässä puheessa, jossa hän taustoittavasti käsittelee miinojen vastaisen
liikkeen menestystä ja tulevaa strategiaa:

“Kaikkialla maailmassa on noussut esiin ääniä, jotka kyseenalaistavat
henkilömiinojen hyödyllisyyden, tarpeellisuuden ja korvaamattomuuden.
Mielestäni on oikeutettua sanoa, että näiden miinojen inhimilliset ja
sosioekonomiset kustannukset vaikutusmaissa ovat paljon suurempia
kuin niiden sotilaallinen hyöty. Tämä tarkoittaa, että meidän täytyy
korostaa tämän ongelman humanitaarista ulottuvuutta valmistau-
tuessamme vapauttamaan maailma näistä aseista.”31

Norja itse esittäytyy tässä aktiivisena miinojen vastaisena toimijana. Sanoessaan,
että “meidän täytyy korostaa...” Godal puhuu ikään kuin kampanjoinnin viitekehyksessä:
päämäärän saavuttamiseksi Norjan ja samaa päämäärää tavoittelevien täytyy toimia
tietyllä tavalla. Tämä sisältää myös ajatuksen kampanjoinnin globaalista mittakaavasta
ja universaalista kohdeyleisöstä, jolle kampanjointi on suunnattu. Samalla sitaatti
kuvastaa joukkotiedotusvälineiden merkitystä miinakysymyksessä: epäilemättä “äänet”,
jotka ovat nousseet kyseenalaistamaan miinojen hyödyllisyyden ovat olleet viestintä-
teknologian välittämiä kuten erilaisia muotoja saanut miinojen vastainen kampanja,
samoin tärkeäksi katsottu ongelman humanitaarisen elementin korostaminen tulisi
arvatenkin tapahtumaan laajoille yleisöille teknologian välityksellä. Viime kädessä
Godalin sitaatissa käsitelläänkin sitä, miten kansainväliseen yleiseen mielipiteeseen
voidaan pyrkiä vaikuttamaan joukkoviestinten aikakaudella.

“Uuden diplomatian” ytimessä ovat ei-hallitustenväliset kansalaisjärjestöt, jotka
ovat kampanjoineet miinojen kieltämisen puolesta:

“Tuki tälle (miinat kokonaan kieltävälle) strategialle on kasvanut häm-
mästyttävällä nopeudella... Tekijä, joka on merkittävällä tavalla osallistu-

31 Godal 01.09.1997.
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nut tähän vauhtiin on kansainvälisen yleisen mielipiteen lisääntynyt
paine. Tämä on seurausta humanitaaristen ja vapaaehtoisjärjestöjen,
erityisesti ICBL:n ja kaikkien sen eri maissa olevien tukijoiden sekä
Punaisen Ristin Kansainvälisen Komitean systemaattisista ponniste-
luista.”32

“Nyt miinat kieltävän konvention tullessa voimaan haluaisin kiittää
ICBL:ää ja erityisesti neiti Jody Williamsia ja Kansainvälistä Punaisen
ristin komiteaa. He toivat globaalin maamiinakriisin humanitaarisen
ulottuvuuden yleisen huomion kohteeksi. He työskentelivät omistautu-
neesti lisätäkseen julkista tietoisuutta. He laittoivat miinakysymyksen
poliittiselle asialistalle. He kieltäytyivät luopumasta kattavan miinakiellon
visiosta.”33

Huomionarvoista näissä yhteensä viidessä eri puheessa esille nostetuissa
kansalaisjärjestöjen merkitystä koskevassa kannanotossa on, miten kansalaisjärjestöt
ovat nousseet miinaliikkeen liikkeellepanevaksi voimaksi, agendan asettajiksi ja
kansainvälisen yhteistyön täysivaltaiseksi osapuoleksi.34  Voisi sanoa, että ICBL ja
Punainen Risti nostetaan eräänlaisiksi auktoriteetin lähteiksi miinakysymyksessä ja
sitä kautta kansainvälisessä politiikassa. Se, että ei-valtiolliset toimijat voivat toimia
auktoriteetteina kansainvälisen politiikan kovaan turvallisuuspoliittiseen ytimeen
liittyvässä kysymyksessä on kantana huomattavan radikaali, samoin kuin kansainvälisen
yleisen mielipiteen merkityksen korostaminen. Perinteisestihän turvallisuuspoliittiset
kysymykset ovat olleet kansalaisjärjestöjen tai kansainvälisen yleisen mielipiteen
vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Kenties kysymys on siitä, että kun kyseessä
on Norjan oman kansallisen turvallisuuden kannalta toisarvoinen asia, voidaan
muutkin toimijat kuin valtio nostaa tärkeiksi toimijoiksi.

Kyseessä on samalla melkoisen suora tunnustus em. järjestöille niiden miina-
kampanjoinnin tehokkuudesta. Ajatusrakenne kulkee siten, että järjestöjen “systemaat-
tiset ponnistelut” ovat tuottaneet kansainvälisen yleisen mielipiteen muodossa painetta,
joka puolestaan on tuonut olennaista tukea Ottawan prosessille. Siten nämäkin sitaatit

32 Godal 01.09.1997.
33 Johnson 01.03.1999.
34 Ks. myös Bjerke 23.03.1997, Johnson 17.03.1999 ja Lund 23.03.1998.
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viitatessaan miinojen vastaisen kampanjoinnin menestykseen viittaavat samalla
viestintäteknologiaan ja sen mahdollistaman julkisuuden mahdollisuuksiin nostettaessa
kysymyksiä maailmanpolitiikan asialistalle.

Jossakin määrin kansalaisjärjestöjen osuutta käsitteleville norjalaislausunnoille
on ominaista myös hämmästys miinaliikkeen nopean etenemisen johdosta: aivan
tällaista vauhtia ja voimaa eivät norjalaiset olleet miinojen vastaiselta prosessilta
odottaneet.35

Ei-valtiollisille toimijoille annetaan norjalaisargumentoinnissa siten huomattava
rooli Ottawan prosessissa ja miinakysymyksen ratkaisemisessa. Tämä niiden tärkeäm-
mäksi muuttunut rooli näyttäytyy myös moraalisesti hyvänä asiana. Mikäli miina-
kysymyksen kaltainen globaali ongelma aiotaan ratkaista, tulisi ne päästää mukaan
poliittiseen prosessiin; pelkkä valtiotasoon rajoittuminen on ratkaisuna riittämätön.

Norjalaiset kuitenkin laajentavat tätä maailmanpolitiikan toimijoiden kirjoa vielä
pidemmälle antamalla Ottawan miinakonventiosta ansiota edesmenneelle julkisuuden
henkilölle, prinsessa Dianalle:

“Kolme viikkoa sitten prinsessa Diana vieraili Bosnian miinakentillä.
Tuolloin hän jälleen kerran osoitti syvän huolensa miljoonista viattomista
uhreista ja osoitti kuinka tärkeänä hän piti miinojen kieltämistä.

Hänen traaginen kuolemansa teki syvän vaikutuksen meihin kaikkiin.
Tässä konferenssissa emme tule säästämään yrityksiä saavuttaaksemme
tavoitteita, joita hän oli asettanut itselleen.”36

Tämänkaltaiset arviot prinsessa Dianan esikuvallisesta panoksesta miina-asian
ajamisessa nostavat yksittäisen henkilönkin eräänlaiseksi maailmanpolitiikan
toimijaksi; siis institutionaalisesta näkökulmasta huomionarvoiseksi vaikuttajaksi
valtioiden ja järjestöjen ohella. Diana saa myös eettisen roolin, kun hänen toimintansa
miinaongelman lievittämiseksi nostetaan konferenssin esikuvaksi, jonka työtä tulisi
jatkaa.

35 Tällä kantaa vahvistavat esimerkiksi haastattelutiedot Steffen Kongstadilta ja Gro Nystuenilta Norjan
ulkoministeriöstä. Haastattelutieto maaliskuulta 2003.
36 Godal 01.09.1997.
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Lotmanilaisesta näkökulmasta Dianan esiinnostaminen on kiinnostavaa, koska
todellisena oman aikansa kansainvälisen julkisuuden henkilönä prinsessa Diana antoi
joukkoviestimistä tutut kasvot miinojen vastaiselle ponnistelulle. Miinojen vastaiset
ponnistelut ja huoli “miinojen miljoonista viattomista uhreista” saattoivat ikään kuin
ruumiillistua yksittäisen idolin persoonassa, johon oli helppo samaistaa myönteisiä
tunteita. Siten Lotmanin esille nostamat kielenkäytön visuaaliset ja affektiiviset piirteet
yhdistyivät Walesin prinsessan persoonassa oivallisesti. Toisaalta norjalaiset eivät
hieman yllättävästi tutkitussa aineistossa viittaa enää muussa yhteydessä Dianaan,
vaikka hän ehkä oli miinakampanjoinnin näkyvin edustaja kansainvälisessä
julkisuudessa.

Kansainvälisten konventioiden näkökulmasta huomio Norjan argumentoinnissa
kiinnittyy luonnollisesti Ottawan prosessin merkitykseen ja asemaan miinaongelman
ratkaisijana, vaikka maa oli mukana myös Geneven aseidenriisuntaneuvotteluissa.
Retoriikan logiikan mukaan Geneven CCW-sopimuksen miinoja koskeva II Protokolla
saattaa tuottaa aikanaan sitovan sopimuksen miinoista, mutta se tulisi tapahtumaan
luultavasti kaukaisessa tulevaisuudessa. Hitaan konventionaalisen tien (Geneve)
sijasta on parempi turvautua esimerkin voimaan. Tämä merkitsee Ottawan prosessin
puitteissa tapahtunutta faktuaalista irtiottoa perinteisestä aseidenriisuntaproseduurista,
jossa sopimuksille on pyritty saamaan kaikkien osapuolten hyväksyntä ennen niiden
voimaansaattamista. Siten norjalaisten ja muiden allekirjoittajien yksipuolinen miinoista
luopuminen merkitsi diplomaattisesti poikkeavaa lähestymistapaa, vaikka Geneven
aseidenriisuntaprosessista ei irrottaudutakaan.

Valtiotasolla Norja näyttää kamppailevan toisten samanhenkisten maiden kanssa
kansainvälisen miinakiellon tuottamiseksi. Näistä samanhenkisistä maista nostetaan
puheissa esille ennen kaikkea Kanada. Lähtökohtana näiden maiden kampanjoinnissa
on ajatus, että henkilömiinat ovat iso, mutta toistaiseksi riittämättömästi esillä ollut
ongelma, joka olisi saatava paremmin esille kansainvälisessä yhteisössä.

Ottawan prosessi olikin siinä mielessä poikkeuksellinen, että siinä juuri pienet
tai keskikokoiset Belgian, Sveitsin, Norjan, ja Kanadan kaltaiset valtiot toimivat
aloitteentekijöinä suurvaltojen ollessa pääsääntöisesti vastahakoisia liittymään
konventioon. Tässä mielessä konvention synty edustaa realistisina pidettyjen tulkintojen
kannalta odottamatonta prosessia, koska niissä valtioita on luokiteltu hierarkkisesti
niiden sotilaallisen ja taloudellisen kapasiteetin perusteella.

Norjalaisessa retoriikassa jossakin mielessä vaiettu elementti on ristiriita, joka
syntyi kun norjalaisten luopuessa omista miinoistaan maahan jäi joukko amerikkalaisten
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NATO-käyttöön varastoimia henkilömiinoja. Tätä arkaluonteista kysymystä maassa
olevista amerikkalaismiinoista sivuttiin ulkoministeri Vollebaekin selonteossa
Stortingetille:

“Norjalla ja Yhdysvalloilla oli ensimmäinen kahdenkeskinen tapaaminen
Oslossa viime viikolla, jolloin keskustelu kohdistui erityisesti varastoitujen
amerikkalaismiinojen kysymykseen. Tapaaminen oli rakentava ja tun-
nelma oli positiivinen.”37

Sitaatissa keskustelu miinakysymykseen eri tavoin suhtautuneiden maiden välillä
esitetään “rakentavana” ja “positiivisena”. Se ei kuitenkaan muuta sitä, että kyseessä
on ongelmallinen kysymys ja samalla potentiaalinen konflikti Norjan keskeisen
liittolaisen kanssa.38

4.2.2. Normatiivinen ulottuvuus

Normatiivisesta näkökulmasta norjalaisen miinaretoriikan keskeisiä elementtejä ovat
yhtäältä oikeutetun sodankäynnin periaatteiden korostaminen ja toisaalta valtioiden
suvereniteetin kyseenalaistaminen kansainvälisen politiikan kaikenkattavana periaat-
teena. Lisäksi esiin nousee pyrkimys kansainvälisen normin tuottamiseksi keinona
miinaongelman ratkaisemiseksi.

Norjalaiset kritisoivat suorasukaisesti henkilömiinoja sodankäynnin välineenä
normatiivisin perustein:

“Maamiinat kuuluvat kaikkein salakavalimpiin yleisessä käytössä oleviin
aseisiin. Ne aiheuttavat erottelematonta ja laajamittaista kärsimystä.”39

37 Vollebæk 22.01.1998.
38  Yhdysvaltain jääminen Ottawan sopimuksen ulkopuolelle oli perustunut yhtäältä USA:n haluttomuuteen
purkaa Koreoiden rajalla ylläpitämänsä laajat miinakentät ja toisaalta tulkintaeroihin siitä, pitäisikö
amerikkalaisissa panssarimiinoissa olevat raivauksenestolaitteet tulkita henkilömiinoiksi vai ei. Kun
muuten miinakieltoon suopeasti suhtautunut Clintonin hallinto ei saanut kantojaan näissä kysymyksissä
hyväksytyiksi, päätti Yhdysvallat jättäytyä toistaiseksi miinakiellon ulkopuolelle. George W. Bushin
aikana amerikkalaisten kanta asiassa ei ole muuttunut.
39 Godal 25.09.1995.
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Sitaatti paljastaa norjalaisten suhtautumisen henkilömiinoihin: ne ovat “sala-
kavalia” ja, “erottelemattomia” eli luonteeltaan indiskriminoivia, jolloin ne eivät
kykene erottelemaan uhrejaan sotilaisiin ja siviileihin. Valtioiden käytössä olevat
“lailliset” keinot järjestyksen palauttamiseksi valtioiden sisäisissä konflikteissa eivät
ole moraalisesti oikeita keinoja, mikäli niissä käytetään henkilömiinoja indiskrimi-
noivasti. Sitaatti sisältää näin ollen viittauksia edellisessä luvussa esiteltyihin oikeutetun
sodankäynnin (jus in bello) periaatteisiin, jotka toimivat norjalaisen argumentoinnin
legaalis-normatiivisena lähtökohtana.

Lotmanilaisen semiotiikan näkökulmasta salakavala synnyttää kuulijassa
mielikuvan jostakin petollisesta, alhaisesta ja tuomittavasta. Miinat ovat salakavalia,
koska niitä on vaikea huomata: tyypillisesti uhrit eivät tiedä miinojen olemassaolosta
alueella, jolla liikkuvat. Toisaalta ne iskevät erottelematta keneen tai mihin tahansa.
Luvun 3 kuvamateriaali tuo esille seuraustensa kautta nämä molemmat miinojen
ominaisuudet.

Kansainvälisen politiikan keskeisiin normatiivisiin rakenteisiin norjalaiset ottavat
kantaa kytkiessään miinaongelman valtioiden suvereniteettiin:

“Neuvottelut miinaprotokollan tehostamiseksi eivät ole olleet helppoja…
Monet valtiot eivät halua rajoittaa suvereenien valtioiden oikeutta käyttää
niin kutsuttuja ‘laillisia keinoja’ rauhan ja järjestyksen palauttamiseksi
sisäisissä konfliktitilanteissa.” 40

Geneven prosessin yhteydessä käytyjen kansainvälisten neuvottelujen vaikeus
nousee esille tekstissä. Norjalaiset yhdessä samanmielisten valtioiden kanssa kamp-
pailevat epäedullista asiaintilaa vastaan ja pyrkivät omalla toiminnallaan nostamaan
miinakysymystä enemmän esille ja tuottamaan henkilömiinoista ajankohtaista poliittista
kysymystä kansainvälisessä yhteisössä. Asetelma ei kuitenkaan ole helppo: kun ulko-
ministeri Godal kirjoittaa että “tiedämme” miinaongelman traagisuuden ja vakavuu-
den, on mukana samalla turhautuneisuutta siitä, että riittävästä tiedosta huolimatta
ongelmaa ei pyritä tarpeeksi tehokkaasti ratkaisemaan.41

40 Godal 22.04.1996.
41 Godal 22.04.1996.
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Tätä kautta nousee esille miinakiellon kannalta tärkeä ja pulmallinen kysymys
valtioiden suvereniteetista. Kansainvälisen politiikan perinteinen toimintatapa ei ole
suosinut miinakiellon edellyttämää humanitaaristen päämäärien asettamista puolustus-
poliittisten edelle eikä suvereniteettiperiaatteen rajoittamista. Tässä vaiheessa valtioiden
enemmistö on haluton rajoittamaan suvereniteettiaan miinakiellon aikaansaamiseksi,
vaikka ongelman vakavuus tunnistetaankin.

Retoriikassa suvereniteetti ja siihen kytkeytyvä sotilaallinen maanpuolustus
asettuvat myös vastakkaiseksi voimaksi humanitaarisen näkökulman kanssa. Valittaen
norjalaiset toteavat, että “jotkut maat asettavat puolustuksellisen näkökulman huma-
nitaarisen edelle”.42  Norjalaisten kanta suvereniteettiin kansainvälisen politiikan
kiistämättömänä perusperiaatteena onkin tässä suhteessa kriittinen. Suvereniteettiin
perustuva ajattelutapa estää miinakiellon edustaman yleisen hyvän ja universaalin
edistyksen tavoittelua. Suvereniteettiperiaate ja valtioiden yksinvalta sisäisiin asioihinsa
ei saa olla esteenä konfliktien ja inhimillisen kärsimyksen estämiselle. Tässä suhteessa
kansainvälisessä politiikassa pätee valtioiden sisäisestä tilanteesta otettu analogia,
joka kytkeytyy kansainvälisen politiikan idealistiseen tulkintaan: olosuhteet, jotka
tuovat järjestystä valtioiden sisälle voidaan ja myös pitäisi tuottaa kansainväliselläkin
tasolla.

Tässä yhteydessä on tärkeää huomata, että suvereniteetti tarkoittaa sekä valtion
juridista statusta että poliittista käsitettä. Juridisessa mielessä valtiot joko ovat suveree-
neja tai eivät ole, eikä tämän selvittäminen yleensä ole ongelmallista. Poliittisessa
mielessä suvereniteetilla taas viitataan niihin kapasiteetteihin, joita tarvitaan valtioiden
tehtävien suorittamiseen ja joita valtioilla voi olla enemmän tai vähemmän ja lisääntyvästi
tai vähenevästi.43  Suvereniteetin ensimmäisessä merkityksessä retoriikka ei ole
avoimesti latautunutta koska norjalaiset eivät kyseenalaista minkään valtion juridista
suvereniteettia. Kuitenkin suvereniteetin poliittiseen ulottuvuuteen kohdistuu kritiikkiä:
siihen, millä tavalla miinoihin turvautuvat valtiot (väärin)käyttävät suvereniteettiaan ja
miten tämä suvereniteetista kiinnipitäminen on este miinaongelman ratkaisemisen
kannalta.

Voisi kuitenkin sanoa, että norjalainen retoriikka rakentaa painetta epäsuorasti
myös juridista suvereniteettikäsitystä vastaan sekä alhaalta että ylhäältä käsin. Yhtäältä

42 Godal 22.04.1996.
43 Brown 1997, 125–126.
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institutionaalisen käsittelyn yhteydessä esille tullut ei-valtiollisten toimijoiden osuuden
korostaminen asettaa perinteistä suvereniteettikäsitystä omalta osaltaan kyseenalaiseksi
alhaalta, koska valtio ei miinakysymyksessä näyttäydy kansainvälisen politiikan ainoana
tai suvereenina toimijana, vaan saa ala-valtiollisia vertaisia toimijoita. Pyrkimys
miinakonvention tuottamiseen taas rajoittaisi valtioiden suvereniteettia “ylhäältä”,
koska se rajoittaisi niiden kykyä aseistautua henkilömiinoilla kansainvälisen sitou-
muksen ja valvonnan kautta.

Norjalainen miinaretoriikka vaikenee eräästä poliittisen realismin ajatusmaailman
keskeisestä piirteestä: Norjan omasta turvallisuudesta ei miinapuheissa hiiskuta
lainkaan. Yleensä poliittisessa realismissa oletetaan vallitsevan asioiden hierarkia,
jossa juuri turvallisuuskysymykset olisivat kansainvälisten suhteiden kulmakivi ja
valtioiden keskeinen ja pysyvä mielenkiinnon kohde.44  Norjalaisessa retoriikassa
joidenkin maiden turvallisuutta painottava kanta näyttäytyy pikemminkin miinaneu-
vottelujen esteenä ja ongelmana. Syynä turvallisuudesta vaikenemiseen lienee maan
oma miina-asian kannalta otollinen asetelma, että moraalittomana pidetty ase ei ollut
itselle tärkeä.

Miinaponnistelujen mielenkiintoinen normatiivinen ominaispiirre on myös
pyrkimys uuden valtioidenvälisen käytännön aikaansaamiseen normin tuottamisen
kautta:

“Työskentelemme saavuttaaksemme kattavan kiellon, joka tuottaa
henkilömiinat kieltävän voimakkaan kansainvälisen normin. Kun tämä
normi syntynyt, työskentelemme tehdäksemme siitä yleismaailmal-
lisen.”45

Siten Ottawan prosessi edustaa poikkeuksellista tapaa pyrkiä kansainväliseen
konventioon. Ajatuksena on, että sopimusten sijaan normatiivinen paine pakottaa
vastahakoisetkin maat vähitellen mukaan luopumaan miinoistaan. Samalla ajatus
normin tuottamisesta sisältää epäluottamusta konventionaaliseen aseidenriisunta-
diplomatiaan ja sen muotoihin kansainvälisen politiikan menettelytapana.

44 Keohane – Nye 1977, 24.
45 Godal 01.09.1997.
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Ajatus korostaa tulkintaa kansainvälisistä suhteista normiperustaisena järjestelynä,
mutta se on myös epäsovinnainen sen kannalta, mitä yleensä on pidetty kansainvälisen
järjestelmän normeina. Perinteisesti kansainvälisen järjestelmän normit, kuten
kansallinen itsemääräämisoikeus, hyökkäämättömyys ja kansainvälisen lain kunnioitus
ovat edistäneet valtioiden rauhallista rinnakkaineloa ja kunkin pyrkimystä tavoitella
sitä, mitä ne ovat päämääränään pitäneet.46  Normin tavoittelu miinakysymyksessä
kuitenkin siirtää painopistettä kansainvälisen ongelmanratkaisun suuntaan ja ainakin
epäsuorasti viittaa myös toisten valtioiden asioihin puuttumiseen ongelman ratkai-
semiseksi.

4.2.3. Eettinen ulottuvuus

Eettisestä näkökulmasta norjalaisen retoriikan keskeiset ominaisuudet ovat moraalisten
arvojen korostaminen maailmanpolitiikassa, universaali näkökulma miinaongelmaan
ja luottamus ihmiskunnan edistykseen.

Miinaongelman humanitaarisen ulottuvuuden korostaminen on ominaista norja-
laiselle retoriikalle. Norjalaiset puhuvat niin “meidän” humanitaarisesta vastuustamme
miinojen vastaisessa taistelussa kuin ongelman poikkeuksellisesta vakavuudesta ja
kiireellisyydestäkin. Tämä humanitaarisen elementin korostaminen kytkeytyy laajem-
paan filosofiseen taustaan, jolle on ominaista moraalisten arvojen korostaminen
maailmanpolitiikassa. Konkreettisella ja värikkäällä yksilötasolla miinasodankäynnin
humanitaarisia seuraamuksia kuvasi pääministeri Jagland puheessaan syyskuussa
1997:

“(Sarajevon) vierailuni aikana tapasin 17-vuotiaan pojan, joka oli juuri
palannut Sarajevoon vietettyään kolme vuotta Norjassa pakolaisena. Hän
pohti mitä odottaa tulevaisuudelta. Olisiko yliopisto avoinna hänelle?
Saisiko hän kunnollisen työpaikan? Kestäisikö hauras rauha?

Nuorella miehellä oli kaksi harrastusta: laskettelu ja jalkapallo. Mutta
hän ei voinut enää lasketella. Olympiakaupunki Sarajevon ihmiset eivät

46 Brown 1997, 31; 235.
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voi enää lasketella, koska kaikkialla rinteillä on maamiinoja. Hän saattoi
yhä pelata jalkapalloa. Mutta hän tuskin uskalsi nostaa palloa, jos se lensi
aidan yli. Sielläkin maa oli täynnä miinoja.

Me voimme auttaa tätä nuorta miestä... me voimme ja meidän täytyy
auttaa Bosnian kansaa pääsemään eroon maamiinoista.”47

Tässä sitaatissa kyseessä on miinaongelman esittäminen yksittäisen myötätuntoa
herättävän henkilön kannalta. Käytetty retorinen keino noudattelee juuri joukkoviesti-
mien, kuten esimerkiksi tv-dokumenttien toiminnan logiikkaa: kuvataan sinänsä
abstraktia ilmiötä tunteita herättävän esimerkkitapauksen avulla. Lotmanilaisittain
keskeistä sitaatissa on sanojen takana piilevä tunteita, tässä tapauksessa myötätuntoa
ja auttamisen halua, herättävä vire. Puhuja kuvailee vetoavasti yksilön kokemuksia
toisille yksilöille, jotka seuraavat maailmanpolitiikkaa joukkoviestinten välityksellä.

Sama viritys on läsnä kehitysyhteistyö- ja ihmisoikeusministeri Hilde Frafjord
Johnsonin paria vuotta myöhemmässä puheessa.

“Kuulemme usein sydäntäsärkeviä tarinoita lasten kokemuksista sota-
alueilla. Näemme valokuvia, joissa lapset kantavat aseita, jotka ovat
suurempia kuin he itse, näemme piirustuksia kauhistuttavista koettele-
muksista joita lapset ovat kokeneet, joissa he ovat eläneet, joihin lapset
joutuvat joka päivä. Luemme, että viime vuosikymmenen aikana yli viisi
miljoonaa lasta on elänyt leireillä. Yli neljä miljoonaa on vammautunut
tai silvottu ja 1,5 miljoonaa lasta on kuollut. ...Olemme vaarassa joutua
lukujen sokaisemiksi. Olemme taipuvaisia unohtamaan, että kaikkien
lukujen takana on kasvot, lapsen kasvot.”48

Lausuma, että kaikkien lukujen takana on (lapsen) kasvot, merkitsee taas
voimakasta siirtymistä ikonisuuden ytimessä olevalle tunneperäisyyden maaperälle.
Puhuja ikään kuin asettaa sitaatissa esittämänsä etäiset ja abstraktit tilastotiedot
vastakkain asioiden “todellisen” affektiivisen, suorastaan sydäntäsärkevän, sisällön
kanssa.

47 Jagland 03.09.1997.
48 Johnson 17.03.1999.
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Toisaalta Johnson käsittelee aikamme maailmanpolitiikan välittyneisyyttä yleisestä
linjasta poikkeavalla tavalla: nykyaikaisen viestintäteknologian kannalta hän varsin
“epämuodikkaasti” (joskin ilmeisesti aivan sattumalta) tulee korostaneeksi hyvin
vanhanaikaisia tapoja kokea maailmanpolitiikkaa: luemme, katselemme valokuvia ja
piirroksia!

Eettisestä näkökulmasta norjalaiselle retoriikalle on ominaista myös miina-
ongelman yleismaailmallisen, globaalin luonteen korostaminen. Retoriikassa korostuu
globaali etiikka, eli ajatus, että paikalliset tai alueelliset järjestelyt eivät riitä, vaan
“ongelma” on läsnä niin kauan kuin jotkut osat planeettaa kärsivät miinoista. Toisin
sanoen ongelma on ratkaistu vasta, kun se on ratkaistu yleismaailmallisesti. Miina-
ongelman kautta globaali moraalinen yhteisö saa siten konkreettisen muotonsa:49

“Miljoonat maksavat miinojen kauhistuttavan inhimillisen hinnan. Mutta
me kaikki maksamme hinnan, jos aukko sivistyksen välttämättömien
normien ja liian useissa maissa liian useissa osissa maailmaa olevan
päivittäisen kärsimyksen välillä syvenee. Tämän kehityskulun kääntä-
minen on moraalinen velvoitteemme – tappavan konfliktin estäminen on
yhteinen haasteemme.”50

Samaan universalistiseen eettiseen perusperiaatteeseen viittaa ajatus “sivistyksen
välttämättömistä normeista”. Ihmisyys yleismaailmallisena periaatteena edellyttää,
että kaikilla on samat oikeudet ja velvollisuudet. Asian voi esittää niinkin, että ihmisten
yleismaailmallisen vastuun toisista ihmisistä pitäisi ulottua kansallisvaltioiden rajoja
laajemmalle.

