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Tutkin pro gradu-työssäni Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehitystä kiinnittämällä huomioni
Euroopan unionin vaikutukseen kansallisen politiikan linjauksissa. Tarkoitukseni on eritellä EU-
Suomen linjaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa niin alueellisissa kuin globaaleissa kysymyksissä.
Vaikka Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvää toimintaa kansainvälisessä yhteisössä
määrittävät muutkin viiteryhmät (lähinnä YK, ETYJ ja NATO), rajaan aihealueen koskemaan vain
ja ainoastaan Euroopan unionia ja sen vaikutuksia Suomen linjauksissa.

Tutkimuksen kohteeksi olen valinnut kaksi kautta pääministerinä toimineen Paavo Lipposen
sellaiset puheenvuorot, joissa hän käsittelee Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa
eurooppalaisessa viitekehyksessä. Pääministeri Lipposen puheiden valinta perustuu tietyn poliittis-
historiallisen jakson erityispiirteisiin, joita ovat erityisesti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan
liittyvien ympäristötekijöiden murros sekä pääministerin valtiosääntöoikeudellisen aseman muutos.
On tärkeää myös muistaa, ettei pääministerin persoonan vaikutusta tule sulkea pois. Näin siksi,
koska 1990-luvun valtiosääntöoikeudellinen kehitys jätti jossain määrin avoimeksi ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa koskevan vallanjaon, mikä puolestaan antoi keskeisille toimijoille
mahdollisuuksia määritellä oma liikkumatila kyseisen politiikkasektorin kohdalla.

Pääministeri Paavo Lipposella oli edellä mainittujen, tiettyyn ajanjaksoon kuuluvien,
erityispiirteiden johdosta varsin merkittävä rooli Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.
Erityisesti Suomen linjan määrittelyssä hänelle avautui keskeinen rooli. Lipposen puheiden
analyysin perusteella voidaan selvittää niitä elementtejä, joiden varaan Suomen ulko- ja
turvallisuuspolitiikkaa rakennettiin vuosina 1995–2003. Tutkimuksellisesta näkökulmasta johtuen,
en kuitenkaan ensisijaisesti ymmärrä Lipposen määritelmiä annettuina kuvina todellisuudesta, vaan
käsittelen niitä sosiaalisen maailman tuotoksina, joiden tehtävä on muokata ihmisen luomaa
sosiaalista rakennelmaa; Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Politiikan tutkimuksen kohdalla
määrittelyprosessit kytkeytyvät myös vallankäyttöön. On kyse yhtäältä valta-aseman suomasta
mahdollisuudesta tehdä määrityksiä, mutta toisaalta myös tarpeesta pitää lausumat sellaisina, että
vallankäyttö koettaisiin legitiimiksi.

Valitsemani näkökulma ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan edellyttää tietynlaista tutkimusvälineistöä.
Tutkimukseni teoreettis-metodologinen viitekehys kostuu kolmesta eri suuntauksesta. Lähtökohtana
teoreettiselle ymmärrykselle on sosiaalisen konstruktionismin perusoletus todellisuuden
sosiaalisesta rakentumisesta, jolloin ihminen ymmärretään kielen avulla maailmaansa
muokkaavaksi olennoksi. Kielen avulla ihminen tuottaa merkityksiä, jolloin esimerkiksi poliitikon
puheita kansallisista tai kansainvälisistä olosuhteista ei nähdä pelkästään todellisuuden kuvina, vaan
pikemminkin sen rakennuselementteinä. Jotta sosiaalisen konstruktionismin teoria voitaisiin
operationalisoida, tarvitaan varsinainen tutkimusvälineistö. Käytän tutkimuksessani metodeina



diskurssianalyysiä sekä Chaïm Perelmanin argumentaatiotutkimusta. Näiden välineiden avulla
pystyn analysoimaan pääministeri Lipposen puheita valitsemani näkökulman edellyttämällä tavalla.
En kuitenkaan ymmärrä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa pelkästään vapaasti muokattavana
sosiaalisen rakennelmana, vaan kokonaisvaltaisena ilmiönä, jossa vaikuttavat myös materiaaliset
lainalaisuudet. Ei tule myöskään unohtaa, että tämän päivän politiikka selittyy poikkeuksetta eilisen
teoilla, jolloin poliittis-historiallinen kehitys on aivan oleellinen tekijä myös ulko- ja
turvallisuuspolitiikan kohdalla.

Analyysin perusteella olen tunnistanut pääministeri Paavo Lipposen puheista kaksi eri
merkitysjärjestelmää, jotka olen nimennyt Muuttunut maailma-diskurssiksi sekä Yhteisyö ja vastuu-
diskurssiksi. Nämä kaksi diskurssia rakentuvat toisiinsa sidoksissa olevista teemoista, joiden kautta
pääministeri määrittelee Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja sen ympäristötekijöitä. Lipposen
keskeinen viesti on, että Euroopan ja koko kansainvälisen järjestelmän muutos vaatii uusia
ajattelutapoja sekä toimintamalleja. Suomalaisille tämä merkitsee tiivistä sitoutumista yhteisiin
eurooppalaisiin arvoihin ja toimintalinjauksiin. Jäsenyys Euroopan unionissa merkitsee Lipposen
mukaan sitä, että Suomi on tiiviisti mukana ratkomassa niin alueellisia kuin globaaleja
turvallisuuskysymyksiä. Perusviesti myös on, että Euroopan unioni on vahvistanut Suomen
turvallisuutta. Pääministeri Lipposen argumentaatiota voi analyysin perusteella pitää sinällään
sangen yhdenmukaisena, joskin hänen perusteluissaan on paikoin ristiriitaisuuksia sekä puutteita.
Lipposen linjauksia tulee tarkastella murroskauden puheenvuoroina, joiden tavoitteena oli muokata
käsityksiä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusteista.
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1. JOHDANTO

1.1. TUTKIMUSHYPOTEESI

Viisaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan on joskus sanottu olevan tosiasioiden tunnustamista.

Epäilemättä tässä on perää, sillä eiväthän valtiot voi hoitaa ulkosuhteitaan täysin mielivaltaisesti –

ainakaan kovin pitkäkestoisesti. Rajat tulevat vastaan sitä nopeammin, mitä pienemmästä valtioista

on kyse. Onko kyse kuitenkaan pelkästään annetuista tosiasioista, kuten vaikkapa maantieteen

rautaisista laeista, jotka vaikuttavat luonnonvoimien tapaan yksittäiseen ihmisyhteisöön, joka

toteuttaa suurta käsikirjoitusta vailla mahdollisuutta oman tahdon toteutumiseen. Voivatko

maantieteen rautaiset lait murtua? Muuttuvatko pelin säännöt koskaan?

Suomen liittyminen Euroopan unioniin vuoden 1995 alusta merkitsi maan kannalta mullistuksia

pelin säännöissä ja pelaajissa. Muutamaa vuotta aikaisemmin tapahtunut kaksinapaisen

maailmanjärjestyksen murros merkitsi myös, että koko pelikenttä koki muodonmuutoksia

merkittävällä tavalla. Eipä siis ihme, että pienen Suomenkin tuli vaihtaa strategiaa sekä tehdä

muutoksia kokoonpanoissa. Tarvittiin uutta näkemystä siitä, miten maa menestyisi uudessa

asetelmassa. Kollektiivin nimeltä Suomi tarvitsi löytää johtajiensa avulla uusi minuus

ulkosuhteissaan, koska vanhat opit puolueettomuudesta, maantieteestä tai suurvaltojen legitiimeistä

turvallisuusintresseistä eivät enää sopineetkaan sapluunaan. Kyse oli varmasti myös sijainnin

uudelleenmäärittämisestä idän ja lännen välillä, mutta myös siitä, mitä Suomen tulisi jatkossa olla.

Mitkä olisivat maan ulkosuhteiden elementit uudessa asetelmassa?

Suomen kytkeytyminen eurooppalaiseen integraatioon merkitsi kansallisella tasolla muutoksia

keskeisten toimijoiden vallanjakoon. Myös ulko- ja turvallisuuspolitiikan kannalta tällä muutoksella

oli merkitystä, sillä presidentin rinnalle merkittäväksi yksittäiseksi toimijaksi nousi pääministeri,

jonka asema tuli vahvaksi juuri Eurooppa-politiikan kohdalla. Päällekkäisyydet perinteisen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan sekä Euroopan unioniin puitteissa harjoitetun unionin yhteisen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan välillä mahdollistivat myös pääministerille mahdollisuuden asemansa

lujittamiseen. Tämä kuitenkin edellytti pääministerin persoonalta kykyä ja halua vahvaan

johtajuuteen. Vuosina 1995–2003 pääministerinä toiminutta Paavo Lipposta voidaan tarkastella

tällaisena vahvana poliittisena johtajana, joka osallistui Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen

linjan määrittelyyn erityisesti siltä osin, kun kyse oli Suomen toiminnasta osana eurooppalaista

viitekehystä. Tällä viittaan tarkemmin ilmaistuna Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja
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turvallisuuspolitiikkaan, johon Suomi sitoutui liittyessään unioniin. Pääministeri Lipposella olikin

seuraavina kahdeksana vuotena merkittävä rooli uuden linjan määrittelemisessä, mitä jäsenyys

unionissa edellytti. Uuden linjan määrittely oli poliittiselle johdolle välttämätöntä. Vanhat totuudet

oli korvattava uusilla, koska maailma ympärillä oli muuttunut. Myös Paavo Lipponen osallistui

tähän muokkausprojektiin, visioidessaan EU-Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa niin

kansainväliselle yhteisölle kuin omalle kansalleen. Hänen oli keskeisenä poliittisena johtajana

kerrottava muulle maailmalle, miltä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka näytti EU-jäsenyyden

oloissa. Hänen oli samalla vakuutettava muille EU-maille, että Suomi osoitti olevansa sitoutunut

niihin velvoitteisiin, joita jäsenyys poliittisessa yhteisössä edellytti. Hänen tuli myös vakuuttaa

Suomen kansa siitä, että uusi suunta ja sen sisältämät elementit olivat hyväksi kansakunnalle.

Tämän tutkimuksen mielenkiinnon kohteet voidaan edellä esitetyn perusteella tiivistää neljään eri

osa-alueeseen. Näitä ovat 1) yksittäinen poliittis-historiallinen vaihe Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan kehityksessä, 2) pääministerin aseman korostuminen ulko- ja

turvallisuuspolitiikassa, 3) Paavo Lipponen poliittisena toimijana ja 4) poliittinen johtajuus.

Tällainen jaottelu pitää kuitenkin edelleen jalostaa tutkimuskysymyksiksi, jotta voitaisiin tutkia

pääministeri Paavo Lipposen ulko- ja turvallisuuspoliittisia määrityksiä eurooppalaisen

viitekehyksen osalta.

1.2. TUTKIMUSKYSYMYKSET

Lähtökohtien pohjalta olen rakentanut kolmiosaisen tutkimustehtävän, jonka puitteissa asetan

tehtäväkseni vastata seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1. Miten Paavo Lipponen määritteli pääministerinä toimiessaan Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan suhdetta Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja

turvallisuuspolitiikkaan?

2. Minkä tyyppisiä argumentatiivisia keinoja pääministeri Lipponen hyödynsi

määrittelyn yhteydessä?

3. Miten tehdyt määritelmät rakentavat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa?



3

1.3. TUTKIMUKSEN RAKENNE

Olen rakentanut tutkimukseni niin, että luvut kaksi (2. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan

murros: viitekehyksen ja poliittisen johtajuuden uudelleenjärjestelystä) ja kolme (3. Suomen ulko-

ja turvallisuuspolitiikan kehittyvä omakuva) toimivat tutkielmaa taustoittavina kehyksinä, joiden

tehtävä on sitoa tämä työ niin poliittis-historialliseen kuin teoreettis-metodologiseen viitekehykseen.

Historiallisen kontekstin tarkastelu auttaa ymmärtämään tutkimuksen kohteena olevan politiikan

muutosta. Historiallinen kehitys kun selittää paljolti tämän päivän politiikkaa. Tätä tehtävää varten

on tarkoitettu tutkimuksen toinen luku, jonka puitteissa käyn läpi aiheen kannalta relevanttia

poliittis-historiallista kehitystä. Luvussa erittelen Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan murrosta

niin viitekehyksen kuin erilaisten institutionaalisten muutosten puitteissa. Viitekehyksen suhteen

tarkastelen Suomen muutosta YYA-Suomesta EU-Suomeen. Institutionaalisten muutosten kohdalla

paneudun tutkimuksen aiherajausta noudattaen pääministerin aseman muutokseen.

Kolmannessa luvussa tehtäväni on rakentaa tutkimuskysymysten edellyttämää teoreettis-

metodologista esiymmärrystä. Tässä luvussa erittelen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhdetta

identiteetin käsitteeseen. Luvun myötä huomio kääntyy rakenteista kohti toisenlaista tapaa

hahmottaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Esiymmärryksellä viittaan tässä yhteydessä tietyn

teoreettisen näkökulman rakentamiseen, tutkittaessa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa.

Vaikka rakenteiden analysointi onkin tärkeää ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehitystä tutkittaessa,

on juuri kolmannen luvun myötä avautuva maailma tämän tutkimuksen ydinaluetta.

Kolmannen luvun jälkeen siirryn tutkimusvälineistöä käsittelevään neljänteen lukuun, jossa

rakennan tutkimuskysymysten ja kolmannen luvun esiymmärryksen pohjalta tutkimusvälineistön.

Se pohjautuu sosiaaliseen konstruktionismiin, diskurssianalyysiin sekä Chaïm Perelmanin

argumentaatiotutkimukseen. Näistä ensin mainittu on pikemminkin teoreettinen kehys kuin

varsinainen menetelmä, jolla pelkästään voitaisiin tutkia aineistoa. Sosiaalisen konstruktionismin

käsittely on kuitenkin paikallaan, koska varsinaiset metodit (diskurssianalyysi ja

argumentaatiotutkimus) perustavat lähtökohtansa sosiaalisen maailman olemassaoloon ja

muokkaamiseen. Viidennen luvun tehtävänä on puolestaan esitellä ja perustella tutkimuksessa

käytettävä aineisto, joka koostuu niistä pääministeri Paavo Lipposen puheista, joissa hän käsittelee

Euroopan unionin merkitystä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Varsinainen analyysi

tapahtuu seuraavassa, kuudennessa luvussa. Tutkimuksen päättää seitsemäs luku, jossa teen
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loppuyhteenvedon tutkimuksesta pohtimalla eri viitekehysten suhdetta omaan analyysiin sekä

esittelen tutkimustulokset vastaamalla edellä esitettyihin kolmeen tutkimuskysymykseen.
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2. SUOMEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN MURROS:
VIITEKEHYKSEN JA POLIITTISEN JOHTAJUUDEN
UUDELLEENJÄRJESTELYSTÄ

2.1. JOHDANTO

Vaikka tämä tutkimus operoi sosiaalisen konstruktionismin määrittämässä sosiaalisessa

todellisuudessa, ei se tarkoita materiaalisen maailman hylkäämistä ja merkityksettömäksi tekemistä.

Usein toistetun – ja ehkä juuri siksi tärkeän – toteamuksen mukaan politiikkaa ei tehdä tyhjiössä.

Myöskään ulko- ja turvallisuuspolitiikan teko ei voi olla täysin vapaa tietystä ajallisesta

toimintaympäristöstä ja sen institutionaalisista rakenteista. Edellä mainitut tekijät säätelevät –

rajoittavat ja/tai mahdollistavat – poliittista toimintaa, jolloin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei

voida käsittää pelkkänä sosiaalisena konstruktiona, vailla ajan, paikan tai materian vaikutuksia.

Käsillä olevan luvun tehtävä on luoda katsaus siihen toimintaympäristöön, jossa Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikkaa on tehty aiemmin ja tehdään nykyisin.

Aloitan katsauksen keskittymällä historialliseen toimintakenttään ja sen puitteisiin. Peruste

katsaukselle on hyvin yksinkertainen. Ei voida puhua jonkin ilmiökentän – tässä yhteydessä ulko- ja

turvallisuuspolitiikan muutoksesta, ellei ole selvyyttä lähtökohdista. Jos ajatellaan Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan eurooppalaistumista, on määriteltävä lähtökohta ts. aiempi vaihe.

Lähtökohtien käsittelyn jälkeen siirryn tutkailemaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan

eurooppalaistumisen syntyä ja institutionaalista nykytilaa. Näiden suhteen paneudun keskeisiin

ajallisiin vaiheisiin kuin myös institutionaalisiin elementteihin, joiden myötä Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan doktriini1 on eurooppalaistunut. Näiden vaiheiden ja tekijöiden käsittely

muodostaa vastinparin aiemmin käsitellyille vaiheille ja rakenteille Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikassa. Tällöin voidaan muodostaa kokonaiskuva politiikanteon puitteiden

muutoksesta. Luvun viimeisessä osiossa paneudun Suomen pääministerin asemaan ulko- ja

turvallisuuspolitiikassa. Tarkastelu on suorastaan välttämätön tutkimuksen kannalta, sillä sen

keskeinen tehtävä on perustella se, miksi juuri pääministeri ja hänen harjoittama politiikanteko on

1 ”Doktriini selittää todellisuutta ja hahmottaa toimintalinjaa. Doktriini on kokonaisuus, järjestelmä, jossa
kannanotto ja maailmankuva ovat keskinäisessä vaikutussuhteessa. Todellisuudesta tuleva tieto siivilöityy
päätöksentekijöiden mielikuvien läpi, ennen kuin siitä muodostuu virallinen doktriini. Se puolestaan määrää
tavalla tai toisella ratkaisun tai toiminnan sisällön. Kannanotto on muille toimijoille osoitettu viesti, joka pyrkii
osoittamaan, miten valtio toimii eri tilanteissa tai suhtautuu erilaisiin ehdotuksiin.”(Möttölä 1993, 67.)
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tutkimuksen arvoinen. Se antaa vastauksen siihen, miksi juuri pääministeri on valikoitunut

analyysini kohteeksi, kun tarkoituksena on löytää vastauksia Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan

eurooppalaistumiseen.

2.2. YYA-SUOMESTA EU-SUOMEEN

2.2.1. Rautaisten lakien aikakausi toisen maailmansodan perintönä

Toisen maailmasodan lopputuloksen perusteella Suomi luettiin Saksan rinnalla sotineena valtiona

sodan häviäjiin. Suomen tuli järjestää suhteensa voittajavaltioihin (erityisesti Neuvostoliitto) muun

muassa uusin valtiosopimuksin. Näistä keskeisimpiä olivat muun muassa Pariisin rauhan sopimus

(1947) ja Neuvostoliiton ja Suomen välinen YYA-sopimus (1948). Neuvostoliiton kanssa solmittu

sopimus ystävyydestä, yhteistoiminnasta ja keskinäisestä avunannosta viitoitti Suomen

ulkopoliittista liikkumatilaa niin suhteessa Neuvostoliittoon kuin myös muihin toimijoihin. Kari

Möttölä toteaa, että Suomen ulkopolitiikka rakentui kansallisen realismin maailmankuvalle, jonka

mukaan suurvaltojen voimapolitiikka määrää kansainvälisten suhteiden perusluonteen. Suomen

pyrkimyksenä oli – kuten muun muassa YYA-sopimuksessa todetaan2 – pysyttäytyä suurvaltojen

ristiriitojen ulkopuolella. Tämän toimintalinjan – puolueettomuuspolitiikan – keskeisenä

tarkoituksena oli vastakkainasettelujen välttäminen Neuvostoliiton kanssa kansainvälisissä

kysymyksissä kylmän sodan kaksinapaisessa maailmanjärjestyksessä.3

Kun ajatellaan Suomen toimintakenttää toisen maailmansodan jälkeisenä aikana, nousevat esille

kolme tekijää; puolueettomuus ja/tai pyrkimys siihen, suhde Neuvostoliittoon ja YYA-sopimus.

Vaikka olenkin erotellut nämä kolme elementtiä jäsennyksen tarpeita ajatellen, ovat ne siitä

huolimatta vahvasti toisiinsa sidoksissa olevia tekijöitä. Siksi ne muodostavatkin kokonaisuuden,

jolla oli ratkaiseva merkitys Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ennen 1990-luvun murrosta.

Elementit voidaan kuitenkin asettaa sikäli hierarkkiseen järjestykseen, että huipulla oli suhde

Neuvostoliittoon, jolle alisteisia olivat niin suhteita säätelevän YYA-sopimuksen merkitys/tulkinta

ja viimeisenä Suomen puolueettomuus (tai pyrkimys puolueettomuuteen). Muun muassa Risto

Penttilä on analysoinut edellä mainittujen kolmen elementin suhdetta toisiinsa. Hän nimeää Suomen

2 YYA-sopimuksen johdantoon kirjattiin Suomen pyrkimys pysytellä suurvaltojen eturistiriitojen ulkopuolella (SopS
17/1948).

3 Möttölä 1993, 68–69.
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ja Neuvostoliiton suhteissa neljä eri vaihetta, jotka kuvaavat YYA-sopimuksen ja Suomen

puolueettomuuden suhdetta. Ensimmäisen vaiheen muodostivat vuodet 1948–1956, jolloin YYA-

sopimuksen ja puolueettomuuden yhteensovittamisessa ei ollut ongelmia, koska Suomi ei pyrkinyt

saamaan puolueettomuudelleen ulkoista tunnustusta. Seuraavan vaiheen muodosti ajanjakso 1956–

1968, jolloin Neuvostoliitto ei nähnyt puolueettomuuden ja YYA-sopimuksen välillä ristiriitaa.

Leimallista ajanjaksolle oli myös Suomen pyrkimys korostaa halukkuuttansa pysytellä

suurvaltaristiriitojen ulkopuolella. Kolmanneksi vaiheeksi Penttilä määrittelee ajanjakson vuodesta

1968 vuoteen 1989.4 Tälle ajanjaksolle oli hänen mukaansa tyypillistä, että Neuvostoliitto ei pitänyt

Suomea puolueettomana maana:

”Sen [Neuvostoliiton] mukaan YYA-sopimusta ja puolueettomuutta ei voitu yhdistää vaan Suomen
ulkopolitiikka perustui YYA-sopimukseen. Puolueettomuus oli Suomelle korkeintaan pyrkimys, joille ei saanut
antaa liikaa painoa.”5

Neljäs ja viimeinen vaihe puolueettomuuden ja YYA-sopimuksen suhteessa on ajanjakso vuodesta

1989 Neuvostoliitoon hajoamiseen vuonna 1991. Penttilän mukaan tämän viimeisen vaiheen

käynnisti presidentti Mihail Gorbatšovin Suomen vierailu lokakuussa 1989. Gorbatšov piti tuolloin

Finlandia-talolla puheen, jossa hän julisti kylmän sodan päättyneeksi ja Suomen puolueettomaksi

maaksi. Penttilä kuitenkin huomauttaa, ettei Gorbatšov kannattanut YYA-sopimuksen purkamista,

sillä se ei hänen mukaansa aiheuttanut ristiriitaa Suomen puolueettomuuden suhteen. Penttilä

summaa analyysinsä siihen johtopäätökseen, että YYA-sopimuksen tulkinnan kannalta näille

ajanjaksoille oli yhteistä seuraava toimintamalli:

”Kunkin uuden vaiheen alussa Neuvostoliitto ilmoitti Suomelle, mikä oli oikeaoppinen tulkinta sopimuksesta.
Saatuaan tietää puhdasoppisen tulkinnan suomalaiset joko hyväksyivät sen heti [… ] tai pyrkivät saamaan aikaan
kompromissin [… ] Sen jälkeen kun uusi tulkinta oli vakiintunut, ryhtyivät suomalaiset kaikessa hiljaisuudessa
kokeilemaan tulkinnan rajoja.”6

Alpo M. Rusi ja Jukka Salovaara tähdentävät, että YYA-sopimuksen seurauksena Suomen

harjoittaman diplomatian päätehtäväksi muodostui sellaisen tilanteen estäminen, jossa YYA-

sopimusta olisi pitänyt alkaa tulkita yhteisissä neuvotteluissa.7 He päätyvät analyysissään myös

johtopäätökseen Neuvostoliiton suuresta merkityksestä Suomen asemalle ja turvallisuudelle.