Lähtökohtana retoriikan universalistisessa tulkinnassa on, että poliittiselle
toiminnalle on olemassa eettisiä rajoituksia. Tällöin kysymys eettisen toiminnan
kontekstista on epäolennainen: eettisesti oikea toiminta on universaalia ja oikeaa
kaikissa tilanteissa. Siten on olemassa absoluuttisia arvoja, jotka ovat ajallisia tai
paikallisia etujen tavoitteluun liittyviä kysymyksiä tärkeämpiä. Valtioiden välisiä rajoja
on toki olemassa, mutta ne eivät vähennä tai muuta moraalin asemaa. Tällä ajattelutavalla

49 Vrt. Andrew Hurrellin artikkeli globaaleista ympäristöongelmista. Ks. Hurrell 1995.
50 Brundtland 23.09.1996.
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on yhtymäkohtia kosmopoliittiseen etiikkaan kansainvälisten suhteiden eettisenä
perusperiaatteena.

Tähän etiikan globaaliin ulottuvuuteen kytkeytyy se, että norjalaiset esittävät YK:n
ja kansainvälisen yhteisön keskeiseksi tehtäväksi “sivistyneen maailman” rakentamisen.
Tämä nähdään osana suurempaa historiallista pyrkimystä tai peräti ihmiskunnan
historiallista liikettä nykyisestä sivistymättömästä tilasta kohti parempaa maailmaa.
Pääministeri Brundtlandtin sanoin lokakuussa 1995:

“Meidän täytyy rakentaa sivistynyt maailma, joka perustuu laille ja
sopimuksille – kansainvälinen yhteisö, jossa vahvat ovat oikeudenmukai-
sia ja heikot turvattuja, kuten presidentti Kennedy sanoi juuri tässä
salissa.”51

Sitaatti sisältää voimakkaan kannanoton, että kansainvälisten suhteiden pitäisi
perustua laille eikä voimalle. Tässä on yhtymäkohtia norjalaisen eettisen ulkopolitiikan
traditioon samoin kuin mittavaan ajattelun perinteeseen länsimaiden historiassa,
esimerkiksi Immanuel Kantin rauhanfilosofiaan ja Kansainliiton peruskirjan henkeen.

Henkilömiinojen vastainen kampanjointi nivoutuu osaksi tätä suurempaa yleis-
maailmallista pyrkimystä. Suorastaan propagandistisia sävyjä retoriikka saa, kun
henkilömiinojen olemassaolo samaistetaan vahvasti kärjistäen muutamien pahimpien
alueiden olosuhteisiin:

“Uusi askel kohti …sivistyneempää maailmaa otetaan, kun henkilömiinat
kielletään, niin että sodan repimien alueiden lapset voivat kävellä turvalli-
sesti pelloilla.”52

Sitaatissa miinojen kansainvälisen kieltämisen esitetään yksinkertaistaen johtavan
miinaongelman katoamiseen, vaikka todellisuudessa jo olemassa olevien miinojen
raivaus tulisi kansainvälisessä yhteistyössäkin olemaan vuosien projekti.

Lotmanin ikonisuusteorian valossa sitaatti vahvistaa uutiskuvista tuttua mielikuvaa
kehitysmaiden henkilömiinaongelmasta. Kielikuvassa on voimakasta emotionaalista

51 Brundtland 22.10.1995.
52 Brundtland 22.10.1995.
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vetovoimaa, aivan kuten miinakampanjan kuvamateriaalillakin. Lotmanin teorian
valossa miinojen olemassaolon ja lasten turvallisuuden, jolla on voimakasta emotio-
naalista vetovoimaa, välillä näyttää vallitsevan sovittamaton ristiriita. Kielikuva voisi
yhtä hyvin olla peräisin vaikkapa ICBL:n kampanjamateriaalista.

Edelliselle kuten muillekin varhaisille norjalaisten lausunnoille on ominaista,
että miinojen vastaisen toiminnan tavoite, henkilömiinojen kieltäminen, nähdään
kaukaisena päämääränä, joka ei näytä aivan lähitulevaisuudessa saavutettavalta asialta.
“Sivistyneempi maailma” kuvataan jossakin määrin utopistisena tilana, jossa ollaan
lähempänä maailmanrauhaa ja oikeudenmukaisuutta.

Filosofisella tasolla “sivistyneen maailman” tavoittelu kytkeytyy jo antiikin ajoista
alkaen esitettyihin ihmiskunnan edistystä koskeviin ideoihin. Tämä ajatus asteittaisesta,
kumuloituvasta ja vähitellen täydellistyvästä muutoksesta, joka alun alkaen esitettiin
koskemaan inhimillisen tiedon kehittymistä on vähitellen moninaisessa kirjallisuudessa
laajentunut käsittämään myös yksilön ja yhteiskunnan suhdetta.53  Norjalaisessa
retoriikassa se laajennetaan koskemaan myös kansainvälisen yhteisön tulevaisuutta.

Siten miinojen vastainen kamppailu asettuu loogiseksi osaksi sivistyneen maailman
tavoittelua. Mielenkiintoinen sisäinen ristiriita kuitenkin syntyy “sivistyneen maailman”
ja miinakiellon tavoittelun lähestymistapojen välille. Nimittäin norjalaiset tuovat
esille, että sivistynyt maailma edellyttää monenkeskisiä tai multilateralistisia ponnis-
tuksia; siis valtioiden kollektiivista yhteistyötä. Kuitenkin miinojen vastaisessa toimin-
nassa norjalaiset argumentoivat unilateralismin eli yksipuolisen toiminnan pohjalta.
Jo keväällä 1995 norjalaiset olivat ilmoittaneet yksipuolisesta miinoistaan luopumisesta
ensimmäisten eurooppalaisten maiden joukossa. Ulkoministeri Godal esitteli Norjan
hallituksen näkökantoja Geneven aseidenriisuntakonferenssin aikana huhtikuussa
1996 ilmestyneessä lehtikirjoituksessaan:

“Tiedämme, että henkilömiinojen laajamittainen käyttö siviiliväestöä
vastaan on yksi aikamme suurimmista humanitaarisista ongelmista…
Hallitus on yksipuolisella lainsäädännöllä julistanut kansallisen kiellon
henkilömiinojen tuotannolle, maastaviennille, asettamiselle ja
käytölle….”54

53 Nisbet 1969, 214. Ks. em. teos edistyksen ideasta länsimaisen ajattelun historiassa.
54 Godal 22.04.1996.
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Yksipuolisuus tai unilateralismi on nähtävä norjalaisen miinapolitiikan käytännöl-
lisenä eettisenä ulottuvuutena. Norjalaiset aikovat itse joka tapauksessa toimia miinojen
suhteen oikein, vaikka muut valtiot eivät näin tekisikään. Taustalla on turhautuminen
Geneven monenkeskisten aseidenriisuntaneuvottelujen suvereniteettiajattelulle raken-
tuvaan konventionaaliseen kaavaan, joka ei oikeastaan auttanut ratkaisemaan valtioiden
sisäisiä miinaongelmia eikä johtanut neuvottelujen ripeään etenemiseen.

Eettiseen ulottuvuuteen liittyvät myös kysymykset syyllisyydestä ja vastuusta.
Syyllisyysajattelun näkökulmasta Godalin puheessa ilmenee norjalaiselle miinareto-
riikalle tyypillinen piirre: johdonmukaisesti kannanotot siihen, kuka tai mikä on
syyllinen miinaongelman takana, ovat poliittisesti sovittelevia. Argumentoinnissa ei
siten osoiteta varsinaisia syyllisiä ongelmaan. Itse asiassa miinat ovat, miltei ilman
taustalla olevaa teoistaan tietoista asettajaa tai miinoittamisen aikomusta, vain ilmes-
tyneet vaivaamaan paikallisia väestöjä:

“…Maamiinojen ei voida sallia terrorisoida, silpoa ja tappaa enempää
viattomia siviilejä.”55

Tässä melko yksioikoisessa ajatuksessa nousee jälleen Lotmanin merkkiteorian
valossa tulkittuna esille kielikuvan voimakas visuaalisuus ja miinaongelman edustau-
tuminen kuvallisena ilmiönä. Sitaatin valossa teknologia, tässä tapauksessa miinat, on
vain lievästi kärjistettynä muuttunut tietoisen toiminnan välineestä autonomiseksi
voimaksi ja vastustajaksi, joka “terrorisoi, silpoo ja tappaa” ja jota vastaan täytyy
kamppailla.

Tämä istuu saumattomasti osaksi nykyaikaisen viestintäteknologian toiminnan
lainalaisuuksia. Kuvamateriaali näyttää miinojen toimintaa kaikessa kammottavuu-
dessaan. Televisio tai muu teknologia ei kuitenkaan kykene kuvaamaan miinojen
käytön koko prosessia – sitä, että kyseessä on aktiivinen ja intentionaalinen toiminta,
jossa miinojen käyttämisestä tai käyttämättä jättämisestä päättävät harkintansa ja
moraalinsa varassa toimivat sotilaat ja poliitikot; viestintäteknologia näyttää vain
seurauksia, joita miinat saavat aikaan, mutta “koko tarina” jää kertomatta. Tämä
teknologian ominaisuus näyttää tulleen myös norjalaisen retoriikan ominaisuudeksi.

55 Godal 22.09.1997.
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Näin ollen miinojen väärinkäytön sijasta todellinen ongelma ja pahuuden lähde
ovatkin norjalaisessa retoriikassa miinat sinänsä. Tällainen absoluuttinen miinatulkinta
lienee luonnollinen seuraus silloin, kun poliittiseksi kannaksi on muodostunut
pyrkimys miinojen totaaliseen kieltämiseen.

Kansainvälisen vastuun luonne nousee esille erityisen mielenkiintoisesti, kun
norjalaisessa argumentoinnissa tarkastellaan maailmanpolitiikan julkisuuden luonnetta
laajemmin toisessa norjalaisretoriikan näytteessä, jossa käsitellään viestintäteknologiaa
ja kansainvälisen julkisuuden logiikkaa:

“Tilanne, joka ei ole näkyvästi vaarallinen, joka ei tarjoa näyttäviä kuvia
iltauutisiin, vaietaan pois aivan liian usein uutiskuvista. Ja koska niillä,
jotka kärsivät ei ole äänioikeutta niissä maissa jotka hallitsevat auttami-
seen tarvittavia resursseja, muualle katsominen saattaa olla liiankin
helppoa.”56

Myös tässä pääministeri Brundtlandin sitaatissa nykyaikainen viestintäteknologia
nousee viittauskohteeksi tavalla, joka viittaa miinailmiön ikonisuuteen. Sitaatissa
oletetaan, että joukkoviestimet tai “iltauutiset” ovat tärkeä tai keskeinen tekijä
ihmisten mobilisoimiseksi jonkun asian, tässä tapauksessa kehitysmaiden auttamiseen.
Joukkoviestinten vaikuttamisen dynamiikasta puhuessaan Brundtland käyttää kuviin
ja katsomiseen viittaavia käsitteitä, millä puolestaan on läheisiä yhtymäkohtia edellä
esitettyyn ajatukseen maailmanpolitiikan tapahtumien ja niistä saatavan kuvan ikonisesta
suhteesta. “Vaikenemiseen” ja “muualle katsomiseen” viittaaminen tässä yhteydessä
nostaa myös esille median ja kansainvälisen vastuun merkityksen: lähtökohtana on,
että ihmisillä ja valtioilla on yleismaailmallisia velvoitteita toisiaan kohtaan. Median
tehtävänä näyttäisi otteen valossa olevan kansainvälisten ongelmien esiinnostaminen
ja huomion kiinnittäminen niihin – sama kanta kuin pääsihteeri Boutros-Ghalilla
muutamia vuosia aikaisemmin. Toisaalta retoriikassa kuultaa jossakin määrin pettynyt
näkemys median toiminnan lainalaisuuksista: että yleensä muunlainen kuin dramaatti-
nen, “näkyvästi vaarallinen” kuvamateriaali ei kiinnosta joukkotiedotusvälineitä.
Tehokkain keino saada “iltauutiset” kiinnostumaan on juuri vaara ja näyttävyys.

56 Brundtland 23.09.1996.
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Sinänsä viestintäteknologian kehitys näyttäytyy kuitenkin norjalaisretoriikassa
myönteisenä asiana. Nykyaikaisen viestintäteknologian tuoma perustavanlaatuinen
muutos maailmanpolitiikkaan tulee esille vielä uudelleen samassa puheessa:

“Mutta globaalin kommunikaation maailmassa tosiasioita ei voi enää
kätkeä. Emme voi rakentaa muureja ideoiden ympärille Internetin
aikakaudella.”57

Poliittisen tilan näkökulmasta keskeinen tulkinta on, että moderni viestintätekno-
logia on perusteellisesti muuttanut maailmanpolitiikan toimintaympäristöä:
viestintäteknologian miniatyrisoituminen on aiheuttanut sen, että vanhat salailun ja
valvonnan mekanismit ovat yhä vaikeammin toteutettavissa. Moraalisesti tämä näyttäytyy
hyvänä asiana. Tässä suhteessa Brundtlandin kanta nivoutuu osaksi liberalistista
arvomaailmaa, jossa tiedonkulun rajoittaminen eri muodoissaan on tuomittavaa.

Viestintäteknologian ja julkisuuden merkitystä aikamme maailmanpolitiikassa
valottaa runsas vuosi myöhemmin myös ulkoministeri Knut Vollebæk:

“Globaali ymmärrys on kasvamassa, erityisesti informaatioteknologiassa
näkemämme kasvun seurauksena. Maailma on tullut pienemmäksi. Uutiset
Afrikan ja Lähi-idän tapahtumista tavoittavat meidät yhä nopeammin.”58

Myös tälle sitaatille on ominaista myönteinen suhtautuminen muuttuvaan teknolo-
giaan. Vollebækin näkökulma painottaa kuitenkin muutoksen merkitystä enemmän
ihmisen henkisen kehityksen kannalta – teknologian kehittyminen johtaa ihmisen
kasvaneeseen kykyyn ymmärtää globaaleja kysymyksiä.

Globaaliin ajatteluun kuuluu, että miinasodankäyntiä ei pidetä asianomaisten
maiden sisäisenä ongelmana tai muusta maailmasta eristäytyneenä ilmiönä. Kaukainen
Norjakin huomaa miinojen käytön seuraamukset:

“Norja on kaukana Kambodzhan, Afganistanin, Angolan ja muiden
konfliktialueiden kuoleman kentistä. Kuitenkin kehitysyhteistyössämme,

57 Brundtland 23.09.1996.
58 Vollebæk 22.01.1998.
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humanitaarisessa avustustoiminnassamme, osallistumisessamme
rauhanturvaoperaatioihin ja ollessamme tekemisissä pakolaisten kotiin
palauttamisen kanssa kohtaamme jatkuvasti lukemattomia miinojen
käytön raunioittamia elämiä.”59

Tämä sitaatti sisältää jännittäviä viitteitä edellä käsiteltyyn performanssin ajatuk-
seen. Sitaatissa ollut viittaus “Kuoleman kenttiin” on voimakas osoitus miinailmiön
ikonisuudesta ja media-aineiston merkityksellisyydestä osana aikamme maailmanpoli-
tiikkaa. Metaforan alkuperäisestä käytöstä kirjoittajalla ei ole tietoa, mutta nykymer-
kityksessä sillä useimmiten viitataan Roland Joffén vuonna 1984 ohjaamaan saman-
nimiseen elokuvaan, jossa käsiteltiin Kambodzhan 1970-luvun painajaismaista
tilannetta. Kaikesta päätellen viittaus “Kuoleman kentistä” on suurten kauhujen
ilmentäjänä juurtunut mielikuvan tasolla syvälle puhujan ja oletetun yleisön mieleen.
Miinaongelmaan liittyvää faktuaalista tilannetta kuvataan siten dramaattisella ja
emotionaalisesti värittyneellä viittauksella fiktiiviseen aineistoon. Fiktiivinen (joskin
tositapahtumiin perustuva) elokuva nousee siten mukaan diplomaattiseen kielen-
käyttöön ja sekoittuu osaksi kansainvälisen politiikan käytäntöjä. “Kuoleman kenttien”
vakiintumisesta osaksi norjalaisten tapaa jäsentää miinakriisiä kertoo se, että myös
Gro Harlem Brundtland käytti samaa ilmaisua puhuessaan miinoista YK:n yleiskokouk-
sessa vuonna 1996.60

Sitaatissa mainittu “miinojen käytön raunioittamat elämät” on taas lotmanilaisesta
näkökulmasta tyypillinen visuaalinen elementti. Se herättää sellaisia assosiaatioita
kuin rauniot, vammautuneet, tai kuvainnollisemmassa mielessä tunneperäisiä
merkityksiä kuten esimerkiksi inhimillinen suru tai kärsimys.

Sitaatin toinen yhtymäkohta joukkoviestimien tuottamaan miinakysymyksen
ikoniseen latautuneisuuteen on se, että ajatus “miinojen käytön raunioittamista
elämistä” ei olisi ymmärrettävä ilman kuulijoiden mielessä etukäteen olevia mielikuvia
siitä, millä tavalla henkilömiinat vaikuttavat. Nämä taas edellyttävät teknologian
tuottamaa visuaalista kuvatulvaa.

59 Godal 01.09.1997.
60 Brundtland 23.09.1996. Samaan julkisuusperustaiseen tapaan käsitellä miinakysymystä viittaa myös
norjalaisretoriikassa miinoista käytetty nimitys “hiljaiset tappajat”. Ks. Johnson 01.03.1999.
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61 Godal 01.09.1997.

4.2.4. Rationaalinen ulottuvuus

Rationaalisesta näkökulmasta retoriikassa painottuu preventiivisen toiminnan
tarkoituksenmukaisuus miinaongelman ratkaisemisessa. Taustalla on eräänlainen
rationaalinen etiikka: uskomus siitä, että miinojen tuottama mahdollinen sotilaallinen
hyöty on pienempi kuin niiden tuottama humanitaarinen vahinko.

Norjalaisten varhaisista miinakannanotoista lähtien henkilömiinat ovat metafo-
risella tasolla tauti tai vitsaus, joka riehuu eri puolilla maapalloa ja jonka voittamiseksi
kansainvälinen yhteisö tulisi valjastaa. Kaikkien vitsausten lailla miinatkin tuottavat
kärsimyksiä. Miinojen kieltämisessä on kyseessä vitsauksen vastainen kamppailu,
johon kytkeytyy inhimillisten arvojen edistäminen:

“…Monien muiden maiden tavoin tunnistamme tarpeen laajentaa
miinanraivauskapasiteettiamme ja parantaa raivausteknologiaamme.
Mutta vaikka pystyisimme tekemään tämän, sille mitä voimme saavuttaa
on olemassa taloudellisia ja teknologisia rajoja. Kattava kielto tulee
olemaan paras tapa näiden rajoitusten voittamiseksi. Preventiivinen
toiminta on aina tehokkaampaa kuin oireiden hoitaminen.”61

Siten miinaongelman ratkaisu ei ole ensisijaisesti miinanraivaus, vaan ennalta-
ehkäisy eli miinojen käytön kieltäminen. Vallitsevissa olosuhteissa edellinen vaihtoehto
ei ole mielekästä eikä mahdollinen ongelman ratkaisemiseksi. Tämä ennaltaehkäisyn
filosofia saa rationaaliseksi perustelukseen miinanraivauksen tunnetut ongelmat:
vaivalloisuuden, vaarallisuuden, hitauden, kalleuden ja kaikesta huolimatta usein
epätäydelliseksi jäävän lopputuloksen. Argumentoinnissa pyritäänkin tätä kautta
kumoamaan se käsitys, että henkilömiinojen käyttö olisi konfliktin osapuolten kannalta
missään mielessä tarkoituksenmukaista.

Taudista ja lääkkeestä puhuminen on tyypillinen metaforinen keino käsitellä
jotakin ongelmaa ja sen ratkaisuvaihtoehtoja. Tehokkain ja tarkoituksenmukaisin
lääke miinaongelman ratkaisemiseksi on siis miinojen kansainvälinen täyskielto.
Miinojen vastainen toiminta ei ole siten vain moraalista toimintaa, vaan sillä on myös
rationaalinen perustelunsa:
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“Hinnan valtioiden sisäisistä konflikteista maksavat siviilit. 90 prosenttia
aseellisten konfliktien tappioista on siviilejä. He kirjaimellisesti kävelevät
miinakentillä, joille on kylvetty miljoonia henkilömiinoja. Eivät ainoas-
taan kuolonuhrien määrät ole mykistyttäviä. Laskekaamme myös menete-
tyt vuodet taloudellisessa tuotannossa, menetetty karja, raunioitetut
koulut, tuhotut klinikat.”62

Sitaatin tilastotiedon – joka sinänsä on tietysti keino puheen järkiperäisen
vakuuttavuuden lisäämiseksi – valossa miinojen sotilaallinen hyöty kyseenalaistuu ja
humanitaarinen vahinko korostuu. Otteessa miinojen vastustaminen rationaalisin
perustein yhdistyykin niiden eettiseen tuomitsemiseen. Miinojen vastustamisessa on
kysymyksessä eräänlainen rationaalinen etiikka; miinasodankäynnin valtavat
inhimilliset, sosiaaliset ja taloudelliset seuraamukset tuovat siihen sietämättömän
korkean hinnan, jotta miinojen käyttö olisi tarkoituksenmukaista – tämä ei ole
oikeutetun sodan suhteellisuusperiaatteen mukaista eikä edes osapuolten kannalta
järkevää. Miinasodankäynnin humanitaariset kustannukset ovat suurempia kuin
miinojen mahdollisesti tuottama sotilaallinen hyöty.

Lotmanilaisittain tulkittuna sitaatti sisältää useita visuaalisia ja tunteita herättäviä
kielikuvia. Maininta “miinakentillä kävelevistä siviileistä” maalaa kuulijan eteen
mielikuvan jatkuvan uhan alla elävistä viattomista ihmisistä. Samalla tavalla toimivat
viittaukset “menetettyyn karjaan, raunioitettuihin kouluihin ja tuhottuihin klinikoihin”.
Ne kuvastavat viestimistä tutulla ja konkreettisella tavalla miinasodankäynnin
aiheuttamia vaaroja ja tuhoja.

Näiden kielikuviensa kautta sitaatti sisältää vihjeitä siitä, että ongelma on ominainen
erityisesti maaseutumaisissa ja melko kehittymättömissä olosuhteissa oleville maille.

Ihmisten oletetaan enimmäkseen kävelevän ja olevan riippuvaisia karjanhoidosta.
Samoin koulutuksen ja terveydenhuollon erityinen esiinnostaminen viittaa siihen, että
ne eivät ole arkielämän vakiintuneita osia. Näin sitaatti eri keinoin ylläpitää uutiskuvista
tuttua mielikuvaa kehitysmaiden henkilömiinaongelmasta.

Ei-toivottava seuraamus ongelmaan puuttumattomuudesta olisi myös kuilun
kasvaminen sisäisistä konflikteista kärsivien ja rauhallisempien ja vauraampien

62 Brundtland 23.09.1996.
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63 Godal 01.09.1997.
64 Karkeasti arvioiden yksi tai useampi tällaiseksi tulkittava viittaus oli yhteensä yhdeksässä aineiston
kolmestatoista kannanotosta. Norjalaiset kannanotot sisälsivät kolmen puheen yhteydessä yhden tai

maiden välillä. Se toisi vauraammillekin maille ennen pitkää taloudellisia menetyksiä
ja turvallisuusuhkia, eli jokainen kärsisi tavalla tai toisella.

Esitettyään miinojen käytön totaalisen kieltämisen tarkoituksenmukaisena keinona
ratkaista syntynyt humanitaarinen ongelma, korostavat norjalaiset Ottawan prosessia
tehokkaimpana käytännöllisenä lähestymistapana tähän päämäärään:

“Tämä (Ottawan) prosessi on käytännöllinen ja pragmaattinen lähestymis-
tapa, joka ottaa kansainväliset poliittiset realiteetit huomioon.”63

Vaikka Ottawan prosessi edustaa jokseenkin epäkonventionaalista lähestymistapaa
aseidenriisuntaan, pyritään retoriikassa painottamaan, että kyseessä ei kuitenkaan
ole vain sinänsä jalo ja idealistinen, mutta toteutusvaiheessa tuhoon tuomittu hanke
miinaongelman ratkaisemiseksi. Kansainvälisillä poliittisilla realiteeteilla viitataan
miinaongelman polttavaan ajankohtaisuuteen; riippumatta siitä, mitä diplomaatit
aseidenriisuntakonferensseissa kiertelevät ja kaartelevat, maailman todellinen tilanne
vaatii nopeaa toimintaa miinaongelman ratkaisemiseksi. On epärealistista pitäytyä
perinteisissä aseidenriisuntaproseduureissa, kun ongelma vaatisi pikaista ratkaisua.

Toisaalta norjalaiset huomauttavat, että valittuna strategiana Ottawan prosessin
edustama totaalinen kansainvälinen miinakieltokaan ei tuota eikä voi tuottaa tuloksia
nopeasti – kyseessä on pitkällinen suunnittelua ja yhteistyötä edellyttävä prosessi.
Näin norjalaiset esittävät retoriikassaan keskeisen ajankohtaisen ongelman ja tavan,
jolla se tulisi mielekkäästi ratkaista.

4.3. Yhteenveto norjalaisretoriikan responsiivisuudesta

Tutkittavana on ollut 13 norjalaista kannanottoa henkilömiinakysymyksestä. Aineiston
tarkastelu on osoittanut, että puheet ovat sisältäneet useissa yhteyksissä lukuisia
viittauksia viestintäteknologiaan ja kansainväliseen julkisuuteen. Toisaalta tutkittu
aineisto sisälsi myös muutamia norjalaispuheita, joissa ei ilmennyt viittauksia viestintä-
teknologiaan tai julkisuuteen.64
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Tulkinnassa on pyritty nostamaan esille ensisijaisesti sitä, millä tavoin retoriikka
on ollut responsiivista. Tämän laadullisen ulottuvuuden kautta pyritään päätelmäluvussa
vastaamaan myös kysymykseen responsiivisuuden voimakkuudesta.

Tapauksissa, joissa responsiivisuutta esiintyy, ilmenee se tyypillisimmillään yhtenä
tai muutamana viittauksena enintään muutaman sivun mittaisissa kannanotoissa.
Toisaalta paljoa enempää viestintäteknologiaan tai julkisuuteen kohdistuvia viittauksia
ei kaiketi voisi tilankäytöllisesti puheista odottaakaan, eikä oikeastaan ole syytäkään
– kansainvälisten mediaprosessien “läsnäolo” osana asianomaisten valtioiden kielen-
käyttöä ja sitä kautta itsemäärittelyä ja maailmantulkintaa on mahdollista todeta
yksittäisenkin teknologiaan tai julkisuuteen kohdistuneen viittauksen perusteella.
Merkittävämpää tuloksen merkittävyyden kannalta on norjalaisretoriikan tarkastelu
kokonaisuutena: kuinka suuressa osassa kannanotoista teknologiaan ja julkisuuteen
on ylipäätään viitattu ainakin kerran.

useamman viittauksen viestintäteknologiaan ja sen toiminnan logiikkaan. Viidessä puheessa taas oli
viittausta kansalaisjärjestöjen menestyksekkääseen miinakampanjaan. Lotmanin semiotiikan mukaisia
viittauksia maailmanpolitiikan teknologiavälitteiseen kokemuksellisuuteen löytyi puolestaan kuudesta
eri puheesta. Kaikkiaan yksittäisiä “responsiivisuustapauksia” oli yhdeksässä kannanotossa runsaat 20
kappaletta. Tällaiset määrälliset arviot retoriikan responsiivisuudesta ovat kuitenkin laadullisen koko-
naistulkinnan rinnalla vain täydentävää lisäinformaatiota, koska responsiivisuuden eksakti mittaaminen
retoriikasta ei ole otollinen menetelmä aineiston kielen käytölle ominaisen suuren tulkinnanvaraisuuden
takia.
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LUKU 5

HENKILÖMIINAT JA SUOMI

5.1. Suomen miinakonteksti

5.1.1. EU-jäsenyys, liittoutumattomuus ja itsenäinen puolustus

Suomen turvallisuutta on kautta aikojen leimannut pitkän maarajan naapuruus
Venäjän kanssa. Kylmän sodan jälkeisessä tilanteessa Venäjän muodostama turvalli-
suusongelma on Suomen kannalta ilmennyt ennen kaikkea tulevaisuuteen liittyvänä
epävarmuutena: ei ole olemassa täyttä varmuutta siitä, millainen toimija Venäjä
jatkossa on, millaiset sisäiset olot siellä tulevat vallitsemaan ja millaisia aikomuksia
sillä tulee olemaan Suomen suhteen. Siksi Suomen turvallisuuspolitiikan keskeinen
tehtävä on ollut pyrkiä ennalta ehkäisemään Venäjän aiheuttaman turvallisuusongelman
kärjistyminen ja mikäli tehtävässä epäonnistutaan, valmistautua suojautumaan uhkal-
ta.1

Kylmän sodan aikana Suomen osallistumista ja politiikkaa rakennettiin pohjoisen
pikkuvaltioidentiteetin varaan. Tuolloin kansainvälisen tilanteen katsottiin edellyttävän
keskeisiksi määriteltyjen kansainvälisten tavoitteiden ja arvohierarkian hyväksymistä
koko kansakunnalta.2  Suurvaltojen vastakkainasettelun päätyttyä ja unionijäsenyyden
alettua Suomen turvallisuuspolitiikalla voidaan puolestaan sanoa olevan kolme pää-
elementtiä: jäsenyys Euroopan unionissa, sotilaallinen liittoutumattomuus ja itsenäinen
puolustus.3

1 Vaahtoranta 1998, 128.
2 Kivimäki – Tiilikainen 1998, 117–118.
3 Euroopan turvallisuuskehitys ja Suomen puolustus 1997. EU-kytkennän lujuutta on vielä vahvistanut
myöhemmin tehty päätös liittymisestä Euroopan talous- ja rahaliitto EMU:iin sen ensimmäisessä
vaiheessa.
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Vuosituhannen vaihteeseen tultaessa Euroopan unioniin kuulumisesta on tullut
keskeinen Suomen identiteettiä määrittävä tekijä suhteessa ulkomaailmaan. Unionin
sisällä Suomi edustaa maantieteellistä ja kulttuurista pohjoismaisuutta sekä unionin
pikkuvaltiota, joka ei kuitenkaan halua ottaa liiaksi etäisyyttä unionin valtavirrasta ja
keskeisten mannereurooppalaisten jäsenmaiden tavoitteista unionin kehittämisessä.
Suomen asema unionin reunamaana, jolla on yli tuhat kilometriä yhteistä rajaa
Venäjän kanssa kaukana eurooppalaisten valtakeskusten pohjoispuolella, ajaa sen
tässä suhteessa eri leiriin maan pohjoismaisista EU-kumppaneista.4

Reunamaa-aseman takia unionijäsenyyden turvallisuuspoliittinen merkitys on
ollut Suomen kannalta poikkeuksellisen suuri. Se oli myös keskeisiä tekijöitä
suomalaisten pohtiessa kantaansa mahdolliseen EU-jäsenyyteen 1990-luvun alussa.
Tämän vuoksi myöskään alueellisen koskemattomuuden puolustaminen sotilaallisin
keinoin ei ole menettänyt merkitystään suomalaisessa ajattelussa kylmän sodan ja
Euroopan kahtiajaon päätyttyä.5  EU-jäsenyyden kautta seurasi myös luopuminen
kylmän sodan aikaisesta puolueettomuuspolitiikasta, joka vaihtui aktiiviseen
osallistumiseen kansainvälisen yhteistyöhön ja erityisesti EU:n toimintaan sekä
sotilaalliseen liittoutumattomuuteen. Puolueettomuus-termi katosikin virallisesta
kielenkäytöstä pian unioniin liittymisen jälkeen. Liittoutumattomuuden käytännöllinen
tulkinta taas on, että EU-jäsenyydestä huolimatta Suomi on jättäytynyt Naton ja Länsi-
Euroopan unionin WEU:n ulkopuolelle (joskin Naton kanssa harjoitetaan yhteistyötä)
ja ylläpitänyt itsenäistä puolustusta.6

5.1.2. Sotilaalliseen turvallisuuteen liittyvän suomalaisdiskurssin

erityispiirteitä kylmän sodan jälkeen

Monista Euroopan maista poiketen kylmän sodan päättyminen ja maanosan integraatio-
kehitys eivät Suomessa johtaneet nopeaan muutokseen sotilaalliseen turvallisuuteen
liittyvässä diskurssissa. Kylmän sodan päättymisen jälkeenkin Suomen mahdollisiin

4 Kivimäki – Tiilikainen 1998, 118. Raimo Väyrynen kirjoittaa sattuvasti, että kehitysmaamyönteisyyden
ja kansallisen edun yhdistävä skandinaavisen sosiaalidemokratian malli ei ole samalla tavalla juurtunut
Suomeen kuin Norjaan ja muihin pohjoismaihin, vaan ne on nähty täällä pikemminkin toistensa
vaihtoehtoina. Väyrynen 2002, 88.
5 Vrt. Kivimäki – Tiilikainen 1998, 110.
6 Ries 1999, 29; Visuri 2001c, 11.
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uhkakuviin liittyvä epävarmuus on säilynyt kohtalaisen suurena: Suomeen kohdistuvan
uhan luonnetta ja tästä seuraavaa mahdollista tapahtumien kulkua on ollut varsin
vaikea ennustaa edes kohtalaisella varmuudella, mistä syystä erilaisiin tilanteisiin
varautumisen tärkeyttä on haluttu korostaa.7

Esimerkkinä tästä on se, että vaikka puolustusvoimien kykyä osallistua kansain-
välisiin tehtäviin laajennettiin kylmän sodan jälkeen, perusteltiin tätä toimintaa ennen
kaikkea alueellisen koskemattomuuden puolustukselle koituvilla hyödyillä.8  Suomessa
ei siten ole kylmän sodan päätyttyä tapahtunut yhtä selkeää siirtymää “kovasta”
“pehmeään” turvallisuuteen kuin useimmissa muissa maanosan valtioissa.

Suomen sotilaallista turvallisuutta koskevan diskurssin kulmakivi on kylmän
sodan aikana ja myös pitkälti sen päättymisen jälkeen ollut ajatus itsenäisestä
puolustuskyvystä. Itsenäisen puolustuskyvyn päämääränä on ollut, ettei tulevaisuuden
kriisitilanteessa kenellekään tule houkutusta yrittää laajentaa puolustusvyöhykettään
Suomen suunnalla tai hankkia muita etuja aseellisella hyökkäyksellä. Ajatus on ollut,
että rajoitettujakin sotilaallisia päämääriä tavoitteleva joutuu varautumaan pitkään ja
kuluttavaan sotaan suomalaista alueellista puolustusta vastaan.9

Itsenäinen puolustuskyky on saanut konkreettisen muotoilunsa alueellisen
puolustuksen opissa. Siinä laajaa aluetta ja miesvahvuudeltaan suuria joukkoja
hyväksikäyttäen sidotaan vastustaja ja pakotetaan se ratkaisutaisteluihin sellaisilla
alueilla, joilla omien joukkojen käyttö on edullisinta. Valtakunnallisesti tärkeimmät
alueet on alueellisen puolustuksen puitteissa tarkoitus pitää hallussa kaikissa
olosuhteissa.

Suomen laajan alueen puolustaminen on katsottu vaativan suhteellisen suurta
määrää joukkoja. Koska koko maavoimia ei ole kyetty varustamaan uusimmalla
kalustolla, on puolustussuunnittelussa pyritty korostetusti hyödyntämään Suomen
erityisoloja. Toisaalta järjestelmän on katsottu edellyttävän halvan ja tehokkaan
aseistuksen varaamista ja ylläpitämistä, koska muuhun ei ole taloudellisia edellytyksiä
siinä laajuudessa kuin koko maan alueen puolustaminen edellyttäisi.

Miina-ase on muodostanut tärkeän elementin suomalaisessa alueellisen puolustuk-
sen opissa. Henkilömiinojen tarpeellisuutta on perusteltu laajalla alueellamme,

7 Ks. esim. Visuri 2001a.
8 Nokkala 2001b, 78.
9 Visuri 1998, 168.
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pitkillä maarajoillamme ja vähäisellä väkiluvullamme samoin kuin miinojen edullisuu-
della.10  Henkilömiinojen keskeinen tehtävä puolustusopissamme on ollut panssari-
miinoitteiden suojaaminen; niiden tarkoituksena on ennen kaikkea estää näiden
järeämpien miinojen raivaaminen.11  Ajatuksena on ollut, että runsas miinoitteiden
käyttö hidastaa hyökkääjän etenemistä ja antaa siten aikaa reserviarmeijan kokoamiseen
ja vastaiskuun.12

Siten vaatimus miinojen kansainväliseksi kieltämiseksi osui Suomessa aseelliseen
turvallisuuteen liittyvän keskustelun kannalta vaikeaan paikkaan. Miinoista luopuminen
olisi ollut ristiriidassa perinteisen alueellisen puolustuksen opin ja sen kulmakiven,
halpaa ja melko yksinkertaista sotateknologiaa käyttävän massa-armeijan kanssa.
Toisaalta 1990-luvun kuluessa massa-armeija-ajattelun rinnalle alkoi nousta myös
ajatus uudenaikaista huipputeknologiaa käyttävästä “teknoarmeijasta”, jonka toiminnan
kannalta henkilömiinat eivät välttämättä olleet enää niin tärkeitä.13

Tämä avoinna ollut kysymys vallalla olevasta maanpuolustusparadigmasta nivoutui
siihen, että viimeaikaisissa Suomeen kohdistuvien uhkien malleissa alueellisen puolus-
tuksen “perusskenaario”, laajamittainen konventionaalinen hyökkäys Suomea vastaan
on nähty vain yhtenä mahdollisena uhkakuvana. Muita kriisi- tai uhkamalleja ovat
ulkomailla tapahtuva alueellinen kriisi, jolla voi olla vaikutuksia Suomeen; poliittisen
ja sotilaallisen paineen kohdistaminen päättäjiimme, jolloin sotilaallisen voiman
käyttö on pikemminkin mahdollisuus kuin tosiasia ja edelleen strateginen yllätysisku
maan keskeisiin poliittisiin ja taloudellisiin kohteisiin. Näissä kolmessa muussa

10 Tärkeää osaa suomalaisessa miina-ajattelussa ainakin asevoimien piirissä näyttelivät miinakokemukset
viime sotien ajalta. Tuolloin rintama oli laajoilta osiltaan vain niukasti miehitetty siten, että laajat
miinoitteet varmistivat harvahkoa tukikohtien ketjua. Täten miinojen avulla laajaa maa-aluetta pystyttiin
puolustamaan melko vähäisillä joukoilla. Vastaavasti sotien jälkeen pystyttiin suorittamaan melko
nopea ja tehokas miinanraivaus.
11Euroopan turvallisuuskehitys ja Suomen puolustus 1997. Ks. myös Puolustusministeri Tainan haastattelu
Suomen Kuvalehdelle 29.08.1997.
12Tiedot puolustusvomilla olevien henkilömiinojen määrästä eivät ole toistaiseksi julkisia, mutta
Landmine Monitor Report 2000 arvioi määrän olevan satoja tuhansia, kuitenkin alle miljoona kappaletta.
Landmine Monitor Report 2000, 817. Vastoin joskus ulkomailla esitettyjä käsityksiä Suomen hallussa
olevia henkilömiinoja ei ole asetettu miinakenttiin, vaan ne ovat rauhan aikana käyttämättöminä
varastoissa.
13 Nokkala 2001a, 342–345. Tutkittaessa suomalaisten tahojen, erityisesti sotilaspiirien käsityksiä
Suomen mahdollisista uhkakuvista tulee Visurin vuonna 1989 esittämä jaottelu ajankohtaiseksi myös
miinakysymyksen näkökulmasta: Visurin esittämät maanpuolustuksen vallalla olevaa oppia käsittelevät
suuret linjat ovat olleet yhtä lailla läsnä myös miinadebatissa. Ks. Visuri 1989.
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skenaariossa henkilömiinojen sotilaallinen merkitys vaikuttaisi olevan vähäisempi tai
jopa olematon verrattuna “klassiseen” konventionaalisten voimien hyökkäykseen.14

Uhkakuva- ja asevoimien organisointikeskusteluista huolimatta henkilömiinat
olivat useimmista EU-maista poiketen ainakin potentiaalisesti tärkeällä sijalla suomalai-
sessa maanpuolustusjärjestelmässä.15  Norjan tapaukseen verrattuna huomio kiinnittyy
siihen, että merkittävä osa suomalaisista sotilaista piti henkilömiinoja edelleen
käyttökelpoisena aseena kun ne norjalaisen keskustelun valtavirrassa oli katsottu
vanhentuneiksi.16  Suomen tapauksessa miinojen säilyttämistä puoltanut kanta lienee
ollut heijastuma maamme epävarmemmasta asemasta kriisin tullessa. Uhkakuvien ja
puolustusjärjestelmän tulevaisuutta koskevassa epävarmuuden tilassa yksipuolinen
luopuminen miinoista ei näyttänyt realistiselta menettelytavalta.

5.1.3. Suomi ja miinojen kieltoprosessi

Suomalaisen henkilömiinapolitiikan kulmakivenä oli läpi 1990-luvun pyrkimys edistää
Genevessä YK:n alaisuudessa käytyjä kansainvälisiä aseidenriisuntaneuvotteluja, joiden
puitteissa henkilömiinojen kieltämisestä oli neuvoteltu 1980-luvulta alkaen. Näiden
Geneven neuvottelujen ominaispiirre oli monenkeskisyys, eli että mahdolliset
sopimukset koskisivat samalla tavalla kaikkia mukana olevia valtioita.

Kansalaisjärjestöjen ja tiettyjen edelläkävijävaltioiden organisoima kansainvälinen
kampanja maamiinojen kieltämiseksi alkoi saada kunnolla ilmaa siipiensä alle 1990-
luvun puolivälissä, kun esimerkiksi Kansainvälisen Punaisen Ristin Komitea (ICRC) ja
Suomen Punainen Risti liittyivät miinakiellon kannattajiin.

Poliittisella tasolla asia nousi esille ensimmäistä kertaa vuonna 1995, kun sitä
käsiteltiin pohjoismaiden ulkoministerikouksen julkilausumassa.17  Miinakysymykseen

14 Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2001, 45–46. Tämän seurauksena puolustusvoimat on
tätä kirjotettaessa eräänlaisessa välitilassa suhteessa henkilömiinoihin: maavomien uudenaikaisimmat
osat eli ns. valmiusprikaatit eivät ole varustettuja henkilömiinoilla kun taas muille joukoille ne
katsotaan tärkeäksi osaksi aseistusta. Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 2001, 55–56.
15 Toinen poikkeus EU-maiden yleisestä linjasta oli Kreikka, joka myös oli pitkään haluton luopumaan
miinoistaan.
16 Tähän päätelmään on Suomen osalta tultu, koska kysymys miinoista luopumisesta herätti laajan
vastalauseiden aallon puolustusvoimien johdossa ja suomalaisessa sotilaslehdistössä.
17 Ks. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka 1995, 32–36.
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kohdistuneen lisääntyneen kansainvälisen huomio takia Suomi asettui kesällä 1996
tukemaan maailmanlaajuista, valvottavissa olevaa ja oikeudellisesti sitovaa henkilö-
miinojen täyskieltoa. Lokakuussa 1996 EU maat sopivat yhteisestä toiminnasta, jonka
yhtenä keskeisenä osana oli tavoite henkilömiinojen täyskiellosta. Vastaavasti varsi-
naisten Ottawan prosessin neuvottelujen käynnistämisestä sovittiin EU:n piirissä
kesäkuussa 1997. Suomi päätti tässä vaiheessa siirtyä Ottawan prosessin tarkkaili-
jaksi.18  Ilmeisesti päätöksen taustalla oli arvio, että Ottawan neuvotteluprosessiin
liittyisi mukaan vain joitakin kymmeniä valtioita eikä se saavuttaisi merkittävää
kansainvälistä asemaa.19

Tämä eräiden pienempien valtioiden tukema pyrkimys miinojen yksipuoliseksi
kieltämiseksi huipentui ns. Ottawan sopimuksen allekirjoitukseen tammikuussa 1998,
jolloin suuri joukko valtioita sopi liittymisestä henkilömiinat yksipuolisesti kieltävään
sopimukseen. Voisi sanoa että diplomaattisella saralla tämän uuden kansainvälisen
miinakeskustelun äkillisyys ja voimakkuus yllätti siihen asti Geneven aseidenriisunta-
prosessissa mukana olleet suomalaiset.

Miinat siis näyttelivät Suomen puolustuksessa teollisuusmaaksi poikkeuksellisen
tärkeää roolia. Pitkällä tähtäimellä Suomi oli kuitenkin valmis siihen, että henkilömiinat
kiellettäisiin kaikkia sitovalla kansainvälisellä sopimuksella. Tiettävästi tämän miina-
kannan taustalla oli olettamus, että Geneven prosessin ajaman “yleismaailmallisen,
sitovan ja todennettavissa olevan” miinasopimuksen aikaansaaminen olisi antanut
aikaa useita vuosia keksiä joku miinoja korvaava ratkaisu puolustusjärjestelmäämme.
Siten Suomen kannalta keskeinen ongelma Ottawan prosessissa oli se, että se edellytti
liian nopeaa miinoista luopumista (muille EU-maille tämä ei tuottanut ongelmia
miinojen vähäisemmän merkityksen vuoksi). Valmisteltaessa EU-maiden kantoja
Ottawan prosessiin Suomi yritti taivuttaa muita EU-maita kannattamaan pidempiä
siirtymäaikoja miinoista luopumisen aikataulussa. Tässä epäonnistuttuaan Suomi
päätti jäädä Ottawan prosessin tarkkailijaksi.

On myös huomattava, että varsinkin puolustusvoimien piirissä miinojen muulla
aseistuksella korvaamisen aiheuttamat tuntuvat kustannukset lisäsivät haluttomuutta

18 Helle 1998.
19 Verkkouutiset 12.12.1997.
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luopua miinoista.20  Siten taloudellisetkin näkökohdat lisäsivät osaltaan suomalaisten
vastahakoisuutta luopua miinoista nopeasti ja yksipuolisesti.

Julkinen keskustelu miinojen kieltämisestä sai siten voimakkaampia sävyjä
1990-luvun puolivälistä alkaen, jolloin alkoi näyttää siltä, että maailmalla käytävän
keskustelun vaikutukset ulottuvat vähitellen Suomeenkin. Maanpuolustuksen
tulevaisuutta käsitelleessä valtioneuvoston selonteossa Euroopan turvallisuuskehitys
ja Suomen puolustus maaliskuulta 1997 todetaan:

“Jalkaväkimiinojen täyskielto on saanut osakseen runsaasti kansainvälistä
huomiota. Syynä on vaikeasti havaittavien miinojen summittainen ja
massamainen käyttö konfliktialueilla, erityisesti kehitysmaissa. YK:n
yleiskokous on toistuvasti viime vuosina hyväksynyt päätöslauselman,
jossa kaukotavoitteena pyritään jalkaväkimiinojen täyskieltoon.
Genevessä uusittiin toukokuussa 1996 epäinhimillisiä aseita koskevan
sopimuksen pöytäkirja, joka koskee miinojen, ansojen ja muiden taistelu-
välineiden käytön rajoituksia erityisesti siviiliväestön suojelemiseksi.
Suomi kannattaa maailmanlaajuista, oikeudellisesti sitovaa ja todennetta-
vissa olevaa jalkaväkimiinojen täyskieltoa. Neuvottelut tulisi aloittaa
Suomen kannan mukaan Geneven aseidenriisuntakonferenssissa (CD,
Conference on Disarmament) vuonna 1997.”21

Kansallisesti kiusallinen diplomaattinen asetelma syntyi ennen pitää kaikkien
muiden EU-maiden ilmoittaessa liittyvänsä Ottawassa syntymässä olevaan yksipuoliseen
miinakonventioon. Suomi koetti EU:ssa hakea ydinkoejulkisuuden kiusaamalta
Ranskalta tukea politiikalleen – tuloksena oli neuvoja, mutta ei konkreettista tukea.
Miinakiellossaan epävarmalla kannalla ollut Kreikka ei myöskään ollut riittävä
liittolainen22. Ristiriita miina-aseeseen kohdistuvan huomion ja vaivalloisesti hankitun

20 Alun alkaen korvaavien asejärjestelmien hankinnan katsottiin maksavan noin 4,5 miljardia markkaa.
Nyttemmin tätä arviota on pudotettu noin 400–600 miljoonaan euroon, Aamulehti 03.06.2003. Vähemmän
hyväntahtoinen keskustelu siitä, mistä varoista summa otetaan, on sittemmin jatkunut ulkoministeriön
ja puolustusvoimien johdon välillä. Ks. Esim. Aamulehti 24.08.2000.
21 Euroopan turvallisuuskehitys ja Suomen puolustus 17.03.1997. Suomalaisessa miinaretoriikasta
henkilömiinoista puhutaan jalkaväkimiinoina.
22MTS:n pääsihteeri Silvo Hietasen haastattelu 18.03.1998. Suomen erilinjaisuus muun EU:n kanssa on
vaikeuttanut yhteisön yhdenmukaista esiintymistä miina-asiassa. Landmine Monitor Report 2000, 815.
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“rauhanturvaamisen suurvallan” maineen välillä oli silmiinpistävä. Oltiin tultu tilan-
teeseen, jossa alkoi olla ilmeisiä paineita perustella valittua kantaa.

Kysymys suomalaisten miinojen kieltämisestä herätti kotimaassa laajaa mielen-
kiintoa. Suomeen syntyi laajahko miinojen vastainen koalitio, joka ulottui rauhan-
aktivisteista Suomen Punaiseen Ristiin. Lisäksi monet poliitikot ja julkisuuden henkilöt
olivat kiinnostuneita miinakysymyksestä ja taipuvaisia kannattamaan miinoista
luopumista. Nämä miinakieltoon tähtäävät tahot, samoin kuin asiaa ajavat kansainväliset
järjestöt pyrkivät pitämään asiaa Suomessa esillä ja lähestyivät myös Suomen poliittista
johtoa ja viranomaisia lukuisin keskusteluin. Toisaalta kotimaan julkinen mielipide ei
Norjasta poiketen ollut yksiselitteisesti miinojen vastainen.23

Kansainvälisen ja kansallisen miinakampanjan kannalta Suomen asema oli erikois-
laatuinen. Miinakampanjan edustajat eivät kiistäneet sitä, että Suomi oli omalta
osaltaan tukenut eri puolilla maailmaa tapahtuvaa miinanraivausta eivätkä myöskään
sitä, että Suomen omat henkilömiinat ovat yksinomaan varastoissa. Perusristiriita
syntyi kuitenkin siitä, että miinojen vastainen liike pyrki koko asejärjestelmän delegiti-
maatioon, ja tätä delegitimaatiota Suomen miinat säilyttävä kanta heikensi.24

Toisaalta Suomi tietyssä mielessä epäonnistui asiansa esittämisessä kotimaiselle
ja kansainväliselle yleisölle, koska se ei pystynyt julkisuuden edessä perustelemaan
henkilömiinojen ensisijaista käyttödoktriinia panssarintorjunta-aseena. (eikä se
Ottawan prosessin porsaanreikiä ja kansallisia poikkeamia vieroksuvassa ilmapiirissä
olisi varmaan muutenkaan onnistunut.)25

23 Landmine Monitor Report 2000, 814. Suomessa tehtyjä mielipidemittauksia henkilömiinoista ks.
MTS-tutkimukset 1990–1997 ja Aamulehti 21.2.2004. Merkittäviä tapauksia kotimaisessa
miinaliikehdinnässä olivat esimerkiksi puolueiden naisjärjestöjen vetoomus päättäjiin miinojen
kansainväliseksi kieltämiseksi, kolmen kansanedustajan aloite suomalaisten henkilömiinojen
kieltämiseksi syksyllä 1995 ja Helsingin sanomissa 15.11.1997 julkaistu 150 tunnetun suomalaisen
allekirjoittama vetoomus Suomen liittymisestä Ottawan sopimukseen.

Viestintäteknologian merkitystä alleviivaava huomio on, että vaikka Suomella oli runsaasti
omakohtaista kokemusta miinasodankäynnistä, ovat kokemukset niin vanhoja ja erilaisten sensuurin
muotojen rajoittamia, että meillä ei ole saatavilla realistista kuvaa tai muuta dokumentoitua materiaalia
omasta miinasodankäynnistämme. Sota-aikaiset suomalaiset miinojen uhrit ovat sotavuosista lähtien
olleet televisiokameroilta kätkössä sairaaloissa ja hoitolaitoksissa. (Tämä on aikanaan samoin kuin
tänäkin päivänä ollut myös valtiovallan kannalta tarkoituksenmukaista).
24 Haastattelu ulkoasianministeriössä 18.03.2003.
25 Tähän liittyi se, että puheena olleeseen asetyyppiin liittynyt terminologinen kädenvääntö hävittiin
julkisuudessa jo alkumetreillä, kun ongelma nimettiin “henkilömiinoiksi”, mikä rinnasti suomalaiset
miinat kolmannen maailman konflikteissa “henkilöitä” ts. siviilejä vastaan käytettyihin miinoihin. Tällä
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Samanaikaisesti, kun Suomen omat henkilömiinat joutuivat kansainvälisen
huomion kohteeksi alkoi Suomen humanitaariseen miinanraivaukseen käyttämien
varojen dramaattinen kasvu: vuonna 1995 ulkomailla tapahtuvaan miinanraivaukseen
käytettiin 4 miljoonaa markkaa, mutta tästä kivuttiin nelivuotiskaudella 1998–2001 jo
yhteensä 120 miljoonaan markkaan, eli 30 miljoonaan markkaan vuodessa.26  Tämä
varsin voimakas aktivoituminen kansainvälisen miinanraivauksen saralla voidaan
tulkita pyrkimykseksi paitsi tietysti lievittää henkilömiinaongelmaa myös näyttäytyä
aktiivisena toimijana asiassa valtiona, joka pelkkien julistusten sijaan todella tekee
jotakin miinaongelman lievittämiseksi. Se ei kuitenkaan onnistunut siirtämään huomiota
pois Suomen omaksumasta omat miinat säilyttävästä kannasta.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että myös Suomi on alkuperäisestä vastustuksestaan
huolimatta vähitellen matkalla kohti liittymistä Ottawan henkilömiinat kieltävään
konventioon. Vuoden 1997 lopulla Suomen suhtautumisessa Ottawan konventioon
tapahtui muutos, jonka yhteydessä alettiin puhua ajasta ja rahasta, eikä varsinaisesta
peruskysymyksestä. Tässä mielessä henkilömiinoista tehtiin poliittinen ratkaisu ja
ulkopoliittinen ja sotilaallinen johto on alkanut vähitellen valmistautumaan henkilö-
miinoista luopumiseen. Suomen hallitus on ilmoittanut pyrkivänsä liittymään Ottawan
konventioon vuonna 2006 ja pyrkivänsä korvaamaan henkilömiinansa vuoden 2010
loppuun mennessä – tosin toukokuussa 2003 virkaan astunut hallitus on korostanut
tässä aikataulussa tapahtuvan konventioon liittymisen olevan Suomelle vain tavoite, ei
sitoumus.27

Alla olevan aineiston käsittelyn tavoite ja menetelmä ovat samoja kuin norjalaisen
retoriikan yhteydessä. Tavoitteena on neljän sisällöllisen ulottuvuuden avulla nostaa
esille se, millaisena suomalaisen miinaretoriikan responsiivisuus ilmenee suhteessa
kansainväliseen miinajulkisuuteen. Tekstien analysoinnin ytimessä on lotmanilainen
tulkinta kielenkäytön ikonisuudesta.

Suomen ulkopoliittisen johdon miinaretoriikkaa tarkastellaan samana ajanjaksona
kuin norjalaistakin, eli vuodesta 1995 vuoteen 2001. Toimijana Suomen argumentoin-
nissa on useimmiten ollut ulkoasiainministeri tai puolustusministeri, mutta myös

ei kuitenkaan ole mitään tekemistä Suomen miinoille suunnitellun legitiimin sotilaallisen
käyttötarkoituksen (englanniksikin anti-personnel eikä suinkaan anti-person mines) kanssa, ts
hyökkäävän jalkaväen pysäyttämisen, kanssa. Pasi Patokallion haastattelu 18.03.2003.
26 Ks. Haavisto 05.–07.07.1995 ja valtioneuvoston tiedotusyksikön lehdistötiedote numero 171/1998.
27 Puolustusministeri Matti Vanhasen haastattelu Aamulehdessä 03.06.2003.
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pääministeri, tasavallan presidentti ja ympäristöministeri ovat ottaneet osaa miina-
kannan julkiseen perusteluun. Toinen keskeinen lähde, joissa Suomen miinakantaa
on laajasti ja arvovaltaisesti käsitelty, ovat olleet hallituksen turvallisuuspoliittiset
selonteot eduskunnalle vuosilta 1997 ja 2001.

5.2. Suomalainen miinaretoriikka

5.2.1. Institutionaalinen ulottuvuus

Suomen miinaretoriikan keskeisiä institutionaalisia viittauskohteita ovat kansainvälinen
yhteisö, Yhdistyneet Kansakunnat ja Euroopan unioni. Lisäksi Geneven ja Ottawan
aseidenriisuntaprosesseja käsitellään puheissa runsaasti. Yleisesti ottaen puheille on
ominaista vakiintuneiden kansainvälisen politiikan toimijoiden ja menettelytapojen
merkityksen korostaminen.