Toisaalta Rusi ja Salovaara kritisoivat sellaista näkemystä, jonka mukaan Suomen asema ja

4 Penttilä 1993, 51.
5 Ibid.
6Ibid. Jorma Kallenautio on päätynyt teoksessaan Suomi kylmän rauhan maailmassa – Suomen ulkopolitiikka
Porkkalan palautuksesta 1955 Euroopan unionin jäsenyyteen 1995 samanlaisiin johtopäätöksiin kuin Penttilä reilut 10
vuotta aiemmin (Kallenautio 2005.).
7 Rusi – Salovaara 1993, 140.
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turvallisuus olisivat olleet yksinomaan riippuvaisia Neuvostoliiton kannanmuodostuksesta. Myös

laajemman eurooppalaisen kehyksen merkitys nostetaan esille:

”Kylmän sodan aikana Suomen turvallisuus riippui aluksi keskeisesti maan suhteesta Neuvostoliittoon. Tähän
rakentui ulko- ja turvallisuuspoliittinen doktriini, Paasikiven-Kekkosen linja. Myöhemmin – 1970-luvulla, mutta
etenkin 1980-luvulla – Suomen turvallisuus on ollut todellisuudessa riippuvaisempi kansainvälisen järjestelmän
monista tekijöistä, vaikka Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista doktriinia ei erityisesti strukturoitu uudelleen.
Suomen Euroopan turvallisuutta koskeva politiikka kehittyi passiivisesta status quo-politiikasta aktiiviseksi
Euroopan turvallisuutta edistäväksi politiikaksi Etykin kautta.”8

Neuvostoliiton otteen heltymisestä johtuen, alkoi Suomen poliittinen johto kääntää katseitaan yhä

enenevissä määrin länttä kohti. 1990-luvun alussa tuli aika arvioida Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan perusteita. Taivallus kohti Brysseliä oli alkanut.

2.2.2. Kohti Brysseliä

Jorma Kallenautio kuvaa teoksessaan Kylmän rauhan maailmassa Suomen turvallisuuspolitiikan

murrosta ja nostaa esiin niin kutsutun Operaatio PAX:in. Tällä manööverillä viitataan Pariisin

rauhansopimuksen ja YYA-sopimuksen uudelleentulkintoihin, joiden avulla Suomi määritteli

uudelleen suhdettaan Neuvostoliittoon. Kyse oli ennen kaikkea liikkumatilan luonnista, jonka avulla

vähennettiin sidonnaisuutta itään. Kirjoittajan mukaan vaikuttimia ja samalla edellytyksiä Operaatio

PAX:lle olivat ETY-prosessi ja Saksojen yhdentyminen. Saksan yhdentymisen hyväksyi myös

Neuvostoliitto, joten YYA-sopimuksen Saksaa ja sen Neuvostoliittoa koskeva hyökkäysuhka ei

ollut enää perusteltavissa. Samoihin aikoihin Suomen suunnalta alettiin valmistella Pariisin

rauhansopimuksen uudelleentulkintaa. Tuloksena oli, että ilman minkäänlaista varsinaista

sopimusta Suomi sai oikeuden hankkia ja valmistaa aiemmin kiellettyä aseistusta.9 Kallenaution

mukaan Operaatio PAX:n toteutusta voidaan pitää rohkeana tekona erityisesti presidentti Koiviston

osalta. YYA-sopimuksesta ja sen sisältämistä muista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevista,

Suomea rajoittavista, elementeistä ´päästiin eroon´ Neuvostoliiton hajotessa. Puolueettomuus oli

kuitenkin jo tällöin menettänyt sen keskeisimmän funktion:

”Todelliselle puolueettomuudelle ilman mitään rajoitteita ei Suomelle olisi yya-sopimuksen näin siirryttyä
historiaan ollut esteitä, mutta kylmän sodan vastakkainasettelun Euroopassa päätyttyä puolueettomuuspolitiikalla
ei enää ollut Suomelle entisen laista välinearvoa. Ylikansallista päätösvaltaa käyttävän ja poliittiseksi liitoksi
muuttumassa olevan EY:n oven avautuessa Suomelle tuli mahdolliseksi päästä sisään.”10

8 Rusi & Salovaara 1993, 163–164.
9 Kallenautio 2005, 487–488.
10 Emt, 501.
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Myös Olli Rehn on kiinnittänyt huomiota Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen peruslinjan ja
uuden ympäristön epäsuhtaan:

”Kylmän sodan päätyttyä seurasikin puolueettomuuden identiteettikriisi, jonka Suomi koki puolueettomuutensa
luonteesta johtuen erikoisen voimakkaana. Sotilaalliseen kahtiajakoon ja Euroopan poliittisen järjestyksen
hierarkkisuuteen voimakkaasti nojautunut Suomen puolueettomuuspolitiikka – pyrkimyksineen pysytellä
suurvaltaristiriitojen ulkopuolella – oli pakko uudistaa tai ainakin määritellä uudestaan.”11

Rehnin mukaan ulkopolitiikan peruslinjan uudistamistarvetta ei kuitenkaan voitu verrata

esimerkiksi talouspolitiikan kohtaamiin muutostarpeisiin, jotka aiheutuivat maailmantalouden

rakennemuutoksesta. Sen sijaan ulkopolitiikan kohdalla Rehn näki muutoksen enemmänkin

avaavan kuin sulkevan ovia.12 Voidaan ehkä todeta, että siinä missä taloudellinen integroituminen

oli vähemmän vaihtoehtoista, oli ulkopolitiikan kohdalla kyse vapaammasta linjan valinnasta ja

oman aseman määrittelystä.

Suomen kanssa samassa viitekehyksessä niin talouden kuin ulkopolitiikan suhteen olleet maat13

ilmaisivat Suomea aiemmin halukkuutensa liittyä Euroopan yhteisöön. Taustalla olivat muun

muassa niin taloudelliset kuin turvallisuuspoliittiset syyt. Jos ajatellaan muiden maiden

jäsenyyspyrkimysten merkitystä turvallisuuspolitiikan kontekstissa, ei ole varmastikaan liioiteltua

korostaa Ruotsin EY-jäsenyyshakemuksen merkitystä Suomen päätökselle hakea jäsenyyttä

Euroopan yhteisössä. Ehkäpä yksi parhaimmista todisteista tämän väitteen tueksi on Suomen

hallituksen kannanotto Ruotsin EY-jäsenyyshakemusta koskien:

”Ruotsin hallituksen EY-jäsenyyshakemusta koskeva julistus 14.6.1991; Suomen hallituksen kannanotto:

Ruotsin valtiopäivillä 14.6.1991 esitetyn Ruotsin hallituksen EY-jäsenyyshakemusta koskevan julistuksen
johdosta hallitus toteaa seuraavaa:

Suomen ja Ruotsin välillä vallitsee ainutlaatuinen naapuruussuhde, joka perustuu vuosisatojen yhteiseen
historiaan, demokratian ja tasa-arvon perinteeseen ja vilkkaaseen vuorovaikutukseen. Maittemme taloudet ovat
pitkälle integroituneet ja ulkopolitiikkamme tavoitteet ovat samankaltaiset. Suomen ja Ruotsin tärkeillä
ratkaisuilla on kummallekin maalle suuri merkitys.

Suomen hallitus perehtyy Ruotsin turvallisuuspoliittiseen linjaukseen ja arvioi sen merkityksen myös Suomen
kannalta. Suomen tavoitteena on tässä vaiheessa pyrkiä Euroopan talousaluetta koskevissa neuvotteluissa
tasapainoiseen ETA-sopimukseen, joka turvaisi suomalaisille henkilöille ja yrityksille mahdollisimman
tasavertaisen aseman eurooppalaisilla sisämarkkinoilla sekä loisi EFTA-maille riittävät vaikutusmahdollisuudet
talousaluetta koskevan säännöstön kehittämistyössä. Jatkossa Suomen hallitus arvioi EY:n sisäistä kehitystä ja
mahdollista laajentumista Suomen kannalta ja pyrkii ratkaisuihin, jotka parhaalla mahdollisella tavalla
turvaavat kansalliset etumme.”14

11 Rehn 1993, 204.
12 Emt, 203.
13 Viittaan tässä yhteydessä Ruotsiin ja Itävaltaan. Ks. Rehn 1993, 205–206.
14 Ulkoasiainministeriö 1992.
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Hallitus korostaa kannanotossaan talouden lisäksi juuri ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Vaikka

kannanotossa puhutaan vasta perehtymisestä Ruotsin jäsenyyshakemuksen vaikutuksiin Suomen

tulevien linjausten kohdalla, ei jääne kovin epäselväksi pohdinnan ilmeinen johtopäätös; Ruotsin tie

on myös Suomen tie. Keskustelu EY-jäsenyydestä ei kuitenkaan ottanut heti tulta alleen, sillä

edessä olleet kevään 1991 eduskuntavaalit lukitsivat julkisen keskustelun EY-jäsenyydestä ja sen

vaikutuksista ulko- tai turvallisuuspolitiikkaan. Vaalien myötä hallitukseen päässeiden puolueiden

toimesta ei myöskään kirjattu tavoitteeksi hakea EY-jäsenyyttä. Hallitusohjelmassa puhuttiin vain

Eurooppa-politiikasta, jonka puitteissa tarkkailtaisiin eurooppalaisen integraation kehitystä.15

Eurooppa-politiikan nimissä harjoitettua tarkkailua ei kestänyt kuin vuoden verran, sillä 16.

maaliskuuta 1992 hallitus antoi eduskunnalle tiedonannon, jonka mukaan Suomi hakee EY-

jäsenyyttä. Muutos niin ulko- kuin turvallisuuspolitiikan kohdalla oli väistämättä edessä.

2.2.3. Hallitusohjelmat sekä ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot muutoksen
kuvaajina

On monia tapoja kuvata EY-jäsenyyden vaikutuksesta tapahtunutta yleistä muutosta niin

turvallisuuspolitiikan kuin ulkopolitiikan kohdalla. Eräs tapa peruslinjausten, strategioiden

muuntumisen analyysiin on tarkastella sellaisia kirjallisia esityksiä, joiden myötä nämä tuodaan

julki. Tällaisia yleisen tason esityksiä ovat erityisesti hallitusohjelmat sekä ulko- ja

turvallisuuspoliittiset selonteot. Niissä on kuvattu keskeiset elementit, joiden varaan peruslinjaukset

rakentuvat. Edellä mainittujen dokumenttien osalta käyn seuraavaksi läpi ne esitykset, jotka

sijoittuvat tämän tutkimuksen kannalta mielekkääseen aikahaarukkaan. Niiden tarkastelu palvelee

niin ulko- ja turvallisuuspolitiikan murroksen kuin myös EU-jäsenyyden vaikutusten kuvaamista.

Ne ovat ulko- ja turvallisuuspolitiikan ajankuvia16.

Esko Ahon hallitus 1991–1995

Esko Ahon hallituksen toimikausi ajoittuu mielenkiintoiseen kauteen, jolloin maailmanpolitiikan

murroksen myötä myös Suomen asema ja ulkosuhteet muuttuivat. Ahon hallituksen aloittaessa

toimintansa vuonna 1991 oli Neuvostoliitto vielä olemassa, vaikuttaen samalla Suomen

ulkosuhteisiin niin idän kuin lännen suhteen. Hallitusohjelman ulkopolitiikkaa käsittelevässä

15 Valtioneuvosto 1991.
16 Tätä kirjoitettaessa keväällä ja kesällä 2007 on julkisuudessa käyty keskustelua ulko- ja turvallisuuspoliittisten
selontekojen tarpeellisuudesta. Muun muassa Matti Ahola esittää Sotilasaikakauslehdessä kritiikkiä selontekoja
kohtaan, pitäen niitä huonoina välineinä ulko- ja turvallisuuspolitiikan suunnitteluun, koska ne määrittävät olosuhteita
varsin lyhyellä aikajänteellä (Ahola 2007). Tässä mielessä Aholan esittämä kritiikki tukee omaa käsitystäni ulko- ja
turvallisuuspoliittisista selonteoista ajankuvina. Näin muodoin ulko- ja turvallisuuspoliittisten selontekojen käyttö tietyn
ajallisen vaiheen kartoituksessa palvelee erinomaisesti oman tutkimukseni tarpeita.
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osiossa viitataan muun muassa YYA-sopimuksen kehittämiseen. Käsitteellisenä erona Lipposen

myöhempien hallitusten hallitusohjelmiin on, että toisin kuin niissä, puhutaan vuoden 1991

hallitusohjelmassa pelkästään ulkopolitiikasta, ei ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.17

Ulkopolitiikkaa käsittelevässä osiossa keskeisimmän ytimen muodostaa toteamus siitä, että Suomen

tulee noudattaa omia etujaan palvelevaa, vakiintunutta puolueettomuuspolitiikkaa. Hallitusohjelman

ulkopolitiikkaa käsittelevässä luvussa ei mainita Euroopan unionia (silloinen EY) sanallakaan,

mutta sen sijaan puhutaan hallituksen Eurooppa-politiikasta. Tämän politiikan tavoitteita

heijastelevat ETYJ:in periaatteiden korostaminen.18 Tavoitteista voidaan mainita muun muassa

maanosan turvallisuuden ja demokratian vahvistaminen sekä tasapainoinen yhdentymiskehitys.

Hallituksen tavoitteista kansainvälisessä toiminnassa viitataan melko yleisellä tasolla Suomen

kansainvälisen aseman vahvistamiseen rakenteellisella yhteistyöllä. Tässä yhteydessä korostetaan

myös läheisten ja luottamuksellisten suhteiden merkitystä erityisesti naapurimaihin.19

Mielestäni Ahon hallituksen ohjelmassa ei ole mitenkään luettavissa ulko- ja turvallisuuspolitiikan

omaehtoinen murros. Tähän vaikuttaa epäilemättä ohjelmaan selkeästi kirjattu, Neuvostoliiton

olemassaolon tunnustava, vakiintunut puolueettomuuspolitiikka. Ruotsin ilmoitus hakea EY-

jäsenyyttä sekä erityisesti Neuvostoliiton hajoaminen muuttivat kuitenkin arvion vakiintuneen

puolueettomuuspolitiikan toimivuudesta. Uusissa olosuhteissa tarvittiinkin jatkossa uusia välineitä.

Kaiken kaikkiaan Ahon hallituksen toimikautta voidaan pitää mielestäni varsin merkityksellisenä

ajanjaksona niin ulko- kuin turvallisuuspolitiikalle. Siirryttiin YYA-Suomesta EU-Suomeen.

Paavo Lipposen I hallitus 1995–1999

Paavo Lipposen ensimmäisen hallituksen ohjelma eroaa jo muodoltaan Ahon vastaavasta. Kuten

Ahon hallituksen ohjelman kohdalla totesin, on ulkopolitiikka-termi korvattu Lipposen

17 Valtioneuvosto 1991, Valtioneuvosto 1995 & Valtioneuvosto 1999.  Antero Jyränki on valottanut teoksessaan Uusi
perustuslakimme ulko- ja turvallisuuspolitiikka-termin tuloa suomalaiseen käyttöön: ”Suomessa käytettiin aikaisemmin
termiä ”turvallisuuspolitiikka” kuvaamaan alaa, joka kattaa sekä ulkopolitiikan että puolustuspolitiikan. Euroopan
unionin terminologiassa taas on otettu käyttöön ilmaisu ”yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka”, joka kattaa
varsinaisten ulkopoliittisten toimien ohella myös erilaisia sotilaallisia toimia rauhanturvaamisesta ja kriisinhallinnasta
rauhaan pakottamiseen, jopa yhteiseen puolustukseen saakka. Tämä EU:sta lähtöisin oleva termi on omaksuttu
Suomessa v. 1991 asetuksella annetussa valtioneuvoston ohjesäännössä (1552/1991) säätämällä, että valtioneuvostossa
on ulko- ja turvallisuuspoliittinen valiokunta. Uusi perustuslaki on hyödyntänyt samaa ilmaisua säätäessään
eduskunnalle annettavista tiedoista (PeL 97§).” (Jyränki 2000, 199.)
18 Hallitusohjelman ulkopolitiikkaa käsittelevässä luvussa on mainittu kansainvälisistä instituutioista YK ja ETYJ.
Näiden molempien instituution roolia Ahon hallitus korostaa rauhan ja turvallisuuden vahvistamisessa.
19 Valtioneuvosto 1991.



12

ensimmäisen hallituksen ohjelmassa moninaisemmalla ulko- ja turvallisuuspolitiikan käsitteellä.

Tuoreella EU-jäsenyydellä on luonnollisesti vaikutuksensa ohjelman muotoon, sillä ulko- ja

turvallisuuspolitiikan osion lisäksi ohjelmassa on oma Euroopan unionia käsittelevä lukunsa.20

Ahon hallituksen Eurooppa-politiikka on vaihtunut konkreettiseen instituutioon; Euroopan unioniin.

Lipposen hallituksen ohjelmassa korostetaan alati syvenevän integraation vaikutusta suomalaisten

tulevaisuuteen. Instituutioista mainitaan EU:n lisäksi YK ja ETYJ, joiden merkityksen

korostamisessa ei ole eroja Ahon ja Lipposen ensimmäisen hallituksen ohjelmiin nähden.

Puolueettomuutta ei mainita niin selkeästi kuin Ahon hallituksen ohjelmassa, vaan todetaan

Suomen parhaiten edistävän Pohjois-Euroopan vakaata kehitystä vallitsevissa oloissa pysymällä

sotilasliittojen ulkopuolella sekä ylläpitämällä itsenäistä puolustusta. Toisaalta mainitaan myös

mahdollisuus parantaa ja kehittää puolustusvoimien valmiutta osallistua kansainväliseen

rauhanturvatoimintaan.21 Hallitusohjelman Euroopan unionia varsinaisesti käsittelevässä luvussa

todetaan myös Suomen tukevan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämistä niin,

että EU voi jatkossa tehokkaasti edistää tavoitteitaan ja vastata turvallisuutta uhkaaviin kriiseihin.22

Edellinen toteamus jättää kuitenkin melko avoimeksi ne toimet, joita Suomi on unionissa valmis

tukemaan. Näin ei suljeta pois esimerkiksi kriisinhallinnan tai jopa yhteisen puolustuksen

mahdollisuutta, Suomen tukiessa Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan

kehitystä ilman rajoituksia.

Paavo Lipposen II hallitus 1999–2003

Paavo Lipposen toisen hallituksen ohjelma oikeastaan jatkaa siitä, mihin Lipposen ensimmäisen

hallituksen vastaava jäi. Vuoden 1999 ohjelman ulko- ja turvallisuuspolitiikan osion sisältö on

näiltä osin selkeästi yksilöidympi kuin kahden edellisen hallituksen ohjelmat. Paavo Lipposen

toisen hallituksen ohjelmasta on selkeästi luettavissa EU:n kasvanut rooli Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikassa. Ohjelmassa tuodaan esille muun muassa Amsterdamin sopimuksen

Suomelle asettamat velvoitteet esimerkiksi kriisinhallinnan saralla. Suomen turvallisuuspolitiikan

peruslinjaksi todetaan edellisenkin hallituksen ohjelmassa mainittu Suomen sotilaallinen

liittoutumattomuus vallitsevissa olosuhteissa.23

20 Valtioneuvosto 1995.
21 Emt.
22 Emt.
23 Valtioneuvosto 1999.
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Käsite vallitsevat olosuhteet on sikäli huomionarvoinen, että sen myötä todetaan oltavan jonkin

asteisessa välitilassa. Ollaan murroksessa, pidetään ovet auki kaikkiin suuntiin, mutta odotetaan

olosuhteiden muuttuvan, jotta itse voidaan tarpeen niin vaatiessa muuttua. Ei siis itse muuteta

olosuhteita. Ovien auki pitämistä tukee Lipposen toisen hallituksen ohjelmassa toteamus siitä, että

Suomi osallistuu rauhanturva- ja kriisinhallintayhteistyöhön YK:n, ETYJ:n, EU:n ja NATO:n

rauhankumppanuusohjelman puitteissa24.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsittelevässä luvussa mainitaan myös Suomen velvoitteista

aseviennin saralla. Ohjelmassaan Lipposen toinen hallitus toteaa Suomen noudattavan

asevientipolitiikassaan Euroopan unionin yhteistä säännöstöä ja samalla aktiivisesti kehittävän

sitä.25

Vuoden 1999 hallitusohjelmassa puolustusvoimien kasvavaa kansainvälistä roolia hahmotetaan

hyvin samalla tapaa kuin neljä vuotta aikaisemminkin. Siinä esimeriksi todetaan, että

puolustusvoimien kansainvälistä toimintakykyä rauhanturvaamis- ja kriisinhallintatehtäviin

edistetään.26

Kuten Lipposen ensimmäisen hallituksen ohjelmassa, on myös toisen hallituksen ohjelmassa oma

erillinen lukunsa Euroopan unionista. EU:n puitteissa tapahtuvaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei

ole kuitenkaan sisällytetty tähän lukuun, vaan se on mukana ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

käsittelevässä luvussa. Euroopan unionia käsittelevässä osiossa mainitaan Paavo Lipposen toisen

hallituksen olevan valmis tukemaan määräenemmistöpäätöksenteon laajentamista muun muassa

unionin toimintakyvyn varmistamiseksi27. On kuitenkin huomioitavaa, että edellä mainitun

toteamuksen yhteydessä ei ole mitään tarkennuksia siitä, mihin politiikan lohkoihin

määräenemmistöpäätöksenteon laajentamisella viitataan. Voisi tietysti tässä kohdin spekuloida, että

Suomi tukee linjauksen myötä myös unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämistä

kohti määräenemmistöpäätösmenettelyä.

24 Valtioneuvosto 1999.
25 Emt.
26 Emt.
27 Emt.
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Vuoden 1995 selonteko

Valtioneuvoston 6. kesäkuuta 1995 eduskunnalle tekemä selonteko on ensimmäinen Suomen

turvallisuuspolitiikkaa käsittelevä selonteko, jossa Euroopan unioni on mukana hahmottamassa

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan suuntaviivoja. Siinä todetaan Euroopan unionin vahvistavan

Suomen turvallisuuden perustaa. Selonteon mukaan EU luo Suomelle vaikutusmahdollisuuksia,

mutta myös vaatii Suomelta vastuunsa kantamista kansainvälisissä suhteissaan. Selonteon mukaan

Suomen tulee – voidakseen kantaa vastuunsa esimerkiksi kriisinhallinnassa – luoda valmiudet

osallistua aiempaa vaativimpiin operaatioihin. Operaatioihin osallistumisen yhteistyötahoiksi

selonteossa nimetään muut pohjoismaat, WEU ja NATO.28

Selonteossa korostetaan muuttunutta turvallisuuspoliittista tilannetta Euroopassa. Suomen

huomautetaan irtautuneen kylmän sodan aikakauden kansainvälisestä asemastaan, mikä tarkoittaa

uusien yhteistyömuotojen avautumista. Venäjän, Suomen kylmän sodan aikaisen realiteetin,

korostetaan olevan muuttuneesta tilanteesta huolimatta keskeinen tekijä Suomen

turvallisuuspolitiikassa. Venäjän todetaan vaikuttavan Euroopan kehitykseen tärkeänä tekijänä.

Selonteossa hahmotetaan Suomen roolia unionin jäsenenä ja Venäjän rajanaapurina siten, että

Suomi voisi toimia ”siltana” EU:n ja Venäjän välillä.29

Vuoden 1995 selonteossa EU-jäsenyys nähdään auttavaksi tekijäksi tilanteissa, joissa Suomeen

kohdistuisi sotilaallisia uhkia tai poliittisia painostusyrityksiä. Mielestäni tässä kohdin sotilaallisen

liittoutumattomuuden käsite alkaa hämärtyä. Edellisestä linjauksesta voi näkemykseni mukaan

nimittäin perustellusti vetää sen johtopäätöksen, että Suomen kokiessa turvallisuusvajetta, auttaa

EU Suomea, koska Suomi kuuluu poliittiseen yhteisöön, joka harjoittaa yhteistä ulko- ja

turvallisuuspolitiikkaa.

Kokonaisuudessaan vuoden 1995 ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon suhde Euroopan unionin

yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan on tietyllä tapaa suuntaa hakeva. EU:n rooli Suomen

turvallisuuspolitiikassa tunnustetaan, mutta esimerkiksi Venäjän ja Suomen suhteita käsiteltäessä

sen ei katsota aiheuttavan erityisiä muutoksia. Selonteon henki on selkeästi odottava ja hivenen

epämääräinen Euroopan integraation ulko- ja turvallisuuspolitiikalle asettamien haasteiden osalta.

Tämä asia kiteytyy sangen hyvin seuraavassa, selonteon tiivistelmästä löytyvästä, linjauksessa:

28 Eduskunta 1995.
29 Emt.
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”Suomi harjoittaa muuttuvissa oloissa turvallisuuspolitiikkaa, joka perustuu laajaan ja kokonaisvaltaiseen
turvallisuuden käsitteeseen ja nojautuu kasvavaan ja syvenevään kansainväliseen yhteistyöhön.”30

Vuoden 1997 selonteko

Valtioneuvoston 17. maaliskuuta 1997 eduskunnalle tekemä selonteko jatkaa vuoden 1995

selonteon linjaa, korostaessaan syvenevän kansainvälisen yhteistyön merkitystä Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikalle. Edelleen todetaan Euroopan unionin selkeyttäneen ja vahvistaneen Suomen

kansainvälistä asemaa. Edelleen voidaan myös kysyä, mitä vahvistamisella ja selkeyttämisellä

tarkoitetaan jos Suomen turvallisuuspoliittinen päämäärä on olla liittoutumaton. Vuoden 1997

selonteon mukaan Suomi tukee EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintakyvyn vahvistamista.

Lisäksi korostetaan Suomen osallistuvan rakentavasti unionin turvallisuus- ja

puolustusulottuvuuden kehittämiseen.31 Sotilaallisen liittoutumattomuuden suhde turvallisuus- ja

puolustusulottuvuuden kehittämiseen on ongelmallinen ja ehkäpä juuri tästä johtuen usein

korostetaan ilmausta ”vallitsevat olosuhteet”, koska ei kenties haluta ilmaista suoraan, että Suomi

saattaa tietyn ajan päästä ole pakotettu korvaamaan liittoutumattomuuden liittoutumisella. Vuoden

1997 selonteossa mainitaan Suomen EU-jäsenyyden turvallisuuspoliittisesta luonteesta seuraavaa:

”EU-jäsenyyteen ei sisälly sotilaallisia turvallisuustakuita, mutta siihen kuuluu yhteisvastuuseen perustuva suoja.”32

Tätä ilmausta voi pitää varsin optimistisena ja ristiriitaisena ilmauksena tilanteesta, jossa Suomi

ulkoisen uhan vallitessa joutuisi turvautumaan Euroopan unioniin. Ongelman ydin on tässä siinä,

että liittoutumaton maa voisi korvata turvallisuustakuiden olemassaolon puhtaalla solidaarisuudella.

Yritetään siis tavallaan nauttia turvallisuustakuiden kaltaisista hedelmistä ilman todellisten

turvatakuiden edellyttämää vastavuoroisuutta. Myönnettäköön, että olen tässä tarkoituksellisesti

kärjistänyt asetelmaa koskemaan eräänlaista ääritilannetta, jossa kaikki diplomatian keinot on

hyödynnetty.

Vuoden 1997 selonteko ilmaisee selkeästi EU:n merkityksen Suomelle ulko- ja

turvallisuuspolitiikassa vahvistavana tekijänä ja tuo ilmi Suomen halun syventää Euroopan unionin

yhteistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Edelleenkään ei kuitenkaan anneta selkeitä suuntaviivoja

siitä kehityksen suunasta, jota kohti tulisi edetä.

30 Eduskunta 1995.
31 Eduskunta 1997.
32 Emt.
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Vuoden 2001 selonteko

Samalla tapaa kuin vuoden 1997 selonteko pohjautui vuoden 1995 selonteon sisällön kehittämiselle,

pohjautuu myös vuoden 2001 selonteko edellisen selonteon määrittelemiin linjauksiin. Kaikissa

kolmessa selonteossa Suomen kansainvälinen suhde ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan määritellään

neljän eri instituution pohjalta. Nämä instituutiot ovat YK, ETYJ, EU ja NATO.33 EU:n painotus

turvallisuuspolitiikan saralla kuitenkin korostuu ja kasvaa mentäessä kohti vuoden 2001 selontekoa.

Selonteosta löytyy myös transatlanttisen yhteyden korostukseen tähtääviä linjauksia. Hallitus kun

kannattaa EU:n ja Yhdysvaltain välisen yhteistyön kehittämistä Euroopan ja kansainväliseen

turvallisuuteen liittyvissä kysymyksissä.34 Näin muodoin tuodaan ilmi selkeästi halu tukeutua

Yhdysvaltoihin Euroopan turvallisuutta kehitettäessä.

Vuoden 2001 selonteossa tuodaan esiin eräs huomionarvoinen seikka Suomen turvallisuuspoliittista

asemaa koskien:
”Suomi arvioi jatkuvasti sotilaallisen liittoutumattomuuden sekä muun kriisinhallintayhteistyön toimivuutta
Euroopassa, ottaen huomioon lähialueen turvallisuusasetelman muutokset ja Euroopan unionin kehityksen.”35

Tässä tuodaan selkeästi esiin turvallisuuspolitiikan muuttuva luonne, yrittämättä kätkeä

potentiaalisia vaihtoehtoja pois. Lauseella viitattaneen mahdollisiin eri vaihtoehtoihin NATO:n ja

EU:n yhteisen puolustusulottuvuuden välillä. Uusia painotuksia vuoden 2001 selonteosta löytyy

muun muassa EU:n kriisinhallinnan osalta. Suomi pitää selonteon mukaan tärkeänä, että

kriisinhallintaa toteutetaan kokonaisvaltaisen keinovalikoiman pohjalta. Suomen mainitaan myös

osallistuvan yhteisten voimavarojen kehittämiseen. Hallituksen mukaan tämä on tarpeen unionin

itsenäiselle toimintakyvylle.36 Nämä toteamukset ovat selkeä tuki EU:n puolustusulottuvuuden

luomiselle. Puolustusulottuvuudella en tarkoita kuitenkaan tässä yhteydessä EU:n omaa, yhteistä

armeijaa. Vuoden 2001 ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko määrittää selkeämmin Suomen

turvallisuuspolitiikkaa kuin vuosien 1995 ja 1997 selonteot, joissa murroskausi ja sen luoma

epävarmuus näkyvät päämäärien moniselitteisyydessä.

Tähän mennessä käsitellystä on käynyt ilmi 1990-luvun perustavanlaatuiset muutokset niin Suomen

ulko- ja turvallisuuspolitiikan ympäristötekijöissä kuin myös itse politiikan sisällössä. Toisen

maailmansodan perintönä Eurooppa jakautui kahtia läntiseen ja itäiseen blokkiin. Jako ei

33 Eduskunta 1995, Eduskunta 1997 & Puolustusministeriö 2001.
34 Puolustusministeriö 2001.
35 Emt.
36 Puolustusministeriö 2001.
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kuitenkaan ollut täydellinen, mistä esimerkkinä on Suomen tasapainoilu ryhmittymien välillä.

Puitteet olivat kuitenkin enemmän rajoittavia kuin mahdollistavia. Kansainvälisessä

toimintakentässä tapahtunut murros muutti myös Suomen ympäristön ja täten politiikan sisällön.

Muutos ei kuitenkaan rajoittunut pelin sääntöihin. Myös pelaajien suhteen tapahtui muutoksia –

pääministerin oli aika astua ulko- ja turvallisuuspolitiikan pelikentälle.

2.3. PÄÄMINISTERIN KOROSTUNUT ROOLI ULKO- JA
TURVALLISUUSPOLITIIKASSA

2.3.1. Ulkopolitiikan parlamentarisoitumisesta

Koska politiikkaa ei voi olla ilman toimijoita, on aika siirtyä tämän tutkimuksen sallimissa rajoissa

tapahtuvaan poliittisen toimijuuden tarkasteluun, jonka myötä voidaan perustella analyysikohteiksi

valittuja puheita ja ennen kaikkea myös puheidenpitäjää eli virkaa tekevää pääministeriä. Miksi siis

juuri pääministeri on analyysin arvoinen toimija tietyn poliittis-historiallisen ajanjakson kohdalla?

Johtuen pitkälti Suomen ulkopolitiikan aiemmasta presidenttivetoisuudesta, ei myöskään ole tarjolla

kovinkaan paljoa sellaista tutkimuskirjallisuutta, jossa olisi käsitelty pääministerin sekä laajemmin

valtioneuvoston tai eduskunnan ulkopoliittista panosta. Kuten on lukuisissa puheenvuoroissa

moneen kertaan todettu, muodosti varsinkin Urho Kekkosen neljännesvuosisadan kestänyt

presidenttikausi esteen Suomen ulkopolitiikan parlamentarisoitumiselle. Aikomukseni ei ole

kuitenkaan, niin tutkimuksen aiherajaus kuin laajuuskin huomioon ottaen, alkaa argumentoida

ulkopolitiikkaa koskevan parlamentarismin puolesta tai sitä vastaan. Sen sijasta on aikomukseni

perustella miksi juuri pääministeriys tiettynä ajanjaksona on merkityksellinen ja täten mielekäs

tutkimuskohde toimija-analyysin kannalta. Käytän tässä apunani niin yleisempää poliittis-

historiallista tutkimuskirjallisuutta kuin valtiosääntöoikeutta ja sen kehitystä koskevaa kirjallisuutta.

Katson, että juuri pääministerin valtaoikeudet ja niiden historiallinen kehitys suhteessa

ulkopoliittiseen vallankäyttöön on se alue, jota kautta tutkimuksen toimija-analyysi voidaan

parhaiten perustella.

Suomalaista pääministeriyttä tutkineista henkilöistä voidaan nostaa esiin muun muassa Eero Murto.

Hänen tuotannostaan kannattaa mielestäni tässä yhteydessä nostaa esiin etenkin teos Pääministeri.

Suomen pääministerin rooli 1917–1993, joka on varsin kattava aihepiiriä käsittelevä tutkimus.

Murto on tuonut teoksissaan esille myös niitä taustailmiöitä, joiden myötä varsinaista lainsäädäntöä

on muutettu pääministerin valtaoikeuksien – myös ulko- ja turvallisuuspoliittinen sektori – hyväksi.
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Kuten Murto tutkimuksessaan osoittaa, aikaisemmin ei Suomessa ole pääministerillä ollut sellaisia

valtaoikeuksia tai yleensä poliittista painoarvoa kuin muiden läntisten demokratioiden kollegoilla.

Murron mukaan on olemassa muutamia selittäviä tekijöitä, jotka ovat muokanneet pääministerin

asemaa näkyvämmäksi ja valtaoikeuksiltaan painavammaksi. Tällaisiksi vaikuttimiksi hän nimeää

julkisuuden lisääntymisen sekä kansainvälisen yhteistyön ja yhteyden pidon kasvun. Julkisuuden

kohdalla tiedotusvälineet ovat vaikuttaneet politiikan henkilöitymiseen, jolloin juuri pääministeri on

noussut hallituksen näkyvimmäksi henkilöksi. Kansainvälisen yhteistyön ja yhteydenpidon kohdalla

– ja erityisesti Euroopan yhdentymisprosessin puitteissa – suomalainen kehitys on ollut

sopeutumista kansainvälisiin puitteisiin. Esimerkiksi monissa Euroopan maissa juuri pääministerit

ovat valtioidensa keulakuvia kansainvälisillä foorumeilla, koska näissä maissa pääministereillä on

vahva rooli ulkopolitiikassa.37 Teija Tiilikainen on muiden tutkijoiden ohella analysoinut

tarkemmin tätä kansainvälisen yhteistyön vaikutusta pääministerin ja valtioneuvoston aseman

vahvistumiseen:
“...Finland was faced with a new situation when its political system had to adapt itself to European integration,
first in the form of EEA membership and then through membership in the EU. Already Finland´s participation in
the EEA system would have implied, in accordance with a strict interpretation of the Finnish constitution, the
inclusion of the entire EEA policy in the competence of the president. The constitution had, consequently, to be
amended in order to redress this and to enable the paricipation of both the parliament and the government in EEA
matters. The result was first an addition to Section 33 of the Form of Government Act, and, finally, the whole
section was modified in the new constitution.” [....] “It can thus be concluded that even if integration was not the
only force behind the reduction of presidential powers in Finland, it was the force that introduced the reducion of
power into the president´s competence in foreign policy.” [...] “Section 33a was historical in the sense  that, for
the first time in Finland´s history, the government had been brought into the sphere of foreign policy.”38

Tiilikaisen analyysin pohjalta voidaan päätellä, että juuri kytkeytyminen Euroopan integraatioon on

ollut erittäin merkittävä tekijä kehityksessä kohti parlamentaarista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa,

mikä puolestaan on nostanut juuri pääministerin merkitystä. Poliittiset muutokset loivat tarpeen

muuttaa valtiosääntöoikeutta, jonka myötä ulkopolitiikan pelimerkit vaihtoivat omistajaa. Myös

muut tutkijat ovat päätyneet Tiilikaisen kanssa samoihin johtopäätöksiin. Ora Meres-Vuori on

analysoinut Lakimies-lehden numerossa 3/1995 edellä mainittuja muutoksia valtiosäännössä. Hänen

esittämänsä johtopäätökset ovat linjassa niin Eero Murron kuin Teija Tiilikaisen tulkintojen kanssa.

Kehitys ulko- ja turvallisuuspolitiikassa eteni EU-jäsenyyden vaikutuksesta kohti parlamentarismia

ja pääministerin aseman vahvistumista.39

Muutokset valtiosääntöön vuonna 1995 osoittautuvat myöhemmässä tarkastelussa kuitenkin vain

siirtymävaiheeksi. Vuonna 2000 voimaan tullut Suomen uusi perustuslaki vahvisti valtioneuvoston

37 Murto 1994, 4-5. & Murto 1996, 25.
38 Tiilikainen 2003, 100.
39 Meres-Vuori 1995, 373–374.
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ja täten erityisesti pääministerin aseman korostumista ulko- ja turvallisuuspolitiikassa40.

Täsmällisemmin ilmaistuna kyse oli vahvistumisesta niiltä osin kuin kyse oli päätöksenteosta ja

poliittisesta johtajuudesta koskien Suomen kansallista politiikkaa osana Euroopan unionin yhteistä

ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa (YUTP)41. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että kyse olisi jostain

jakojäännöksestä. Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka näyttelee merkittävää

roolia jäsenmaiden – siis myös Suomen – ulko- ja turvallisuuspolitiikassa suhteissa kolmansiin

maihin. Ulkopolitiikan johdosta onkin tullut kaksihuippuinen järjestelmä, jossa epäselvyyksiltä ei

aina ole vältytty.42 Tämän tutkimuksen kohdalla ei ole kuitenkaan tarvetta mennä syvemmälle

siihen keskusteluun, jota valtiosääntöuudistusten ympärillä on käyty. Voidaan jo edellä esitetyn

perusteella väittää, että pääministerin merkitys ulko- ja turvallisuuspolitiikassa on merkittävä, kun

tarkastellaan kyseistä politiikkasektoria nimenomaan EU-ulottuvuuden osalta.

Suomen liittyessä Euroopan unioniin vuoden 1995 alusta, virkaa tekevänä pääministerinä toimi

Esko Aho. Hän ei kuitenkaan ehtinyt toimia EU-suomen pääministerinä kuin reilut pari kuukautta,

sillä kevään 1995 eduskuntavaalien myötä uudeksi pääministeriksi tuli sosialidemokraattisen

40 Keskeinen kohta uudessa perustuslaissa on sen 93 §, jonka mukaan: ”Suomen ulkopolitiikkaa johtaa tasavallan
presidentti yhteistoiminnassa valtioneuvoston kanssa. Eduskunta hyväksyy kuitenkin kansainväliset velvoitteet ja niiden
irtisanomisen sekä päättää kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamisesta siltä osin kuin tässä perustuslaissa
säädetään. Sodasta ja rauhasta presidentti päättää eduskunnan suostumuksella. Valtioneuvosto vastaa Euroopan
unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei
päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. Eduskunta osallistuu Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansalliseen
valmisteluun sen mukaan kuin tässä perustuslaissa säädetään. Ulkopoliittisesti merkittävien kannanottojen
ilmoittamisesta muille valtioille ja kansainvälisille järjestöille vastaa ministeri, jonka toimialaan kansainväliset suhteet
kuuluvat”. (Suomen perustuslaki 731/1999.)

41 Ulko- ja turvallisuuspolitiikan tavoitteet määritellään unionisopimuksen 11. artiklassa (Sopimus Euroopan unionista, V
osasto):

1. Unioni määrittelee ja toteuttaa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan, joka kattaa kaikki ulko- ja turvallisuuspolitiikan alat ja jonka tavoitteena
on:

– turvata unionin yhteiset arvot, perusedut, riippumattomuus ja koskemattomuus Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden
mukaisesti;

– lujittaa unionin turvallisuutta sen kaikissa muodoissa;
– säilyttää rauha ja lujittaa kansainvälistä turvallisuutta Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden ja Helsingin päätösasiakirjan

periaatteiden sekä Pariisin peruskirjan tavoitteiden mukaisesti, mukaan lukien rauha ja turvallisuus ulkorajoilla;
– edistää kansainvälistä yhteistyötä;
– kehittää ja lujittaa kansanvaltaa ja oikeusvaltion periaatetta sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamista.

2. Jäsenvaltiot tukevat aktiivisesti ja varauksettomasti unionin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa uskollisuuden ja keskinäisen yhteisvastuullisuuden
hengessä.

Jäsenvaltiot toimivat yhdessä lujittaakseen ja kehittääkseen keskinäistä poliittista yhteisvastuullisuuttaan. Ne pidättyvät kaikista toimista, jotka
ovat unionin etujen vastaisia tai jotka ovat omiaan haittaamaan sen tehokkuutta yhtenäisenä voimana kansainvälisissä suhteissa.

Neuvosto huolehtii siitä, että näitä periaatteita noudatetaan.

(Sopimus Euroopan unionista.)
42 Jyränki 2000, 38, Tiilikainen 2003, 220–221 & Paloheimo 2002, 218–219.
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puolueen silloinen puheenjohtaja Paavo Lipponen. Hän oli tuleva johtamaan Suomen EU-

politiikkaa kahdeksan vuoden ajan. Tähän johtajuuteen kuului myös – kuten edellisestä

valtiosääntöoikeuden käsittelystä ilmenee – keskeisenä osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan

sovittaminen Euroopan unionin yhteisiin sääntöihin ja tavoitteisiin.

2.3.2. Pääministerinä Paavo Lipponen

Paavo Lipponen syntyi vuonna 1944 Lapin Pellossa, kävi koulunsa Kuopiossa ja suoritti lukionsa

hyvin arvosanoin, saaden ylioppilaille tarkoitetun stipendin amerikkalaiseen Dartmouthin

yliopistoon, jossa vietti yhden vuoden. Tämän jälkeen hän palasi Suomeen ja Helsinkiin, jossa

jatkoi korkeakouluopintoja Helsingin yliopistossa, aktivoituen myös ylioppilastoiminnan saralla.

Lipponen valmistui valtiotieteen maisteriksi vuonna 1970, 26-vuotiaana.43 Ennen poliittista uraansa

Sosiaalidemokraattisessa puolueessa hän työskenteli toimittajana Ylioppilaslehdessä ja

Yleisradiossa freelancerina. SDP:ssä tehtäviin kuuluivat aluksi tutkimus- ja kansainvälisten asiain

sihteerin ja poliittisen osaston suunnittelupäällikön tehtävät. Seuraavaksi Lipponen siirtyi

pääministeri Koiviston sihteeriksi vuosiksi 1979–1982. Tämän jälkeen hän on toiminut

kansanedustajana ensimmäisen kerran vuodet 1983–1987 ja toisen kerran aina vuodesta 1991

vuoteen 2007. Poliittisen uran lisäksi hän on lisäksi toiminut Viestintä Teema Oy:n

toimitusjohtajana 1988–1995 ja Ulkopoliittisen instituutin johtajana 1989–1991. Tasavallan

presidentin valitsijamies hän oli pariin otteeseen, vuosina 1982 ja 1988.44

Paavo Lipposen pääministerikausi on monella tapaa mielenkiintoinen. Tilastojen valossa hän on

toistaiseksi pisimpään yhtämittaisesti virassa toiminut pääministeri. Ilman vakaan

enemmistöhallituksen tukea hän tuskin olisi saavuttanut kärkipaikkaa, vaikkei sovi vähätellä

Lipposen henkilökohtaisia kykyjä pitää kasassa sateenkaarihallituksiksi nimitettyjä koalitioita.