Kansainvälisen politiikan laajimpana tasona argumentoinnissa nousee esille
kansainvälinen yhteisö, joka on läsnä suomalaisessa miinaretoriikassa kahdessa
mielessä. Ensinnäkin Suomi on rauhan ja kansainvälisen yhteistyön kannattajana
ankkuroitunut lujasti kansainvälisen yhteisön osaksi. Kansainvälisen yhteisön jäsenyys
sisältää moninaisia yhteistyön muotoja, joihin Suomikin osallistuu. Kansainvälinen
yhteisö on toisaalta myös miinakeskustelun näyttämö, joka tässä ominaisuudessa
edustaa Suomelle tietynlaisia paineita miinoista luopumiseksi. Syyskuussa 1997,
samanaikaisesti Oslossa käytyjen miinaneuvottelujen aikana pidetyssä puolustus-
ministeri Anneli Tainan puheessa saattaa aistia miinakysymyksen synnyttämän ajan-
kohtaisen jännitteen:

“Maamme puolustuksen kannalta tärkeäksi erityiskysymykseksi on nous-
sut kansainvälisen yhteisön pyrkimys jalkaväkimiinoja koskevan täys-
kiellon aikaansaamiseksi. Koska kansalaisten ja kansainvälinen kiinnos-
tus asiaa kohtaan on suuri, haluan perustella Suomen kantaa seuraavassa
hieman laajemmin.”28

28 Taina 22.09.1997.
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Argumentoinnin esiin nostettu syy ja lähtökohta on, että kansainvälisessä yhteisössä
on esiintynyt pyrkimystä henkilömiinojen kieltämiseksi ja että Suomen kannan vihjataan
poikkeavan kansainvälisen yhteisön kannasta. Tätä pyrkimystä on täydentänyt asiaan
liittynyt laaja yleinen mielenkiinto. Se, että miinakysymykseen kohdistuu laaja kansalais-
tenkin mielenkiinto, jonka vuoksi virallista kantaa täytyy perustella, viittaa viestintä-
teknologian tuottamaan aiheen latautuneisuuteen. Esille nousee se, että miinakysy-
myksestä on jo yleisön mielessä olemassa teknologian tuottamia mielikuvia ja kantoja,
eli eräänlainen kokemuksen kenttä siinä vaiheessa kun poliitikko alkaa lähestyä
yleisöä ja perustella omaa kantaansa. Tämä on merkki valtion miinaretoriikan ikään
kuin responsiivisesta lähtökohdasta suhteessa kansainväliseen miinajulkisuuteen:
asiaan otetaan kantaa, kun se on noussut uutisotsikoihin.

Miinakysymyksen moottori, johon retoriikassa viitataan, on epämääräisestä
lähteestä kumpuava koti- ja ulkomainen tai kansainvälisen yhteisön kiinnostus asiaa
kohtaan. Puheissa miinakysymys, jonka alkuperä jää epämääräiseksi, ikään kuin tulee
maamme ulkopoliittisen johdon eteen tuottaen paineita ja vaatien oman kannan
perusteluja.

Tätä suomalaisretoriikan responsiivista lähtökohtaa korostaa se, että miinakysy-
myksen herättämä kansainvälinen huomio esitetään oman kannanoton syynä, lähtö-
kohtana tai taustana peräti viidessä tutkituista 11 suomalaiskannanotosta.29

Huomattavaa on, että miinakysymys esitetään sitaatissa ennen kaikkea maanpuo-
lustukseen eikä esimerkiksi ulkopolitiikkaan liittyvänä asiana. Norjalaisesta vastinees-
taan poiketen suomalaiselle retoriikalle onkin ominaista miinakysymyksen kytkeminen
osaksi pikemminkin kansallista puolustuspolitiikkaa kuin globaaliksi turvallisuus- tai
oikeudenmukaisuuskysymykseksi. Tämä kansallisen turvallisuusulottuvuuden korosta-
minen kytkeytyy osaksi retoriikan realistisiksi luonnehdittavia peruslähtökohtia, joita
käsitellään tarkemmin puheiden normatiivisen ulottuvuuden yhteydessä.

Yhdistyneet Kansakunnat on puheissa kansainvälisen yhteisön ruumiillistuma,
jolle annetaan vastuuta esimerkiksi humanitaarisesta miinanraivauksesta. Suomalaisten
tulkinta kansainvälisen yhteisön luonteesta korostaakin moraalisen puolen sijasta
käytännöllistä ulottuvuutta: yhtäältä kansainvälisen yhteisön tulisi edistää sitovan ja
uskottavan sopimuksen syntymistä miinojen kieltämiseksi, mutta toisaalta puheissa

 29 Ks myös Euroopan turvallisuuskehitys ja Suomen puolustus 17.03.1997; Taina 12.01.1998; Taina
24.09.1997; Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 13.06.2001
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tuodaan useaan otteeseen esille, että kansainvälisen yhteisön tärkeimpänä työsarkana
on ympäri maailmaa kylvettyjen jalkaväkimiinojen raivaaminen eli käytännöllinen
ongelmanratkaisu.30  Näin kansainvälinen yhteisö osallistuu ja avustaa miinakysymyk-
sessä, mutta päävastuu samoin kuin alla käsiteltävä moraalinen vastuu itse ongelman
ratkaisemisesta ulottuu alemmalle valtioiden ja muiden toimijoiden tasolle.

YK:ta konkreettisempi ja myös poliittisesti akuutimpi on kysymys suhteista
Euroopan unioniin, johon puheissa viitataan useissa yhteyksissä keskeisenä viiteryhmä-
nämme:

“Miten me perustelemme kantamme (miinakysymykseen), joka jossakin
määrin poikkeaa muun muassa keskeisen viiteryhmämme, EU-maiden
enemmistön kannasta?”31

Valtiollinen identiteetti Euroopan unionin tuoreena jäsenvaltiona on suomalaisessa
retoriikassa tärkeällä sijalla. Sitäkin arkaluontoisempi on miinakysymyksessä syntynyt
erilinjaisuus Suomen ja muun unionin välillä. Sitaatin lausuma “jossakin määrin”
kätkee itse asiassa taakseen huomattavan poliittisen näkökantaeron miinakysymyksessä:
ainoastaan sinänsä etäinen ja suorastaan hieman epärealistinen tavoite “maailmanlaa-
juisesta, oikeudellisesti sitovasta ja todennettavissa olevasta jalkaväkimiinojen
täyskiellosta” on yhteistä keskeisen ulkopoliittisena viiteryhmänämme esitetyn EU:n
kanssa – käytännön kysymyksissä, kuten miten tämä tavoite tulisi aikaansaada, Suomi
kulkee omia teitään32. Näin yleensä kansainväliseen yhteistyöhön toimintansa perustanut
ja siihen perusteluissaan nojannut Suomi jäi harvinaisella tavalla omassa yhteisössään
ulkopuoliseksi. Tämä huomattava painotusero suhteessa muun, Ottawan prosessiin
enemmän tai vähemmän sitoutuneen EU:n politiikkaan ilmenee teksteissä vain
verhotusti.

Oslon neuvottelujen ja Ottawan sopimuksen allekirjoituksen jälkeen Suomen
ulkopoliittinen johto oli tietoinen valittuun miinakantaan unionin suunnalta
kohdistuneesta kritiikistä. Tätä kritiikkiä ja voimakasta eroavaisuutta Suomen ja
muiden EU-maiden kannoissa on käsitelty presidentti Ahtisaaren maaliskuussa 1998
antamassa sanomalehtihaastattelussa:

30 Ks. Esim. Halonen 06.08.1997 tai Taina 22.09.1997.
31Taina 22.09.1997.
32 Ks. Esim. Halonen 06.08.1997.
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“Euroopan unionin piirissä kantamme on kritiikin ohella saanut myös
ymmärrystä ja päätöksemme pysyä Ottawaprosessin tarkkailijana on
Suomea tyydyttävästi otettu huomioon EU:n yhteisissä pyrkimyksissä.”33

Näkökantaeroista huolimatta sitaatissa painottuu yhteistyöulottuvuus Euroopan
unionin kanssa. Keskeisellä sijalla ovat konfliktin sijasta Suomen näkökannan tyydyttävä
huomioonottaminen ja EU:n yhteiset pyrkimykset. Näin syntynyt ristiriita pyritään
kätkemään ja ottamaan hallintaan diplomaattisilla sanankäänteillä.34

Suomalaisen miinaretoriikan institutionaalisena vedenjakajana käsitellään kahta
kilpailevaa miinojen kieltämisen neuvotteluareenaa, Geneven ja Ottawan neuvottelu-
prosesseja. Suomen edustajien argumentoinnin kulmakivenä oli johdonmukaisesti
pyrkimys sitoutua miinaneuvotteluissa nimenomaan Geneven aseidenriisuntaneuvot-
teluun. Ottawan sopimusta neuvoteltaessa Suomi on “tarkkailija”, kun taas Geneven
CCW-sopimuksessa Suomi on “osallistuja”. Nämä kaksi kansainvälisten aserajoitus-
ponnistelujen näyttämöä asettautuvatkin argumentoinnissa vastakohtaisiksi konven-
tioiksi, joita erotellaan monin tavoin. Geneven aseidenriisuntakonferenssi on reto-
riikassa oikea näyttämö maailmanlaajuisen, oikeudellisesti sitovan ja todennettavissa
olevan miinakiellon aikaansaamiseksi. Sen sijaan Ottawan prosessi ei täytä tätä ehtoa,
koska siihen eivät osallistu tärkeimmät miinantuottaja- eivätkä käyttäjämaat.

Ottawan sopimus on askel kohti oikeaa tavoitetta, mutta varsinaisen foorumin
tulisi olla Geneven aseidenriisuntakonferenssi, koska vain siellä on mahdollista
saavuttaa yleismaailmallinen ja tehokas miinasopimus. Tämä on siten kannanotto
perinteisen valtioidenvälisen aseidenriisuntajärjestelmän puolesta. Suomalaisten
miinakanta asettuukin johdonmukaiseksi osaksi sodankäynnin kansainvälisen
säätelemisen perinnettä, jossa päämääränä on monenkeskisten sopimusten kautta
tuottaa kansainvälisiä konventioita.

Kuten edellä on tullut esille, Suomi jää kuitenkin tässä kannassaan omassa
viiteryhmässään vähemmistöön. Suomalaisesta retoriikasta kuultaakin tietynlainen
hämmennys Ottawan prosessin nopean menestyksen johdosta, kuten ulkoministeri
Halosen puheessa ilmenee:

33 Ahtisaari 01.03.1998.
34 Suomen hallitus on ilmoittanut liittyvänsä Ottawan konventioon vuonna 2006 ja pyrkivänsä korvaamaan
henkilömiinansa vuoden 2010 loppuun mennessä.
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“Suomi on aktiivisesti pyrkinyt jalkaväkimiinojen kieltoneuvottelujen
käynnistämiseen Geneven aseidenriisuntakonferenssissa. Tämä on nor-
maali tie neuvotella aseidenriisunnasta”.35

Kysymyksen latautuneisuus on aistittavissa puhujan kommenteista, samoin kuin
poliittisen johdon yllättyneisyys tapahtumien kulun ja oman muuttuneen aseman
johdosta: Suomi, joka vain vähän aikaa sitten kannusti maailman valtioita osallistumaan
Geneven neuvotteluihin alkaa yllättäen saamaan vastaansa kritiikkiä siitä, että se ei ole
valmis menemään saman tien pidemmälle ja luopumaan nopeasti ja yksipuolisesti
miinoistaan. “Normaali” kansainvälinen menettelytapa neuvotella aseidenriisunta-
kysymyksistä – seikka, jonka korostaminen nostaa taas esille Suomen miinakannan
valtiolähtöisen näkökulman – jää paitsioon vaikka Suomi “aktiivisesti pyrkii” Geneven
neuvotteluprosessin aseman vahvistamiseen. Tällä tavalla miinailmiön suomalaisesta
näkökulmasta hallitsematon luonne ja oman aseman muuttuminen aktiivisesta toimi-
juudesta ulkoisiin paineisiin reagoivaksi tulee sitaatissa esille.

Suomi onkin kannassaan melko yksinäinen. Lukuun ottamatta satunnaista viittausta
Kreikkaan, joka oli lyhyen aikaa Suomen kanssa miinakysymyksessä samoilla linjoilla,
viittaukset samanhenkisiin maihin jäävät harvinaisiksi. Poikkeuksena tästä on
pääministeri Lipposen maininta elokuulta 1997:

“...Olemme juuri kuulleet, että erään suurvallan mukaan maamiinoista
luopuminen voidaan hyväksyä jos yhden alueen, yhden tietyn maailman
kriisialueen, kohdalla tehdään poikkeus. Jos voidaan ottaa yksi alue, niin
miksi ei voitaisi ottaa useampia alueita, mikäli pidettäisiin huolta myös
toisten maiden intresseistä?”36

Lipposen arvoitukselliset sanat viittaavat tietenkin Yhdysvaltoihin ja sen päätökseen
olla luopumatta Koreoiden rajalla olevista miinoitteistaan. Niemimaan sotilaallis-
poliittisessa tilanteessahan USA oli varannut itselleen oikeuden pitää henkilömiinoja
toistaiseksi Koreassa mahdollisesta miinasopimuksesta huolimatta. Siten maamme
yksinäisyys ja potentiaalisten liittolaisten vähyys miinakysymyksessä saa poliitikot
etsimään samanmielisiä maita epätavallisistakin suunnista.

35 Halonen 06.08.1997.
36 Lipponen 25.08.1997.
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Kuvaavaa suomalaisen kannan vakiintuneiden toimijoiden ja valtioiden
korostamiselle on, että miinakieltoa ajaneisiin kansalaisjärjestöihin kuten ICBL:n,
Punaiseen Ristiin tai miinakampanjointiin osallistuneisiin yksityishenkilöihin ei löydy
suomalaisessa miinaretoriikassa minkäänlaisia viittauksia ennen aivan tarkasteltavan
ajanjakson loppua. Kesäkuussa 2001 ilmestyneessä hallituksen turvallisuuspoliittisessa
selonteossa äänensävy näyttää nimittäin pehmenneen:

“Henkilömiinojen kielto ja pienaseiden valvonta ovat globaalin asevalvon-
nan keinoja, joilla voidaan ehkäistä konflikteja ja lievittää kriisien
vaikutuksia sekä myötävaikuttaa niiden selvittämiseen ja jälkihoitoon.
Miinakiellon ja pienaseiden valvonnan toteuttamisessa kansalaisjärjes-
töillä on tärkeä osa hallitusten rinnalla.”37

Sitaatti toimii merkkinä siitä, että Suomen ulkopoliittisen johdon alkuperäinen
kanta jossakin määrin muuttuu tutkittavan ajanjakson lopulle tultaessa, jolloin
kansalaisjärjestöjen rooli osana kansainvälistä asevalvontajärjestelmää tunnustetaan
– tai tapahtumien edessä joudutaan tunnustamaan. Kiinnostavalla tavalla myös koko
asian ydinkäsitteessä tapahtuu joko sattumalta tai tietoisesti hienovarainen muutos:
jalkaväkimiina on virallisessa kielenkäytössä muuttunut henkilömiinaksi. Yhdessä
nämä seikat houkuttelevat päättelemään, että tässä ajallisesti uusimman dokumentin
valossa Suomen kannassa on tapahtunut merkittävää pehmenemistä ja siirtymistä
omasta aikaisemmasta kannasta kohti muiden EU-maiden linjaa.38

Keskeinen maailmanpolitiikan institutionaalinen toimija, josta suomalaisessa
miinaretoriikassa vaietaan, on kiinnostavasti, joskaan ei yllättävästi, Venäjä. Erilaisissa
sotilaiden, tutkijoiden ja muiden avoimen ulkopoliittisen päätöksenteon ulkopuolella
olevien henkilöiden esittämissä strategisissa arviossa juuri Venäjä nostetaan esille
johdonmukaisesti Suomen keskeisenä turvallisuusongelmana ja sitä kautta syynä

37 Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka 13.06.2001.
38 Tarkemmin sanottuna samassa mietinnössä käytetään eri yhteyksissä sekä henkilömiina- että
jalkaväkimiina-termejä. Kenties miinoja koskeva osuus on ollut osittain perinteisestä turvallisuus-
näkökulmasta kirjoittavien tahojen, esim. puolustusministeriön edustajien laatima ja osittain asiaan
liittyvien kansainvälisten paineiden kanssa kanssa tekemisissä olevien tahojen, esimerkiksi ulko-
asiainministeriön edustajien käsialaa. Toinen tulkintatapa on ajatella, että retoriikassa on tapahtunut
käsitteellistä eriytymistä riippuen puheyhteydestä: maailmalla käytettävät henkilömiinat ovat tuomittava
asetyyppi, joka pitäisi kieltää, mutta Suomen jalkaväkimiinat ovat asia erikseen.
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haluttomuuteen luopua henkilömiinoista. Osaltaan tätä haluttomuutta lienee lisännyt
se, että Venäjäkin näyttää toistaiseksi jättäytyneen Ottawan sopimuksen ulkopuolelle.
Tämä niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin arvioissa esille tuleva suomalaisen
miinakannan pinnan alla oleva keskeinen turvallisuuspoliittinen perustelu ei ilmene
poliitikkojen puheissa millään tavalla.39

5.2.2. Normatiivinen ulottuvuus

Suomalaisen miinaretoriikan keskeisiä normatiivisia elementtejä ovat viittaukset
oikeutetun sodan periaatteisiin, ajatus suvereenien valtioiden itsepuolustusoikeudesta,
joka perustuu historiallisesti stabiiliin valtioiden anarkiseen toimintaympäristöön
sekä säilyttävä suhtautuminen kansainvälisiin normeihin. Nämä nivoutuvat yhteen
kansainvälisten suhteiden realistisen tulkinnan kanssa.

Norjalaisen vastineensa lailla suomalainen miinaretoriikka sisältää lukuisia
viittauksia oikeutetun sodan periaatteisiin. Tärkeä suomalaisten kannanottojen
ominaispiirre on, että suomalaiset miinojen kieltämispuheet kohdistuvat maamiinojen
epäinhimilliseen ja indiskriminoivaan käyttöön – mutta eivät miinoihin sinänsä tai
kokonaisvaltaisesti kuten norjalaiset, jotka esittivät koko asetyypin olemukseltaan
oikeutetun sodankäynnin periaatteiden vastaisena. Siten suomalaisessa retoriikassa
korostuu huomion kiinnittäminen absoluuttisten hyvä–paha-kysymysten sijasta
pragmaattisempaan kysymykseen miinojen oikeasta ja väärästä käyttötavasta:

“Jalkaväkimiinojen täyskielto on saanut osakseen runsaasti kansainvälistä
huomiota. Syynä on vaikeasti havaittavien miinojen summittainen ja
massamainen käyttö konfliktialueilla, erityisesti kehitysmaissa.”40

39 Esim. Ihamuotila (1997), Laamanen (1997), Mähönen (1997) ja Nieminen (2001) perustelevat
miinojen säilyttämisen tarvetta enemmän tai vähemmän avoimesti juuri Venäjän vastaisen rajan
puolustamisella. Ulkomaisista lähteistä Suomen Venäjä-problematiikkaan harjoitetun miinapolitiikan
syynä viittaavat ainakin Faulkneur (1997) ja Croll (1998). Erityistä huomiota Venäjä-tematiikalle
omistaa Nieminen (2001), jossa korostetaan eri valtioiden Venäjä-naapuruutta kannan määrääjänä
suhteessa Ottawan miinakieltoon. Huomattavaa tässä mielessä on, että Venäjän 15 rajavaltiosta vain
kaksi – Japani ja Norja – oli vuoteen 2001 mennessä liittynyt Ottawan sopimukseen. Nieminen 2001,
170.
40 Euroopan turvallisuuskehitys ja Suomen puolustus 17.03.1997.
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Miinakysymyksen saama “runsas kansainvälinen huomio” on jälleen viittaus sen
kampanjoinnin ja uutiskuvatulvan kautta syntyneeseen latautuneisuuteen, joka
muodostaa lähtökohdan sille, mitä puhuja aikoo asiasta sanoa. Syy miinojen käytön ja
täyskieltohankkeen saamaan julkisuuteen on ollut miinojen summittainen ja
massamainen käyttö. Nämä ovat kehitysmaiden miinasodankäynnin ominaispiirteitä.
Sen sijaan Suomen oma miinapolitiikka on ytimeltään kontrolloitua ja rajoitettua.
Henkilömiinat sodankäynnin välineenä saavat retoriikassa siten sekä indiskriminoivia
(kehitysmaat) että diskriminoivia (Suomi) merkityksiä:

“Suomalaiseen jalkaväkimiinaan voi astua… ainoastaan ja vain vieraan
valtakunnan sotilas, joka tunkeutuu luvatta Suomen maaperälle osana
aseistettua joukkoa ja vihamielisessä tarkoituksessa.”41

Keskeinen teema suomalaisessa miinaretoriikassa oli pyrkimys korostaa suoma-
laisten miinojen ja niiden suunnitellun käyttötavan erikoislaatuisuutta, ennen kaikkea
maassamme vallinneen sotilaallisen opin piirrettä, että henkilömiinoja on suunniteltu
käytettäväksi ensisijaisesti panssaritorjunnan apuna. Tässä sitaatissa viedään oman
miina-aseen erottelevuus siviilien ja sotilaiden välillä sekä ero kehitysmaiden miina-
terrorin ja oman vastuullisen miinapolitiikan välille äärimmilleen.

Sitaatin visuaalisen “astumiseen” liittyvän viittauksen taustalla voidaan nähdä
uutiskuvatulva välittämä tunteita herättävä kuva miinojen viattomista siviili- ja
lapsiuhreista. Lotmanin ikonisuustulkinnan kautta tarkasteltuna sitaattiin sisältyy
satunnaisen ja viattoman uhrin sijasta vaikutelma kasvottomasta, jollakin tavalla
rikollisin aikein (“luvatta”) liikkeellä olevasta uhkaajasta, jonka suomalainen miina
auttaa torjumaan tai tekemään vaarattomaksi. Retorisesti tarkasteltuna sitaatti toimii
negaation kautta: miinojen julkisuudesta tunnetut huonot ominaisuudet eivät päde
suomalaisten miinojen kohdalle.

Tässä suomalaisen henkilömiinan nostamisessa “täsmäaseen” tasoiseksi sanitati-
soidun sodankäynnin välineeksi piilee jännittävä yhtymäkohta oikeutetun sodan
periaatteisiin ja indiskriminoivan sodankäynnin tuomittavuuteen: kun asia esitetään
näin, näyttää suomalainen henkilömiina olevan äärimmäisen valikoiva ase. Epäsuorasti
edellisestä sitaatista ilmenee myös se, että suomalaisessa miinaretoriikassa omaksutulle

41 Taina 22.09.1997.
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kannalle haetaan tukea myös oikeutetun sodan toisesta, sodankäynnin suhteellisuutta
korostavasta periaatteesta. Toisin sanoen suomalaiset henkilömiinat ovat niillä
saavutettavaan sotilaalliseen etuun nähden inhimillisiltä kustannuksiltaan kohtuullisia
– itse asiassa miinoilla ei näytä olevan inhimillisiä kustannuksia: ne vain “hidastavat”,
“pysäyttävät”, “suojaavat” ja “suuntaavat vihollisen joukkoja”.42  Tässäkin on Lotmanin
merkkiteorian valossa visuaalinen merkitys, joka tekee miinojen sinänsä hyvinkin
konkreettisen toiminnan ikään kuin abstraktiksi ja epäaffektiiviseksi ja pelkistää
sodankäynnin inhimilliset seuraamukset viime kädessä fysiikan ilmiöiksi.

Puheen keskeiseksi viittauskohteeksi normatiivisesta näkökulmasta nousee
kuitenkin esiin suvereenien valtioiden itsepuolustusoikeus ja siihen sisältyvät poliitti-
seksi realismiksi tunnistettavat olettamukset kansainvälisten suhteiden perusluonteesta:

“Kun me puolustamme Suomen miinakantaa, emme puolusta ihmisten
silpomista jalkaväkimiinoilla, vaan Suomen oikeutta puolustaa omaa
aluettaan vaaran uhatessa.”43

Edellisen sitaatin kielikuva ihmisten “silpomisesta” viittaa taas lotmanilaisittain
aihepiirin ikoniseen tunneperäiseen latautuneisuuteen. Tässäkin tapauksessa kyse on
siitä, että poliittisessa retoriikassa nostetaan esille uutisten kuvamateriaalin vakiinnut-
tama voimakkaan kielteinen mielikuva ja kielletään sen osuvuus oman maan tilanteen
ja valitun politiikan kannalta. Tilalle annetaan miinojen huomattavasti abstraktimpi ja
myönteisemmin värittynyt tehtävä Suomen alueen “puolustamisesta” vaaran uhatessa:
miinat eivät silvo ihmisiä, ne puolustavat aluetta.

Kansallisen itsepuolustusoikeuden yleisestä periaatteesta johdetaan siten kansalli-
nen oikeus käyttää miinoja. Argumentoinnissa esiintuotuun itsepuolustuksen periaattee-
seen kytkeytyy laajempikin olettamus kansainvälisen politiikan ja sodan oikeuden
luonteesta. Retoriikan tausta-ajatukseksi paljastuu olettamus kansainvälisen järjestel-
män rakenteellisesta piirteestä, että ulkoisen hyökkäyksen mahdollisuus on aina
todellinen. Tätä taustoittaa ajatus, että viime kädessä anarkinen ja arvaamaton
kansainvälinen toimintaympäristö pakottaa ja oikeuttaa suvereenit valtiot puolustautu-
maan aseellisesti hyökkääjää vastaan.

42 Taina 22.09.1997.
43 Taina 22.09.1997.
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Näissä maailmanpolitiikan ajattomissa olosuhteissa Suomella on itsensä puolusta-
miseksi oikeus käyttää henkilömiinoja. Toisaalta erilaiset kansainväliset sitoumukset
rajoittavat suvereenien valtioiden kuten Suomen oikeutta käyttää mitä tahansa keinoja
itsensä suojelemiseen; miinojenkin käyttö edellyttää kontrollia ja puolustuksellista
aikomusta. Tämä ei silti muuta sitä, että miinat ovat sallittuja niin kauan kuin niiden
kieltämisestä päästään monenkeskiseen kansainväliseen sopimukseen.

Näin ollen suvereniteetin ohella myös sellaiset kansainvälisten suhteiden realistisia
perusolettamuksia paljastavat käsitteet kuten turvallisuus ja intressit vilisevät suoma-
laisissa miinakannanotoissa:

“Toivon, että tässä (miina)kysymyksessä tuetaan YK:n aseidenriisunta-
järjestelmää, eli säännöllistä aseidenriisuntatyötä, eikä populismin tähden
aseteta kyseenalaiseksi jonkun maan tai joidenkin maiden turvalli-
suutta.”44

Pääministeri Lipposen sitaatissa turvallisuus nousee yksittäisen valtion keskeiseksi
arvoksi ja päämääräksi. Lausuma istuu hyvin poliittisen realismin nimissä usein
esitettyyn ajatukseen, että juuri turvallisuuskysymykset ovat kansainvälisten suhteiden
kulmakivi ja valtioiden keskeinen ja pysyvä mielenkiinnon kohde.45  Turvallisuus-
dilemma on kansainvälisten suhteiden rakenteellinen perusominaisuus ja turvallisuu-
den tavoittelu aseellista hyökkäystä vastaan on kansainvälisten suhteiden keskeinen
arvo, vaikka valtioiden valtaosa olisikin ei-aggressiivisia ja tyytyväisiä vallitseviin
olosuhteisiin. Viime kädessä voima on kansainvälisten suhteiden perusta – halusimme
sitä tai emme. Näissä muuttumattomissa olosuhteissa valtioiden velvollisuus on
säilyttää käytettävissään riittävästi itsepuolustuksen välineitä.46

44 Lipponen 27.08.1997. Jostakin syystä tämän pääministeri Lipposen Pohjoismaiden neuvoston
kokouksessa pitämän puheen henkilömiinoja käsittelevä kohta ei ole ollut mukana puheesta julkaistussa
paperiversiossa, vaan miinoja käsittelevä kohta ilmenee vain puheen nauhoituksesta. Onko tämä
merkki siitä, että miinakysymyksen käsittely liitettiin puheeseen spontaanisti viime hetkellä? Kysymys on
aiheellinen, koska tiedossa oli, että Oslon miinakonventioasiakirjaa suunnitteleva kokous oli alkamassa
seuraavan syyskuun 1. päivänä; kenties toiset pohjoismaat olivat painostaneet Suomea muuttamaan
asiassa kantaansa, josta seurauksena oli tämä pääministerin ärtynyt kannanotto.
45 Keohane – Nye 1977, 24.
46 Brown 1997, 99.
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Lotmanilaisessa katsannossa “turvallisuus” näyttäytyy sitaatin tunteita herättävänä
avainsanana. Miinojen tapauksessa turvallisuutta uhkaa populismi, joten nämä asettuvat
vastakkaisiksi voimiksi. Viittaus populismiin kytkeytyy taas jännittävällä tavalla miina-
kysymyksen latautuneisuuteen ja sitä kautta aikamme joukkoviestimien kautta välitty-
vään maailmanpolitiikkaan. Puhujan mukaan miinakysymyksestä vallitsee yleisön
keskuudessa mielipiteitä ja ennakkokäsityksiä joita poliitikot – vastoin parempaa
tietoaankin – eri maissa ovat alttiita noudattamaan. Turvallisuudesta tulisi kuitenkin
kaikissa oloissa pitää kiinni, vaikka massojen miellyttäminen edellyttäisikin yleistä
mielipidettä mukailevien päätösten tekemistä. Siten poliittisten päättäjien näkemyksen
ja vastuun pitäisi ulottua laajemmalle kuin hetkellistä suosiota tuovien irtopisteiden
keruuseen. Sitaattia voi tulkita myös siten, että joukkoviestimiä ja tiedotusvälineitä eli
“populismia” ei saisi päästää ohjailemaan valtioiden turvallisuutta koskevaa päätöksen-
tekoa – onhan nykyaikaisen “populismin” edellytyksenä nimenomaan joukkoviestimien
kautta tapahtuva viestintä.

Populismipuheet lienee nähtävä piikkinä naapurimaihin, esimerkiksi Norjaan
päin pikemminkin kuin kotimaisena huolenaiheena. Nimittäin kun kysymys on maamme
elintärkeistä eduista, seisoo Suomen kansa yksimielisenä:

“…(Turvallisuus- ja puolustuspoliittinen) Selonteko ja jalkaväkimiina-
päätös ovat hallituksen linjauksia, joilla on eduskunnan enemmistö tuki.
Käsittääkseni niillä on myös kansan laaja tuki. Suomessa vallitseekin
sangen suuri yksimielisyys maamme elintärkeistä eduista, mikä on omiaan
edistämään kansalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä puolestaan
vahvistaa harjoittamamme politiikan uskottavuutta”47

Vaikka miinakysymys on ollut runsaasti julkisuudessa esillä, ei se aiheuta sisäistä
eripuraa Suomessa, vaan affektiivisesti värittyneet sanat yksimielisyys ja yhteenkuuluvuus
muodostavat perustan miinakannallemme: mahdolliset paineet ja kritiikki harjoitettua
politiikkaa kohtaan tulevat ulkomailta. Sanojen taustalla on historiallisesti ja mentaali-
sesti syvälle ulottuva jatkumo suomalaisessa valtavirran ajattelussa. Ulkopoliittiseen
debattiin tottuneista “keskustelevista” maista poiketen yksimielisyydellä ja yhteenkuulu-

47 Taina 12.01.1998.
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vuudella on Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa perinteisesti ollut myönteinen
kaiku. Näiden asioiden merkitystä on usein korostettu niin kriisitilanteissa kuin
suomalaisen yhteiskunnan rauhanomaisessa rakentamisessakin.

Jokseenkin yllättävästi miinakysymyksen merkittävyyttä lisätään tässä sitaatissa
kytkemällä se maan elintärkeiden etujen joukkoon, vaikka suomalaisen miinaretoriikan
yleisenä linjana on tietyn liikkumavaran jättäminen mahdollisille miinakannan muutok-
sille. Tällaisen kannan valossa merkittävät miinapolitiikan suunnanmuutokset näyttävät
luonnollisesti hyvin vaikeilta toteuttaa.

Kansainvälisen järjestelmän normit nousevat suomalaisessa retoriikassa esille
kahdessakin mielessä. Yhtäältä miinojen erottelematonta käyttöä vastustetaan, koska
se on jo olemassa olevien kansainvälisten normien, kuten vuonna 1983 voimaantulleen
YK:n koordinoiman tavanomaisia aseita ja miinojen käyttöä rajoittavan kansainvälisen
sopimuksen eli ns. CCW-sopimuksen vastaista. Ongelmaksi muodostuu vain se,
kuinka miinojen käyttäjät saataisiin kunnioittamaan näitä normeja.

Toisaalta tämä miinojen indiskriminoivan käytön kieltävien normien olemassaolo
merkitsee, että Ottawan prosessi on tarpeeton. Retoriikan keskeinen ominaisuus
onkin olemassa olevien kansainvälisen normien tukeminen. Kansallisen itsemääräämis-
oikeus, hyökkäämättömyys ja kansainvälisen lain kunnioitus nousevat esiin miina-
puheiden viittauskohteena; tällaiset normit ovat perustuvat valtioiden rauhalliselle
rinnakkainelolle ja kunkin vapaalle pyrkimykselle tavoitella sitä, mitä ovat päämäärä-
nään pitäneet.48  Vallitsevaksi hengeksi jää suhtautuminen kansainväliseen politiikkaan
valtioiden välisenä vuorovaikutuksena, jolla on omat vakiintuneet ja toimivat sääntönsä;
tämän ajattelutavan mukaan miinakysymys ei olisi ongelma, jos jo olemassa olevia
kansainvälisiä normeja kunnioitettaisiin.

5.2.3. Eettinen ulottuvuus

Miinakysymystä tarkastellaan suomalaisissa puheissa vastuuttomuudesta johtuvana
humanitaarisena ongelmana. Itse miinat eivät näyttäydy absoluuttisesti hyvänä tai
pahana, vaan ne ovat eettisten arvostelmien ulkopuolella. Retoriikan eettinen perusvire
on myös eräänlainen anti-universalismi: ajatus, että miinaongelma ja vastuu siitä ovat

48 Brown 1997, 31; 235.
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luonteeltaan alueellisesti määriteltäviä ja paikallisia. Miinaongelmaa tulisi lievittää ja
ratkoa käytännöllisillä kohdistetuilla toimenpiteillä, ei tehottomilla ja yksipuolisilla
ongelmaan osattomien maiden julistuksilla.

Huolimatta suomalaisten omasta miinakannasta miinakysymys on olemassa eetti-
senä ongelmana suomalaisessa retoriikassa: kansainvälisen miinaongelman vakavuus
ja inhimillinen laajuus tunnustetaan suomalaisissa kannanotoissa. Viittaukset pien-
aseiden aiheuttamaan hätätilaan ja siihen, että vain maamiinojen epäinhimillisen ja
indiskriminoivan käytön kieltäminen “on yhä selvemmin” miinaongelman todellinen
ratkaisu, ovat tästä merkkejä. Esimerkki lotmanilaisittain latautuneesta humanitaa-
risesta näkökulmasta miinaongelmaan, tulee ulkoministeri Halosen puheesta:

“Kylmä sodan päättyminen ei merkinnyt kaikkien kauhukuvien katoa-
mista.”49

“Kauhukuva”-termin ytimessä on sana kauhu, joka on tunnetasolla voimakkaasti
latautunut sana. Toisaalta nykyaikaiset kauhukuvat viittaavat sotaa ja kriisejä itse
kokemattomille länsimaiselle ihmiselle ennen kaikkea erilaisia joukkotiedotusväli-
neiden kautta saatuja kuvia erilaisista onnettomuuksista ja mullistuksista. Itse asiassa
ilmaisu ilmentää oivallisesti lotmanilaisen perspektiivin ja aikamme maailmanpolitiikan
teknologisen välittyneisyyden yhteenkietoutumista: se on tunteisiin vetoava puhutteleva
kielikuva, jota tässä yhteydessä ei juuri koeta muuten kuin viestintäteknologian
kautta.

Suomalaiskannanotoille on kuitenkin ominaista norjalaisia kohdentuneempi
tulkinta miinaongelmaan liittyvästä vastuusta, kuten kehitysyhteistyöministeri Haaviston
varhaisesta miinakannanotosta ilmenee:

“Holtittomasti kylvetyt miinat aiheuttavat suuria inhimillisiä kärsimyksiä
sekä estävät jälleenrakennusta ja kehitystä…Jalkaväkimiinojen summit-
tainen ja vastuuton käyttö eri puolilla maailmaa – etenkin sisäisissä
konflikteissa – on pelottava ongelma, jonka ratkaiseminen edellyttää
poliittista tahtoa.”50

49 Halonen 06.08.1997.
50 Haavisto 05.–07.07.1995.



HENKILÖMIINAT JA SUOMI 197

Tässä sitaatissa on suomalaisittain harvinainen yhtymäkohta norjalaiselle retorii-
kalle tyypilliseen ajatukseen, että miinaongelma ei vakavuudestaan huolimatta ole
saanut riittävästi kansainvälistä huomiota osakseen. Kannanoton varhaisesta ajan-
kohdasta on pääteltävissä, että Haaviston ajatus ratkaisun edellyttämästä “poliittisesta
tahdosta” viittaa pyrkimykseen vauhdittaa Geneven miinaneuvotteluja, johon suomalai-
set olivat itse sitoutuneet. Miinaongelman eskaloitumista kansainvälisessä tietoisuudessa
voi leikitellen ilmentää sillä, että vuonna 1995 miinaongelma oli “pelottava”, mutta
kaksi vuotta myöhemmin se oli laajentunut jo “kauhukuvaksi”. Tästä huolimatta
“pelottavakin” toimii tunteellisesti latautuneena kielikuvana.

Sitaatissa on huomattavaa, että se ei sisällä ajatusta, että miinat aseina pitäisi
kieltää. Paineet miinasodankäynnistä luopumiseksi kohdistuvat miinoja käyttäviin
maihin ja ryhmittymiin; tosin muiden valtioiden kuten Suomen eettinen velvollisuus on
auttaa miinanraivauksessa ja avustaa miinasodankäynnin uhreja. Kiinnostavalla tavalla
huomio kiinnittyy sitaatin ajatukseen miinojen vastuuttomasta käytöstä: nimenomaan
aseen vastuuton käyttö on tuottanut humanitaarisen ongelman ja tästä vastuuttomasta
käytöstä pitäisi päästä eroon. Tämä sisältää ajatuksen, että miinoja on mahdollista
käyttää myös vastuullisesti eli oikein.

Norjalaisista kannanotoista poiketen suomalaiset lausunnot tuovatkin johdon-
mukaisesti esiin syyllisyysnäkökulman miinaongelmaan: miinat eivät ole ilmestyneet
tyhjästä vainoamaan monien konfliktimaiden asukkaita, vaan ongelman takana on
tietoinen toiminta ja jo olemassa olevien kansainvälisten normien rikkominen. Kehitys-
maiden miinasodankäynnin summittaisuus on tuottanut laajojen alueiden elinkelvotto-
muuden, jolloin syyllisyys kärsimykseenkin lankeaa miinojen summittaisille levittäjille:

“...Miinoja on käytetty terroriaseena siviiliväestöä vastaan piittaamatta
kansainvälisistä normeista.”51

Terroriase on lotmanilaisittain taas tyypillinen visuaalinen, tunteita herättävä
ilmaisu samaan tapaan kuin norjalaisessa retoriikassa. Tässä yhteydessä huomio
kiinnittyy kuitenkin retoriikan jokseenkin legalistiseen ja konservatiiviseen lähtö-
kohtaan, että Suomi perää olemassa olevien kansainvälisten normien noudattamista,
eikä uusien tuottamista. Näiden ajatusten taustana on, että valtioiden välillä on jo

51 Halonen 06.08.1997.
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1980-luvun alussa tehty miinojen käyttöä säätelevä aserajoitussopimus, joka sinänsä
pitäisi riittää säätelemään miinojen käyttöä aseellisissa konflikteissa. Sisällöllisesti
ollaan kaukana norjalaisten “uudesta diplomatiasta”, jossa edistykselliset valtiot ja
kansalaisjärjestöt kokoontuvat tuottamaan uutta kansainvälistä normia maailman
parantamiseksi.

Puolustuksellisena (YK:n julistuksen mukaisena) ja vastuullisena Suomen miina-
politiikka ja miinojen mahdollinen käyttö on kuitenkin eettisesti hyväksyttävää:

“Suomi ei ole vähäisimmässäkään määrin syypää maailman jalkaväki-
miinaongelman syntymiseen… Suomen alueella ei ole ensimmäistäkään
etukäteen valmiiksi rakennettua miinoitetta, eikä niitä ole edes mahdolli-
sessa tulevaisuuden kriisitilanteessa tarkoitus rakentaa niille alueille,
joilla siviiliväestö liikkuu.”52

Tätä voimakassanaista sitaattia voidaan tulkita niin, että puhuja haluaa torjua
kaikki mielleyhtymät Suomen miina-aseistuksesta ja kehitysmaiden miinasodankäynnin
samaistamisesta. Taustalla oleva painotus on Suomen sitoutuminen oikeutetun sodan
periaatteiden noudattamiseen, erityisesti indiskriminoivuuden periaatteeseen: suoma-
laiset miinat on tarkoitettu käytettäviksi vain pakottavaan puolustukselliseen tarpeeseen
ja ne toimivat vain sotilaita vastaan.

Viime kädessä miinoista luopuminen olisi kansainvälisissä suhteissa toivottavaa,
mutta sen tulee tapahtua yhteisen monenkeskisen prosessin kautta eikä yksipuolisesti.
Tässä mielessä suomalaisten eettisenä asennoitumisena nousee esille multilateralismi.
Edellisessä luvussa käsitellyltä suomalaisen miinaretoriikan realistiselta pohjalta on
luontevaa pyrkiä monenkeskisiin, kaikkia samalla tavalla sitoviin aseidenriisuntajär-
jestelyihin, koska valtioiden välillä ei oleteta vallitsevan perustavanlaatuista keskinäistä
luottamusta.

Suomalaista miinakantaa voisikin luonnehtia ositetuksi moraliteetiksi. Eri puolilla
maailmaa esiintyvä terrorisoiva miinasodankäynti on seurauksineen eettisesti tuomittava
asia. Suomalaisilla vastuullisessa käytössä samanlaiset tai vastaavat miinat ovat kuitenkin
eettisesti hyväksyttäviä. Siten on olemassa miinojen oikein- ja väärinkäyttöä; sellaisenaan
ne ovat eettisten arvostelmien ulkopuolella.

52 Taina 22.09.1997.
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Ikään kuin Suomen taipumattoman miinakannan eettisenä lisäperusteluna
nostetaan esille maan perinteinen aktiivinen osallistuminen aseidenriisunta- ja ase-
valvontapyrkimyksiin:

“Suomi on aktiivisesti osallistunut ja tukenut kansainvälisiä aseiden-
riisunta- ja asevalvontapyrkimyksiä. Se on painottanut sopimuksia ydin-
sulusta, ydinkoekiellosta ja kemiallisen aseen kiellosta. Se on liittynyt
kaikkiin sille avoinna oleviin aseidenriisuntasopimuksiin.”53

Suomi on siis johdonmukaisesti luonteeltaan rauhantahtoinen aseidenriisunnan
kannattaja. Tällaisella “ansioluettelolla” varustettu valtio on toki toimissaan vastuullinen
ja rauhaan pyrkivä eikä kansainvälisen yhteisön ongelmatapaus. Jos tällainen mallimaa
päättää jäädä yksipuolisen miinakiellon ulkopuolelle, sillä täytyy olla siihen hyvät
perusteet – näin tämäkin sitaatti nostaa esille suomalaisretoriikan responsiivisen
perusvirityksen suhteessa miinajulkisuuteen.

Suomen valitsemaa miinakantaa kritisoitiin erityisesti eettisillä perusteilla. Suomen
ulkopoliittinen johto kuitenkin sivuuttaa eettiset pohdinnat ja ottaa miina-asian
eettiseen latautuneisuuteen pragmaattista ongelmanratkaisua suosivan kannan:

“Kieltämättä lähinnä ulkopoliittisella tasolla meihin on kohdistettu kritiik-
kiä moraalisesta näkökulmasta… Suomi on kuitenkin katsonut, etteivät
jalkaväkimiinojen ongelmat ratkea niiden syntymiseen osattomien
maiden, kuten Suomen, yksipuolisilla toimilla, vaan kansainvälisen yhteis-
työn kautta.”54

Moraalisen esimerkin antamisen tai kansainvälisen normin tuottamisen muille
maille ei siten katsota olevan perustelu miinoista luopumiselle. Sitaatti paljastaa
tulkinnan etiikan tai moraalin asemasta kansainvälisissä suhteissa jota voisi luonnehtia
pragmaattiseksi. Oikeaa ja väärää koskevien pohdintojen sijasta etusijalle nostetaan
käytännöllisten ratkaisujen tavoittelu. Hyvän päämäärän toteuttamiseksi ongelmaan

53 Euroopan turvallisuuskehitys ja Suomen puolustus 17.03.1997.
54 Ahtisaari 01.03.1998.
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syyttömien unilateralistinen toiminta ei ole tarkoituksenmukaista, vaan ensiksi
ongelman aiheuttajien pitäisi muuttaa käyttäytymistään.55

Suomalaisen miinaretoriikan eräänä eettisenä kulmakivenä on siten yksipuolisen
miinoista luopumisen vastustaminen ja monenkeskisen miinajärjestelyn tavoittelu.
Miinaongelman ratkaiseminen edellyttää kansainväliseltä yhteisöltä valtioiden kollek-
tiivista yhteistyötä. Hyvää tarkoittavien mutta itse ongelman kannalta merkityksettömien
valtioiden yksipuolinen toiminta on vain irrallinen ele, joka ei voi tätä ongelmaa
ratkaista.

5.2.4. Rationaalinen ulottuvuus

Suomalaiselle miinaretoriikalle on siis ominaista tarkoituksenmukaisen toiminnan
korostaminen. Puheissa painottuvat julistusten sijasta käytännölliset toimenpiteet
sekä pyrkimys erotella toisistaan näennäiset tai harhaanjohtavat vaikutelmat ja todelli-
suus toisistaan, samoin kuin ajatus teknologian rationaalisesta hallinnasta. Lisäksi
taloudelliset näkökulmat saavat suomalaisissa puheissa huomiota.

Rationaalisesta näkökulmasta argumentoinnin yhtenä kantavana ajatuksena on,
että Suomi sitoutuu kansainvälisiin sopimuksiin tiettyjen tavoitteiden aikaansaamiseksi.
Tavoite on retoriikassa usein toistuva maailmanlaajuinen, yhtäläinen ja todennettavissa
oleva miinakielto. Tämän päämäärän saavuttamiseksi Suomi haluaa tukea tehokkaita
toimenpiteitä:

“...Mutta on yhä selvempää, että loppujen lopuksi vain maamiinojen
epäinhimillisen ja indiskriminoivan käytön kieltäminen voi tuoda todelli-
sen ratkaisun. Ollakseen tehokas, sellaisen ratkaisun täytyy olla laillisesti
sitova, yleismaailmallinen ja todennettavissa oleva.” 56

Käytännön tasolla tehokkaat toimenpiteet tarkoittavat ensinnäkin sitovan ja
yleismaailmallisen miinakiellon aikaansaamista ja toiseksi osallistumista konflikti-

55 Jossakin määrin lausunnon viittausta miinoista luopumisen “yksipuolisuuteen” heikentää se, että sen
esittämishetkellä maaliskuussa 1998 jo yli sata valtiota oli liittynyt Ottawan sopimukseen ja uusien
allekirjoittajien määrä kasvoi nopeasti – kyseessä alkoi olla jo kunnioitettavaksi kansainväliseksi
yhteistyöksi määriteltävä liikehdintä.
56 Halonen 27.09.1996.
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alueiden humanitaariseen miinanraivaukseen. Miinasodankäynnin ongelmaan tarjotaan
siis aivan erilaista käytännöllistä ratkaisua kuin yksipuolista luopumista kannattaneessa
norjalaisessa argumentoinnissa.

Sitaatin viittaukset tarvittavan sopimuksen lailliseen sitovuuteen ja todennetta-
vuuteen nostavat esille tyypillisen aseidenriisuntaan liittyvän ongelman, että aseiden-
riisunta ei ole välttämättä aina sotilaallista jännitystä vähentävää. Aseidenriisuntasopi-
muksiin liittyy tyypillisesti osallistuvien maiden epävarmuus siitä, että toisetkin alle-
kirjoittajat todella luopuvat aseistaan. Kokonaisuutena suomalainen retoriikka osoittaa,
että suomalaiset ovat pikemminkin aserajoitusten kuin täydellisen aseidenriisunnan
kannalla: aseiden olemassaolo maailmassa hyväksytään samoin kuin se, että asejärjes-
telmillä on tietty funktio ja tehtävä maailmanpolitiikassa. Aseet sinänsä eivät tämän
katsannon mukaan ole konfliktien ja väkivallan syy, vaan ainoastaan oire kansainvälisen
järjestelmän rakenteellisista piirteistä.57

Suomen argumentoinnissa ei kuitenkaan haluta kiistää henkilömiinaongelman
merkittävyyttä. Päinvastoin, miinasodankäynnin inhimilliset seuraamukset ilmenevät
voimakkaasti kehitysmaissa eri puolilla maailmaa:

“Huoli jalkaväkimiinoista on aito ja oikeutettu – miinaongelma on
todellinen. Laajat alueet erityisesti monissa kehitysmaissa, muuan muassa
Afganistanissa, Angolassa, Mosambikissa ja Kambodzhassa ovat elin-
kelvottomia siitä syystä, että näille alueille on summittaisesti ja laajamit-
taisesti levitetty jalkaväkimiinoja.”58

Kehitysmaiden miinaongelmasta puhuttaessa esiin nousee mielenkiintoisella
tavalla näennäisen ja todellisen erottelu, joka sisältää myös yhtymäkohdan ilmiön
viestintäteknologian kautta saamaan latautuneisuuteen. Miinaongelman todellinen
ydin on miinojen vastuuton ja kontrolloimaton käyttö kehitysmaiden sodankäynnissä
– tässä mielessä retoriikassa myönnetään (sinänsä viisaasti), että teknologian tuotta-
malla kuvatulvalla miinoista ja miinauhreista on aidosti todellisuudessa oleva lähteensä.
Suomen miinat taas eivät ole todellinen ongelma, vaan liiallisen huomion kiinnittäminen
Suomen tapaukseen ja Suomen yksipuolinen luopuminen miinoistaan olisi näennäinen
ratkaisu ongelmaan. Riski piilee siinä, että yleisö lankeaa kampanjoinnin edesauttamaan

57 Vrt. Evans – Newnhamn 1990, 256.
58 Taina 22.09.1997.
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harhakuvaan, että näiden kahden hyvin erilaisen ilmiön samaistaminen muka auttaisi
ratkaisemaan ongelmaa.

Samaan todellisen ja näennäisen erottelun tärkeyteen viitataan puheissa eri
tavoin:

“Itse ongelman kannalta kansainvälisen yhteisön tärkein työsarka on
ympäri maailmaa kylvettyjen jalkaväkimiinojen raivaaminen. Se on
työlästä, hidasta, kallista ja vaarallista. Tämä on toimintaa, jonka kautta
todelliseen miinaongelmaan – jalkaväkimiinojen viattomille sivullisille
aiheuttamiin kärsimyksiin – voidaan todella vaikuttaa.”59

Norjalaisen retoriikan tauti-lääkemetafora kääntyy suomalaisissa miinakannan-
otoissa päälaelleen: miinanraivaus, eli “taudin” oireiden hoitaminen, nostetaan
tärkeysjärjestyksessä etusijalle ja preventiivinen elementti, miinojen käytön kansain-
välinen kieltäminen jää taka-alalle.

Lotmanin semiotiikan visuaalis-affektiivisesta näkökulmasta kansainvälisen
julkisuuden jossakin määrin harhaanjohtavassa pintaloiskeessa vähemmälle huomiolle
jäänyt “työläs” ja “vaarallinen” miinanraivaus saa todellisen merkittävyyden ja sanka-
ruuden piirteitä yksipuolisten kieltämisaikeiden sijasta.

Hieman kärjistäen Suomi näyttäytyy argumentoinnissa ainoana rationaalisuuden
edustajana yhtäältä kolmannen maailman laittoman ja epärationaalisen terrorisodan-
käynnin ja toisaalta Ottawan prosessin maiden tehottoman ja yksipuolisen mielen-
ilmaisun joukossa. Suomi on miinojen “kohtuukäyttäjä” ja keskitien kulkija. Miino-
jemme potentiaalinen käyttö on diskriminoivaa ja puolustuksellista ja siihen liittyy
sotilaallisen kurin, ammattitaidon ja teknologian hyödyntäminen. Korkea ammattitaito
ja teknologia tekevät miina-aseesta miltei aukottoman tarkoituksenmukaisen ja jopa
turvallisen:

“Kun suomalainen miinoite rakennetaan, se merkitään ja siitä tehdään
tarkat miinakartat. Rakennetut miinoitteet valvotaan kaikissa olosuh-
teissa. Suomalaiset kykenevät myös purkamaan kaikki rakentamansa
miinoitteet.”60

59 Taina 22.09.1997.
60 Taina 22.09.1997.



HENKILÖMIINAT JA SUOMI 203

61 Euroopan turvallisuuskehitys ja Suomen puolustus 17.03.1997.

Tämä on aivan muuta kuin uutiskuvat maailman kriisialueiden erottelemattomasta
terrorisodankäynnistä satunnaisine uhreineen. Havainnollisella ja konkreettisella
tavalla yleisölle kerrotaan, miten suomalainen kriisiajan miinasodankäynti on viesti-
mistä tutun miinaterrorin suoranainen vastakohta kaikessa järjestelmällisyydessään
ja hallittavuudessaan. Esiin nousee muiden seikkojen ohessa myös luottamus siihen,
että henkilömiinasodankäyntiin liittyvät keskeiset ongelmat eli pitkä vaikutusaika
varsinaisen konfliktin päättymisen jälkeen ja raivaamisen vaikeus ovat hallinnassa.
Retoriikan taustalla onkin melkoinen luottamus miinojen edustamaan sotilaalliseen
teknologiaan ja laajemmassa mielessä järjen avulla tapahtuvaan teknologian hallintaan.

Puolustusministerin ominaisuudessa Taina puhuu hallinnonalansa näkökulmasta.
Itse asiassa Taina tuo edellä esille suomalaisen sotilaskoulutuksen keskeisen henkilö-
miinojen käyttöä ohjaavan periaatteen. Tämä on osoitus siitä, että sotilaskonteksti on
osaltaan vaikuttanut poliitikkojen puheisiin. Tämä on suomalaisen retoriikan ominai-
suus, joka norjalaisista kannanotoista puuttuu.

Myös miinojen ja miinoista luopumisen taloudellinen merkitys saavat runsaasti
käsittelyä osakseen. Useaan otteeseen suomalaiset muistuttavat miinojen halvasta
hinnasta ja suurista kustannuksista, joita miinoista luopuminen aiheuttaisi. Miinojen
säilyttämisellä kansallisen puolustuksen osana on siten olemassa taloudellinen
rationaliteettinsa:

“Hinnaltaan edullisilla miinoilla on alueellisessa puolustusjärjestelmässä
merkittävä asema hyökkäystä hidastavana tekijänä... Jalkaväkimiinoista
luopuminen aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia.”61

Niukoilla aineellisilla resursseilla varustettu Suomen kaltainen pieni valtio tekee
itselleen karhunpalveluksen, jos se luopuu tästä taloudellisesta ja tehokkaasta tarjolla
olevasta aseesta. Laajemmassa mielessä johtopäätöksenä on, että miinojen käytän-
nöllinen rationaliteetti voittaa eettiset näkökannat: Suomen tapauksessa niiden
sotilaallis-taloudellinen hyöty on suurempi kuin niiden potentiaalisesti tuottamat
inhimilliset kustannukset.
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5.3. Yhteenveto suomalaisretoriikan responsiivisuudesta

Edellä on analysoitu 12 suomalaista kannanottoa miinakysymykseen. Eniten respon-
siivisuutta eri muodoissaan ilmeni puolustusministeri Tainan kannanotoissa, ulkominis-
teri Halosen puheessa 6.8.1997 samoin kuin vuosien 1997 ja 2001 turvallisuuspoliit-
tisten selontekojen sanamuodoissa.

Kuten Norjankin kohdalla, suomalaiskannanottojen responsiivisuus ilmenee
tyypillisimmillään yhtenä tai muutamana viittauksena yleensä muutaman sivun mittai-
sissa kannanotoissa. Keskeistä responsiivisuuden toteamisen kannalta on kuitenkin
ollut se, kuinka monessa kannanotossa teknologiaan ja julkisuuteen on ylipäätään
viitattu ainakin kerran.62

Suomalaisen retoriikan responsiivisuus on rakenteeltaan jossakin määrin toisen-
laista kuin norjalainen. Viestintäteknologiaa tai julkisuuden logiikkaa ei hieman
yllättäen suomalaisissa puheissa suoraan käsitelty oikeastaan lainkaan. Sen sijaan
tyypillinen responsiivisuuden muoto suomalaisretoriikassa oli oman maan aseman ja
kannan käsittely miinakysymyksen taustaa vasten. Esimerkiksi miinakysymyksen saama
julkinen huomio esitettiin oman kannanoton lähtökohdaksi tai taustaksi viisi kertaa.
Lotmanin semiotiikan mukaisia viittauksia maailmanpolitiikan teknologiavälitteiseen
kokemuksellisuuteen löytyi myös seitsemästä kannanotosta.63

62 Responsiivisuus esiintyy siten sekä norjalais- että suomalaiskannanotoissa melko epätasaisesti.
Tämä herättää kysymyksen siitä, mikä on ollut kulloisenkin kontekstin ja yleisön vaikutus argumentoinnin
tyyliin, eli ovatko puhunnan olosuhteet vakuttaneet teknologia- ja julkisuusviittauksiin. Sitä ei ole
kuitenkaan tässä yhteydessä lähemmin pohdittu.
63 Suunnilleen kymmenessä suomalaispuheessa löytyi kohtia, jotka ovat tulkittavissa avoimeksi tai
viittaavaksi responsiivisuudeksi. Kaikkiaan yksittäisiä “responsiivisuustapauksia” oli näissä kannanotoissa
noin 20 kappaletta. Suomalaispuheiden sisältämän responsiivisuuden määrälliseen tulkintaan pätee
sama varaus kuin norjalaiseenkin: määrälliset arviot retoriikan responsiivisuudesta ovat laadullisen
kokonaistulkinnan rinnalla luonteeltaan vain toisarvoista lisäinformaatiota, koska responsiivisuutta on
vaikea mitata retoriikasta aineiston kielen käytölle ominaisen suuren tulkinnanvaraisuuden takia.
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LUKU 6

MEDIAPROSESSIT VAI OMAEHTOINEN

MIINAPOLITIIKKA?