Hänen pääministeriyttään leimasi vahva näkemyksellisyys kunkin EU-agendan suhteen. Lipponen

profiloitui pääministerikausillaan muiden EU-teemojen ohella myös juuri ulko- ja

turvallisuuspolitiikasta kiinnostuneena henkilönä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvä vahva

näkemyksellisyys oli esillä myös myöhemmin, kun hän toimi eduskunnan puhemiehenä. Toisaalta

voidaan kysyä, missä määrin olosuhteet tekivät Lipposesta sellaisen pääministerin kuin mitä hän oli.

43 Jo tuolloin Lipponen oli kiinnostunut ulko- ja turvallisuuspolitiikasta ja kävi julkista keskustelua muun muassa YYA-
sopimuksesta ja Suomen suhteesta Neuvostoliittoon. Palaan tarkemmin tähän teeman tutkimukseni viimeisessä luvussa,
jossa käsittelen Lipposen aikaisempia linjauksia johtopäätösteni valossa.
44 Lipponen 2001.
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Jonkun mielestä tällainen ajatusleikki saattaa olla ajanhaaskausta, mutta allekirjoittaneen näkemys

on se, ettei olosuhteiden merkitystä tule väheksyä. Olosuhteilla viittaan niin poliittis-historiallisiin

kehitysvaiheisiin kuin valtiosääntöoikeuden kehitykseen. Kuten niin monesti aiemminkin, on kyse

ainutkertaisista tapahtumista, joihin tietyt ihmiset on enemmän tai vähemmän heitettyjä kuin

valikoituja. Paavo Lipposen kohdalla ympäristön realiteeteiksi muodostuivat asema tuoreen EU-

maan pääministerinä, jonka poliittista painoarvoa oli valtiosääntöoikeuden muutosten myötä lisätty.

Tämä asetelma vain vahvistui kun Lipponen otti paikkansa pitkään kestäneellä kaudellaan

pääministerinä. Myös vuoden 2000 alusta voimaan tullut uusi perustuslaki vain vahvisti hänen

asemiaan.45

2.4. KOKOAVIA HUOMIOITA

Kjell Goldmannin mukaan ulkopoliittisen doktriinin muutoksen aiheuttaa uudelleenarviointi, joka

voi olla luonteeltaan normatiivista, deskriptiivistä tai teoreettista. Normatiivinen uudelleenarviointi

lähtee toimijan arvojärjestelmän muutoksesta. Deskriptiivisessä muutoksessa on puolestaan kyse

kyvystä ymmärtää olosuhteiden muutos ja määritellä niiden haaste uudella tavalla. Kolmas

uudelleenarvioinnin muoto on teoreettinen muutos. Tällöin kyse on kansainvälistä järjestelmää

koskevien syysuhteiden uudelleenarvioinneista. Järjestelmän toiminta ja sen siihen kuuluvat

lainalaisuudet ymmärretään toisin kuin aiemmin, mikä johtaa linjavalintojen ja päämäärien

muutokseen.46 Teoreettinen uudelleenarviointi koskee doktriinin sisältämää maailmankuvaa ja

johtaa perustavanlaatuiseen muutokseen ulkopolitiikassa. Kyse voi olla esimerkiksi vakiintuneen

historiallisen käsityksen vääräksi osoittautumisesta, jolloin uusi tieto muuttaa toimijan arvioita

mahdollisesta ja mahdottomasta.47 Sovitettaessa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan murrosta

Goldmanin analyysikehikkoon, voidaan todeta siinä prosessissa olevan kyse yhtäältä

deskriptiivisestä kuin myös teoreettisesta uudelleenarvioinnista. Olosuhteiden muutos on

avaintekijä murroksessa, jossa ´pakkoavoliitto´ Neuvostoliiton kanssa on korvautunut omasta

tahdonmuodostuksesta syntyneellä liittosuhteella muiden Länsi-Euroopan demokratioiden kanssa.

Tämän seurauksena myös teoreettinen ymmärrys Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan

45 Joskin kaksoisjohtajuus presidentin kanssa aiheuttikin aluksi pulmia myös jo pelkkien kokousjärjestelyjen kohdalla.
Katja Boxberg kirjoittaa Lippos-elämänkerrassaan tähän liittyvästä episodista: ”Ulko- ja turvallisuuspoliittisen
ministerivaliokunnan kokoukset pidettiin vanhan perustuslain aikaan pääministerin työhuoneessa, ja pitkän pöydän
päässä istunut presidentti johti puhetta. Nyt vanha pöytä ei enää kelvannut Lipposelle, sillä presidentin kampeaminen
puheenjohtajan paikalta olisi ollut paitsi vaikeaa myös kiusallista. Ratkaisuksi löytyi uusi kokoustila ja sinne rakennettu
pyöreä pöytä, jonka ääressä presidentti ja pääministeri saattoivat istua tasa-arvoisen näköisesti toisiaan vastapäätä.”
(Boxberg 2004, 192.)
46 Goldmann 1988, 11.
47 Möttölä 1993, 90.
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vaikuttavista lainalaisuuksista on muokkaantunut. Se mikä oli YYA-Suomelle ulko- ja

turvallisuuspolitiikan suhteen mahdotonta, onkin EU-Suomelle mahdollista ja suorastaan

välttämätöntä.

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan peruslinjan rakentaminen voidaan lopuksi purkaa doktriinin

käsitteen kautta eri osiin Katarina Brodinin tapaan. Hän nimittäin esittää doktriinin kaksiosaisena

järjestelmänä, jossa on strategiaosa ja perusteleva argumentaatio-osa. Strategian puitteissa

ilmaistaan tavoitteet ja keinot. Perusteleva osa heijastaa päätöksentekijöiden perusarvoja ja -

päämääriä sekä maailmankuvaa, käsitystä kansainvälisen järjestelmän toiminnasta ja

lainalaisuuksista. Brodinin mukaan doktriiniin sisältyy näin muodoin päätöksentekijöiden esittämiä

normatiivisia (toimintaa koskevia suosituksia) ja empiirisiä (ympäröivän todellisuuden kuvauksia)

käsityksiä kansainvälisestä järjestelmästä ja oman maan roolista siinä.48 Niin hallitusohjelmat kuin

ulko- ja turvallisuuspoliittiset selonteot edustavat selkeästi strategisia pyrkimyksiä, joskin ne

sisältävät myös perustelevia elementtejä. Pienempää mittakaavaa, taktiikkaa, edustavat sen sijaan

strategioiden puitteissa esitetyt pienemmät puheenvuorot. Juuri näiden kohdalla tulee pääministerin

rooli merkitykselliseksi. Pääministerin tehtävänä on toimivaltansa puitteissa tehdä politiikkaa.

Tämän tutkimuksen kohdalla politiikanteko tarkoittaa niitä määrittelypyrkimyksiä ja perusteita,

joilla Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa hahmotetaan eurooppalaisessa viitekehyksessä.

Pääministeri antaa merkityksiä olemassa oleville institutionaalisille rakenteille ja täten perustelee

niiden tarpeellisuuden. Kyse on sosiaalisessa maailmassa tapahtuvista teoista. Näin on tehtävä siksi,

etteivät institutionaaliset puitteet – kuten sopimukset – ole kaiken tyhjentäviä esityksiä asiantiloista

tai niistä perusteista, joiden nojalla valittu linja on ´oikea´ ja legitiimi. Pääministerillä on asemansa

myötä valta ja velvollisuus määritellä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Hän on mukana

muiden asianomaisten tahojen kanssa rakentamassa kuvaa, joka välittyy niin suomalaisille kuin

ympäröivälle maailmalle siitä, mitä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tai ei ole. Voidaan

puhua tällöin ulko- ja turvallisuuspolitiikan omakuvasta.

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan lähemmin ulko- ja turvallisuuspolitiikan omakuvan

rakentamiseen liittyviä seikkoja. Niinpä seuraavan luvun myötä tutkimuksessani tapahtuu käänne

kohti sosiaalisen maailman teoretisointia. Tämän luvun tehtävänä on ollut kartoittaa ne annetut

puitteet, joissa edellä perusteltu analyysin kohde – pääministeri – sosiaalista maailmaa

merkityksellistää. Näin on myös kartoitettu keskeiset perusteet tiettyä toimijaa koskevalle

48 Brodin 1977, 26.
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analyysille. Seuraavien lukujen pääteema – sosiaalinen maailma – viittaa tässä yhteydessä ulko- ja

turvallisuuspolitiikan tekemiseen. Kyse on taktisista manöövereistä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

Erittelen tarkemmin näkökulmaani seuraavassa luvussa, jonka tehtävä on rakentaa teoreettista

ymmärrystäni ulko- ja turvallisuuspolitiikasta. Tämän luvun lopuksi siteeraan lyhyesti Stuart Hallia.

Toimikoon hänen politiikkakäsityksensä siltana seuraavien lukujen maailmaan:

”Politiikka on mahdotonta ilman keinotekoista vallan käyttöä kielessä, ideologian viiltoja, asemien ottamista,

linjojen ylittämistä, repeämiä. En voi ymmärtää poliittista toimintaa ilman tätä puolta.”

Stuart Hall teoksessaan Identiteetti49

49 Hall 2000.
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3. SUOMEN ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KEHITTYVÄ

OMAKUVA

3.1. IDENTITEETTI ULKO- JA TURVALLISUUSPOLITIIKASSA

3.1.1. Identiteetin muodostus ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämääränä

Harto Hakovirran mukaan poliittisten päämäärien ja tavoitteiden eräs laji on valtion pyrkimys

kansallisen identiteetin luomiseen ja vahvistamiseen. Tämän tutkimuksen kannalta erityisen

kiintoisa – ja aiheeseen liittyvä – on Hakovirran mainitsema esimerkki Euroopan unionin

integraation suhteesta kansallisen tason toimijoille:

” Esimerkiksi monille Euroopan maille osallistuminen maanosan integraatio-instituutioihin on ollut
merkityksellistä ei vain taloudellisista, turvallisuuspoliittisista ja muista vastaavista ilmeisemmistä syistä, vaan
myös kansallisen politiikan eurooppalaisen identiteetin vahvistamisen tarkoituksessa.”50

Hakovirta erottaa edellisessä – Euroopan integraation merkityksiä jaotellessaan – yhtäältä

turvallisuuspoliittiset ja toisaalta kansallisen politiikan identiteetin vahvistamiseen tarkoitetut

pyrkimykset. Onko kyse eri asioista? Kun ajatellaan Hakovirran esiin nostamia syitä valtioiden

integraatio-myönteisyydelle, voidaan vertailla vaikkapa juuri talouden sekä ulko- ja

turvallisuuspolitiikan sisältöjä. Talouden kohdalla voidaan katsoa liittymisintressin olevan

luonteeltaan lähinnä ulkosyntyinen, jolloin tarve integraatioon selittyy talouden vallitsevista

lainalaisuuksista ja muista säännöistä, joiden olemassa olo on mitä suurimmassa määrin annettu

tosiasia, johon yksittäisen valtion on joko sopeuduttava, selviydyttävä muutoin tai sitten yritettävä

muuttaa järjestelmän sääntöjä. Varsinkin pienen maan tullessa kyseeseen, ei etenkään viimeinen

vaihtoehto ole kovin realistinen. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan kohdalla siirrytään kuitenkin jo

varsin toisenlaiseen ilmiökenttään, jossa lainalaisuuksista puhuminen onkin jo hivenen

ongelmallisempaa. Lähtökohta monimutkaisemman ilmiökentän ymmärtämiseen löytyy Hakovirran

mainitsemasta valtioiden pyrkimyksestä olla mukana Euroopan integraatiossa, jotta ne voisivat

vahvistaa kansallisen politiikan eurooppalaista identiteettiä. Epäilemättä myös ulko- ja

turvallisuuspolitiikassa on sijaa pragmatismille, mutta miltä näyttää kolikon kääntöpuoli? Mikä on

identiteetin ja ulko- ja turvallisuuspolitiikan suhde?

50 Hakovirta 2002, 151.
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Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa identiteettikysymysten merkitystä ei tule väheksyä, sillä juuri ulko-

ja turvallisuuspolitiikan kautta valtio määrittää suhteensa ympäröivään maailmaan – se määrittää

itsensä suhteessa toisiin, jotka ovat joko samanlaisia tai erilaisia. Se tekee erityisesti linjauksia,

joilla se määrittää itsensä tietyssä ajassa ja paikassa. Näin myös ulko- ja turvallisuuspolitiikka saa

identiteetin – omakuvan. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka voidaan toki ymmärtää vain osaksi

kansallista identiteettiä, sillä rakentuuhan valtioyhteisön omakuva myös muiden elementtien

varaan.51 Oma tutkimuksellinen mielenkiintoni rajoittuu koskemaan kansallista omakuvaa

ainoastaan niiltä osin kuin sillä on tekemistä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan kytkeytyvän

identiteettipolitiikan kanssa. Pohdittaessa vaikkapa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista

identiteettiä, voidaan esittää muun muassa seuraavia kysymyksiä: Keitä me olemme? Mikä on

suhteemme ympäristöömme? Mikä tekee meistä itsemme? Miksi meidän tulee toimia niin kuin

toimimme? Mikä on oikein tai väärin? Tuomas Forsbergin mukaan poliittisen toimintalinjan valinta

riippuu asetetuista tavoitteista, jotka taas pohjautuvat arvoihin tai tunteisiin, joita ilman

ulkopolitiikka olisi merkityksetöntä52. Samantyyppiseen käsitykseen päätyy myös Erik Ringmar,

jonka mukaan materiaalinen maailma saa mielekkyytensä toimijoiden sille antamien tulkintojen

kautta. Tulkinnat ovat puolestaan kiinnittyneitä erilaisiin ei-materiaalisiin tekijöihin, joita ovat

esimerkiksi identiteetit, arvot ja mielikuvat.53 Näin muodoin ymmärrän tässä tutkimuksessa valtion

(Suomen) ulko- ja turvallisuuspoliittisen identiteetin viittaavan juuri ei-materiaalisiin tekijöihin,

joilla merkityksellistetään valtion suhde ulkomaailmaan, eli rakennetaan samalla valtion omakuva.

Identiteetti-käsitteen tarkastelussa paneudun seuraavaksi sen mekaniikkaan ja rakenteellisiin

tekijöihin. Lähtökohtana tälle tarkastelulle on käsitys todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta ja

siihen liittyvistä mekanismeista. Sami Moision mukaan identiteetistä puhuttaessa tarkoitetaan

ihmisiin liittyvää ilmiötä. Moision toteaakin, että ainoastaan ihmiset voivat rakentaa identiteettejä

itselleen, toisilleen ja myös elottomille asioille, kuten valtioille tai alueille:

”Alueille ei ole eikä voi olla identiteettiä sen enempää kuin koneilla tai puillakaan, elleivät ihmiset sitä niille anna ja
elleivät ihmiset saavuta jonkinasteista yksimielisyyttä alueiden identiteetistä.”54

51 Suomen kansallisen identiteetin muutosta EU-jäsenyyden seurauksesta on pohdittu monissa eri yhteyksissä. Mitä
ilmeisimmin se heijastuu tarpeesta määrittää oma ´sijainti´ uudelleen ts. tutkailla ja vertailla mitä olemme tai emme ole
suhteessa muihin. Tällaisista puheenvuoroista ovat esimerkkeinä muun muassa teokset Kansallisvaltion kielioppi (1998)
ja Elävänä Euroopassa – muuttuva suomalainen identiteetti (1998). Molempien teosten keskeinen pyrkimys on
määrittää Suomen ja suomalaisuuden rakentumista ajan saatossa ja tutkailla näiden nykytilaa ja ´sijaintia´ niin Euroopan
integraation kuin globalisaation pyörteissä.
52 Forsberg 2002, 25.
53 Ringmar 1996, Kuusisto 2003, 142 & Kumpula [s.a.], 6-7.
54 Moisio 2003, 134.
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Näin muodoin voidaan todeta ulko- ja turvallisuuspoliittisen identiteetin luonteen olevan

perustaltaan kollektiivista. Puhuuhan esimerkiksi Hakovirtakin juuri kansallisesta identiteetistä,

joka viittaa tällöin kokonaiseen valtioyhteisöön. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan määrittely

koskee kaikkia suomalaisia, jolloin kysymys on yhteisöstä; kollektiivista. Samoilla linjoilla on

myös Pekka Kaunismaa, jonka mukaan identiteeteistä voidaan puhua myös – yksilön

subjektiviteetin lisäksi – ryhmien, yhteisöjen ja sosiaalisten järjestelmien yhteydessä.55  Kollektiivin

identiteetti ei ole mitenkään annettu, sisäänrakennettu ominaisuus:

”Collective identity is not out there, waiting to be discovered. What is ´out there´ is identity discource on the part
of political leaders, intellectuals and countless others, who engage in the process of constructing, negotiating,
manipulating or affirming a response to the demand – at times urgent, mostly absent – for a collective image.”56

Tämä Bill McSweeneyn määritelmä on tutkimukseni kannalta hyödyllinen, sillä tuohan se esille ne

kollektiivisen identiteetin tuottamisen prosessit, joissa yhteisön omakuvaa ylläpidetään tai

uusinnetaan. Pasi Saukkonen on eritellyt teoksessaan Suomi, Alankomaat ja kansallisvaltion

identiteettipolitiikka McSweeneyn tapaan kollektiivisen identiteetin tuottamisrakenteita. Saukkosen

näkemyksen mukaan kollektiivinen identiteetti tuotetaan eri toimijoiden vuorovaikutuksessa.

Kansallisvaltion identiteetti vaatii kuitenkin ´kuvitellun´ luonteensa vuoksi myös tekstuaalisia ja

visuaalisia esityksiä ja symboleja, joiden sisältämät merkitykset ylläpitävät käsityksiä

kansallisvaltion olemassaolosta ja erityispiirteistä sekä muuntavat näitä käsityksiä eri olosuhteiden

ja tarpeiden mukaisiksi.57

Saukkosen mukaan viimeaikaisessa akateemisessa kirjallisuudessa on korostettu entistä

voimakkaammin identiteettien konstruoituneisuutta niiden itsestäänselvyyden tai luonnollisuuden

sijaan. Eri konstruktionistisille lähestymistavoille on yhteistä käsitys siitä, että yksilö- ja

yhteisöidentiteettejä on jatkuvasti ylläpidettävä ja muunnettava olosuhteiden mukaisiksi, kerrottava

aina uudelleen. Kielellä ja siihen liittyvällä merkityksenmuodostuksella on Saukkosen mukaan

identiteetin rakentumisen kannalta keskeinen rooli. Saukkosen mukaan identiteettipolitiikan yhtenä

keskeisenä premissinä voidaan pitää konstruktionistista käsitystä identiteeteistä, jonka mukaan

identiteetit ovat inhimillisen toiminnan seurausta tietyissä olosuhteissa ja ne sekä sallivat että

vaativat jatkuvaa uudelleentuottamista ja muokkaamista. Konstruoinnilla voidaan viitata tietoiseen

55 Kaunismaa 1997, 220.
56 McSweeney 1999, 77–78.
57 Saukkonen 1997, 43.
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ja päämäärähakuiseen käsitysten, merkitysten ja symbolien tuottamiseen (esimerkiksi traditioiden

keksiminen) että usein tiedostamattomaan identiteetin sosiaaliseen rakentumiseen.58

Bill McSweeneyn määritelmä kollektiivisten identiteettien tuottamisesta kaipaa vielä lisävalaistusta,

sillä tältä osin kollektiivisen identiteetin muodostuminen ja muokkaantuminen poikkeaa

ratkaisevalla tavalla subjektiivisen identiteetin vastaavista prosesseista. Kollektiivisten identiteettien

tuottajiksi McSweeney nimesi muun muassa poliittisen johdon, jota tämä tutkimus juuri koskee.

Miksi juuri poliittiset johtajat ovat keskeisessä asemassa? Vastaan tähän kysymykseen

käsittelemällä lyhyesti kollektiivisten identiteettien tuottajien roolia muun muassa Pekka

Kaunismaan ja Sami Moision määritelmien kautta. Pohdin lyhyesti myös sitä, mitkä tekijät

erottavat toisistaan McSweeneyn mainitsemat poliittiset johtajat ja muut toimijat kollektiivisten

identiteettien tuottamisprosesseissa.

3.1.2. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan määrittelyn edellytyksistä

Kuten edellisessä kävi ilmi, kollektiivisen identiteetin rakenteelliset prosessit ilmentävät sen

syntymisen ja muokkaantumisen melko epätasa-arvoista luonnetta. Tutkijoista muun muassa Pekka

Kaunismaa ja Sami Moisio pureutuvat näihin tekijöihin pohtiessaan kollektiivisten identiteettien

luomista ja ylläpitämistä. Kaunismaan mukaan kollektiivisia identiteettejä tutkittaessa on tärkeää

tarkastella sitä, kuka tai ketkä prosesseja ohjaavat tai kontrolloivat. Hän lisää, että kollektiivisten

identiteettien muodostumisprosesseissa ja ylläpitämisessä yhteisön jäsenillä ei ole tuskin koskaan

mahdollisuutta tasa-arvoiseen vaikuttamiseen. Tällöin juuri koulutetummat, sosiaalisesti korkea-

arvoisemmat ja jonkin instituution oikeuttamat henkilöt ovat kykeneviä määrittelemään

kollektiivista identiteettiä.59 Kaunismaan linjoilla on myös Moisio, joka toteaa yksiselitteisesti, että

kansallisen identiteetin muodostuksessa tarvitaan tietoa ja poliittista valtaa. Hän määrittelee

poliittiseen valtaan ja tietämykseen perustuvan toiminnan identiteettipolitiikaksi, jonka puitteissa

valtaapitävät pyrkivät suuntaamaan hallitun ihmisryhmän toimintaa haluamiinsa päämääriin. On

kyse vallankäytöstä ja oma politiikan tarjoamisesta totuuden asemaan, jolloin kyseinen politiikka

pyrkii saavuttamaan kannatusta yleisön silmissä.60 Täten juuri ulko- ja turvallisuuspolitiikan johto

on hedelmällinen tutkimuskohde tutkittaessa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvien

58 Saukkonen 1997, 66.
59 Kaunismaa 1997, 228.
60 Moisio 2003, 135 & 146. Ks. myös Ringmar 1996, 37.
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määrittelyjen sisältöä, koska juuri sillä on käytössään kaikki ne välineet, joilla tehtävä voi onnistua.

Ehkäpä kuitenkin kaikkein oleellisin väline on juuri aseman mukanaan tuoma valta.

Käsillä oleva tutkimus ilmentää juuri edellä mainittua vallan kietoutumista ulko- ja

turvallisuuspolitiikan määrittelyprosesseihin. Poliittinen valta voimavarana ei luonnollisesti

sinällään ole edellytys ulko- ja turvallisuuspoliittisten määrittelyjen tekemiselle, mutta tällöin

määrittelyn merkitys yhteiskunnalle ja sen tulevaisuudelle ei liene yhtäläinen. Huolimatta

vaikutusvallan verrattaisesta pienuudesta ulko- ja turvallisuuspoliittiseen päätöksentekoon, löytyy

Suomesta paljon McSweeneyn mainitsemia toimijoita (”[…] intellectuals and countless others, who

engage in the process of constructing, negotiating, manipulating or affirming a response to the

demand – at times urgent, mostly absent – for a collective image”), jotka osallistuvat Suomen ulko-

ja turvallisuuspolitiikasta käytävään määrittelyyn. Ja miksei löytyisi, sillä kuuluuhan ulko- ja

turvallisuuspolitiikan käsittely kansalaisyhteiskunnan alttarille siinä missä muutkin

politiikkasektorit. Eräs tällainen keskustelija, mielipidevaikuttaja on Max Jakobson. Hän on yksi

pitkäaikaisemmista mielipidevaikuttajista ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.61 Hänen kaltaisillaan

toimijoilla on Saukkosen mainitsemat edellytykset toimia niin sanottuina mielipidejohtajina, joiden

näkemyksiä kuunnellaan ja luetaan keskeisillä foorumeilla, joita ovat esimerkiksi TV-ohjelmat tai

muut keskeiset uutismediat. Tällaiset aitiopaikat kun tarjoavat edullisen aseman näkemysten ja

tulkintojen esittämiseen. Keskeinen ero poliittisen johdon ja muiden toimijoiden – olipa sitten kyse

Jakobsonin kaltaisesta raskaan sarjan mielipidevaikuttajasta tai satunnaisesta mielipidekirjoittajasta

– välillä on, etteivät jälkimmäiset ole sanomisistaan poliittisesti vastuussa, vaan ovat kärjistäen

ilmaistuna vapaita sekä oikeudellisesta että poliittisesta vastuusta.

Niin Moision kuin Kaunismaan esiin nostamat seikat pätevät pohdittaessa niitä henkilöitä, joiden

sanalla on painoa tehtäessä määritelmiä tai arvioita Euroopan unionin jäsenyyden merkityksestä

61 Vuonna 1923 syntyneellä Jakobsonilla on takanaan kattava ura lehtimiehenä ja diplomaattina. Hän on työskennellyt

Uuden Suomen kirjeenvaihtajana Lontoossa vuosina 1948–1953, sekä sanomalehtiavustajan tehtävissä Washingtonissa

1953–1958. Diplomatian saralla Max Jakobson on työskennellyt muun muassa Suomen ulkoasiainministeriössä vuosina

1958–1965. Seuraavaksi Jakobson siirtyi Suomen YK suurlähettilääksi vuosiksi 1965–1972. Ura oli lähellä huipentua

valintaan Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeriksi vuonna 1971, mutta tämä vesittyi muun muassa Neuvostoliiton

vastustukseen. YK-tehtävien jälkeen Jakobson siirtyi Suomen Tukholman suurlähettilääksi vuosiksi 1972–1974.

Kansainvälisten tointen jälkeen Jakobson siirtyi Suomen Elinkeinoelämän valtuuskunnan (EVA) toimitusjohtajaksi.

Tätä tehtävää Jakobson hoiti vuosina 1975–1984. Ansioistaan eri tehtävissä, Tasavallan presidentti Mauno Koivisto

myönsi Max Jakobsonille ministerin arvon vuonna 1990.(Jakobson 2000, 8-9.)
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Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Erityisen tarkasti seurataan – niin kotimaassa kuin

ulkomaillakin – niiden toimijoiden puheenvuoroja, jotka niin persoonansa avulla kuin toki myös

lain nojalla toimivat ulko- ja turvallisuuspolitiikan johtajina. Edellisessä luvussa onkin jo tehty

selkoa pääministerin asemasta tutkimuksen kannalta relevantilla sektorilla, joten voidaan

perustellusti määrittää pääministerinä toiminut Paavo Lipponen henkilöksi, joka täyttää esimerkiksi

McSweeneyn mainitsemat tunnusmerkit. Palaan Lipposen henkilöön vielä tämän työn viidennessä

luvussa, jossa esittelen tutkimuksen aineiston.

3.1.3. Tutkimuksen näkökulma ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan

Edellä sanotun perusteella tarkastelen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa näin ollen

konstruktionistisesta näkökulmasta, jolloin ymmärryksen lähtökohtana on tarkastella toimijoiden

linjauksia identiteettiin liittyviksi sosiaalisen maailman rakennusprojekteiksi. Sosiaalisen maailman

rakennusprosesseilla viittaan tässä yhteydessä tiettyyn tilaan (Suomi) ja puheeseen tilasta, jolla tilaa

tuotetaan. Lainaan seuraavassa Kyösti Pekosen teoretisointia, jossa hän esittää mallin kielen avulla

tapahtuvista tuottamisprosesseista:

” ́Suomi´ on käsitteellinen ja ideologinen abstraktio. ´Suomi´ on jotakin joka täytyy kuvitella, kuvittelun myötä
muodostaa sanoiksi. Erilaisina sanastoina ´Suomi´ asettuu osiksi erilaisia diskursseja. Jotta ´Suomi´ ´olisi
olemassa´ merkityksellisenä subjektina, jotta se voitaisiin ´havaita´ ja siitä voitaisiin keskustella, ´Suomi´ täytyy
yhä uudelleen representoida.” [… ] ”Varsinkin luonnehdinnat, joissa ´Suomi tekee ja toimii´ ovat abstrakteja
ideoita, jotka ovat olemassa vasta representoinnin ja representoijien myötä. ´Suomi´ tällaisena toimijana voi olla
olemassa tiedotuksen ja keskustelun kohteena vain ´Suomea´ representoivien ideoiden ja diskurssien välityksellä.
´Suomi´ voidaan tiedostaa vain representoivien merkityksellistäjien representoimana ideana.”62

Tässä kohdin kyse on oikeastaan samasta asiasta kuin mistä Bill McSweeney tai Pasi Saukkonen

puhuvat kollektiivisen identiteetin kohdalla. Pekosen malli on kuitenkin esittämisen arvoinen, koska

se tuo mielestäni selkeästi esille sen, että erilaiset omakuvan määritykset tapahtuvat juuri

kielenkäytön avulla. Saukkonen puhuu konstruoinnista ja Pekonen vastaavasti representaatiosta.

Tämän seikan korostaminen on tärkeää arvioitaessa sopivia menetelmiä tämän tutkimuksen

varsinaiseen analyysiosioon. Pekonen kiinnittää huomiota myös määritelmien moninaisuuteen sekä

hierarkiaan, joilla on merkitystä arvioitaessa määrittelyjen painoarvoa:

”Representoinnit jäsentyvät diskursseiksi, jotka edustavat eri näkökulmia. Diskursseissa representoidaan eri
näkökulmia ja näiden näkökulmien kantajia, jolloin on kyse myös representoijien auktorisoinnista. Henkinen

62 Pekonen 1993, 52.
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poliittinen johtajuus (hegemonia) on niillä poliittisilla voimilla, joiden kieltä puhutaan ja joiden määritelmä
tilanteessa sekä todellisuudesta on vallitseva.”63

Voidaan siis perustellusti – niin Kaunismaan, Moision kuin Pekosen – havaintoihin nojautuen

todeta, että erilaiset määrittelyprosessit ovat sidoksissa niin valta-asemiin kuin itse vallankäyttöön.

Pidänkin tätä tutkimusta myös vallankäytön tutkimuksena, sillä arvioidessani poliittisen johdon

(pääministeri Paavo Lipponen) kielellisiä määrittelyitä, arvioin samalla myös poliittista johtajuutta,

jota tuo kielellinen määrittely edustaa.

Valintani näkökulman osalta ei kuitenkaan sulje pois rationaalisten teorioiden käsitystä toimijoiden

intressien ulkosyntyneisyydestä64, vaan näen ne toisiinsa sidoksissa olevina ilmiöinä. En siis oleta,

että poliittisen vallan haltijat visioisivat kansansa tulevaisuutta tyhjiössä, vailla minkäänlaisia

ajallisia tai materiaalisia lainalaisuuksia.. Oman tutkimukseni kannalta merkityksellisiksi

lainalaisuuksiksi nousevat ne muutokset Euroopan turvallisuusarkkitehtuurissa, jotka ovat

muokanneet vallitsevia poliittis-maantieteellisiä asetelmia, vaikuttaen samalla myös Suomen

kansalliseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan ja sen toimintaympäristöön. Täsmälliset realiteetit

juuri eurooppalaisessa kehyksessä muodostuvat niistä kehityskuluista, jotka ovat johtaneet

muutoksiin niin globaalilla kuin alueellisella tasolla. Unohtaa ei sovi näiden muutosten tuloksia,

jotka näkyvät viime kädessä erilaisiksi muokkaantuneina ulko- ja turvallisuuspoliittisina

instituutioina ja niihin liittyvinä sääntelyjärjestelminä, jotka määrittävät yleiset pelisäännöt sekä

rajat tulkinnalle esimerkiksi sosiaalisen merkityksenannon osalta. Sosiaalisella merkityksenannolla

viittaan erityisesti sosiaalisten yhteisöjen, tässä tapauksessa valtioiden, mahdollisuuteen tulkita

olemassa olevaa todellisuutta, olipa toiminnan vaikutin mikä hyvänsä. Seuraavaksi tarkoitukseni on

siirtyä käsittelemään tuota merkityksenantoa, tulkintaa. Tarkastelun sisältö muodostuu relevantin

aikaisemman tutkimuskirjallisuuden läpikäynnistä. Relevantilla tutkimuskirjallisuudella tarkoitan

tässä  yhteydessä  sellaista  kirjallisuutta,  jonka  puitteissa  on  käsitelty  Suomen  ulko-  ja

turvallisuuspolitiikkaa koskevien määrittelyiden sosiaalista rakentuneisuutta; tulkintaa Suomesta ja

sen asemasta.

63 Pekonen 1993, 52.
64 Aiheesta esimerkkinä on muun muassa Erik Rigmarin teos Identity, Interest and Action: A Cultural Explanation of
Sweden's Intervention in the Thirty Years War (Ringmar 1996.).
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3.2. SUOMEN PAIKAN JA OLEMUKSEN MÄÄRITTELYÄ

3.2.1. Suomea paikantamassa

Edellisessä luvussa esitin keskeiseksi teoreettiseksi lähtökohdakseni tarkastella ulko- ja

turvallisuuspolitiikkaa konstruktionistisesta näkökulmasta, unohtamatta toimijoiden intressien

ulkosyntyisyyttä. Käsillä olevan tutkimuksen kohdalla ymmärrän Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan tekemisen niin sisä- kuin ulkosyntyisten tekijöiden summaksi. Selkeyttääkseni

lähtökohtiani, siteeraan Kari Laitisen teoretisointia, jossa hän erittelee Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan vaikutuskenttiä:

”Maantieteellis-poliittinen sijainti ja historia sekä vallitsevien olosuhteiden tulkinta luovat tietynlaisen kehyksen
Suomen turvallisuusymmärrykselle. Kyseisessä kontekstissa Suomi tuottaa, uusintaa ja jäsentää
turvallisuuspolitiikkaansa.”65

Tarkoitukseni on paneutua seuraavaksi Laitisen hahmottelemaan kontekstiin luomalla katsauksen

aikaisempaan tutkimukseen, jossa on pohdittu Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan – sen

omakuvan – muotoutumista erilaisten määrittelyprosessien kautta. Tämä katsaus toimii

tutkimukseni historiallisena viitekehyksenä niiltä osin kuin kyse on Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan kytkeytymisestä identiteettikysymyksiin. Aikaisemman tutkimuksen

läpikäynti liittää oman tutkimukseni aiemmin esitettyihin puheenvuoroihin Suomen ulkosuhteiden

merkityksellistämisestä osaksi kansallista omakuvaa.

Lähden liikkeelle Vilho Harlen ja Sami Moision Missä on Suomi? – Kansallisen

identiteettipolitiikan historia ja geopolitiikka-teoksessaan hahmottelemasta kansallisesta

identiteettiprojektista.66 Kansallisen identiteettiprojektin käsite on tutkimukseni kannalta kiintoisa,

koska sen ydin on tarkastella ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa juuri konstruktionistisesta

näkökulmasta, korostaen kielen merkitystä sosiaalista todellisuutta luovana tekijänä. Kirjoittajat

lähtevät liikkeelle siitä, ettei Suomen ulkopoliittista toimintaympäristö ole annettu vaan poliittisen

puhumisen kohde. He tutkivat Suomen turvallisuuspoliittista sijaintia – sen retorista sijoittamista –

idän ja lännen välille. Tutkimus edustaa niin sanottua kriittistä geopolitiikkaa, jonka mukaan

ulkopolitiikan ja maantieteen suhde ei ole staattinen ja annettu vaan, että maantieteen avulla

65 Laitinen 2005, 32.
66 Harle – Moisio 2000.



32

voidaan tuottaa ja uusintaa valtasuhteita ja maailmankuvia.67 Harle ja Moisio toteavatkin, että

geopolitiikan tutkijalle:

”… maantieteellisyys ei ole etäisyyksiä tai meren poukamien muotoja vaan turvallisuus- ja ulkopolitiikan
peruskartta, jonka alati muuttuvalla ja kiistellyllä pinnalla toimijat hahmottavat sijaintiaan”68

Voisi oikeastaan väittää, että samalla kun toimijat etsivät sijaintiaan, he etsivät myös minuuttaan.

Oikeastaan kyse yhdestä ja ainoasta prosessista – nimitys vain vaihtuu. Näin siksi, että onhan kyse

ihmisistä ja heidän muodostamistaan yhteisöistä, kollektiiveista, jotka antavat merkityksiä

materiaaliselle maailmalle. Tämä kytkee kriittisen geopolitiikan tutkimuksen identiteettipolitiikan

tutkimukseen, koska kansainvälisen politiikan tilan rakentamisessa erilaiset sisäänottamisen ja

ulossulkemisen diskurssit toimivat kollektiivisia identiteettejä rakentavina käytäntöinä.69 Mutta

mikä oikeastaan on Harlen ja Moision hahmottelema kansallinen identiteettiprojekti? He

määrittelevät sen seuraavasti:

” [… ]Kansallinen identiteettiprojekti[… ] tarkoittaa kriittisen geopolitiikan valossa tapahtuvaa pyrkimystä

suomalaisten oman paikan määrittämiseen muiden kansojen joukossa. Väitämme, että tuota omaa paikkaa on

etsitty nimenomaan paikkana, jonka suomalaiset ovat kokeneet omakseen ja paikkana, johon he toivovat muiden

sijoittavan suomalaiset.” [… ] ”Pyrkimyksenä ei kuitenkaan ole koskaan ollut osoittaa, että suomalaiset olisivat

tyystin erilaisia kuin kaikki muut. Tavoitteena on ollut todistaa, että suomalaiset ovat samanlaisia kuin muutkin

suomalaisten hyvinä pitämät kansat. Eivät suomalaiset halua olla yksin, he haluavat kuulua oikeaan

viiteryhmään. Kutsumme tätä pyrkimystä kuulua hyvien kansojen joukkoon, omaan viiteryhmään, kansalliseksi

identiteettiprojektiksi.”70

Edellisen perusteella voidaan siis päätellä, ettei pyrkimystä Suomen omakuvan määrittämisen olisi,

jollei olisi muita kansoja kuin suomalaiset, sillä tarve kuulua hyvien kansakuntien joukkoon olisi

tällöin mitä ilmeisimmin yhdentekevä pyrkimys. Jokseenkin samaan verrattavissa hanke olisi –

olemassa oleva tietämys huomioiden – määritellä ihmisen hyvyys tai pahuus

maailmankaikkeudessa. Kuuluminen oikeaan viiteryhmään on pyrkimys, jota ei voi ymmärtää

muutoin kuin ihmisen tarpeella määritellä itsensä suhteessa ympäristöönsä, toisiin ihmisiin ja

ihmisryhmiin, kuten kansakuntiin. Tällöin koordinaatteja merkitään pikemminkin ihmisten mieliin

kuin karttoihin. Harlen ja Moision keskeinen väittämä on, että kansallisen identiteettiprojektin

myötä Suomen pyrkimyksenä on ollut tulla liitetyksi ”[… ] ´aitoon´ Eurooppaan ja germaaneihin

67 Harle – Moisio 2000, 9-52.
68 Emt, 40.
69 Emt, 45.
70 Emt, 15.
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[… ]  ”71. Tämän johdosta kirjoittajat pitävät liittymistä Euroopan unioniin eräänlaisena

identiteettiprojektin huipentumana72.

Kansallisen identiteettiprojektin identifioiminen perustuu varsin laajaan aika-akselin analyysin,

joten Harle ja Moisio ovat hyödyntäneet runsaasti erilaisia ja eri-ikäisiä aineistoja varsin runsaasti.

Aineisto jakautuu aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen sekä alkuperäislähteisiin, joista esiin

nousevat erityisesti poliittisten toimijoiden tuottamat tekstit, joita on analysoitu kansallisen

identiteettiprojektin näkökulmasta. Käyn seuraavassa läpi Vilho Harlen ja Sami Moision

identifioimaa kansallista identiteettiprojektia esittelemällä sen keskeisiä elementtejä ja historiallisia

vaiheita. Kirjoittajat ovat jakaneet analyysinsä kahteen osaan, joiden kohdalla he keskittyvät aluksi

kansallisen identiteettipolitiikan historiaan, jossa tarkastelu jakautuu kansallisen identiteetin

historiaan ja luonteeseen. Eräänä keskeisenä pääväittämänä on, että kansallinen identiteettiprojekti

on rakentunut suomalaisten ja venäläisten jyrkän ja selvärajaisen erottelun avulla. Tämä liittyy

kirjoittajien mukaan suomalaisten pyrkimykseen kuulua ”aitojen eurooppalaisten” germaanien

joukkoon. Toinen keskeinen tekijä on kirjoittajien mukaan kansallisen identiteettiprojektin

poliittisuus, joka liittyy esimerkiksi edellä mainittuun pyrkimykseen erottautua venäläisistä ja

venäläisyydestä. He nostavat muun muassa esiin ilmiön nimeltä ryssäviha ja sen kytkeytymisen

erilaisiin poliittisiin pyrkimyksiin. Identiteettiprojektin historiaan liittyy myös pyrkimykset

määritellä itse suomalaisia ja suomalaisuutta. Tämän teeman kohdalla analyysin kohteena ovat

lisäksi erilaiset pyrkimykset määritellä suomalaisuuden sisältöä. Kirjoittajat käsittelevät myös eri

historiallisten ajanjaksojen merkitystä identiteettiprojektille. Tärkeimmäksi ajanjaksoksi Harle ja

Moisio nimeävät vuosien 1939–1995 välisen ajan; ajanjakson talvisodasta EU-jäsenyyteen. Tämän

ajanjakson kohdalla analyysin kohteena ovat talvisotaa edeltäneiden neuvottelujen

identiteettipoliittinen luonne sekä Mauno Koiviston toimeenpanema identiteettipoliittinen

korjausliike [kirjoittajien määrittelemä nimitys Koiviston toiminnalle].73

Kansallinen identiteettiprojekti joutui kirjoittajien mukaan tulikokeeseen talvisotaa edeltäneissä

neuvotteluissa. Neuvottelut ja Neuvostoliiton vaatimusten torjuminen ymmärretään Suomen

identiteettipolitiikkana, jossa identiteettipoliittinen selitys korostaa halua määritellä itse oma

kansallinen identiteetti ja halua puolustaa ja tätä omaa identiteettiä vastapuolen tarjoamaa

identiteettiä vastaan tappion uhasta huolimatta. Harle ja Moisio kytkevät Suomen linjan (rajojen

71 Harle – Moisio 2000, 190.
72 Emt, 178.
73 Emt, 53–175.
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loukkaamattomuus ja maan kansainvälisen aseman turvaaminen) osaksi identiteettiprojektia, jonka

toteuttamisessa ei haluttu tinkiä. Kirjoittajien perusväite on, että Suomi lopetti Talvisotaan johtaneet

neuvottelut kansallisen identiteettiprojektin vuoksi, olematta kuitenkaan varma neuvottelujen

katkeamisen ja mahdollisen sodankaan seurauksista. Sodanjälkeinen kansallisen realismin aika

näyttäytyy kansallisen identiteettiprojektin kartoittajille sinänsä välttämättömyytenä, jonka

katsotaan kuitenkin vieneen Suomen identiteettipoliittisesti harmaalle vyöhykkeelle. Mauno

Koiviston toiminta nähdään tässä katsannossa eräänlaisena korjausliikkeenä, jonka myötä Koivisto

palautti Suomen identiteettipoliittisesti oikealle uralle.74 Harle ja Moisio korostavat juuri poliittisen

kielen merkitystä muutoksen teossa: ”[… ] ulkopoliittiseen puheeseen liittyvä käsitteellinen kehitys

muodosti ulkopolitiikan ja sen muutoksen ytimen.”75.

Koiviston todetaan muuttaneen ulkopolitiikkaa muuttamalla sen kieltä. Kirjoittajat perustavat

väitteensä Koiviston kielenkäytön analyysiin, jota he erittelevät esittelemällä sitaatteja Koiviston

käyttämästä puheesta. Koiviston kielenkäytössä keskeisintä oli sen irtautuminen Paasikiven-

Kekkosen linjasta, johon kuului puolueettomuuspolitiikan lisäksi ystävyys- ja rauhanpolitiikan

korostaminen suhteissa Neuvostoliittoon. Pyrkimyksenä oli irrottautua aikaisemmasta poliittisen

puhunnan perinteestä, jossa edellä mainittuja teemoja pidettiin – kirjoittajia lainatakseni – pyhän

asemassa. Perimmäinen tarkoitus oli korjata epäsuhta ulkopoliittisten linjausten korostuksissa.76

Kolmantena analyysin kohteena ovat Martti Ahtisaaren puheet, jotka Harlen ja Moision mukaan

edustavat kansallisen identiteettiprojektin päämäärän lopullista toteutumista. Kirjoittajat näkevät

Ahtisaaren ulkopoliittisen vision seuraavaan tapaan:

”[… ] Ahtisaari ei ollut vain Suomen ulkopolitiikan johtajana, hän oli myös kansainvälisen yhteisön edustaja ja
sen ajatusten julkilausuja. Ahtisaaren linja voidaankin nähdä tienä ´Suomesta Euroopan kautta maailmalle´. Jos
Paasikiven ja Kekkosen poliittinen visio keskittyi Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin, ja Kekkosen poliittinen
visio keskittyi Suomen ja Neuvostoliiton suhteisiin, ja Koiviston taas Suomen ohjaamiseen ´Moskovasta
Brysseliin´, Ahtisaaren visio oli eurooppalainen ja samalla globaali.”77

Teoksen toinen osa keskittyy geopolitiikkaan keskittäen huomionsa ensimmäiseksi Euroopan

unionin jäsenyyden turvallistamiseen osana Suomen kansallista identiteettiprojektia.