6.1. Mitä on tehty – mihin on tultu

6.1.1. Yhteenveto tutkimusasetelmasta

Tutkimuksessa on käsitelty viestintäteknologian ja sen mahdollistaman kansainvälisen
julkisuuden suhdetta Norjan ja Suomen henkilömiinojen kieltämistä koskevaan reto-
riikkaan. Tavoitteena on ollut selvittää millä tavoin ja missä määrin näiden maiden
miinakannanotot ovat heijastaneet kansainvälistä miinoja koskevaa julkisuutta ja
tämän perusteella arvioida, mikä on esimerkkitapausten valossa kansainvälisten
mediaprosessien suhde valtioiden omaehtoiseen ulkopolitiikkaan.

Keinona tässä on ollut tarkastella valtioiden retoriikkaa lehtikuvien ja miinojen
vastaisten kansalaisjärjestöjen tuottaman kuvamateriaalin taustaa vasten. Kuvamate-
riaalia on tulkittu C.S. Peircen semiotiikan mukaisina merkkeinä. Tämän kuvamate-
riaalin keskeinen ominaispiirre on, että se kykenee herättämään katsojassa visuaalis-
eksistentiaalisen kokemuksen miinasodankäynnistä ja sen seurauksista, eli siinä on
läsnä teknologian mahdollistama ikoninen ulottuvuus.

Myös Norjan ja Suomen miinaretoriikkaa on analysoitu ikonisuuden näkökulmasta.
Välineenä tässä on ollut Juri Lotmanin merkkiteoria. Lotmanin mukaan symbolisessa
materiaalissa kuten sanoissa on aina mukana ikoninen dimensio, joka on siinä läsnä
ensisijaisena. Tällä tavalla visuaalinen ja verbaalinen ovat puheessa yhteenkietoutuneita.
Näiden operaatioiden kautta kuvamateriaalista ja retoriikasta on löytynyt yhteinen
ikonisuuden taso, jonka kautta julkisuudessa olevan aineiston ilmenemistä retoriikassa
on ollut mahdollista tarkastella.
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Kahden maan miinaretoriikan responsiivisuuden etsiminen nivoutuu osaksi
valtioiden miinaretoriikan kokonaistulkintaa. Päämääränä tässä retoriikan kokonais-
valtaisessa analyysissa on ollut tuottaa lähestymistapa, joka mahdollistaa erilaisten
aineistojen systemaattisen ja analyyttisen tarkastelun mutta toisaalta kuitenkin sallii
myös niiden erityispiirteiden nousta esille.

6.1.2. Norjan toimijaprofiili

Norjan miinaretoriikan julkilausuttuna päämääränä oli miinakysymyksen nostaminen
maailmanpolitiikan asialistalle samoin kuin kansainvälisen yhteisön aktivoiminen
totaalisen miinakiellon aikaansaamiseksi osana valtioiden ja kansalaisjärjestöjen
liittoutumaa. Tämän kannan taustalla oli yhtäältä maan perinteinen “eettisen ulko-
politiikan” traditio: aktiivisuus globaalien ongelmien ja kansanvälisten konfliktien
ratkaisupyrkimyksissä ja toisaalta henkilömiinojen kansallisesti ottaen vähäinen
sotilaallinen merkitys sekä kotimaassa vallinnut yleinen miinojen vastainen mielipide.1

“Eettisen ulkopolitiikan” perinne suhteessa yleismaailmallisiin kysymyksiin oli
ollut Norjalle ominaista ainakin 1920-luvulta alkaen. Sillä on ollut aatteellinen ja
pragmaattinen perustansa: yhtäältä humanitaaris-kristillinen pyrkimys lievittää katastro-
fien koettelemia ihmisten asemaa eri puolilla maailmaa ja toisaalta tietoisuus siitä,
että kansainvälinen rauha, vakaus ja oikeudenmukaisuus edistävät norjalaisten omaa
turvallisuutta ja aineellista hyvinvointia. Tämän perinteen mukaisesti henkilömiina-
ongelma näyttäytyi norjalaisessa retoriikassa unohdettuna ja marginalisoituna
humanitaarisena kriisinä, jonka ratkaiseminen olisi paitsi oikein myös ihmiskunnan
yleisen edun mukaista; tässä suhteessa norjalaisella retoriikalla on yhtymäkohta
pääsihteeri Boutros-Ghalin käsitykseen. Miinakysymyksen jääminen kansainvälisen
yhteisön huomion ulkopuolelle “unohduksiin” onkin uhka, joka on jatkuvasti läsnä
norjalaisessa retoriikassa. Käsiteltävän ajanjakson kuluessa kysymyksen esiin nosta-
minen onnistuu ja henkilömiinasodankäynti humanitaarisine seurauksineen nousee
voimakkaasti esille aikamme maailmanpolitiikan asialistalle. Seurauksena on paineita
maailman valtioille miinojen käytön lopettamiseksi, yhtäältä koska kyseessä on

1  Voidaankin kysyä, olisiko Norjan hallitus valmis luopumaan esimerkiksi sille huomattavasti tärkeämpien
merimiinojen käytöstä yhtä nopeasti ja yksipuolisesti kuin henkilömiinojen.
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kiireellistä ratkaisua kaipaava humanitaarinen ongelma, toisaalta siksi, että kansain-
välinen yleinen mielipide on kääntymässä vaatimaan sitä. Siten miinaongelman margi-
naalisuuden ja näkyvyyden välinen jännite on jatkuvasti läsnä norjalaisissa kannan-
otoissa.

Toisaalta Norjan oma puolustuspoliittinen tilanne mahdollisti miinojen vastaisen
kannan syntymisen, koska (huolimatta joidenkin sotilaspiirien kritiikistä) maassa ei
1990-luvulla katsottu olevan turvallisuus- tai puolustuspoliittisia esteitä henkilömii-
noista luopumiselle. Nato-jäsenyyden tuomien turvallisuustakuiden, puolustusliitossa
vallinneen liikkuvaa sodankäyntiä korostavan puolustusopin ja meri- ja ilma-aseen
korostuneen merkityksen takia henkilömiinat eivät olleet Norjan puolustuksen kannalta
erityisen tärkeä ase. Kysymys ei ollut siitä, etteikö henkilömiinoista luopuminen olisi
merkinnyt maanpuolustuksellisesta näkökulmasta jonkinasteisia uhrauksia, mutta
yksipuolisen luopumisen tuomaa sotilaallisen voiman vähenemistä pidettiin maan
poliittisen johdon piirissä siedettävänä menetyksenä edellä mainittujen turvallisuus-
poliittisten järjestelyjen ja maan ulkopoliittisen tradition sekä voimakkaan miinojen
vastaisen yleisen mielipiteen vuoksi.

Laajemmassa mielessä norjalaiselle turvallisuuteen liittyvälle diskurssille oli
kylmän sodan päättymisen jälkeen ominaista erilaisten kriisien kansainväliseen
hallintaan liittyvien “pehmeiden” turvallisuutta koskevien tulkintojen nousu perinteisen
aseisiin nojaavan “kovan” turvallisuustulkinnan rinnalle. Vaikka diskurssin muutos ei
suuremmin horjuttanut Norjan aseelliseen puolustukseen perustuvaa turvallisuus-
ratkaisua, näyttää miinojen tapauksessa siltä, että norjalaisilla oli kannanotoissaan ja
toiminnassaan ikään kuin varaa luopua turvallisuuspolitiikan realistis-rationaalisista
painotuksista, koska henkilömiinojen ei koettu olevan Norjan oman turvallisuuden
kannalta keskeinen asia.

Myös Norjan kannalta keskeiset kansainväliset instituutiot, kuten Yhdistyneet
kansakunnat ja useimmat länsimaat suhtautuivat miinojen kansainväliseen kieltämiseen
myönteisesti. Ainoa merkittävä poikkeus tästä ensi vaikutelmalta harmonisesta asetel-
masta Norjan ulkopoliittisessa toimintaympäristössä oli keskeinen Nato-liittolainen
Yhdysvallat, joka omista syistään jättäytyi Ottawan sopimuksen ulkopuolelle.

Tarkasteltaessa norjalaisen miinaretoriikan argumentaatiorakennetta nousevat
institutionaalisesta näkökulmasta kansainvälinen laki, järjestys ja yhteistyö esiin
keskeisinä kulmakivinä norjalaisessa henkilömiinaretoriikassa. Norjalaiset viittaavat
kansainväliseen yhteisöön enemmän tai vähemmän normiperustaisena valtioiden
joukkona, jolla on omien intressien ohella myös velvoitteita toisiaan kohtaan. Norjalaiset
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korostavat miinakysymyksessä myös “uuden diplomatian” merkitystä; sitä että
globaalien kysymysten käsittely ei ole vain valtioiden monopoli, vaan erilaiset ei-
valtiolliset maailmanpolitiikan toimijatkin tulisi päästää mukaan vaikuttamaan niiden
käsittelyyn.

Normatiivisesta perspektiivistä retoriikassa korostuu ensinnäkin legaalinen
näkökulma oikeutetun sodankäynnin periaatteisiin eli että sodankäynnin tulisi olla
erottelevaa ja seuraamuksiltaan kohtuullista. Toisaalta puheiden takaa paljastuu
valtioiden suvereniteetin poliittinen ulottuvuus. Norjalaisessa retoriikassa suvereniteetin
poliittinen sisältö ei ole annettu tai itsestään selvä periaate, vaan se edellyttää tiettyjen
normatiivis-eettisten ehtojen täyttymistä. Edelleen kannanottoja voidaan tulkita siten,
että kansainvälinen politiikka nähdään normiperustaisena, jolloin normit ymmärretään
valtioiden rauhanomaisen rinnakkainelon pönkittäjien sijasta ongelmanratkaisun
välineiksi.

Retoriikan eettisenä lähtökohtana on tulkinta, jonka mukaan lain eikä voiman
pitäisi olla kansainvälisten suhteiden perusta. Taustalla on ajatus ihmiskunnan edis-
tyksestä, jota pitää edistää kansainvälisellä toiminnalla ja johon liittyvä vastuu on
kansallisvaltioiden rajoja laajempi. Siten norjalaisretoriikassa kansainväliset suhteet
näyttäytyvät edistyksen ja tarkoituksellisen muutoksen potentiaalisena näyttämönä.
Tässä mielessä retoriikka kytkeytyy kansainvälisen politiikan vanhaan normatiiviseen
perinteeseen. Käytännössä norjalaiset sitoutuessaan miinakysymyksessä Ottawan
prosessiin pyrkivät edistämään näitä arvoja unilateralistisella toiminnalla.

Rationaalisesta näkökulmasta retoriikassa painottuu ennaltaehkäisevän toiminnan
tarkoituksenmukaisuus henkilömiinaongelman ratkaisijana. Taustalla on eräänlainen
rationaalinen etiikka: uskomus siitä, että miinojen tuottama sotilaallinen hyöty, jos
siitä edes voidaan puhua, on pienempi kuin niiden tuottama humanitaarinen vahinko.

Norjalaisessa miinaretoriikassa responsiivisuus suhteessa viestintäteknologiaan
ja sen mahdollistamaan kansainväliseen julkisuuteen näyttää saavan ilmenemismuotoja,
joita on edellä nimitetty avoimiksi ja viittaaviksi.

Kuten luvussa 4 ilmeni, responsiivisuutta esiintyi useimmissa tutkituista 13
norjalaiskannanotosta. Ilmeisin responsiivisuuden muoto norjalaisessa retoriikassa
on puheiden sisältämät suorat viittaukset viestintäteknologian merkitykseen ja
miinakysymyksen joukkoviestimien kautta saamaan kansainväliseen huomioon. Toisin
sanoen viestintäteknologia on lukuisissa tutkituista kannanotoista avoimen käsittelyn
kohteena. Aineisto sisältää useita tällaisia viittauksia: puheissa esimerkiksi käsitellään
ja pohditaan useaan otteeseen kansainvälisen julkisuuden toiminnan logiikkaa ja
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julkisuuden vaikutustapaa kansainvälisiin suhteisiin. Samoin norjalaisessa retoriikassa
nostetaan esimerkiksi esille se ajatus, että elämme globaalin kommunikaation maail-
massa ja internetin aikakaudella, jossa pätevät toisenlaiset politiikan tekemisen
pelisäännöt kuin aikaisemmin. Henkilömiinakysymys asetetaan puheissa puolestaan
tähän yleisemmän kansainvälisen julkisuuden dynamiikan puitteisiin.

Tällaisesta responsiivisuudesta on edellä käytetty nimitystä avoin responsiivisuus.
Viestintäteknologian ja julkisuuden avoin käsittely poliittisissa puheissa on sinänsä
mielenkiintoista, koska se kertoo siitä, että norjalaiset poliitikot tiedostavat viestintä-
teknologian merkityksen ajankohtaisissa poliittisissa kysymyksissä ja näyttävät puheiden
perusteella pitävän sitä tärkeänä voimana.

Tulkittaessa norjalaisten poliitikkojen kielenkäyttöä lotmanilaisen semiotiikan ja
retoriikan ikonisen ulottuvuuden näkökulmasta ovat maan edustajien sinänsä poliittiset
puheet myös useissa yhteyksissä erilaisten viestintäteknologian sisällöille ominaisten
piirteiden kuten emotionaalisten, dramaattisten ja fiktiivisten ainesten värittämiä ja
läpitunkemia. Tämä ilmenee puheiden visuaalisina ja affektiivisina sisältöinä ja
kokemuksellisuuden läsnäolona, kuten silloin kun poliitikot puhuvat miinojen vaivaa-
mista alueista “kuoleman kenttinä”, prinsessa Dianan ponnistelujen esikuvallisesta
merkityksestä tai sarajevolaispojan auttamisesta hänen miinoitetulla kotiseudullaan.
Nämä seikat ovat viitteitä siitä, että maailmanpolitiikan teknologiavälitteinen
kokemuksellisuus on astunut useissa yhteyksissä norjalaisen miinaretoriikan sisältöihin
ja käsitteistöön.

Niissä tapauksissa kun norjalaispuheissa esiintyy tällaista responsiivisuutta,
voidaan sanoa, että maan edustajien poliittinen puhe ikään kuin tapahtuu teknologian
tuottaman kokemuksellisuuden kautta tai viittaamalla tähän kokemuksellisuuteen.
Retoriikkaa siis sisältää useissa yhteyksissä viittauksia joukkoviestimien luomaan
“todellisuuteen”. Tällaisen viittaavan responsiivisuuden voi tulkita olevan merkki
viestintäteknologian ja sen mahdollistaman julkisuuden tärkeästä asemasta henkilö-
miinakysymyksen jäsentäjänä kansalaisten ja poliitikkojen mielissä avointa responsii-
visuutta syvemmällä tasolla.

6.1.3. Suomen toimijaprofiili

Norjalaisten nähdessä henkilömiinakysymyksen globaalina humanitaarisena ongelmana
oli se suomalaisille päättäjille ennen kaikkea turvallisuuspoliittinen kysymys. Siksi
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turvallisuuspolitiikkaan ja maanpuolustukseen liittyvät näkökohdat ovat yleisten ulko-
politiikan painotusten ohessa keskeisellä sijalla tarkasteltaessa suomalaisten toimintaa
miinakysymyksessä.

Globaalin näkökulman sijasta suomalaisissa miinapuheissa etusijalla on pyrkimys
osoittaa kansallisen miina-aseen tarpeellisuus ja oikeutus ja toisaalta torjua ajatus,
että suomalaisilla miinoilla ja maailmalla käytetyillä miinoilla olisi joku yhteys.

Tämä kanta nivoutuu osaksi Suomen tutkittavana ajanjaksona vallinnutta ulko- ja
turvallisuuspoliittista perusasetelmaa. Kylmän sodan päättymisen jälkeenkin Suomen
mahdollisiin uhkakuviin katsottiin liittyvän kohtalaisen suuri epävarmuus. Tähän
liittyi samaan aikaan käyty laajempi puolustuspoliittinen keskustelu siitä, millainen
aseelliseen turvallisuuteen liittyvä tulkinta tulisi Suomessa tulevaisuudessa vallitsemaan:
tultaisiinko puolustussuunnittelussa korostamaan armeijan teknistä modernisointia
vai perinteisempään puolustusajatteluun kuuluvaa laajaa massa-armeijaa.

Suomen puolustus oli perustunut muita Länsi-Euroopan maita voimakkaammin
henkilömiinojen käyttöön erityisesti ns. alueellisen puolustuksen opin takia. Vaikka
Suomi oli ollut aseidenriisunnassa aktiivinen toimija, katsottiin Ottawan prosessin
edellyttämä ja perinteisestä aseidenriisunnan menettelytavasta poikkeava yksipuolinen
luopuminen sotilaallisesti merkittävästä aseesta liian rohkeaksi ja taloudellisesti
kalliiksi. Näistä syistä suomalaisen aseidenriisunta- ja miinapolitiikan “etiikka” oli
luonteeltaan norjalaista konventionaalisempaa sitoutuen kansainvälisen järjestelmän
olemassa oleviin käytäntöihin, joissa korostui kaikkien osapuolten sitoutuminen
tehtyihin päätöksiin. Toisaalta suomalaiset olivat myös vahvasti diplomatiassaan
sitoutuneet tätä ajattelutapaa edustavaan Geneven aseidenriisuntaprosessiin, eikä
kilpailevan Ottawan prosessin nopeaan edistymiseen osattu varautua.

Suomen kannalta keskeinen ongelma Ottawan prosessissa oli yksipuolisuuden
ohessa se, että se edellytti miinoista luopumista nopeassa neljän vuoden aikataulussa
(muille EU-maille tämä ei tuottanut ongelmia miinojen vähäisemmän merkityksen
vuoksi). Valmisteltaessa EU-maiden kantoja Ottawan prosessiin Suomi koitti taivuttaa
muita EU-maita kannattamaan pidempiä siirtymäaikoja miinoista luopumisen aika-
taulussa. Tässä epäonnistuttuaan Suomi päätti jäädä Ottawan prosessin tarkkailijaksi.

Viime kädessä vaivihkaa tapahtunut käänne Suomen kannassa suhteessa Ottawan
prosessiin vuoden 1997 lopulla oli poliittinen päätös, jolle ei ollut suurempia
sotilaallisia perusteita. Syynä Suomen tekemään päätökseen henkilömiinoista luopu-
misesta oli ensisijaisesti toisten EU-maiden tuottamat ulkopoliittiset paineet sekä
osaltaan myös asiaan liittynyt kansainvälinen julkisuus. Keskeinen syy EU-paineisiin
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oli siinä, että johtavana miinojen vastaisena toimijana näyttäytymään pyrkinyt unioni
ei voinut yhden jäsenen puuttuessa joukosta näyttäytyä “puhtaasti” miinoista luopuneena
alueena. Samoin monet kansalaisjärjestöt esittivät huolensa siitä, että unionin toiminta
miinakysymyksessä lamautuisi sisäisen eripuraisuuden takia. Voi sanoa, että
miinakampanjointi vaikutti Suomeen ennen kaikkea välillisesti tuottamalla paineita
muille EU-maille, jotka puolestaan painostivat Suomea mukaan yhtenäiseen rintamaan.
Tällä tavalla miinakysymys oli tulkittavissa osaksi EU-maiden yhteistä ulko- ja turvalli-
suuspolitiikkaa.

Institutionaalisesta näkökulmasta suomalaisen retoriikan keskeisinä viittauskoh-
teina ovat suvereenit valtiot ja vakiintuneet kansainväliset instituutiot. Tässä mielessä
se edustaa valtiokeskeistä ajattelua vastakohtana kansainvälisen järjestelmän tai
aseidenriisuntamenettelytapojen radikaaleille uudistamispyrkimyksille.

Ajatusta voi laajentaa siten, että suomalaisten puheiden sisällöt voidaan johtaa
viime kädessä realistis-rationaalisesta ajattelusta. Suomalaiset argumentoivat tilassa,
jonka ominaispiirre oli valtioiden välinen anarkia ja valtioiden tästä seuraava turvalli-
suuden takaamisen ongelma. Järjestelmän turvallisuutta lisäävät toimet, kuten monen-
keskinen aseidenriisunta auttavat lievittämään valtioiden välistä jännitystä. Tällaisessa
asetelmassa joidenkin valtioiden yksipuolinen, itse ongelmien kannalta epäolennainen
moralisointi ei ole hedelmällinen lähestymistapa, vaan vallitsevan asiaintilan hyväksy-
miselle perustuvat käytännön toimenpiteet auttavat säätelemään miinojen käyttöä ja
lievittävät miinojen vastuuttoman käytön aiheuttamaa humanitaarista hätää. Siten
suomalaisen argumentoinnin maailmankuva perustui aseidenriisunnan olemassa
olevien rakenteiden ylläpitämiselle.

Normatiivisesta perspektiivistä suomalaisretoriikassa on etusijalla anarkisuutta
ja turvallisuutta korostava tulkinta kansainvälisistä suhteista. Tälle perustuu puheissa
valtioiden suvereniteetin korostaminen ja itsepuolustusoikeus. Olemassa olevat
kansainväliset konventiot riittäisivät estämään miinojen väärinkäytön jos niitä vain
kunnioitettaisiin. Näiden seikkojen nojalla suomalaiselle retoriikalle on ominaista
pikemminkin säilyttävä kuin radikaalisti uudistava suhtautuminen.

Retoriikan eettinen ulottuvuus rakentuu poliittisen realismin mukaiselle tulkinnalle
kansainvälisistä suhteista. Tämän tulkinnan mukaan anarkia on kansainvälisten
suhteiden rakenteellinen ominaispiirre ja valta sen stabiili perusta, halusimme sitä tai
emme. Koska valtioiden välillä vallitsee pysyvä turvallisuusdilemma, on suvereeneilla
valtioilla oikeus ja velvollisuus varustautua itsensä puolustamiseen. Tällaisessa
kansainvälisessä järjestyksessä ovat multilateraaliset järjestelyt luonteva keino tehdä
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aseidenriisuntaan liittyviä kansainvälisiä sopimuksia; yksipuoliset mielenilmaukset
taas eivät.

Rationaalisesta näkökulmasta retoriikassa painottuu julistusten sijasta käytän-
nöllisen toiminnan tarkoituksenmukaisuus. Puheisiin sisältyy myös luottamus sotilaal-
lisen teknologian hallintaan ja tarkoituksenmukaisuuteen asiantuntevissa käsissä.
Taustalla on eräänlainen rationaalinen etiikka: uskomus siitä, että vastuullisesti
käytettynä miinojen tuottama taloudellinen ja sotilaallinen hyöty on suurempi kuin
niiden mahdollisesti tuottama humanitaarinen vahinko.

Myös useimmissa suomalaisissa kannanotoissa ilmeni responsiivisuutta jossakin
muodossa. Yleissävyltään suomalaisen henkilömiinaretoriikan responsiivisuus
poikkeaa norjalaisen argumentoinnin responsiivisuudesta joskin myös yhteisiä piirteitä
on havaittavissa.

Suomalainen retoriikka sisältää suhteellisen vähän avointa responsiivisuutta eli
puheissa kiinnitetään norjalaisiin verrattuna niukasti huomiota julkisuuteen tai
viestintäteknologiaan aikamme maailmanpolitiikan voimina. Toisaalta viestintätekno-
logia ja julkisuus ovat retoriikassa epäsuorasti läsnä, koska aineiston usein toistuva
piirre on oman maan aseman ja kannan käsittely miinakysymyksen herättämän
julkisen huomion taustaa vasten. Tämä puheiden lähtökohta tuo suomalaisiin kannan-
ottoihin eräänlaisen responsiivisen peruslatauksen, joka saa hyvin kiinnostavia ja
merkityksellisiä muotoja.

Miinailmiö näyttäytyy suomalaisissa kannanotoissa johdonmukaisesti syntyperäl-
tään anonyyminä, eli sen takana ei osoiteta alullepanijaa tai aktiivista toimijaa.
Pyrkimys miinojen kieltämiseksi kumpuaa pikemminkin jostakin abstraktista tai
tuntemattomasta ulkopuolisesta lähteestä kuten “kansainvälisestä yhteisöstä” tai koti-
tai ulkomaisesta kiinnostuksesta asiaa kohtaan.

Omaleimainen responsiivisuuden muoto suomalaisessa retoriikassa on miina-
ilmiön muuttuminen ajankohtaisena kysymyksenä hallitsemattomaksi. Tarkasteltaessa
suomalaista retoriikkaa näyttää siltä, että ajan kuluessa Suomi asteittain menettää
miinakysymyksessä aloitteellisen aseman ja retoriikka muuttuu ulkoisiin paineisiin
reagoivaksi. Alunperin Geneven aseidenriisuntaneuvotteluja aktiivisesti kannattanut
ja aseidenriisuntaponnisteluissa eräänlaiseen edelläkävijän asemaan päässyt Suomi
jää uuden Ottawan prosessin kehityksessä jälkeen vuosina 1996–1997. Tällöin Suomi
muuttui miinakysymyksessä humanitaarisesta edelläkävijävaltiosta jossakin määrin
vastahakoiseksi jälkijunassa tulijaksi, jolloin aloitteellisuuden sijasta poliittiset paineet
alkavatkin kohdistumaan Suomeen. Se, mitä Suomi miinaongelman ratkaisupyrki-
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myksissään kannattaa (Geneven monenkeskinen aseidenriisuntaprosessi) loitontuu
yhä kauemmaksi siitä, missä miinailmiö ja suomalaisten keskeiset kansainväliset
viiteryhmät todella kulkevat. Täten tuntemattomasta lähteestä maailmanpolitiikan
asialistalle noussut miinakysymys tuottaa Suomen eteen asioita, joihin sen täytyy
reagoida ja ottaa kantaa. Siten miinatapauksen tarkastelun valossa Suomen asema
näyttää melko toissijaiselta ja omalla tavallaan myös voimattomalta kansainvälisten
mediaprosessien ja vastustamattomasti liikkeelle lähteneen ja nopeasti etenevän
henkilömiinaprosessin rinnalla.

Suomalaiskannanotot konkretisoivatkin rakenteellisten tekijöiden voimaa miina-
kysymyksessä. Retoriikan analyysi antaa viitteitä siitä, että suomalaiset poliitikot olivat
lähtökohdiltaan melko totaalisesti kansainvälisen miinakeskustelun armoilla, jolloin
keskustelun ja oman argumentoinnin teemat ja ehdot tuotettiin “suuressa maailmassa”.
Vaikka yksittäisillä poliitikoilla oli mahdollisuus harkita omien kannanottojensa
sisältöä ja myös vaikenemismahdollisuuksia, ei Suomen kaltainen toimija näissä
tapauksissa itse määrännyt sitä mistä tai millä ehdoilla miinailmiössä keskusteltiin.
Ilmiö saattaa olla tyypillinen aikamme maailmanpolitiikan ajankohtaisille kysymyksille:
yksittäiset, kenties tyypillisesti juuri pienet maat puhuvat suurten kansainvälisen
keskustelujen ehdoilla ja ovat tuomittuja toimimaan sen tuomien vaatimusten ja
haasteiden pohjalta. Tätä voisi kutsua performanssin “ylikansalliseksi paineeksi”,
joka kenties kovakouraisestikin runnoo kansallisia keskusteluja, valtioiden kannan-
ottoja ja niiden ehtoja ulkoa asetettuihin muotteihin.

Tästä syystä suomalaisessa aineistossa korostuu marginalisaation sijasta miina-
kysymyksen vahvan esilläolon tematiikka: kun suomalaiset poliitikot alkavat esittää
miinakantojaan, ovat miinat jo esillä latautuneena ja julkisuudessa olevana ajankohtai-
sena kysymyksenä, johon sitten joudutaan ottamaan kantaa.

Suomalaisten poliitikkojen kielenkäytössä ilmenee myös lotmanilaisen semiotiikan
mukaista viestintäteknologiaan ja julkisuuteen viittaavaa ikonisuutta, jolloin esiin
nousee sama piirre kuin Norjan kohdalla: puheet ovat erilaisten viestintäteknologian
sisällöille ominaisten piirteiden kuten emotionaalisten, dramaattisten ja fiktiivisten
ainesten värittämiä ja läpitunkemia. Tämä viittaava responsiivisuus ilmenee puheiden
visuaalisina ja affektiivisina sisältöinä ja kokemuksellisuuden läsnäolona, kuten
silloin kun puolustusministeri puhuu Suomen maaperälle luvatta tunkeutuvista vieraan
valtakunnan sotilaista tai ulkoministeri miinaongelman kaltaisten “kauhukuvien”
olemassaolosta. Tällaista viestintäteknologian sisällöille ominaista visuaalista kielen-
käyttöä esiintyy suomalaisretoriikassa useaan otteeseen.
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6.1.4. Kansainvälisten mediaprosessien suhde omaehtoiseen ulkopolitiikkaan

Edellä on annettu vastauksia tutkimuksen kysymyksenasettelun ensimmäiseen
kysymykseen siitä, millä tavoin ja missä määrin Norjan ja Suomen hallitusten henkilö-
miinakysymykseen liittyvä retoriikka on ollut responsiivista suhteessa kansainväliseen
miinoja koskevaan julkisuuteen. Tämä aineisto tuottaa tutkimuksen ensimmäisen
keskeisen johtopäätöksen: molempien maiden toimijaprofiileissa ja kannanotoissa
on ollut omat erityispiirteensä, mutta niille on yhteistä moniulotteinen ja usein
esiintyvä responsiivisuus suhteessa viestintäteknologiaan ja sen mahdollistamaan
julkisuuteen. Henkilömiinojen kieltämiseen liittynyt kansainvälinen julkisuus näyttää
siis olleen vahvasti tutkittujen valtioiden kannanottojen viittauskohteena ja taustana.