Turvallistamisella kirjoittajat viittaavat Euroopan unionin jäsenyydestä käytyyn keskusteluun, jossa

pohdittiin unionin vaikutuksia kansalliseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Täsmällisemmin

74 Harle – Moisio 2000, 136–175.
75 Emt, 173.
76 Ibid.
77 Emt, 174.
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ilmaistuna keskustelu tarkoittaa tässä yhteydessä erilaisten, alueellisiin ja historiallisiin

argumentteihin perustuvien, turvallisuuskuvausten välillä vallinnutta kamppailua jäsenyyden

eduista ja haitoista. Argumenteista rakentui täten erilaisia käsityksiä Suomen geopoliittisen aseman

kehityksestä jäsenyyden tai ei-jäsenyyden oloissa. Kirjoittajat näkevät, että kamppailu eri

geopoliittisten käsitysten välillä ilmentää maantieteelle annettua sosiaalista merkitystä. Heidän

mukaansa Suomen sijainti esimerkiksi erilaisissa turvallisuuspoliittisissa kartastoissa on sidottu

Euroopassa tapahtuviin poliittis-maantieteellisiin muutoksiin. Siksi, keskeistä kansallisen

identiteettiprojektin kannalta on, että Suomen – muuttuva – maantiede nähdään sosiaalisena

rakennelmana.78 Paasikiven teesejä arvioiden kirjoittajat esimerkiksi kyseenalaistavat kiveen

hakattujen geopoliittisten maksiimien olemassaolon:

”Suomen maantieteen rautainen laki on syntynyt nimenomaan historiallisten ´faktojen´ tulkinnasta ja siihen
liittyneestä ulko- ja turvallisuuspoliittisesta ajattelusta. Suomen historiallisen identiteettiprojektin kannalta
maantieteelliseen asemaan alistuminen ei kuitenkaan ole koskaan tarkoittanut sitä, että [… ]maantieteellemme
emme voi mitään[… ], vaan päinvastoin sitä, että maantieteen näennäisen pysyvyyden vuoksi me voimme
vaikuttaa siihen.”79

He jatkavat edelleen, että:

”Maantieteellisten tekijöiden pysyvyyden painotus oli siten keskeinen osa kylmän sodan kauden Suomen
ulkopoliittista totuutta ja sen mukaista Suomen geopoliittista visiota. ´Tosiasioiden tunnustaminen´ tuli
tarkoittamaan samaa kuin realistinen geopoliittinen valtioviisaus.”80

Kirjoittajien mainitsema geopoliittinen visio kaipaa tässä yhteydessä lyhyttä jatkokäsittelyä, sillä

siinä kiteytyy erinomaisella tavalla geopoliittisten määrittelyprosessien sosiaalinen rakentuneisuus,

puhuttaessa maantieteen valtiolle asettamista eduista tai haitoista. Gertjan Dijkinkin mukaan

geopoliittinen visio liittyy kollektiivien tarpeeseen etsiä paikkaansa maailmassa. On kyse meidän ja

toisten asemasta maailmassa, jossa kollektiivinen identiteetti ymmärretään maantieteellisten

määreiden ja symbolien kautta. Geopoliittiset visiot ovat siten subjektiivisia esityksiä ”sisäisestä” ja

”ulkoisesta” maailmasta. Tällöin näitä maailmoja luokitellaan esimerkiksi erilaisten uhkakuvien

määrittämisen kautta. Tämä tapahtuu juuri ulkopoliittisten esitysten kautta, jotka ovat poliittisen

eliitin katseita maailmanpolitiikan tapahtumiin.81 Hyvä esimerkki geopoliittisten visioiden

subjektiivisuudesta ovat erilaiset käsitykset siitä, tulisiko Suomen liittyä NATOon vai ei. Tuomas

Forsberg kirjoittaa geopoliittisten visioiden subjektiivisuudesta teoksessaan NATO-kirja

viittaamalla eriäviin käsityksiin Suomen suunnasta. Forsbergin mukaan käsitykset ulkopolitiikan

78 Harle – Moisio 2000, 177–210.
79 Emt, 184.
80 Emt, 185.
81 Dijkink 1996, 11, Moisio 1998, 48–50 & Kumpula [s.a.], 5-6.
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suunnasta perustuvat yhtäältä tietoon sekä toisaalta arvoihin ja arvostuksiin. Forsberg kuitenkin

korostaa, ettei tieto ole jotakin, joka olisi täysin mielivaltaista ja perustuisi vain arvoihin ja

arvostuksiin.82

Harlen ja Moision analyysin toisessa osassa mielenkiinnon kohteena ovat myös Venäjän uhka ja

erilaisuus sekä keskustelu NATO-jäsenyydestä. Venäjän uhkaa ja uhkasta puhumista peilataan

analysoimalla erityisesti Max Jakobsonin geopoliittista karttaa [kirjoittajien konstruoima käsite] ja

siihen liittyvää NATO-argumenttia. Tämän geopoliittisen kartan hahmottaminen perustuu

Jakobsonin laatimien tekstien analyysiin, joissa hän on määritellyt Suomen asemaa. Analyysi kattaa

niin Jakobsonin aikaisemman kirjallisen tuotannon kuin vuosituhannen vaihteessa Helsingin

Sanomissa julkaistujen artikkelien erittelyä. Harlen ja Moision mukaan Jakobsonin kirjoitukset ovat

tilan esityksiä, jotka yhtäältä ovat ´luonnollinen´ esitys maailmanpolitiikan tapahtumista, mutta

toisaalta ne rakentavat todellisuutta. Jakobsonin argumentit jaetaan kolmeen osaan: idän ja lännen

määreiden kautta tapahtuvan ”meidän” ja ”muiden” erotteluun, strategiseen katseeseen ja

uhkakuvien luomiseen. Nämä argumentit korostavat kirjoittajien mukaan rajan piirtämistä Suomen

ja Venäjän välille, geostrategian tarkoituksenmukaisuutta sekä hyvien ja huonojen vaihtoehtojen

arvioimista historiasta johdettujen opetusten kautta.83

Identiteettiprojektin geopolitiikkaa käsittelevän osion lopuksi Harle ja Moisio erittelevät 1990-

luvun virallisia geopoliittisia uhkakuvia. Analyysin kohteena ovat muun muassa valtiokoneiston

geopoliittiset uhkakuvat, joiden suhteen tarkastelussa ovat lähinnä valtioneuvoston ulko- ja

turvallisuuspoliittiset selonteot ja niiden sisältämät käsitykset Suomen turvallisuuteen liittyvistä

uhista. Selontekojen kerrotaan rakentuvan turvallisuuspolitiikkaan, strategiaan ja sotilaspolitiikkaan

erikoistuneiden ”eksperttien” näkemyksille. Kirjoittajien mukaan tällainen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan harjoittaminen on oleellisesti geopoliittista, koska siinä rakennetaan rajoja ja

annetaan niille uusia merkityksiä.84

Harle ja Moision esittävät johtopäätöksinään, että kansallisen identiteettiprojektin seurauksia ovat

erityisesti rajojen ja rajalinjojen asettaminen. Vaikka kylmä sodan aikakausi onkin jo takanapäin,

82 Forsberg 2002, 14.
83Harle – Moisio 2000, 220–240. Harlen ja Moision mukaan keskeiset seikat Jakobsonin argumentaatiossa kytkeytyvät
juuri Venäjän uhkaan. Lähtökohtana argumentaatiossa on Suomen poikkeuksellinen maantieteellinen asema ja pitkä
yhteinen raja Venäjän kanssa. Tässä kohdin kuvaan tulee mukaan NATO:n merkitys Euroopan ja Venäjän suhteiden
kehittämisessä, mitä Jakobson kirjoittajien mukaan korostaa. Tämä puolestaan johtaa Jakobsonin argumentaatiossa
sellaiseen päättelyyn, että ne maat, jotka jäävät NATO:n ja Venäjän ulkopuolelle, kuuluvat ”epämääräiselle harmaalle
vyöhykkeelle” (Harle – Moisio 2000, 230–231).
84 Emt, 252-280.
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leimaa suomalaista ulko- ja turvallisuuspoliittista nykykeskustelua vielä tarve tehdä jako ”meihin”

ja ”muihin”. Tämän esitettyään kirjoittajat päätyvät siihen lopputulokseen, että mikäli pyritään

rakentamaan rauhanomaista Eurooppaa, on Suomen identiteettiprojektia uudistettava. Harlen ja

Moision mukaan identifioitu kansallinen identiteettiprojekti on lisää kansainvälistä jännitystä, koska

sen sisältämät geopoliittisen uhkakuvan esitykset ovat esimerkki siitä, miten turvallisuusdilemma

on aktiivisesti puhuttu ja kirjoitettu olemassa olevaksi. Turvallisuuden kuvaukset ovatkin itse

asiassa itsessään tietynlaisen turvallisuusdilemman tuottamista.85

3.2.2. Rautaisten lakien murtuminen

Käsittelin luvussa kolme nimeämääni materiaalisen maailman muutosta Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikassa. Entä sosiaalinen maailma? Kuten edellä on käynyt ilmi, tulevat erilaiset

´totuudet´ osaksi erilaisia maailmankuvia, joiden kautta omaa itseä sekä ympäristöä tehdään

ymmärrettäväksi. Määrittelyistä syntyneet ´totuudet´ nauttivat vakaasta asemasta vakiintuneessa

toimintaympäristössä, mutta kun maailma ympärillä muuttuu, joutuvat vanhat ja uudet käsitykset

törmäyskurssille. Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen toimintaympäristön murros on hyvä

esimerkki muutoksesta niin materiaalisten kuin ei-materiaalisten86 tekijöiden kohdalla. Marja

Keränen toteaakin, että integraatio muuttaa politiikkaa:

”Integraatiokehitys merkitsee kansallisvaltioiden roolin muutosta, niiden tehtävien uudelleen määräytymistä tai
poliittisten identiteettien uudelleen muotoutumista.”87

Hän jatkaa, että muutokset heijastuvat muun muassa ylikansallisten identiteettien vahvistumisena,

jolloin kansalliset identiteetit eivät ole enää ainoita ja tärkeimpiä88. Tämän tutkimuksen aihepiiriin –

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan – kohdalla voidaan puhua Keräsen hahmottelemasta

integraatiokehityksestä, joka on muokannut niin Suomen roolia eurooppalaisena valtiona, muuttanut

sitä sen ulko- ja turvallisuuspolitiikan tehtäväkenttää ja täten merkinnyt sen omakuvan eli

itseymmärryksen uudelleen muotoutumista. Muutos – pieni tai suuri – herättää monesti tutun

vastareaktion; muutosvastarinnan. Onpa kyse sitten yksilön elämänpiiriin kuuluvista muutoksista tai

85Harle – Moisio 2000, 281-289. Enemmän aiheesta teoksessa Writing security : United States foreign policy and the
politics of identity (Campbell 1998).
86 Ei-materiaalisilla tekijöillä voidaan viitata muun muassa identiteetteihin, arvoihin ja mielikuviin. Ks. Ringmar 1996
& Kuusisto 2003.
87 Keränen 1998, 152.
88 Ibid.
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valtioyhteisöä koskettavista murroksista, ei muutokseen sopeutuminen ole aina helppoa tai

ongelmatonta.

Kari Laitisen mukaan ”Suomen ´uusi´ (eurooppalainen/läntinen) ulkopolitiikka” on tuottanut sekä

hämmennystä sekä epävarmuutta. Hän toteaakin, että ”Euroopan tielle lähdettäessä Suomen valtion

identiteetti ei sallinut yhdentymistä, koska kansallinen itsemääräämisoikeus että halu ja kyky

säilyttää asiat omissa käsissä olivat voimakkaasti sisään rakennettuina suomalaiseen yhteiskuntaan

ja valtiolliseen identiteettiin.89 Laitisen havainnon tueksi voidaan nostaa pääministeri Harri Holkeri

lausunto vuodelta 1990, jossa silloinen pääministeri arvioi varsin kriittiseen sävyyn EY-jäsenyyden

vaikutuksia kansalliselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle:

”Suomen puolueettomuus on kehittämämme keino elinetujemme varjelemiseksi, itsenäisyytemme,
suvereniteettimme ja kansamme turvaamiseksi.” [… ] ”Totta on, eräät haluavat heittää myös
puolueettomuuspolitiikan vanhentuneena, kertakäyttöhyödykkeenä menemään. Heidän puolustuksekseen on
sanottava, että he eivät tiedä, mitä tekevät. Nämä valtioviisaat eivät koskaan ole nähneetkään puolueettomuuden
olemusta.” [… ] ”Alistuminen EY:n ulkopoliittiseen päätöksentekoon ja sitoutuminen yhteisiin
turvallisuuspoliittisiin tavoitteisiin merkitsisi, että Suomi vapaaehtoisesti itsenäisyydestään luopuen sulautuisi
suurvaltaan.”90

Varsinkin oman tutkimukseni aiheen kannalta on äärimmäisen kiintoisaa lukea virassa olevan

pääministerin lausuntoa vuodelta 1990, jonka sanoma poikkeaa täysin sittemmin omaksutusta

käsityksestä jäsenyyden vaikutuksista Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Erittäin selkeästi se

osoittaa myös toimintaympäristön vaikutuksen poliittisten linjausten sisältöön. Laitisen esille

nostamien ”maailmojen” kohtaaminen käy erinomaisella tavalla ilmi Harri Holkerin esittämissä

kommenteissa. Ydinkysymyksenä Holkerilla on puolueettomuus ulko- ja turvallisuuspolitiikan

pohjana. Silloiselle pääministerille puolueettomuus näyttäytyy pikemminkin päämääränä kuin

välineenä. Juuri puolueettomuus versus liittoutuminen näyttää olleen eräs niistä keskeisistä

päänvaivaa aiheuttaneista kysymyksistä Suomen integroituessa Länsi-Eurooppaan.

1990-luvun alun murros Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa heijastui myös

tutkimuskirjallisuuteen ja siinä esitettyihin puheenvuoroihin. Näistä esimerkkeinä ovat osaltaan jo

edellä käsitellyt teokset niin tässä kuin edellisessä luvussa. Monet tämän aikakauden teokset

analysoivat erityisesti Suomen ulkopolitiikan siirtymää puolueettomuudesta kohti sitoutumista

Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan. Eräs tällainen murroskauden –

Suomen puolueettomuuteen ja sen muutokseen keskittyvä – puheenvuoro on Paavo Väyrysen teos

89 Laitinen 2005, 27–28.
90 Keskisuomalainen 1990.
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Suomen puolueettomuus uudessa Euroopassa – Kansallinen doktriini ympäristön murroksessa.91

Hän asettaa teoksessaan tehtäväkseen tutkia Suomen ulkopolitiikan muutosta siirryttäessä kylmän

sodan kaudesta uuteen Eurooppaan [Väyrysen käyttämä nimitys 1990-luvun Euroopasta].

Väyrynen käyttää tutkimuksensa aineistona ulkopoliittisen johdon kannanottoja vuosilta 1989–

1995. Näiden lisäksi hän analysoi ulkopolitiikan tutkijoiden ja muiden asiantuntijoiden kirjoittamia

artikkeleja sekä teoksia. Väyrynen käyttää vertailevana aineistona Ruotsin ulkopoliittisen johdon

kannanottoja samalta ajanjaksolta. Hänen käyttämät tutkimusmenetelmät jakautuvat kahteen eri

metodiin, jotka ovat Georg Henrik von Wrightin esittämä aristoteeliseen perinteeseen nojaava

käytännöllisen päättelyn malli (praktinen syllogismi) sekä argumentaatiotutkimus, jonka kohdalla

Väyrynen hyödyntää Stephen Toulminin ja Chaïm Perelmanin argumentaatioteorioita.92 Väyrynen

kritisoi johtopäätöksinään ulkopolitiikan johtoa siitä, ettei se ole tehnyt riittävän selkeitä

määrityksiä Suomen statuksesta:

”[… ] maan ulkopoliittinen johto on pyrkinyt luopumaan puolueettomuudesta ja siirtymään liittoutumisvaiheen
kautta liittoutumiseen, mutta matkan ollessa kesken on sen päämäärä siirtynyt ulottumattomiin.”93

Väyrysen mukaan turvallispolitiikassa ei voi olla olemassa kuin kaksi periaatteellista vaihtoehtoa;

puolueettomuuspolitiikka tai liittoutuminen. Hän toteaa, ettei Suomi ole maan hallituksen

kielenkäytön perusteella nyt kumpaakaan, vaan että Suomi on yhtäaikaisesti ei-puolueeton ja ei-

liittoutunut maa. Näistä kriittisistä ja sinänsä hyvin perustelluista kommenteista huolimatta

tutkimuksen suurimmaksi ongelmaksi nousee kuitenkin Väyrysen pyrkimys osoittaa

puolueettomuuden olevan Suomelle itseisarvo, joka on näin muodoin päämäärä sinänsä. Tämä

lähtökohta ilmenee jo teoksen esittelyssä:

”Eritellessään ulkopolitiikkamme johdosta vastaavien toimintaa Väyrynen arvioi kaikkien vuosina 1989–1995
presidenttinä, pääministerinä ja ulkoministerinä toimineiden kannanottoja. Analyysi osoittaa muun muassa, että
Harri Holkeri oli Suomen puolueettomuuden tiukka puolustaja. Mauno Koiviston se osoittaa puolestaan
tietoisesti pyrkineen siihen, että Suomi luopuisi puolueettomuuspolitiikastaan.”94

Ei ole kovin vaikeaa päätellä Holkerin olevan Väyrysen sankari. Etenkin teoksen loppupuheenvuoro

on varsin suorasukainen puolueettomuuden puolustuspuheenvuoro. Tuntuu siltä kuin Väyrynen

olisi jäänyt teoksessaan Paasikiven teesien vangiksi – rautaisten lakien kahlitsemaksi.

Loppupuheenvuorossaan hän tulkitsee Suomen olevan EU-jäsenyydestä huolimatta puolueeton ja

91 Väyrynen 1996.
92 Teos nojautuu metodologian osalta osittain Väyrysen väitöskirjaan Finlands utrikespolitik – den nationella doktrinen
och framtidens mänslighetspolitik (Väyrynen 1988.) .
93 Väyrynen 1996, 248.
94 Emt.
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korostaa, että maan puolueettomuuden uskottavuuden vahvistamiseksi tarvittaisiin muutos sekä

politiikassa että kielenkäytössä. Akateeminen tutkimus saa ikävällä tavalla pamfletin sävyn.

Väyrysen analyysissä ei sinällään ole vikaa, olipa kyse sitten Harri Holkerin tai Mauno Koiviston

kielenkäytön analyysistä. Koiviston suhteenhan esimerkiksi Harlen ja Moision analyysi on sama.

Koiviston todetaan molempien teosten mukaan muuttaneen ulkopolitiikkaa kielenkäyttöä

muuntamalla. Myöskään Holkerin kohdalla analyysiä ei voi pitää epäonnistuneena. Osoittaahan

esimerkiksi aiempi suora sitaatti Holkerin karsastaneen Suomen integroitumista silloiseen Euroopan

yhteisöön. Joskin hän esitti sen YYA-Suomen oloissa, jotka aiemmin kuvatulla tapaa yhtäältä

mahdollistivat ja toisaalta rajoittivat viestien sisältöä.

Kansallisen identiteettiprojektin tulkeista Sami Moisio jatkoi myöhemmin saman teeman parissa ja

tarkensi analyysinsä koskemaan Euroopan unionin jäsenyydestä käytävää keskustelua, jota myös

teoksessa Missä on Suomi? käsiteltiin. Moisio analysoi väitöskirjassaan Geopoliittinen kamppailu

Suomen EU-jäsenyydestä eri ryhmittymien argumentointia EU-jäsenyyden vaikutuksista Suomen

ulko- ja turvallisuuspoliittiseen asemaan.95 Keskeisenä pyrkimyksenä on tarkastella esitetyn

geopoliittisen retoriikan sisältöä ja erovaisuuksia.96 Tutkimuksen keskeisenä teoreettisena

lähtökohtana on tarkastella ulko- ja turvallisuuspolitiikan tekoa sosiaalisen konstruktionismin

näkökulmasta. Tämä näkökulma kyseenalaistaa rationaaliset selitysmallit ja kiinnittää huomion

identiteettien, kielen, intressien, sääntöjen ja instituutioiden yhtyeenkietoutumiseen. Moision

mukaan konstruktionismi tarkoittaa tutkimuksensa kohdalla tapaa tarkastella integraatiota Suomen

kansallisen politiikan tasolla sosiaalisen maailman ja kielellisen rakenteen ylläpitämisenä että

muuttamisena.97

Tutkimuksensa aineistoksi Moisio on valinnut ainoastaan sellaisia tekstejä, joissa on mukana

poliittismaantieteellinen ulottuvuus98. Analyysissä esitellään varsin runsaasti tekstinäytteitä, joiden

kanssa kirjoittaja käy vuoropuhelua. Tämä on mielestäni tärkeää, sillä oikeastaan vain tällä tavoin

95 Moisio 2003.
96  Moisio asettaa tutkimustehtäväkseen vastata seuraaviin kysymyksiin:

1. Mitä jäsenyyskamppailun aikana esitetty geopoliittinen retoriikka kertoo Suomen EU-jäsenyyden,
poliittismaantieteellisen aseman ja Suomen kansallisen identiteettipolitiikan kytköksistä?

2. Millaisiin geopoliittisiin maailmankatsomuksiin EU-jäsenyyskiista kulminoitui? Millaisia kilpailevia
geopoliittisia ryhmittymiä jäsenyyskiistan kuluessa muodostui?

3. Millaiseen poliittiseen maantieteen ja identiteettipolitiikan yhdistävään tekijään jäsenyyttä voimakkaimmin
ajaneen ryhmän retoriikka, geopoliittinen toiminta, kulminoitui?

(Emt, 42.)

97 Emt. 2003, 113.
98 Emt, 43.
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kirjoittaja voi perustella johtopäätöksenä. Myös aiemmin käsitellyissä teoksissa Missä on Suomi ja

Suomen puolueettomuus uudessa Euroopassa kirjoittajat esittelevät analyysin kohteena olleita

tekstejä sitaatein, mikä selkeyttää lukijan kannalta huomattavalla tavalla analyysiä ja sen pohjalta

tehtyjä päätelmiä. Moision väitöskirjan aineisto ei koostu vain poliittisen johdon tuottamista

teksteistä, vaan mukana on myös muita toimijoita, jotka osallistuivat EU-jäsenyyden ulko- ja

turvallisuuspoliittisista vaikutuksista käytyyn keskusteluun. Näistä persoonista esimerkkeinä

mainittakoon muun muassa Max Jakobson, Keijo Korhonen, Jaakko Iloniemi sekä Jan-Magnus

Jansson. Yhtä kaikki, niin poliittinen johto kuin edellä mainitut muut toimijat edustavat juuri niitä

tahoja, joista McSweeney tai Kaunismaa puhuvat määritellessään kollektiivisten identiteettien

tuottajia ja etenkin edellytyksiä kuulua tällaisten toimijoiden joukkoon. Moisio jakaa analyysinsä

perusteella kilpailevat ryhmittymät lännettäjiin, varovaisuuslinjaan ja traditionalisteihin, joista kaksi

ensin mainittua ryhmittymää kannattivat Suomen liittymistä Euroopan unioniin. Jälkimmäisin

ryhmittymä oli päinvastaisella kannalla. Kilpailevista ryhmittymistä lännettäjät korostivat EU-

jäsenyyden tärkeyttä esimerkiksi sillä, ettei Suomi kuuluisi Länsi-Eurooppaan ilman jäsenyyttä

unionissa. Keskeisenä elementtinä oli jaon tekeminen idän ja lännen välillä. Moision mukaan tämä

ilmeni lännettäjien retoriikassa tarpeena irrottautua itäisen Euroopan maiden viitekehyksestä. Itä

nähtiin argumentaatiossa myös uhkana, Venäjään viitaten. Venäjän suhteen argumentaatio erosi

selvimmin länsimielisen varovaisuuslinjan kannattajista, joiden Venäjää koskevat argumentit olivat

neutraaleja. Molempien ryhmien kannattajat korostivat kuitenkin tärkeyttä integroitua läntisiin

turvallisuusrakenteisiin. Keskeisiin lännettäjiin Moisio laskee kuuluvaksi esimerkiksi Paavo

Lipposen, Martti Ahtisaaren ja Max Jakobsonin.99

Varovaisuuslinjan edustajiksi analyysi nostaa Mauno Koiviston, Kalevi Sorsan, Pertti Paasion sekä

Paavo Väyrysen. Moisio kuitenkin huomauttaa, että viimeksi mainittu irtautui sittemmin tästä

viiteryhmästä ja omaksui traditionalistisen geopoliittisen retoriikan. Traditionalistien keskeisimmät

argumentit EU-jäsenyyden haittavaikutuksista perustuivat Venäjän ärsyttämisen vaaraan,

maantieteen pysyvyyteen ja riippumattomuuteen. Mielenkiintoista on juuri suhtautuminen

Venäjään. Kaikki kolme ryhmittymää pitivät Venäjää vähintään potentiaalisena uhkana – sen sijaan

käsitys uhkan torjumisesta erosi. Traditionalistien pyrkimyksen korostaa maantieteen pysyvyyttä,

Moisio määrittelee kekkoslaisuudeksi; Kekkosen ulkopolitiikassa pitäytymisenä. Traditionalisteiksi

Moisio nimeää esimerkiksi Jan Magnus Janssonin ja Jaakko Laakson.

99 Muiksi lännettäjiksi tutkimuksessa luetaan politiikan kentältä muun muassa Pertti Salolainen, Ilkka Suominen sekä
tiedotusvälineiden piiristä Olli Kivinen Helsingin Sanomista ja Jukka Tarkka Suomen Kuvalehdestä (Moisio 2003,
169.).
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Sami Moision mukaan Suomen EU-jäsenyyskamppailussa oli kyse laajasti ottaen kielellisessä

ulottuvuudessa tapahtuneesta intentionaalisesta poliittisesta kamppailusta, jossa

integraatiokeskusteluun aktiivisesti osallistuneet osapuolet pyrkivät kykyjensä mukaan luomaan

todellisuutta vaihtoehtoisesti joko jäsenyyden puolesta tai sitä vastaan.100 Hän jatkaa, että kiistan

ytimessä oli uuden ulkopoliittisen linjan ja siihen liitettyjen maantieteellisten taustaoletusten

määrittäminen101.

3.3. KOKOAVIA HUOMIOITA

Tämän luvun tehtävänä on ollut tarkastella ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sellaisesta näkökulmasta,

joka kritisoi kyseisen politiikkalohkon perustuvan vain ainoastaan raakoihin faktoihin tai rautaisiin

lakeihin. Mikäli näin olisi, voitaisiin ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa verrata luonnonilmiöihin tai

fysiikan lakeihin, joiden suhteen ihmisillä olisi lähinnä sopeutujan rooli. Politiikan teossa olisi

kulloinkin vain yksi ja ainut optimaalinen toimintavaihtoehto, jonka politiikan insinöörit voisivat

määrittää. Tällainen ilmiökenttä olisi luonteeltaan staattinen ja sitä voitaisiin kuvata toteamalla:

”Näin on aina ollut ja näin tulee aina olemaan.” Maailma ei ole annettu, kuten eivät ole myöskään

ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintaympäristö ja sen piirteet. Jonkun tai joiden on rakennettava

toimintaympäristö ja mikä tärkeintä, annettava sille jokin merkitys. Merkitys taas perustuu jonkun

tai joidenkin tulkintaan ympäristöstä ja sen piirteistä. Ulko- ja turvallisuuspolitiikassa tämä

tarkoittaa linjauksia, asemien ottamista ja niiden tulkitsemista. Oman paikan määrittäminen on

tärkeää, sillä on tarve ymmärtää kuka tai mikä kukin tai mikäkin on. Olipa sitten kyse yksilöstä tai

kollektiivista, on sen määriteltävä olemuksensa ja suhteensa ympäristöönsä. Määrittelyn tuloksena

toimija voi määrittää ominaisuutensa ja niiden eroavaisuudet tai samuudet suhteessa toisiin. Tämän

tutkimuksen kohdalla olemuksella ja siihen liittyvillä ominaisuuksilla tarkoitetaan ulko- ja

turvallisuuspolitiikkaan kytkeytyviä ei-materiaalisia tekijöitä, joilla tarkoitetaan lähinnä arvoja ja

mielikuvia. Nämä käsitteet voidaan edelleen niputtaa yhteisen yläkäsitteen alle, josta käytän

nimitystä ulko- ja turvallisuuspolitiikan omakuva.

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on tämän tutkimuksen näkökulmasta sosiaalinen rakennelma, joka on

ihmisten luoma, ihmisten ylläpitämä ja jos tarve niin vaatii, on se myös ihmisten muutettavissa

oleva. Jaan täten Sami Moision tavan tarkastella politiikkaa sosiaalisen maailman sekä kielellisen

100 Moisio 2003, 285.
101 Emt, 287.
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rakenteen ylläpitämisenä ja muuttamisena. Kyse on maailmankuvista ja niiden kilpailusta. On

tärkeää korostaa, että maailmankuva on luonteeltaan ennen muuta sosiaalinen, ei-materiaalinen.

Olipa sitten kyse kansallisen identiteettiprojektin toteuttamisesta tai traditionalistin

argumentoinnista koskien Suomen EU-jäsenyyden vaikutuksia, ovat kuvaukset, määritykset

toimijoista ja toimintakentästä itse asiassa noiden osasten konstruktioita. Lähtökohtani on, että

politiikassa  tehty  tai  sanottu  ei  ole  tahatonta,  vaan  asioita  tehdään  ja  sanotaan,  koska  niin  on

tarkoitus.

Aikaisempi tutkimus Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on osoittanut sen olevan sidoksissa

niin sanottuihin ei-materiaalisiin tekijöihin, kuten arvoihin ja mielikuviin. Vilho Harle ja Sami

Moisio ovat tutkineet laajalla aika-akselilla niitä pyrkimyksiä, joiden nojalla erityisesti poliittinen

johto sekä muu eliitti ovat määritelleet ja siten paikantaneet Suomea ja sen ympäristöä. Keskeisenä

elementtinä tässä projektissa – kansallisessa identiteettiprojektissa – on ollut ulko- ja

turvallisuuspolitiikka ja siihen liittyvät käsitykset Suomesta ja sen ympäristöstä. Linjauksilla on

annettu materiaaliselle maailmalle merkitys ja tehty johtopäätöksiä siitä, mikä on oikein ja väärin.

On myös nojauduttu periaatteisiin sekä arvoihin ja maksettu kovakin hinta, koska se on koettu

merkitykselliseksi.

Keskeistä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan määrittelyssä on ollut sen aikaisempi sitoutuminen

erilaisiin geopoliittisiin representaatioihin; esityksiin tilasta ja sen sanelemista ehdoista. On

syntynyt kuvauksia, jotka ovat määritelleet Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittista ympäristöä kuin

fysiikan muuttumattomia lakeja. Valtiojohto on opastanut kansaa hyväksymään tosiasiat.

Suuntaukset kuten kriittinen geopolitiikka tai sosiaalinen konstruktionismi ovat kritisoineet

käsityksiä muuttumattomista laeista. Näiden suuntausten nojalla esimerkiksi erilaiset uhkakuvien

määritykset ovatkin osoittautuneet pikemminkin asiantilojen aktiiviseksi tuottamiseksi kuin niiden

reaktiiviseksi kuvaamiseksi. Jos Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskeva määrittely on EU-

jäsenyyttä edeltäneellä aikakaudella rakentunut lähinnä geopoliittisen argumentaation varaan,

voidaan esittää kysymyksiä argumentaation perusteista EU-jäsenyyden oloissa: Minkälaisten ei-

materiaalisen tekijöiden varaan EU-suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan määrittely rakentuu?

Miten EU merkityksellistyy osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa? Minkälainen on EU-

Suomen visio?

Politiikan määrittely, linjan ottaminen on aina tulkintaan sidottu teko sosiaalisessa maailmassa.

Aikaisempi tutkimus onkin kiinnittänyt analyysissään huomiota tuon sosiaalisen maailman
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merkinantovälineeseen eli kielenkäyttöön. Kielenkäytössä on kiinnitetty huomiota erilaisiin

jäsennyksiin, diskursseihin, jotka ilmenevät erilaisina kokonaisuuksina. Edelleen on kiinnitetty

huomiota niihin tekijöihin, joiden varaan tietty kokonaisuus on rakentunut. Tällöin on menty

argumentaation alueelle eli tarkasteltu perusteita tietylle maailmankuville ja siihen liittyville

arvoille. Oman tutkimukseni kohdalla olen kiinnostunut tutkimaan virkaatekevän pääministerin

linjauksia Euroopan unionin merkityksestä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Aikaisemman

tutkimuksen pohjalta katson mielekkääksi lähteä tarkastelemaan sitä juuri konstruktionistisesta

perspektiivistä. Ymmärrän näin ollen kielenkäytön enemmän asiantiloja tuottavana kuin kuvaavana

toimintana. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, ettei poliittinen johto joskus sanoisi jotain vain

kuvatakseen asiantiloja. Kuitenkin sellainen puhe, jonka tehtävä on määritellä sekä perustella ulko-

ja turvallisuuspoliittisia valintoja, ei voi pohjautua vain asiantilojen passiiviseen kuvaamiseen, vaan

sen täytyy pohjautua johonkin toimilinjaan, jota perustellaan ja pyritään legitimoimaan. Päätöksestä

valita konstruktionistinen ote seuraa, että seuraavaksi on tarve perehtyä tarkemmin sitä koskevaan

teoriaan ja edelleen sen mahdollistamaan metodologiaan. Seuraavassa luvussa tehtävänäni on

rakentaa tutkimusvälineistöä analyysiä varten.



45

4. TUTKIMUKSEN TEOREETTIS-METODOLOGINEN VIITEKEHYS

4.1. TODELLISUUDEN SOSIAALINEN RAKENTUMINEN

4.1.1. Sosiaalinen konstruktionismi

Sosiaalinen konstruktionismi on monisäikeinen yhteiskuntatieteellinen tutkimusote. Esimerkiksi

John Hannigan määrittelee konstruktionismin suuntaukseksi, joka korostaa todellisuuden

(sosiaalinen maailma) luonnetta yhteiskunnallisen toiminnan kautta rakentuneena. Tehdyt

määritelmät eivät siten pelkästään kuvaa, vaan myös luovat eri tavoin todellisuutta. Todellisuus

rakentuukin näin erilaisten sosiaalisten määrittelyprosessien, toimintatapojen ja käytäntöjen

ohjaamana.102

Seuraavaksi esittelen Peter L. Bergerin ja Thomas Luckmannin teosta Todellisuuden sosiaalinen

rakentuminen – tiedonsosiologinen tutkielma. Vuonna 1966 julkaistua teosta voidaan pitää

sosiaalisen konstruktionismin perusteoksena103. Tässä yhteydessä suorittamani tarkastelu palvelee

ensisijaisesti tutkielmaani, joten kyse ei ole mistään kattavasta teoksen esittelystä104, vaan lyhyestä

– tutkielman teoreettista viitekehystä rakentavasta – katsauksesta.

Bergerin ja Luckmannin mukaan todellisuus on sosiaalisesti rakentunutta. He nimeävät tällaisesta

rakentumisesta kiinnostuneen tutkimusalan tiedonsosiologiaksi, jonka tehtävänä on tutkia niitä

prosesseja, joiden seurauksena yhteisesti hyväksyttyjä todellisuuskäsityksiä vakiintuu

ihmisyhteisöissä. Keskeiset käsitteet tälle tutkimusalalle ovat todellisuus ja tieto, jotka ovat

yhteiskunnallisesti sidonnaisia konstruktioita.105  Sosiaalisen rakentumisen idea voidaan kytkeä

ihmisyyteen, jossa on kyse muustakin kuin vain biologiasta. Berger ja Luckmann eivät väitä, ettei

ihmisellä olisi luontoaan, mutta heidän mukaan tärkeämpiä määrittäviä tekijöitä ovat erilaiset

kulttuuriset ja sosiaaliset järjestelmät, joiden kautta ihminen tuottaa itsensä vuorovaikutuksessa

toisten ihmisten kanssa. Tämän perusteella voidaankin todeta, että ihmiseksi tulemisen ja ihmisenä

olemisen tapoja on yhtä monta kuin ihmisen luomia kulttuureja.106  Ihmisen maailman voidaan

102 Hannigan 1995.
103 Heiskala 1994, 146.
104 Laaja-alaisempi esittely löytyy muun muassa Bergerin ja Luckmannin teoksen suomenkielisen käännökseen liitetystä
suomalaisesta jälkikirjoituksesta. Toinen kattavampi esittely löytyy teoksesta Sosiologian nykysuuntauksia, jossa on
mukana Risto Heiskalan artikkeli sosiaalisesta konstruktionismista (Heiskala 1998, 146–159.).
105 Berger – Luckmann 1994, 11–13.
106 Emt., 59–63.
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katsoa olevan näin sosiokulttuurinen rakennelma, jota ihmiset ylläpitävät ja muuntavat

vuorovaikutuksessa toistensa kanssa.

Berger ja Luckmann korostavat sosiaalisen maailman ja ihmisen välisen suhteen dialektisuutta.

Tämä tarkoittaa sitä, että yhtäältä yhteiskunta on ihmisen tuotos, mutta toisaalta ihminen on

puolestaan yhteiskunnan tuotos107.  Yhteiskunta näyttäytyy kirjoittajille täten inhimillisen maailman

osana, ihmisten luomana, ihmisten asuttamana ja jatkuvassa historiallisessa prosessissa ihmisiä

luovana ilmiönä.108 Yksilön ja yhteiskunnan välinen dialektisuus ilmenee kolmena momenttina;

ulkoistamisena, objektivoitumisena ja sisäistämisenä. Ulkoistamisessa on kyse siitä, että yksilö

siirtää merkityksiään luontoon ja sosiaaliseen todellisuuteen. Sisäistäminen puolestaan perustuu

siihen, että objektiivisen, esineistyneen muodon saaneet inhimilliset merkitykset vaikuttavat

takaisin yksilöön ja hänen tietouteensa. Objektivoitumisen Berger ja Luckmann perustavat ihmisten

toiminnan totunnaistumiseen, erilaisten tapojen ja traditioiden syntyyn. Näin syntyy edelleen

instituutioita, jota vakauttavat ja ylläpitävät sosiaalista järjestystä. Tällaisia instituutioita ovat muun

muassa laki tai uskonto.

Yhteiskunnan sosiaalisen rakentumisen idean vastatendenssi on reifikaatio. Se on objektivoituneen

maailman äärimuoto. Reifikaatiolla viitataan sellaiseen ajatteluun, jossa ihminen kykenee

unohtamaan oman osuutensa inhimillisen maailman tuottamisessa, jolloin muun muassa sosiaalisen

todellisuuden dialektisuus hämärtyy.  Reifoitunut maailma on luonteeltaan ei-inhimillinen. Ihminen

kokee tällaisen maailman vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuoliseksi maailmaksi eikä oman

toimintansa tulokseksi.109 Marja Keränen kirjoittaa teoksessa Kansallisvaltion kielioppi siitä, miten

Suomea on retorisesti tuotettu ja asemoitu maailman osaksi. Tässä asemoinnissa vedotaan monesti

ulkoisiin, Suomesta ja suomalaisista riippumattomiin tekijöihin:

”Suomen paikkaa on määritelty ja määrittelee edelleen moni pakko: geopoliittinen pakko, markkinavoimat

pakkona. Pakosta pääseminen on poliittisen tilan ja toimintavapauden löytymistä.”110

Eräs oman tutkimukseni kannalta kiintoisa käsite todellisuuden sosiaalisessa rakentumisessa on

legitimaatio. Tapio Aittola ja Vesa Raiskila kirjoittavat teoksen suomenkielisen käännöksen

jälkipuheessa, että Berger ja Luckmann viittaavat legitimaation käsitteellä niihin mekanismeihin,

107 Berger – Luckmann 1994, 74.
108 Emt., 212.
109 Emt., 65–104.
110 Keränen 1998, 9.
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joiden avulla institutionaalisista rakenteista ja niihin liitetyistä merkityksistä pyritään tekemään

hyväksyttäviä, uskottavia ja yleispäteviä.111 Legitimaatio-käsite kuvaa siis hyväksyttävyyden

toiminnallista ulottuvuutta; hyväksyttämistä. Legitimaation lopputulos on legitimiteetti112, joka voi

laadullisesti perustua eri syihin. Friedrich jaottelee legitimiteetin perustan viiteen syyhyn: 1)

uskonto, 2)perinne, 3)moraali, 4)menettelytavat ja 5)järjestelmän tuotokset. Tämän tutkimuksen

kannalta muun muassa moraali on näistä mielenkiintoinen. Hallintaa voidaan nimittäin tällöin pitää

legitiiminä siksi, että sen katsotaan perustuvan hyväksyttäviin moraaliperiaatteisiin. Ne ovat siis

käsityksiä siitä, mikä on oikein ja mikä väärin tai mikä on oikeudenmukaista moraalifilosofisessa

merkityksessä.113 Toisaalta myös järjestelmän tuotokset voivat olla kiintoisa tarkastelun kohde

legitimiteetin perustana, arvioitaessa ulko- ja turvallisuuspolitiikan hyväksyttävyyttä.

Siirryn Bergerin ja Luckmannin teoksesta seuraavaksi tarkastelemaan konstruktionistista

kielikäsitystä, jonka perustuu todellisuuden sosiaaliseen rakentumiseen, sillä kieli on se väline, jolla

maailmaa tehdään vuorovaikutuksellisesti ymmärrettäväksi.

4.1.2. Konstruktionistinen kielikäsitys

Eskolan ja Suorannan mukaan empiirisen tutkimuksen perinteisenä lähtökohtana on ollut monesti

idea, jonka mukaan tutkittavien vastaukset ovat kuvia todellisuudesta. Kieli ymmärretään tällaisen

realistisen kielikäsityksen mukaan todellisuuden kuvana, jolloin se ei ole itsessään

problematisoinnin kohde.114 Kyse on moderniin tiedekäsitykseen liittyvästä kielenkäytön

ymmärtämisestä115.

Modernin kautta pääsemme luontevasti postmoderniin ja siitä johdettavaan konstruktionistiseen

kielikäsitykseen. Postmodernin kohdalla tutkijoiden mielenkiinto kohdistuukin itse kieleen ja sen

todellisuutta rakentavaan luonteeseen.116 Tällöin kertomuksia ei ymmärretäkään todellisuuden

heijastuksiksi, vaan tekstien nähdään olevan itsessään sosiaalista toimintaa ja sosiaalisen

todellisuuden rakentamista117. Konstruktionistinen kielikäsitys liittää tekstit laajemmassa

kehyksessä osaksi kulttuurintutkimusta. Tekstit ymmärretään kulttuurituotteina, jolloin on

111 Aittola ja Raiskila 1993, 224.
112 Legitimiteetti-termin nykyaikainen merkitys on saanut alkunsa Max Weberin teoksesta Wirtschaft und Gesellschaft,

jossa legaalinen ja legitiimi selkeästi erotetaan toisistaan (Weber 1978).
113 Friedrich 1963. Ks. myös Paloheimo – Wiberg 1996, 193.
114 Eskola – Suoranta 1998, 139–140.
115 Remes 2004.
116 Lämsä 2004.
117 Wetherell 1998, 169.
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omaksuttava tietynlainen tieteenfilosofinen näkökulma. Aineiston analyysin kannalta edellinen

tarkoittaa sitä, että tulee siirtyä ´todellisesta´ kohti ´mahdollista´. Tutkijan intressissä ei ole enää

löytää yhtä totuutta, vaan etsitään – Eskolaa ja Salorantaa siteeratakseni – episodien erilaisia

totuuksia ja mahdollisia merkityksiä.118 Ymmärrän Eskolan ja Salorannan ”episodien totuudet”

viittauksina tekstien tuottajien intresseihin, jotka esimerkiksi oman tutkimukseni kohdalla

kytkeytyvät ulko- ja turvallisuuspolitiikan tuottamiseen tietynlaisena, tehdyn politiikan

legitimoimiseksi ja ennustettavuuden lisäämiseksi. Konstruktionistinen kielenkäsitys kytkeytyy

politiikan tutkimukseen erityisesti vallankäytön suhteen. Anna-Maija Lämsä toteaakin osuvasti, että

valinnat kielenkäytössä ovat näin ollen aina myös vallankäyttöä119.

Seuraavaksi siirryn käsittelemään diskurssianalyysiä, jonka pohjana on sosiaalisen

konstruktionismin idea todellisuuden sosiaalisesta rakentumisesta. Sosiaalinen konstruktionismin

tehtävänä on toimia jäljempänä esiteltävän metodologian teoreettisena viitekehyksenä.

4.2. DISKURSSIANALYYSI

4.2.1. Johdanto

Olen jakanut diskurssianalyysin käsittelyn kolmeen osioon.. Ensimmäisen osion tarkoituksena on

käydä läpi diskurssianalyysin perusteita. Lähden liikkeelle tarkastelussani itse diskurssin käsitteestä,

edeten diskurssianalyysin määrittelyihin. Seuraavaksi teen katsauksen diskurssianalyysin eri

traditioihin. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan Arja Jokisen ja Kirsi Juhilan jäsennystä

diskurssianalyyttisestä kartasta. Tarkastelun perimmäisenä ideana on tarkentaa diskurssianalyysin

luonnetta tutkimuksessani – sitoa se tiettyyn menetelmälliseen viitekehykseen. Viimeisessä osiossa

tarkastelen lyhyesti niitä metodisia täsmennyksiä, joilla diskursseja on mahdollista tunnistaa

aineistosta.