Tutkimuksen kysymyksenasetteluun kuului myös sen arvioiminen, mikä on
kansainvälisten mediaprosessien suhde omaehtoisuuteen Norjan ja Suomen miina-
politiikassa. Teemaa voi myös lähestyä kysymällä, ovatko teksteissä ilmenneiden
responsiivisuuksien määrät ja sisällölliset piirteet niin merkittäviä, että voitaisiin
puhua kansainvälisistä mediaprosesseista voimana, joka merkittävästi tai olennaisesti
olisi vaikuttanut näiden maiden miinapolitiikkaan.

Edellä tehdyn retoriikan analyysin ja argumentointien responsiivisuuksia koskevien
tulkintojen perusteella voidaan tähän kysymykseen vastata, että kansainvälinen julkisuus
näyttää selvästi vaikuttaneen myös Norjan ja Suomen miinapolitiikkaan, eli kansain-
väliset mediaprosessit ovat olleet ensisijaisia suhteessa omaehtoisuuteen näiden
valtioiden miinapolitiikassa.

Huolimatta tästä yleisestä päätelmästä Norjan ja Suomen miinapolitiikalla on
myös yksilöllisiä piirteitä suhteessaan mediaprosesseihin.

Norjan kohdalla on huomattavaa, että teknologian ja sen mahdollistaman julki-
suuden paineet ja maan poliittisen johdon omat tavoitteet näyttävät olleen miinakysy-
myksessä yhteensovitettavissa: maan miinaretoriikassa ilmenevä responsiivisuus
osoittaa, että julkisuudella oli vaikutusta puheisiin ja sitä kautta politiikkaan, mutta
huomattavaa on, että maan johdon omat pyrkimykset olivat julkisten paineiden kanssa
samansuuntaiset. Näin Norjan kohdalla politiikan “ulkoa tullut” alttius julkisuuden
paineille ei sulje pois sitä, että se on voinut olla samalla myös omaehtoista.

Norjalaiset tulkitsivat Ottawan konvention synnyn ulkopolitiikkansa suurena
voittona ja kaiketi pitkälti myös kansallisen yksimielisyyden osoituksena. Aktiivinen
toiminta henkilömiinojen kansainväliseksi kieltämiseksi istui luontevasti osaksi maan
eettisen ulkopolitiikan perinnettä ja asetti norjalaiset myönteiseen valoon kansain-
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välisessä julkisuudessa samalla kun muutamat vastustavat äänet lähinnä asevoimien
piirissä jäivät miltei huomiotta.

Harjoitetun diplomatian voitto Ottawan konvention synty toki norjalaisnäkö-
kulmasta olikin, mutta omaehtoisuuden ja ulkoisten paineiden samanaikaisuuden ei
tule antaa siirtää huomiota pois rakenteellisten tekijöiden merkityksestä. Se, että
norjalaispäättäjien ajatukset miinakysymyksestä “sattuivat” olemaan samansuuntaisia
kuin aiheeseen liittyneet julkisuuden paineet ei vähennä sen merkitystä, että maan
miinapolitiikka oli todellakin responsiivista kansainväliselle julkisuudelle. Tämän
tutkimuksen kannalta voidaankin sanoa, että Norjan miinapolitiikka oli ensisijaisesti
responsiivista ja vasta toissijaisesti omaehtoista.

Suomen tapauksessa tutkittu retoriikka antaa yksiselitteisemmin viitteitä media-
prosessien ensisijaisuudesta suhteessa omaehtoiseen miina- ja ulkopolitiikkaan.
Tutkittuna ajanjaksona suomalaiskannanotoista ilmenee, miten yhtäältä kysymyksen
kommentointi tapahtuu asian saaman kansainvälisen huomion takia ja toisaalta
suhtautuminen miinojen yksipuoliseen kieltämiseen muuttuu loppua kohti vähitellen
myönteisemmäksi ja lähestyy muiden EU-maiden kantoja. Vaikka Suomi tätä
kirjoitettaessa (huhtikuussa 2004) on toistaiseksi edelleen säilyttänyt miinansa ja
korostaa miinoista luopumista vain yleisenä tavoitteena, on miinapolitiikassa tapahtunut
jo muutos: kantoja on muutettu, asian tiimoilta käynnistetty selvitysprosesseja ja
puolustusvoimien aseistukseen tehty muutoksia. Siten Suomen miinapolitiikka on
tutkittavana aikana ollut pikemminkin altista kansainvälisen julkisuuden tuottamille
paineille kuin omaehtoisen ulkopolitiikan väline.2

2Keskeisimpänä muutoksena se, että armeijan nykyaikaisimmaksi osaksi suunnitellut valmiusprikaatit
on puolustussuunnittelussa jätetty ilman henkilömiinoja. Ks. Suomen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka
2001, 55–56.

Miina-asiassa keskeisten suomalaisten poliitikkojen keskuudessa näyttää edelleen vallitsevan tietty
lähestymistapojen kirjo: joulukuussa 2003 puolustusministeri Kääriäinen sanoi olevansa “lievästi
kallellaan” jalkaväkimiinojen säilyttämisen puolesta, koska niiden vaikutuksen korvaaminen muulla
aseistuksella olisi hyvin kallista. Ks. Helsingin sanomat 7.12.2003. Vastaavasti presidentti Halonen on
korostanut miinojen haitallista vaikutusta Suomen kansainväliseen maineeseen ja jossakin määrin
painottanut asian nopeaa käsittelyä, kun taas ulkoministeri Tuomioja on pitänyt miinoista luopumista
mahdollisena vuoteen 2010 mennessä (Aamulehti 11.2. ja 28.2.2004). Esille on kuitenkin noussut
myös se mahdollisuus, että miinoista luopuminen lykkääntyisi vuoden 2010 jälkeiseen aikaan (Aamulehti
14.4.2004). Uutta löylyä suomalaiseen miinakeskusteluun on heittänyt – taas kerran – Risto E.J.
Penttilä, joka Helsingin Sanomissa julkaistussa kirjoituksessaan kyseenalaisti Halosen soveltuvuuden
puolustusvoimain komentajaksi, koska tämä globaalein perustein kannatti miinoista luopumista. Ks.
Helsingin Sanomat 25.4.2004.
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Jossakin määrin tapauksen pohdinta herättää Suomen kohdalla kysymyksen siitä,
olisiko Suomen shapirolaisittain ilmaistuna “mediastrategia” voinut miinakysymyksessä
olla toisenlainen. Tarkemmin sanottuna, oltaisiinko Suomeen kohdistunutta kansain-
välistä huomiota voitu paremmin hallita ja sen kielteisiä puolia välttää toisenlaisella
retoriikalla ja julkisuusstrategialla?

Kaiketi annetuissa olosuhteissa mahdollisuudet toisenlaiseen miinapolitiikkaan
olivat alun alkaenkin rajalliset. Suomalaisille päättäjille kysymys oli aidosti ongel-
mallinen ja se vielä kohdattiin kansallisesti ongelmallisena ajankohtana: henkilö-
miinojen merkitys oli omaksutussa puolustusopissa niin suuri, että nopean yksipuolisen
luopumisen toteuttaminen olisi ollut ylivoimainen tehtävä ja miinakysymyksen ajan-
kohtaistuminen sattui samaan aikaan, kun maassamme oli käynnissä syvälle
puolustuspoliittisen ajattelun lähtökohtiin ulottuva keskustelu massa- ja teknoarmeijan
eduista, johon kysymys henkilömiinojen asemasta nivoutui. Miinoihin liittyneen
ulkopoliittisen argumentoinnin taustalla oli siis laajempi sotilaallisen opin suunnan
hakeminen ja tähän liittynyt epävarmuus.

Toisaalta tänä päivänä tilanne näyttää antavan merkkejä siitä, että Suomen
harkitsevan nykykannan “koteloituminen” on jossakin määrin hyväksytty tai ainakin
siedetty kansainvälisessä yhteisössä ja ennen kaikkea Euroopan unionin piirissä.
Tämän ajattelutavan mukaan voisikin sanoa, että miinakysymys nousi maailmanpoli-
tiikan asialistalle ja saavutti huippukohtansa, jonka myötä Ottawan prosessi vakiintui
kansainväliseksi konventioksi, mutta sen jälkeen ilmiön vauhti on hiipunut ja toiminta
on tällä erää vakiintunut vähemmän dramaattiseksi toimenpano- ja seurantatyöksi.
Uudelle vuosituhannelle tultaessa kansalaisjärjestöjen aseidenriisuntaponnisteluissa
huomiota on pyritty kohdistamaan uusiin alueisiin, kuten pienaseiden mukanaan
tuomiin ongelmiin eri puolilla maailmaa. Lisäksi EU:n laajeneminen keväällä 2004
saattaa “helpottaa” Suomen tilannetta siinä mielessä, että silloin unioniin liittyy
joukko uusia valtioita, jotka eivät myöskään ole mukana Ottawan konventiossa.
Tällainen on esimerkiksi Viro, joka avoimesti perustelee armeijansa henkilömiinojen
säilyttämistä Venäjän mahdollisella uhalla.3

Suomen kohdalla miinakysymys kuitenkin kaiketi ajankohtaistuu seuraavan
kerran syksyllä 2004, jolloin hallitus julkaisee seuraavan turvallisuuspoliittisen
selontekonsa. Henkilömiinojen kohtalo siinä on epävarma, mutta varmaa kuitenkin

3 Viron ja muiden uusien EU-jäsenten suhtautumisesta Ottawan konventioon ks. Esim. www. icbl.org.
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on, että mikäli Suomi lähitulevaisuudessa liittyy Ottawan konventioon ja luopuu
henkilömiinoistaan, on se kouriintuntuva osoitus kansainvälisen julkisuuden voimasta
suhteessa yksittäiseen valtioon: tällöin nimen omaan kansainvälinen paine saisi
Suomen vaihtamaan halvan ja oloihimme nähden historian valossa hyvin toimineen
aseen tuntuvasti kalliimpiin ja yleisesti vähemmän käytännöllisinä pidettyihin korvaaviin
järjestelmiin.

Norjan miinapolitiikka näyttää siis olleen ensisijaisesti altista kansainvälisen
julkisuuden paineille ja toissijaisesti myös omaehtoista, kun taas Suomen kohdalla
miinapolitiikan keskeinen piirre on ollut alttius kansainvälisen julkisuuden paineille
ilman omaehtoisuutta. Nämä kansallisten miinapolitiikkojen yhteiset ja erityiset
piirteet suhteessa mediaprosesseihin ovat tutkimuksen toinen keskeinen johtopäätös.

Perusteluna päätelmässä, jonka mukaan Norjan ja Suomen miinapolitiikan
voidaan sanoa olleen altista mediaprosesseille, on johdannossa esitetty ajatus, jonka
mukaan valtioiden tai niiden edustajien kannanotot heijastavat niiden tapaa ymmärtää
ja tulkita maailmaa. Kuten edellä tuli ilmi, kansainvälinen julkisuus on vaikuttanut
Norjan ja Suomen tapaan puhua miinakysymyksestä. Responsiivisuuksien tutkiminen
on osoittanut, että tutkittujen valtioiden miinakannanotot heijastavat moniulotteisesti
joukkoviestimien sisältöjä ja retoriikan kohdeyleisöjen – kansalaisten – joukkotiedo-
tusvälineisiin nojaavaa tapaa ymmärtää maailmanpolitiikkaa. Laajemmassa mielessä
voidaan sanoa, että nykyaikaisen teknologian mukanaan tuoma maailmanpolitiikan
lisääntynyt kokemuksellisuus on miinatapauksessa vaikuttanut merkittävästi norjalais-
ten ja suomalaisten poliitikkojen argumentoinnin tapaan ja retoriikan sisältöön. Näin
on ollut siitä huolimatta, että maat ovat suuntautuneet miinakysymykseen poliittisesti
hyvin eri tavoin suurimman osan tarkasteltavaa aikaa, joskin maiden kannat lähenivät
toisiaan lähestyttäessä nykypäivää. Tästä miinajulkisuuden läsnäolosta kielenkäytössä
on puolestaan erottamaton yhteys miinajulkisuuden läsnäoloon ja vaikuttavuuteen
politiikan sisällöissä.

Tutkimustulos kahden pohjoismaan miinaretoriikan ja -politiikan alttiudesta
kansainvälisille mediaprosesseille on merkittävä ainakin kolmesta syystä. Ensinnäkin
havainto siitä, että molempien maiden miinapolitiikka on ollut altista miinajulkisuudelle
on osoitus mediaprosessien läsnäolosta ja vaikutuksesta aineistossa eräänlaisena
maailmanpolitiikan rakenteellisena voimana. Voiman olemassaolo ilmenee siitä, että
viestintäteknologian mahdollistama julkisuus on ollut molempien, sinänsä miina-
kysymykseen vastakkaisin tavoin suhtautuneiden valtioiden retoriikan viittauskohteena
ja taustana – siis mediaprosessien läsnäolo ilmenee puheista niiden näkökantaeroista
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huolimatta. Tässä hyvin keskeisessä mielessä aineistojen yhteiset piirteet ovat tärkeäm-
piä kun erottavat.

Toiseksi julkisuuden suuri vaikutus Norjan ja Suomen miinapolitiikkaan toimii
esimerkkinä siitä, että kansainväliset mediaprosessit voivat vaikuttaa valtioiden turvalli-
suus- ja puolustuspoliittisiin asioihin tunkeutuen tähän asti niukasti julkisiin paineisiin
reagoineelle valtiovallan ydinalueelle. Tällä tavalla niin norjalainen kuin suomalainenkin
turvallisuuspoliittinen keskustelu saa uuden ulottuvuuden.

Kolmas tulosten merkittävyyden kannalta merkittävä seikka on se, että tutkimuksen
perusteella kansainvälisen politiikan tieteenalan keskustelussa tähän saakka vähällä
huomiolla ollut yksilö nousee mukaan kansainvälisten rakenteiden – valtiollisten
toimijoiden asetelmaan: viime kädessähän viestintäteknologian kanssa tekemisissä
oleva yksilö on se, joka kokee tapahtumia välittömästi ja affektiivisesti ja jonka
mahdollisia reaktioita poliittiset päätöksentekijät joutuvat laskelmissaan ja kannan-
otoissaan ottamaan huomioon. Tässä mielessä yksilö muuttuu vastaanottavasta objek-
tista aikamme maailmanpolitiikan toimijaksi. Yksi mahdollinen johtopäätös tästä
yksilön kasvaneesta merkityksestä on, että se materialisoituu yleisen mielipiteen
merkityksen kasvuna, jolloin viestintäteknologian tuottama maailmanpolitiikan välitön
kokemuksellisuus johtaa yleisen mielipiteen uudelleenarviointiin maailmanpolitiikassa.
Teknologian tuottama maailmanpolitiikan muuttunut kokemuksellisuus on kuitenkin
pelkkää yleistä mielipidettä syvällisempi muutos, joka pitää sisällään yksilön muuttuneen
tavan havainnoida ja sitä kautta ymmärtää maailmanpolitiikkaa. Tämän muutoksen
seuraamukset saattavat olla yksilön lisäksi myös kansainvälisen politiikan kannalta
mittavat, joskin niitä on vaikea tyhjentävästi eritellä.4

Näiden havaintojen kiinnostavuutta lisää se, että henkilömiinatapaus on ollut
tutkittujen maiden historiassa ensimmäinen kerta, kun jokseenkin spontaani, järjestö-
ja kansalaistasolta lähtenyt kansainvälinen julkinen paine on vaikuttanut niiden
tekemisiin turvallisuuspolitiikkaan liittyvässä kysymyksessä. Miinakysymyksellä ei ole
ollut näissä maissa ennakkotapausta – seuraajia sen sijaan saattaa tulla. Varsinaisen
turvallisuuspolitiikan tematiikan ulkopuolisina “edeltäjinä” kyseeseen saattaisivat
tulla Norjan ja Suomen tahoillaan kohtaamat hankalasti käsiteltävät julkisuuden aallot
vaikkapa valaanpyyntiasioissa ja metsänsuojelussa, joissa niissäkin yhteen aihepiiriin
erikoistuneet, paljolti ulkomaiset painostusryhmät vaativat näiden maiden hallituksia

4 Yleisen mielipiteen merkityksestä ulkopolitiikassa ks. esim. Forsberg – Kekäle – Ekholm 2001.
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muuttamaan politiikkaansa rajatulla aihealueella. Miinatapaus näyttää ennakoivan
tämän uudenlaisen vaikuttamisen ilmestymistä myös turvallisuuspolitiikan kenttään.

Tutkimuksessa tehdyt päätelmät mediaprosessien ja sitä kautta ei-valtiollisten
toimijoiden ja kansalaisten kasvavasta merkityksestä valtioiden turvallisuuspolitiikassa
eivät ole sinänsä uusia, vaan tämänsuuntaisia ajatuksia on esitetty aikaisemminkin.
Tämä tutkimus on kuitenkin ollut harvinaisemmaksi jäänyt konkreettinen analyysi ja
tapaustutkimus tästä ilmiöstä.

6.2. Analyysin merkitys ja sovellettavuus

Tutkimuksen tulokset antavat aihetta kannanottoihin muutamissa kansainvälisen
politiikan alalla pohdituissa kysymyksissä. Keskeisenä näistä on tulosten tuoma
kontribuutio norjalaiseen ja suomalaiseen turvallisuuspolitiikkaa käsittelevään
kirjallisuuteen, johon nähden tutkimus sisältää sekä irtiottoja että jatkuvuuden
elementtejä. Tämän lisäksi tulokset kytkeytyvät kansainvälisen politiikan tieteenalalla
käytyyn keskusteluun valtioiden ja julkisuuden suhteesta ja kysymykseen viestintä-
teknologian osuudesta siinä. Myös väitöskirjassa käytetyn tutkimusmenetelmän merki-
tystä kannattaa pohtia niin menetelmän käytettävyyttä kuin rajoituksiakin puntaroiden.

Norjassa käydyn ulko- ja turvallisuupoliittiseen keskustelun kentässä tutkimus
sijoittuu ensinnäkin maan “eettisestä ulkopolitiikasta” käytyyn keskusteluun, johon
se tuo uuden näkökulman.

Pohiessaan Norjan ulkopolitiikkaa Olav Riste (2001) esitti joukon “eettisen
ulkopolitiikan” edellytyksiä: hänen mukaansa globaalipolitiikan kysymyksissä Norjan
aktuaalisten kykyjen on vastattava sen tekemiä lupauksia tai aikomuksia ja hankkeiden
on oltava yhteensovitettavissa maan kansallisen edun kanssa. Tämän tutkimuksen
valossa Norjan kyvyt kyllä vastasivat sen aikomuksia: huolimatta joistakin vastustavista
äänistä Norjalla oli “varaa” luopua henkilömiinoistaan (esim. merimiinoista ei
välttämättä olisi ollut), ilman, että maan kansallinen etu olisi tiukan sotilaallisesti
tulkittunakaan kärsinyt luopumisesta kohtuuttomasti. Tässä mielessä Norjan
miinapolitiikka oli tutkittuna aikana onnistunutta “eettistä ulkopolitiikkaa”.5

5 Riste 2001b, 21.
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Tutkimus ei anna tukea Risten vaatimuksille, että Norjan pitäisi keskittyä harjoit-
tamaan “eettistä ulkopolitiikkaa” vain kansallisen etunsa näkökulmasta, jos ollenkaan.
Tietenkin kansallisen edun määritteleminen on aina subjektiivista, mutta Risten
realistisen ja atlantistisen taustan huomioiden hän näyttää tarkoittavan sillä politiikkaa,
josta olisi suoraa välitöntä etua Norjalle – tällaista välittömästi oman maan kannalta
hyödyllistä “eettisyyttä” voisi olla vaikkapa talousvaikeuksissa olevan naapurimaan
avustaminen, jottei sen väestö alkaisi siirtymään Norjan puolelle tai naapurimaan
saastuttavan teollisuuden uudistaminen avustusvaroin.6

Norjan yksipuolinen luopuminen henkilömiinoista ei luultavasti täyttäisi tätä
Risten asettamaa ehtoa. Mutta Norjan vertailukohteena olkoon tässä yhteydessä
Suomi, joka varjellessaan Risten opin mukaista “kansallista etuaan” joutui tunnetulla
tavalla huomattaviin vaikeuksiin. Vaikka näiden maiden asettaminen samalle viivalle
on jossakin määrin epäoikeudenmukaista, voidaan jälkiviisaasti sanoa, että miina-
tapauksessa Norjan “eettinen ulkopolitiikka” hyödytti maata enemmän kuin Risten
tulkintaa muistuttava kansallisen edun tavoittelu Suomea.

Miinatapauksen tutkiminen ei anna perustetta Neumannin ja Ulriksenin (1997)
sekä Sjursenin (1999) esittämälle kritiikille, että Norjan ulkopoliittinen johto ei olisi
pysynyt kohtaamaan kylmän sodan jälkeistä todellisuutta.7  Jo vuonna 1994 päätetty
yksipuolinen luopuminen eräästä, vaikkakin kokonaispuolustuksen kannalta
toisarvoisesta asetyypistä viittaa pikemminkin siihen, että Norja oli valmis konkreettisiin
yksipuolisiin toimiin aseidenriisunnan hyväksi. Päätöksen merkittävyyttä korosti, että
Norja oli, ja on tiettävästi edelleen tänä päivänä saarivaltio Japanin ohella ainoa
Venäjän naapurimaa, joka on liittynyt Ottawan konventioon.8  Tässä suhteessa Norjan
toiminnalla on ollut kylmän sodan jälkeistäkin jatkuvuutta Holstin (1981, 1985)
esittämälle ajatukselle, että erilaiset luottamusta lisäävät toimet ovat ominaisia maan
turvallisuuspolitiikalle.9  Itse asiassa norjalaisten toiminta edustaa myös varsin
epäortodoksista ja laajaa tulkintaa turvallisuudesta: olihan yksipuolisen miinakiellon
kantava ajatus että yksikin henkilömiina maailmassa on liikaa, eli kyseessä ei ollut
ainoastaan kriittisten kirjoittajien peränkuuluttama eurooppalainen, vaan aidosti
globaali näkökulma turvallisuuteen.

6 Ibid.
7 Neumann – Ulriksen 1997; Sjursen 1999.
8 Nieminen 2001, 170.
9 Holst 1985a, 159.
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Myös Riekerin (2001) artikkelissa esille tullut kansalaisten konservatiivinen
asenne turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin kysenalaistuu tutkimuksen valossa.10  Norjan
tapauksessahan juuri maassa vallitseva voimakas miinojen vastainen julkinen mielipide
oli poikkeuksellisen merkittävässä roolissa. Siksi turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä
ei tulisi ainakaan yksiselitteisesti tehdä päätelmää, että ulkopoliittinen eliitti aina olisi
muutoksen moottori ja kansalaiset olisivat luontaisesti vastahakoisia kaikenlaisille
muutoksille.

Kysymys ulko- ja puolustuspolitiikan keskinäisestä suhteesta on ollut suomalaisen
turvallisuuspoliittisen keskustelun kantava teema vuosikymmenten ajan. Viimeistään
presidentti Kekkosen linjauksista lähtien vallitsevana tulkintana niiden suhteesta on
ollut käsitys, jonka mukaan ulkopolitiikka on turvallisuuspolitiikan kokonaisuudessa
ensisijainen osa-alue.

Henkilömiinatapauksen näkökulmasta ajatus ulkopolitiikan ensisijaisuudesta
suhteessa puolustuspolitiikkaan pitää selkeästi paikkaansa Norjan kohdalla, mutta
Suomen tapausta tulkintamalli ei näyttäisi aivan yksiselitteisesti selittävän: siinähän
juuri aikaisemmin omaksutut puolustuspoliittiset näkökannat saivat Suomen harjoitta-
maan melko pitkään tietynlaista ulkopolitiikkaa suhteessa miinoista luopumiseen.
Myöhemminkin, kun poliittinen päätös miinoista luopumisesta näyttää tulleen tehdyksi,
eteneminen asiassa on Suomessa tapahtunut hitaasti. Tätä ristiriitaa on Suomessa vielä
konkretisoinut asiaan liittynyt kädenvääntö ulkoasiainhallinnon ja puolustushallinnon
välillä. Näin ollen Suomen kohdalla voidaan sanoa, että ulkopoliittiset tekijät näyttävät
viime kädessä nousevan ratkaiseviksi, mutta harjoitettu puolustuspolitiikka ei ole
yksiselitteisesti mukautunut ulkopolitiikkaan, ainakaan sillä tavalla kuin Kekkonen
linjasi ja esimerkiksi Jakobsonin ja Hakovirran (1971) teoksissa esitettiin.

Tulostensa perusteella tämä tutkimus päätyy myöskin toisenlaiseen tulkintaan
kuin Maude (1977), jonka mukaan puolustuspolitiikalla on autonominen asema
suhteessa ulkopolitiikkaan. Samoin tutkimus eroaa Penttilän (1992) tulkinnasta,
jonka mukaan sotilaallinen maanpuolustus kuuluu turvallisuuspolitiikan kansalliseen,
mutta ei sen kansainväliseen osaan.11  Miinatapauksen käsittely on osoittanut, että
maanpuolustukseen liittyvät kysymykset ovat ehkä näennäisesti kansallista toimintaa,
mutta seurauksiensa kautta ne ulottuvat kansallisten rajojen ulkopuolelle, jolloin
“kansallisen” ja “kansainvälisen” elementin eristäminen toistaan ei ole mahdollista.

10 Rieker 2001, 17.
11 Penttilä 1992, 11.
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Pikemminkin tämä tutkimus päätyy korostamaan ulkopolitiikan ja puolustus-
politiikan monisyistä yhteenkietoutuneisuutta, vuorovaikutusta ja jossain määrin
myös jännitettä ja jopa ajoittaista ristiriitaisuutta: herättihän ulkomailta ja kotimaasta
tullut vaatimus henkilömiinoista luopumisesta jonkun verran ymmärtämystä ulkoasiain-
hallinnon piirissä, mutta vastustusta sotilaspiireissä. Seurauksena olikin ulko- ja
puolustusministeriön välinen kiistely siitä, mistä varoista miinoja korvaavat asejärjes-
telmät rahoitettaisiin. Tällä tavalla tutkimuksen tulokset antavat tukea Kaksiteräisen
miekan ja Apusen (1975) turvallisuuspolitiikan elementtien jännitystä ja ristiriitaa
korostaville tulkinnoille jotka on esitetty jo 1970-luvulla. Vastaavasti elementtien
yhteenkietoutuneisuuden ja vuorovaikutteisuuden tematiikan kautta tutkimuksen
tuloksilla on yhtäläisyyksiä on myös Visurin (1997) tulkintaan turvallisuuspolitiikasta
ulkopolitiikan, puolustuspolitiikan ja maanpuolustuksen, talouspolitiikan sekä laaja-
alaisemman yhteiskuntapolitiikan muodostamana kokonaisuutena samoin kuin
Jakobsonin jo vuonna 1968 ilmestyneeseen kirjaan sekä Johdatus Suomen ulkopoli-
tiikkaan: Kylmästä sodasta uuteen maailmanjärjestykseen (1993) ja Suomen
kansainväliset suhteet (1998) -teoksiin ja Nokkalan (2001) tutkimukseen. Kaikille
näille on ollut ominaista valtioiden sisä- ja ulkopolitiikan erottamattomuuden korosta-
minen.12

Tämän keskustelun osalta tutkimuksen keskeinen yhtymäkohta Nokkalan (2001)
työhön on konkreettisempi ajatus entistä moninaisempien toimijoiden osallistumisesta
puolustus- tai “sotilaspolitiikkaan” liittyviin kysymyksiin. Miinatapauksen käsittely
osoittaa, että nykyaikainen viestintäteknologia mahdollisti joukolle ei-valtiollisia
toimijoita sen, että monia valtioita voitiin julkisuuden avulla painostaa tekemään
muutoksia käytettävissä olevaan asearsenaaliinsa. Toisaalta tutkimus antaa Suomen
tapauksessa tukea myös Nokkalan tulkinnalle, jonka mukaan puolustusvoimien edusta-
jien oman asema on parantunut sotilaspolitiikasta käytävässä keskustelussa, joskin
Norjan kohdalla armeijan merkitys oli kansallisessa miinakeskustelussa selvästi
Suomea vaatimattomampi.

Lisäksi tutkimuksen tulokset antavat tukea niille kirjallisuudessa esitetyille tulkin-
noille, joiden mukaan jäsenyys Euroopan unionissa on asettanut uusia ehtoja turvalli-
suuspoliittiselle päätöksenteolle Suomessa. Jäsenyys Euroopan unionissa näyttää
vaikuttaneen paljon ainakin miinoja koskevaan päätöksentekoon erityisesti toisten

12 Visuri 1997, 233–236; Jakobson 1968, 160; Forsberg – Vaahtoranta 1993, 11; Berndtson – Kivimäki
1998, 2–3; Nokkala 2001a, 124–125.
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jäsenmaiden tuottamien paineiden muodossa. Sen sijaan 1990-luvun jälkipuolella
aktivoitunut keskustelu sotilaallisesta liittoutumisesta ei ollut suomalaisessa miina-
keskustelussa mainittavasti läsnä – miinojen kieltämisvaatimuksia torjuttiin ennen
kaikkea argumentoinnilla siitä, että Suomen itsenäinen puolustuskyky edellyttää
miinojen säilyttämistä. Kysymys mahdollisesta sotilaallisesta liittoutumisesta ei ollut
tässä humanitaarisen katsantokannan ja tietynlaisen sotilaallisen uhkakuvan välisessä
väittelyssä mukana, vaan keskustelun akselina oli yleismaailmallisen humanitaarisen
näkökulman ja kansallisen puolustuspolitiikan vastakkainasettelu.

Tutkimus on lähtenyt liikkeelle ulko- ja turvallisuuspolitiikka käsittelevässä
kirjallisuudessa (esim. Jakobson 1968; 1980; 1983, Törnudd 1982; Nokkala 2001)
esiintyvästä teemasta, jonka mukaan sanankäyttö ja sen tutkiminen on merkittävä
näkökulma ulkopolitiikan tutkimuksessa. Mielenkiintoinen jännite näyttää tässä
suhteessa syntyvän Penttilän (1988) väitöskirjaan, jossa hän kylmän sodan aikaista
Suomen puolustuspolitiikkaa tutkiessaan tekee eron julkilausumien ja käytännössä
harjoitetun “todellisen” puolustuspolitiikan välille esittämällä ajatuksen, että politiikan
määritelmien tai julistuksellisen elementin ja “todellisen” sisällön välinen suhde
saattaa olla ristiriitainen.13  Penttilän tutkimuksen argumentti siis oli, että politiikan
julistuksellinen osa (eli retoriikka) ja harjoitettu todellinen politiikka olivat hänen
aineistonsa kohdalla ristiriidassa, kun taas tässä väitöskirjassa korostetaan sitä, että
retoriikka on olennaisella tavalla yhteydessä harjoitettuun miinapolitiikasta, tai että se
itse asiassa on todellista harjoitettua miinapolitiikkaa.

Tällainen ontologisen eron tekeminen retoriikan ja valtion “todellisen” politiikan
välille on tämän tutkimuksen valossa ongelmallinen lähestymistapa. Ei kai voida
kieltää, etteikö Penttilän viittaama Suomen YYA-sopimuksen aikainen ulkopoliittinen
liturgia ollut aikanaan hyvinkin tärkeää ja “todellista” ulkopolitiikan harjoittamista
jota naapurimaissa seurattiin suurella mielenkiinnolla, vaikka se saattoikin mennä eri
suuntaan puolustusvoimien käytännön toiminnan kanssa. Itse asiassa voitaisiin väittää,
että kansainvälisessä politiikassa juuri tällainen retoriikan ja kannanottojen kautta
välittyvä “todellisuus” saattaa usein olla todellisempaa kuin jonkun asian fyysinen
tekeminen.14

13 Penttilä 1988b, 50.
14 Tämä ei tarkoita sitä, etteikö kylmän sodan tuottamissa poikkeuksellisissa olosuhteissa “sanojen”
ja “tekojen” välille saattanut kehittyä erikoislaatuinen suhde tai oma liturginen kielenkäyttö, jossa
kannanotoilla oli omintakeinen ja omaa logiikkansa noudattava suhde harjoitettuun politiikkaan.
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Selkeimmin tämän tutkimuksen omaksumaa konstitutiivista lähestymistapaa
edustaa aikaisemman tutkimuksen piirissä Nokkalan (2001) tutkimus. Vaikka se ei
varsinaisesti käsittele ulko- ja puolustuspolitiikan suhdetta, nivoutuu käsillä oleva
tutkimus Nokkalan ajatuksiin monellakin tapaa, joskin tietty rajanvetokin on paikallaan.

Väitöskirjassaan Nokkala kyseenalaistaa kirjallisuudessa vallinneen tulkinnan
puolustuspolitiikasta epäproblemaattisena turvallisuuspolitiikan osana. Hänen tulkin-
tansa kautta huomio kiinnittyy pikemminkin siihen, että sotilaspolitiikka on luonteeltaan
jatkuvasti rakentuvaa ja ytimeltään kiistanalaista; siten Nokkalan sotilaspolitiikan
tulkinnalla on vahvoja yhtymäkohtia kansainvälisen politiikan konstruktivistiseen
keskusteluun.15

Nokkalan edustama konstruktivistinen tulkinta politiikasta on tämänkin tutki-
muksen kannalta tärkeässä asemassa: myös henkilömiinojen kieltämiskysymyksessä
on ollut kysymys viime kädessä siitä, että sosiaalinen todellisuus ei ole itsestään selvä
tai annettu, vaan kulloinkin vallitseva tulkinta asioiden tilasta on seurausta erilaisten
kantojen kamppailusta. Tutkittaessa henkilömiinojen kieltämistapausta ja kahden
pohjoismaan miinaretoriikkaa käy ilmi, että joukkoviestimien tuottama tietynlainen
tulkinta miinasodankäynnin ongelmasta ja laajemmassa mielessä henkilömiinoista
kohtasi kahden valtion edustajien esittämän tulkinnan miinoista, joista toinen pää-
sääntöisesti myötäili sitä ja toinen oli sen kanssa ristiriidassa, kunnes vähittäinen
myöntymisprosessi alkoi. Näiden eri tulkintojen kohtaaminen, varsinkin kansainvälisen
julkisuuden ja Suomen hallituksen kantojen, näyttäytyy kamppailuna tai kilpailuna
siitä, kumpi tulkinta olisi vallitseva.

Toisaalta tämä tutkimus poikkeaa “täysiverisestä” konstruktivismista sen osalta,
että viime kädessä syy ja edellytys miinakysymykseen liittyneelle merkityskamppailulle
oli teknologia makrotason anonyyminä ja hallitsemattomana muutosvoimana, josta
puuttuvat tapahtumien keskiössä olevat voluntaristiset subjektit. Tämä on merkittävä
tulkintaero konstruktivismiin, koska sen puitteissa ajatellaan, että puhujat tuottavat
kulloinkin vallitsevan “poliittisen tilan”.16  Kuitenkin tämän tutkimuksen perusteella
monet retoriikan esittäjät puheessaan pikemminkin verifioivat tapahtuneen ja tuottavat
argumenttejaan jo tapahtuneen ja olemassa olevan tilanteen pohjalta siihen reagoiden.

15 Ks. Esim. Nokkala 2001a, 38–49.
16 Ks. Esim. Berger – Luckmann 1995, 1–2; 29–44; 65–81,vrt. Nokkala 2001a, 39–40.
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Tässä hyvin keskeisessä mielessä “poliittinen tila” luo konstruktivismille ominaisen
“identiteettikeskustelun” ehdot, eli teknologia ikään kuin edeltää konstruktivismia.

Toisaalta konstruktivistisen lähestymistavan soveltaminen miinakysymyksen
tarkasteluun sellaisenaan tuntuu ongelmalliselta myös siksi, että tutkimusaineisto ei
sovellu erityisen hyvin konstruktivismille ominaisten valtioiden tai puhujien identiteet-
tien kaltaisten asioiden pohtimiseen. Henkilömiinojen kieltämiseen liittyneiden
lausuntojen kaltaisesta varsin rajallisesta ja teknisten seikkojen leimaamasta aineistosta
syntyisi helposti ylitulkintoja, jos sen perusteella ryhdyttäisiin tekemään päätelmiä
Suomen tai Norjan “identiteetistä”.17

Kansainvälisen miinajulkisuuden ja kahden valtion retoriikan tarkastelu näyttää
siten olevan osoitus rakenteellisten tekijöiden, viestintäteknologian ja kansainvälisten
mediaprosessien, voimakkaasta vaikutuksesta valtioihin. Tämä ylhäältä ja alhaalta
käsin valtioiden asemaa heikentävä viestintäteknologian tuottama “rakenteellinen”
vaikutus ei avaudu puhtaasti konstruktivistisessa katsannossa mutta se ei myöskään
ole neorealismin puitteissa ymmärrettävä selittävä rakenne, vaan se tulee ymmärtää
sosiaalisena pelinä tai sosiaalisten sääntöjen joukkona. Viestintäteknologian mahdollis-
taman julkisuuden tuottamat paineet ilmenivät Norjan ja Suomen tapauksessa ennen
kaikkea poliitikkojen paineina toimia sen mukaisesti, mitä he pitivät kansalaisten
keskuudessa yleisesti hyväksyttynä menettelytapana. Miinajulkisuuden edustamalle
vaikutukselle oli ominaista yhtäältä kansalaisten tunteiden, normien ja arvojen ja
toisaalta päätöksentekijöiden poliittisen harkinnan – parhaan toimintatavan tai
retorisen strategian valinnan – ensisijaisuus.

Viestintäteknologia onkin erikoinen “rakenteellinen” voima. Se on ytimeltään
materiaalinen, mutta sen politiikan kannalta oleellinen vaikutus perustuu kognitiivisiin
ja psykologisiin prosesseihin viestimiä seuraavissa yksilöissä. Lisäksi yksilöiden
ympäristö, kulttuuriset taustat ja henkilökohtaiset ominaisuudet vaikuttavat vahvasti
heidän tapaansa käsitellä viestimien sisältöjä.

Tutkimus on ollut ekskurssi kansainvälisen julkisuuden voimaan ja sen tutkimiseen
aikamme maailmanpolitiikassa. Tätä kautta tutkimuksen tulokset kytkeytyvät tieteen-
alalla käytyyn keskusteluun valtioiden ja julkisuuden suhteesta. Persianlahden sodan
jälkeen kansainvälisen politiikan ja mediatutkimuksen alalla on julkaistu runsaasti
kirjallisuutta, jossa on korostettu voimakkaiden maailmanpolitiikan toimijoiden
kykyä ohjailla ja manipuloida kansainvälistä julkisuutta omien päämääriensä edistä-

17 Ks. Esim. Jepperson – Wendt – Katzenstein 1996.
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miseksi. Yhteistä näille tulkinnoille on ollut, että viestintäteknologia esitettiin ennen
kaikkea voimakkaiden valtioiden (tai muiden toimijoiden) vallankäytön ja hallinnan
välineenä.18  Jälkimodernista näkökulmasta tällaisen tulkinnan on esittänyt esimerkiksi
James Der Derian.19

Kansainvälistä henkilömiinojen kieltämiseen johtanutta prosessia 1990-luvulla
voidaan kuitenkin lähestyä esimerkkinä joukkoviestimien päinvastaisesta asemasta
aikamme maailmanpolitiikassa: valtioiden näkökulmasta nykyaikaisen viestintätekno-
logian kehitys voi myös johtaa siihen, että niiden toiminta käy ajankohtaisissa
poliittisissa kysymyksissä entistä alttiimmaksi julkisuuden paineille, jolloin syntyy
tilaa valtioiden kannalta hallitsemattomille kehityskuluille. Kahden pohjoismaan ja
erityisesti Suomen tapaus konkretisoi tätä mahdollista kehityskulkua.

Tämän tutkimuksen perusteella oman aikamme poliittisen tilan keskeiseksi
piirteeksi tulee teollisuusmaissa uudenaikaisen viestintäteknologian yleisölle tuottama
voimakas tunneperäinen kokemuksellisuus, johon liittyy läheisesti teknologian tuottama
välitön läsnäolon tunne maailmanpolitiikan tapahtumissa. Tunneperäinen kokemuk-
sellisuus ja suoran läsnäolon tunne ovat yleisiä viestintäteknologian kehitykseen
liittyviä prosesseja, eli voi sanoa, että ne pätevät yleisesti kansalaisten tavassa kokea
kaikenlaisia ajankohtaisia kysymyksiä ja maailmanpolitiikkaa. Yhdessä ne ovat omiaan
tuottamaan ikonisuudeksi kutsutun merkkiteoreettisen suhteen kansalaisten ja
maailmanpolitiikan tapahtumien välille.

Ajankohtaisiin kysymyksiin liittyvän kontrollin ytimessä on valtion tai muiden
tahojen kyky hallita sitä, millaista tietoa maailmanpolitiikasta tulee kotimaan julkiseen
keskusteluun. Harvempien julkisuutta tuottavien toimijoiden olosuhteissa julkisuus
on luonteeltaan keskitetympää ja siten hallitumpaa ja ikään kuin alttiimpaa jonkun
toimijan harjoittamalle kontrollille.

Viestintäteknologian kehitys ei ole automaattisesti omiaan vähentämään mahdolli-
suuksia viestimien sisällön kontrolliin esimerkiksi valtioiden taholta. Päinvastoin,
tehokas ja tunteisiin voimakkaasti vaikuttava media keskitetyissä käsissä on omiaan
lisäämään kontrollin mahdollisuuksia. Viestintäteknologian miniatyrisoituminen on
kuitenkin olennainen kontrollin mahdollisuuksia heikentävä kehityskulku. Poten-
tiaalisen julkisuuden tuottajien joukon laajenemisen takia julkisuus on omiaan
pakenemaan ylipäätään valtion tai jonkun muun kontrollista käyden luonteeltaan

18Ks. esim Sharkey 1992; Taylor 1992; Luostarinen 1994.
19 Ks. Der Derian 1992.
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entistä hallitsemattomammaksi. Kun tähän henkilömiinoihin liittyneen julkisuuden
tapauksessa lisätään teknologian tuottama affektiivisuuden lisääntyminen oli
seurauksena emotionaalisesti voimakas mutta yksittäisten toimijoiden hallinnan ulko-
puolella oleva kehityskulku.

Kuten sanottu viestintäteknologian hallitsemattomuuden lisääntyminen ei
välttämättä ole vallitseva suuntaus aikamme maailmanpolitiikassa (päinvastaisestakin
kehityksestä on merkkejä), mutta se selittää miinatapausta osuvasti. Näin ollen
yksioikoiset tulkinnat viestintäteknologiasta joko voimakkaiden toimijoiden vallan-
käytön välineenä tai yhä paranevien kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien tuottajina
eivät ole tämän tutkimuksen valossa perusteltuja, vaan viestintäteknologia voi aikamme
maailmanpolitiikassa saada monenlaisia rooleja. Teknologia on tuonut maailman-
politiikan lähellemme, mutta kysymykseen siitä, ketkä sitä hallitsevat tai valitsevat
milloinkin sen sisällön ei ole olemassa yhtä, kaikissa tilanteissa pätevää vastausta:
siinä on kansalaisten ja valtioiden välisen suhteen valossa samanaikaisesti läsnä sekä
“kontrollin” että “hallitsemattomuuden” potentiaali.20

Lopuksi pari sanaa tutkimusmenetelmästä ja sen sovellettavuudesta. Kansainvälisen
julkisuuden vaikutuksen tutkiminen valtioiden toiminnassa, tai oikeammin perustel-
tujen tulkintojen tuottaminen tästä ilmiöstä, on vaikeaa. Tutkimuksessa tätä ongelmalli-
suutta on lähestytty ensisijaisesti merkkiteoreettisten apuvälineiden avulla tukemalla
analyysiä Norjan ja Suomen ulkopoliittista traditiota käsittelevällä aineistolla ja
jossakin määrin myös asiantuntijahaastatteluilla.

Menetelmällisesti tutkimusta voi arvioida luonnehtimalla sitä lähestymistavaksi,
jolla voidaan tutkia systemaattisesti tapaa, jolla julkisuus ilmenee erilaisissa teksteissä.
Tilannekohtaisesti sovellettuna tällainen lähestymistapa antaa välineitä myös muun-
laisiin sovelluksiin.

Tutkimuksessa käytetty metodi saattaa auttaa parhaiten juuri erilaisten tekstien
lotmanilaisen “äänensävyn” esiin nostamisessa. Esimerkiksi tämän tutkimuksen valossa
pelkästään avoimien teknologiaan tai julkisuuteen kohdistuvien viittausten havaitse-

20 Tämän keskustelun pohjalta avautuisi kenties mahdollisuus tyypitellä muutamia viestintätekno-
logiatulkintoja aihetta käsittelevästä kirjallisuudesta. Tällaisia olisivat ensinnäkin perinteinen “liberaali”
tulkinta viestintäteknologiasta salattujen asioiden paljastajana ja tiedon ja totuuden edesauttajana, jota
edustavat esimerkiksi Sproutit, toiseksi vaikkapa Der Derianin ja Luostarisen edustama “machia-
vellilainen” tulkinta, jossa viestintäteknologia näyttäytyy vallankäytön ja harhauttamisen välineenä sekä
edelleen tässä tutkimuksessa esille tuotu “hallitsematon” näkökulma, jossa puolestaan korostuu
toimijoiden toissijainen asema ja teknologian anonyymi luonne.
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minen retoriikasta ei antaisi kovinkaan hyvää kuvaa sen kokonaisvaltaisesta responsiivi-
suudesta suhteessa julkisuuteen, sillä tällöin jää huomiotta puheiden “väritys” tai
“äänensävy”, joka toimii viitteenä käsiteltävän aiheen latautuneisuudesta ja siitä
taustasta, jota vasten argumentointia esitetään. Esimerkiksi Suomen tapauksessa
puheissa ei ole juuri ollenkaan avoimia viittauksia teknologiaan ja julkisuuteen, joten
siitä ei olisi saanut paljoakaan irti ilman tekstianalyyttisen lähestymistavan käyttöä.
Samasta syystä on vaikea nähdä, miten esimerkiksi kvantitatiivisia menetelmiä olisi
voinut tarkoituksenmukaisesti soveltaa valitun tutkimusongelman käsittelyssä.

Peirceläis-lotmanilainen menetelmä soveltuu paremmin puhunnan ikonisuuden,
sen yksilöllisten piirteiden ja yleisten tendenssien osoittamiseen kuin eksaktiin
määrälliseen analyysiin, josta saatavat tulokset jäävät menetelmällä selvemmin viitteel-
lisiksi.

Toisaalta retoriikan analysoinnissa käytetty sisällön neljään ulottuvuuteen perus-
tuva lähestymistapa näyttää olevan helpommin vietävissä erilaisiin aineistoihin. Tällöin
kansainvälisten kysymysten problematiikka tulee myös laajemmassa mielessä analyyt-
tisesti tarkasteltavaksi ja ulkopoliittinen retoriikka avautuu systemaattiselle tarkastelulle
ja toimijaprofiilien rakentamiselle. Konkreettisin hyöty nelikenttä-lähestymistavasta
on kaiketi silloin, kun tavoitteena on vertailla eri toimijoiden samaa aihepiiriä
käsitteleviä kantoja.

Näillä rajoituksilla tutkimusmenetelmä toimii kontribuutiona poliittisen retoriikan
tutkimukselle nostamalla esille lähestymistavan, jolla retoriikan syntyyn vaikuttaneita
tekijöitä voidaan vastaavanlaisissa tapauksissa tutkia. Usein retoriikan tutkiminen
politiikassa rajoittuu argumentoinnin retorisen elementin tutkimiseen jolloin huomio
kiinnittyy sanotun sisällön analyysiin. Vaikka tällainen poliittisen retoriikan sisällön
tulkitseminen onkin tärkeää, pitäisi huomiota kuitenkin kiinnittää myös politiikan
systeemitasoon eli siihen, miksi kulloiseenkin retoriikkaan on päädytty ja mitkä
tekijät ovat tehneet retoriikasta sellaista kuin se on. Tässä suhteessa käyttämäni
lähestymistapa täydentää retorista tutkimussuuntausta nostamalla esille toimijatason
ohella laajempia kansainvälisen politiikan rakenteita. Poliittinen retoriikka sisältää
kokemuksellisia elementtejä. Kuvaa, puhetta ja näiden suhdetta voidaan analysoida
tämän kokemuksellisuuden kautta.21

21 Poliittisen retoriikan tutkimuksesta ks. esim. Palonen – Summa 1996; Korhonen 1998 ja Kuusisto
1999.
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– – –

Kahden pohjoismaan miinapolitiikan perusteella tehdyt päätelmät mediaprosessien
ensisijaisuudesta valtioiden omaehtoisuuteen nähden ovat yleistettävyydeltään rajallisia,
mutta on houkuttelevaa nähdä niissä tiettyä suuntaa-antavuutta. On totta, että turvalli-
suuspolitiikan alueella henkilömiinatapaus on kaikkinensa edustanut pikemminkin
poikkeuksellista kuin tyypillistä asiain kulkua. Norjalais-suomalaisen miinaretoriikan
tutkiminen ei ole myöskään osoittanut, että valtioiden ulkopolitiikka olisi olennaisella
tavalla muuttunut alttiiksi julkisuuden paineille tai että julkisuus saisi ne muuttamaan
aseisiin perustuvaa turvallisuuden etsimistään: jää aiheelliseksi kysyä, oltaisiinko
Norjassa tai Suomessa esimerkiksi valmiita luopumaan jostakin keskeisemmästä
asetyypistä pelkän kansainvälisen julkisuuden paineen takia.

Toisaalta vielä 1990-luvun alussa henkilömiinojen kieltämistä tavoitelleisiin
henkilöihin ja järjestöihin suhtauduttiin enimmäkseen hyväntahtoisen epäuskoisesti
ja muutamaa vuotta myöhemmin maailman valtiot totesivat yksimielisinä, että henkilö-
miinat ovat täysin hyväksyttävä sodankäynnin väline, joten odottamattomia käänteitä
näyttää maailmanpolitiikassakin silloin tällöin tapahtuvan.

Ainakin henkilömiinojen kansainvälisessä kieltämisessä nykyaikaisen viestintä-
teknologian mahdollistamalla julkisuudella on ollut suuri osuus. Henkilömiinakysy-
myksen käsittely norjalais-suomalaisen miinaretoriikan valossa näyttääkin antavan
viitteitä siitä, että viestintäteknologian kehitys ja sen mahdollistama julkisuus ovat
johtaneet poliittisen auktoriteetin uudelleenjakautumiseen, jossa valtiot ovat menettä-
neet asemaansa ajankohtaisten asioiden tulkitsijoina ja mahdollisuuksia ja vastuuta
kasautuu yhä enemmän yksilön harteille.

Henkilömiinatapauksen seuraaminen Norjan ja Suomen kannalta näyttää ensi
vaikutelmalta tarjoavan kaksi melko paljon toisistaan poikkeavaa tarinaa. Ulkopoliitti-
sen perinteensä mukaisesti Norja osallistui epäinhimillisen sodankäynnin kansainväli-
seen kieltämiseen vetoamalla erityisesti miinaongelman eettiseen ja humanitaariseen
ulottuvuuteen. Toisenlainen tarina näyttää tulevan vastaan Suomen kohdalla, joka
vaikeasti yhteensovitettavien vaatimusten takia ajautui oloissaan poikkeuksellisen
diplomaattisen paineen ja enimmäkseen kielteisen kansainvälisen huomion kohteeksi.

Retoriikan tarkemman analyysin kautta kuitenkin paljastuu, että kahden maan
tapaukset eivät poikkeakaan toisistaan niin olennaisesti. Tutkimuksessa käytetyn
lähestymistavan välityksellä maailmanpolitiikan rakenteelliset voimat, kansainväliset
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mediaprosessit nousevat esiin retoriikan ja laajemmassa mielessä harjoitetun miina-
politiikan merkittävinä vaikuttajina molempien maiden kohdalla. Loppujen lopuksi
suhteessa kansainväliseen miinajulkisuuteen kahden maan väliset yhtäläisyydet ovatkin
suurempia kuin niiden väliset eroavaisuudet.
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SUMMARY

Echoes of War

Norwegian and Finnish Landmine Rhetorics as

Reflectors of International Media Processes 1995–2001

The thesis discusses the relationship between governmental foreign policy and
international publicity made possible by modern communication technology. This
takes place by studying the political rhetoric of two Nordic countries, Norway and
Finland, taking place between the years 1995 and 2001 and relating to the question
of banning the anti-personnel landmines in the light of the international publicity
related to the landmine question. The primary research question is how and to what
extent Norwegian and Finnish government’s landmine rhetoric has been responsive to
international landmine publicity. On the basis of this, it is sought to estimate, what is
the relationship between the pressures of international media processes and autonomy
in the two states’ land mine policies: have their landmine policies been in the first
place an autonomous tool of foreign policy, or, would it be more appropriate to say
that they have been responsive to international media processes?

The general background of the thesis is a discussion of the role of communications
tehcnology in world politics. It is suggested that the notion of political space, which
can be presented in terms of “Theatre” and “Performance” is a useful concept to
discuss the Communications Revolution in international relations. The earlier politial
space, the “Theatre of world politics”, was made possible by rapid flow of information,
initiated by the wireless telegraph in 1850s. In the “Theatre of world politics”, the
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relationship between citizens and world politics was mediated and in this sense
symbolic; although the prevailing communication technology made it possible to
communicate rapidly between great distances, it did not produce feelings of personal
involvement among the audience.

The latter and present political space, the “Performance of world politics” has as
its basis the very thing the “Theatre” lacked. Modern communication technology,
initiated by live television broadcasts in the 1960s and continued by smaller and
cheaper technology, such as the Internet, have an element of pesonal involvement at
their core. That’s why the new relationship between world politics and the audience
becomes direct, or iconic. From the point of view of states it also becomes increasingly
out-of-contol, because it is not any more possible to regulate the stream of images
produced by hugely expanded communication technology.

In the thesis, the rhetorical statements produced by Norway and Finland are
studied in the light of the pictorial material produced by, firstly, four landmine-
interested non-governmental actors on their internet homepages (The International
Campaign to Ban Landmines, The International Committee of the Red Cross, The One
World Organization and The Mines Action Canada), and, secondly by four internationally
known magasines: Time Magazine, Newsweek International, Der Spiegel and Le
Point. The landmine-related pictures produced by these actors are interpreted as
semiotic signs as presented by C.S. Peirce. In Peircean sign system, the most significant
feature of any pictorial material is its potential iconic nature; that is, its ability to create
visual and emotional experience in the mind of the person looking at the picture. In
this case, these landmine pictures are understood as providing an iconic experience
of landmine-related warfare and its consequences.

The textual material studied in the thesis, is the relevant Norwegian and Finnish
landmine-related argumentation from the years 1995–2001, comprising of 25 speeches
or statements (of which 13 are Norwegian, and 12 Finnish). This Norwegian and
Finnish landmine argumentation is also studied from the point of view of its iconic
dimension. The theoretical framework with this textual material has been Juri
Lotman’s sign theory. According to Lotman, any symbolic material, such as words or
texts, always entails a primary iconic dimension, which we tend to understand
emotionally before we actually interpret its meaning. Understood from this point of
view, the visual and verbal elements of speech are closely connected. With the help of
these operations, both the pictorial material of the anti-landmine Internet sites and the
journals mentioned as well as political rhetoric contain a common iconic level
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through which it becomes possible to scrutinise the appearance of pictoral material
in the rhetoric.

The analytical tool with which the publicity’s impact on political rhetoric is
approached, is a four-dimensional model based on institutional, normative, ethical
and rational elements of the rhetorical arguments. This way, it becomes possible to
distinguish comparable but still original “national profiles” for Norway and Finland
in respect to the landmine issue.

The main finding of the study is that notwithstanding the their pratically opposite
positions on the landmine question, both the Norwegian and Finnish government’s
landmine rhetoric seem to be in many ways and widely responsive in relation to
communications technology and the publicity made possible by it. It thus can be stated
on the basis of this material, that the thesis proves the considerable influence of
international publicity on the respective countries’ landmine argumentation and thus
on their landmine policies.

However, the national characteristics of the two states studied are visible in the
sense that in the Norwegian landmine policy there was an element of autonomy while
it was at the same time responsive to public pressures. Still, the observation that a
strong element of responsiveness exist in Norwegian policy is of such importance, that
one can judge the Norwegian landmine policy to be primarily responsive and only
secondarily autonomous. In the case of Finland, the main feature has been
responsiveness without autonomy.

The international publicity has considerably affected the way the two countries
spoke about the landmine question. The study of their responsiveness has shown, that
the two countries’ landmine argumentation reflects in many ways the contents of the
media material related to landmines. It also reflects the target audience’s, the general
public’s, media based way of understanding world politics. From this presence of
landmine publicity in the respective governments’ language goes an inseparable
connection to landmine publicity’s power in the contents of the countries’ actual
policies.

The significance of these observations is increased by the fact that during the time
period studied, Norway and Finland represented practically opposite points of view
regarding the question of how the landmine question should be solved. Still, both
showed remarkable signs of being very similar manner responsive to international
publicity.
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The considerable impact of international publicity on Norway’s and Finland’s
landmine policies also serves as an example of how the international mediaprocesses
can affect state’s security and defence policies, which, up till these days, have been only
mildly responsive to public pressures. In the history of the two studied countries, the
landmine case has been the first time, when public pressures, originating from non-
governmental and individual levels, have affected their security policies.

To conclude, the study of landmines in the light of Norwegian and Finnish rhetoric
suggests, that the development of communication technology and the publicity made
possible by it, have led to a re-allocation of political authority, in which states have lost
their ability to be the leading interpretators of topical issues. Consequently, as the
individuals comprising the general public seem to transfer from plain receiving
objects to genuine actors of world politics, the thus far rather neglected role of the
individual should be given more attention in the study of International Relations.