4.2.2. Diskurssianalyysin perusteista

Diskurssin käsite

Lähden liikkeelle itse diskurssin käsitteen määrittelystä. Diskurssin käsitteestä ei ole olemassa

yksiselitteistä määritelmää, vaan tulkintoja löytyy useampia. Olen nostanut seuraavassa esille

118 Eskola – Saloranta 1998, 141.
119 Lämsä 2004.
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muutamia määritelmiä, joiden toivon selventävän diskurssin käsitteen eri puolia. Sanakirjan mukaan

diskurssi tarkoittaa keskustelua, mielipiteiden vaihtoa120. Sanakirjojen määritelmien riittävyys on

kuitenkin melko rajallinen. Tutkijoiden piirissä diskurssin käsitettä on määritelty astetta

moniulotteisemmin. Esimerkiksi Stuart Hall määrittelee diskurssin käsitteen seuraavalla tapaa:

”Diskurssi on ryhmä lausumia, jotka tarjoavat kielen sitä varten, että voitaisiin puhua tietynlaisesta jotakin aihetta
koskevasta tiedosta – toisin sanoen representoida tätä tietoa. Kun jostakin aiheesta esitetään lausumia jonkin
erityisen diskurssin sisällä, diskurssi mahdollistaa aiheen näkemisen jollakin tietyllä tavalla. Se myös rajoittaa
muita tapoja, joilla aihe voitaisiin esittää.”121

Jokinen, Juhila ja Suoninen täsmentävät, että diskurssit ovat tutkijan tulkintatyön tuloksia, eivät

analyysin raakamateriaalia. Kyse on heidän mukaan perustellusta tulkinnasta, joka pohjautuu

tutkijan ja aineiston väliseen vuoropuheluun.122

Diskurssin käsitettä voidaan tarkastella edelleen hienojakoisemmin, eri diskurssianalyyttisten

traditioiden näkökulmasta123. Diskurssianalyysin yhteydessä, traditiosta riippuen, voidaan käyttää

samanaikaisesti sellaisia käsitteitä kuin keskusteluanalyysi, väiteanalyysi ja kriittinen analyysi.124

Nimitykset liittyvät eri traditioiden syntyalueiden diskurssianalyysin etymologioihin. Liisa

Remeksen mukaan etymologisesta erilaisuudesta viestivät käsitteet kertovat diskurssin määrittelyn

ja analyysitavan eroavuudesta eri traditioissa. Ranskankielinen sana discours pitää sisällään puheen

käsitteen lisäksi sosiaaliset käytänteet, jotka ovat yhteiskunnan ja kulttuurin luomia. Lisäksi

ranskalaisen traditio korostaa diskurssin historiallista muotoutumista narratiivina. Saksalaisessa

traditiossa diskurssin käsite kytkeytyy korostuneesti väitteen esittämiseen. Traditio onkin saanut

diskurssianalyysin rinnalle synonyymiksi väiteanalyysin. Diskurssi on saksalaisen tradition

etymologian mukaan väitteitä esittelevän neuvottelun tulos. Englantilaisessa traditiossa korostetaan

diskurssin merkityssisällön kietoutumista ilmaisun, puheen, vuoropuhelun ja keskustelun

määritteiden ympärille.125

120 Suuri sivistyssanakirja 2001.
121 Hall 2002, 98.
122 Jokinen – Juhila – Suoninen 1993, 28.
123 Tarkastelen diskurssianalyysin eri traditioita tuonnempana niiden sisältämien tieteenfilosofisten kysymysten
näkökulmasta. Tässä kohdin eri traditioiden tarkastelu on sidoksissa vain sanojen alkuperän tutkimuksen (etymologian)
kanssa.
124 Syntyalueiden perusteella traditiot voidaan jakaa brittiläiseen (keskusteluanalyysi), ranskalaiseen (kriittinen
analyysi) ja saksalaiseen traditioon (väiteanalyysi). Ks. Remes 2004.
125 Remes 2004.
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Diskurssin käsitteen rinnalla käytetään myös käsitteitä merkityssysteemi ja tulkintarepertuaari.126

Jokisen, Juhilan ja Suonisen mukaan käsitteiden valinta ei ole oleellista, vaan tärkeimmäksi nousee

käsitteiden määrittely kulloisessakin tutkimuksessa. He määrittelevät teoksessa Diskurssianalyysin

aakkoset diskurssin ja repertuaarin käsitteet seuraavasti:

”[… ] määrittelemme ne molemmat verrattain eheiksi säännönmukaisten merkityssuhteiden systeemeiksi, jotka
rakentuvat sosiaalisissa käytännöissä ja samalla rakentavat sosiaalista todellisuutta.”127

Heidän diskurssin määrittely on pitkälti linjassa aikaisemmin esitellyn Hallin määritelmän suhteen.

Tarkasteltaessa Jokisen, Juhilan ja Suonisen diskurssin ja tulkintarepertuaarin käsitteitä, voidaan

niiden todeta olevan yhteneväisiä niin brittiläisen kuin myös ranskalaisen diskurssin etymologian

suhteen.

Diskurssianalyysin määrittelyä

Jokinen, Juhila ja Suoninen määrittelevät diskurssianalyysin seuraavasti:

”Diskurssianalyysi on kielenkäytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimusta, jossa analysoidaan
yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä.”128

He jatkavat, että diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa valitaan tutkimuskohteeksi ne kielelliset

prosessit ja niiden tuotokset, joissa ja joiden kautta sosiaalinen todellisuutemme ja

kanssakäymisemme rakentuvat129. Phillips ja Hardy määrittelevät diskurssianalyysin konkreettisiksi

mielenkiinnon kohteiksi tekstit130. Tämä aineisto on puolestaan jaoteltavissa luonnolliseen

aineistoon ja tutkimusta varten kerättyyn aineistoon. Luonnollinen aineisto on olemassa

tutkimuksen tekemisestä ja tekijästä riippumatta, kun taas nimenomaisesti tutkimusta varten kerätty

aineisto (esimerkiksi haastattelut) luodaan juuri kyseistä tutkimusta varten.131

Anna-Maija Lämsän mukaan diskurssianalyysi ei tarkoita yksityiskohtaisia tutkimustekniikoita,

joita tutkija soveltaisi suoraan omaan tutkimukseensa. Hän myös huomauttaa Jokisen, Juhilan ja

Suoniseen tapaan, etteivät diskurssit ole annettuina tekstissä, vaan ne ovat aina tutkijan tulkinnan

tuloksia. Lämsä korostaakin, että diskurssianalyysi on luonteeltaan tulkinnallista tutkimusta.132

126 Jokinen – Juhila – Suoninen 1993. Ks. myös Jokinen – Juhila – Suoninen 1999.
127 Jokinen – Juhila – Suoninen 1993, 26–27.
128 Jokinen – Juhila – Suoninen 1999, 19.
129 Emt, 40–41.
130 Phillips 2002, 5.
131 Alasuutari 1994.
132 Lämsä 2004.
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Palaan seuraavassa osiossa (4.2.3. Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta) diskurssianalyysin

erilaisiin metodisiin painotuksiin, esittelemällä Arja Jokisen ja Kirsi Juhilan jäsennyksen

tutkimuksellisista orientaatioista ja ratkaisuista.

Diskurssianalyysin traditiot

Käyn seuraavassa lyhyesti läpi Liisa Remeksen artikkelia Diskurssianalyysin kolme traditiota, jota

hyödynnän saadakseni mukaan katsauksen diskurssianalyyttisen tutkimuksen eri koulukunnista.

Traditioiden tarkastelun syy löytyy näiden sisältämistä erilaisista suhteista tietoon ja ihmisen

suhteesta todellisuuteen.

Kaikkia kolmea traditiota yhdistää taustakäsitys ihmisen kulttuurisesta toimijuudesta, jota voidaan

Remeksen mukaan tutkia joko kielenkäytön (brittiläinen traditio), kulttuurin tutkimuksen

(ranskalainen traditio) tai ihmisten toiminnan näkökulmista (saksalainen traditio). Brittiläinen

traditio tutkii diskurssien ilmenemistä ja muotoutumista tarkastellessaan niitä ennalta määriteltyinä

ilmiöinä vuorovaikutuksessa. Ranskalainen traditio puolestaan tutkii kulttuurissa tapahtuvaa

diskurssien tuotantoa. Saksalaisen tradition tutkimuskohde on ihmisten toiminnassa esiintyvät tai

muotoutuvat diskurssit.133 Remes korostaa traditioiden erilaisia suhteita ontologisiin ja

epistemologisiin kysymyksiin, joilla on merkitystä tutkimusmenetelmien suhteen. Seuraavalta

sivulta löytyy kaksi taulukkoa (Kuvio 1 & Kuvio 2), joiden avulla Remes on pyrkinyt jäsentämään

traditioiden suhdetta ontologisiin ja epistemologisiin kysymyksiin sekä määrittämään traditioille

ominaiset analyysikehikot.

133 Yhteistä kolmelle traditiolle on kirjoittajaan mukaan se, että niitä kaikkia yhdistää metodologian tasolla käsitys
diskurssin kommunikoinnista kulttuurissa. Analyysin tehtävänä on kaikkien kolmen kohdalla selvittää, mitä diskurssi
kommunikoi ja miten tämä tapahtuu (Remes 2004.).



52

Kuvio 1: Diskurssianalyyttisen traditioiden käsitykset ihmisen suhteesta todellisuuteen ja siitä

saatavaan tietoon. Lähde: Remes 2004.
Traditio Ranskalainen traditio Saksalainen traditio Brittiläinen traditio

Ontologia
Ihminen on kulttuurin
voimien alainen. Maailma
luodaan kulttuurin
produktiossa, joka on
ominainen kulttuurin
logiikalle.

Ihminen on maailmasta
väitteitä esittävä ja näistä
neuvotteleva olento.
Maailma luodaan
sopimuksen varaisesti
kulloistenkin väitteiden ja
neuvottelujen yhteydessä
syntyneistä kollektiivisista
sopimuksista.

Ihminen on kulttuurista
puhuva ja siitä kuuleva
olento. Todellisuus
paljastetaan suhteessa
olevaan.

Epistemologia
Tieto on sisään
rakentuneena
yhteiskunnallisiin
käytänteisiin. Kulttuurinen
tieto synnyttää jatkuvasti
elävää voimaa, joka tuottaa
yhteiskunnan muuntumista.
Tieto säilyy yhteiskunnan
muistissa ja nousee esille
kulloisissakin
konteksteissa.

Diskurssi syntyy
vuorovaikutuksessa, jossa
tieto on toiminnan
suuntaamisessa tarvittavaa
sosiaalista ainesta.
Ihmisellä on oikeus luoda
oma tietonsa, jota
hyödynnetään yhteisöjen
etujen mukaisesti.

Tieto on kulttuurisen
toimijan sosialisaatiossa
omaksumaa varantoa, jonka
avulla hän on
vuorovaikutuksessa
ympäristönsä kanssa.
Kulttuurinen tieto sisältyy
diskursseihin, joiden
olemassaoloa voidaan
tutkia jäsentämällä puheen
kulttuurista merkittävyyttä.

Kuvio 2: Eri traditioiden sisältämien ontologioiden ja epistemologioiden pohjalta Remes jäsentää

traditioille ominaiset analyysikehikot.  Lähde: Remes 2004.
Traditio Ranskalainen traditio Saksalainen traditio Brittiläinen traditio

Analyysi Tutkija kerää erilaisia
kulttuuria organisoivia
lähteitä ja analysoi näiden
yhteisvaikutusta. Analyysi
voi rakentaa joko
vaikuttavuuden struktuuria
ja/tai vaikuttavuuden
strategioita. Analyysi
tuottaa tulokseksi
diskurssin muotoutumisen
kuvauksen.

Tutkija kerää ihmisten
toiminnasta tietoa, jota hän
kuvaa kielellisesti
raportissaan. Tutkija
analysoi tätä
kokonaisuutena
hahmotellen sen tietoa
sisältäviä elementtejä.
Tutkija voi yhdessä
toimijoiden kanssa luoda
kehittämissuunnitelmia ja
toteuttaa ja arvioida
muuttunutta toimintaa
edellä kuvatuin
menetelmin. Hän voi myös
tutkia ulkopuolisena
tutkijana joko olemassa
olevaa toimintaa tai sen
muuttamista.

Tutkija kerää puhuttua tai
muuten sosiaalisessa
vuorovaikutuksessa
esitettyä (kielellistä)
materiaalia aineistoksi. Hän
identifioi täältä
instrumentaalisesti
aineiston sisältämiä
kielellisiä merkittävyyksiä.
Analyysi tapahtuu kielen
sisältämien viestien sisällä
ja niiden ehdoilla.



53

Näistä traditiosta ovat saaneet vaikutteita muun muassa Arja Jokinen, Kirsi Juhila ja Eero Suoninen.

Esimerkiksi heidän teoksensa Diskurssianalyysin aakkoset on yhdistelmä eri traditioita:

”Ammennamme ideamme suurimmaksi osaksi kahdesta osin päällekkäisestä suuntauksesta: (1) brittiläisestä

suuntauksesta, joka kehkeytynyt sosiaalipsykologien, psykologien ja tieteen tutkijoiden keskuudessa sekä (2) Foucault-

vaikutteisesta kriittisestä tutkimuksesta.”134

”Diskurssianalyysi on kielenkäytön ja muun merkitysvälitteisen toiminnan tutkimusta, jossa analysoidaan

yksityiskohtaisesti sitä, miten sosiaalista todellisuutta tuotetaan erilaisissa sosiaalisissa käytännöissä.”135

Seuraavaksi siirryn käsittelemään diskurssianalyyttisen tutkimuksen karttaa, joka on Jokisen ja

Juhilan jäsennys diskurssianalyyttisen tutkimuksen kentästä. Siirryn tämän tutkimuksellisen kentän

tarkastelun myötä lähemmäksi metodisia teemoja, joiden kautta voin edelleen kehitellä varsinaisia

tutkimuksellisia työvälineitä, joilla voin pureutua tutkimusasetelmaan ja sen sisältämiin

tutkimuskysymyksiin.

4.2.3. Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta

Esittelen tässä alaluvussa Arja Jokisen ja Kirsi Juhilan jäsennyksen diskurssianalyyttisen

tutkimuksen kentästä. Tutkimuksellisen kentän tarkastelulla on allekirjoittaneen työn kannalta

erittäin suuri merkitys, sillä sen avulla pystyn löytämään oman tutkimusotteeni tästä melko

laajahkosta tutkimusmenetelmien ja niiden yhdistelmien kokonaisuudesta, jota diskurssianalyysiksi

kutsutaan. Jäsennyksen tehtävänä on tarkastella diskurssianalyysin sisäisiä metodisia painotuksia,

koska diskurssianalyysin puitteisiin lasketut tutkimusotteet poikkeavat toisistaan jonkin verran.

Tutkimusotteiden kartoittaminen on välttämätöntä erityisesti siksi, että voisin kehittää mielekkään

tutkimusvälineistön tutkimuskysymysten ratkaisemiseksi. Lisäksi kartta on tarpeellinen rajattaessa

tutkittavaa ilmiötä sekä määriteltäessä sen lähtökohtaväitteitä ja sitoumuksia.

Kirjoittajat jäsentävät tutkimuksellista kenttää neljän ulottuvuusparin kautta:

Tilanteisuus Kulttuurinen jatkumo
Merkitykset  Merkitysten tuottamisen tavat
Retorisuus   Responsiivisuus
Kriittisyys  Analyyttisyys

134 Jokinen – Juhila – Suoninen 1993, 11.
135 Jokinen – Juhila 1999, 19.
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Diskurssianalyyttisessä tutkimuksessa kunkin janan molemmat ulottuvuudet ovat yleensä läsnä,

mutta kirjoittajat korostavat, että painopiste voi olla janan jommassakummassa päässä tai sen

keskellä. Panopiste saattaa myös vaihdella yksittäisenkin tutkimuksen kohdalla.136

Tilanteisuuden ja kulttuurisen jatkumon välinen suhde

Jokisen ja Juhilan mukaan diskurssianalyysissä on olennaista merkitysten tilanteinen rakentuminen

ja rakentaminen. Merkitykset rakentuvat käyttöyhteyksissään:

”Merkitysten tarkasteleminen on yhtäältä aina sidottu merkitysten tuottamisten paikallisiin prosesseihin
(esimerkiksi kasvokkaiseen vuorovaikutukseen tai tekstuaalisiin prosesseihin), jolloin merkitysten rakentumista
tarkastellaan ´tässä ja nyt´ tapahtuvana toimintana. Toisaalta merkityskellistämisen tavat ovat aina enemmän tai
vähemmän sidoksissa kunkin aikakauden diskursiiviseen ilmastoon, laajempiin kulttuurisiin merkityksiin,
merkityksellistämisen tapoihin ja kielellisiin käytäntöihin.”137

Tilanteisuuden ja kulttuurisen jatkumon suhteen määrittelyllä on merkitystä, koska mikään

tutkimukseen valittu tilanne ei ala tyhjästä eikä myöskään ole päätepiste millekään. Tämän johdosta

tutkijan on mietittävä, miten sijoittaa oman tutkimuksensa tätä ulottuvuusparia kuvaavalle janalle.

Käytännön kannalta valinnalla on merkitystä tutkimusaineiston määrälle sen tarkkuudelle. Näin

siksi, että enemmän tilanteisuuteen kiinnittyvissä tutkimuksissa aineistot ovat usein suppeampia ja

analyysi hienovaraisempaa. Tutkija voi valita, kuinka paljon hän tutkimuksessaan kertoo aineistoon

liittyvistä tekijöistä.138 Tutkimus voi olla sidottu esimerkiksi tiettyyn ajalliseen ja/tai ilmiölliseen

kontekstiin.

Esimerkkinä tilanteisuutta painottavasta tutkimuksesta on David Silvermanin HIV-neuvontaa

käsittelevä tutkimus, jossa analyysi pohjautuu vuorovaikutustilanteissa tallennettujen nauhoitteiden

ja niistä laadittujen yksityiskohtaisten transkriptioiden erittelyyn.139 Vastaavasti kulttuurista

jatkumoa painottavassa tutkimuksesta ja erityisesti sen aineiston laajuudesta on esimerkkinä

Margaret Wetherellin ja Jonathan Potterin Uuteen Seelantiin sijoittuva tutkimus, jossa analysoidaan

valkoisten uusiseelantilaisten tuottamia selontekoja Uuden Seelannin alkuperäisväestöstä. Aineisto

kattaa 81 haastattelua sekä parlamentaarisia asiakirjoja, sanoma- ja aikakauslehtien kirjoituksia sekä

televisioreportaaseja. Tutkimuksen aikajänne on kahdeksan vuotta.140

136 Jokinen – Juhila 1999, 55.
137 Emt, 56.
138 Emt, 55–56.
139 Silverman 1997.
140 Potter – Wetherell 1992.
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Merkitysten ja merkitysten rakentamisen tapojen välinen suhde

Toinen diskurssianalyysin tutkimuksellista kenttää jäsentävä ulottuvuuspari liittyy merkitysten ja

merkitysten tuottamisen tapojen analysoinnin suhteeseen:

”[… ] merkityksiä korostavassa tutkimuksessa kysymykset ovat useimmiten mitä-muotoisia ja kiinnostus on
ennen kaikkea sisällöissä: millaisia merkityksiä ihmiset puheissaan ja kirjoituksissaan tuottavat. Merkitysten
tuottamisten tapojen painottaminen johtaa puolestaan miten-kysymyksiin: miten eli millaisia kielellisiä keinoja
käyttämällä ihmiset tuottavat merkityksiä.”141

Merkitysten tutkimisessa on muun muassa kyse merkityssysteemien, diskurssien ja

tulkintarepertuaarien tunnistamisesta. Nämä käsitteet kytkeytyvät erääseen diskurssianalyysin

yleisimmistä tutkimuskohteista, joka on identiteetti. Jokisen ja Juhilan mukaan identiteetin

käsitteellä viitataan siihen, miten ihmiset kielenkäytössään rakentavat itsestään ja toisistaan

määrityksiä, jotka eivät ole pysyviä vaan tilanteittain vaihtelevia ja moninaisia.142 Identiteetin

tutkimuksessa voi olla yksilöiden analysoinnin lisäksi kyse yhteisöjen tarkastelusta. Teoksessa

Kansallisvaltion kielioppi määritellyn kansallisen identiteetin muotoutuminen on

tutkimusasetelmani kannalta kiintoisa:

”[A]jattelemme kansallisen identiteetin muodostuvan juuri puheen kautta, performatiivisena tekstien, puheen,
kuvien, symbolien tai symbolisten yhteisöjen tuottamisena. Kansallista identiteettiä tuotetaan kontekstiin
kytkeytyvänä tekstinä – kirjoituksena tai puheena. Se esineistyy instituutioiksi ja arkipäiväisiksi käytännöiksi.”143

Tutkimuksen painopisteenä voi olla myös merkitysten tuottamisen tavat, jolloin huomio kiinnittyy

kielellisiin keinoihin, joilla merkitykset rakentuvat. Kyse on tällöin miten-ulottuvuudesta, jota

voidaan edelleen lähestyä eri tavoin:

”[… ] yhtäältä merkitysten tuottamisen tapoja voidaan tutkia kiinnittämällä huomio retorisuuteen eli siihen, miten
tiettyjä versioita sosiaalisesta todellisuudesta ´ajetaan´ tai toisaalta painottumalla enemmän responsiivisiin
elementteihin eli siihen, miten toimijat rakentavat yhteisissä keskusteluprosesseissa sosiaalisen todellisuuden eri
versioita.”144

Merkitysten ja merkitysten rakentamisen tapojen välinen suhde on oman tutkimukseni jäsennyksen

kannalta merkityksekäs, sillä tutkimusasetelmani sijoittuu suurelta osin juuri tälle akselille,

määritellen samalla diskurssianalyysini ytimen. Täsmennän seuraavaksi tämän ulottuvuusparin

toista päätä (merkitysten rakentamisen tavat), esittelemällä tarkemmin retorisen ja responsiivisen

analyysin välistä suhdetta.

141 Jokinen – Juhila 1999, 66.
142 Emt, 68.
143 Keränen 1998, 8-9.
144 Jokinen – Juhila 1999, 70.



56

Retorisen ja responsiivisen analyysin välinen suhde

Diskurssianalyyttisen kartan kolmas ulottuvuuspari täsmentää toisessa ulottuvuusparissa esiteltyjä

merkitysten tuottamisen tapoja:

”Retorisuutta tutkittaessa keskitytään niihin tapoihin, joilla tiettyjä merkityksiä tai sosiaalisen todellisuuden
versioita ´ajetaan´, kun taas responsiivisessa otteessa huomio kiinnittyy siihen, miten ihmiset rakentavat yhdessä
merkityksiä.”

Oma mielenkiintoni kohdistuu tässä ulottuvuusparissa lähinnä retorisuuden tutkimiseen eli niihin

argumentatiivisiin elementteihin, joiden varaan diskurssien sisältö merkityksiä tuotettaessa

rakentuu. Retorisuudella tarkoitetaankin kielenkäytön avulla tapahtuvaa, tietylle yleisölle

suunnattua vakuuttelua, jotta yleisö asettuisi tukemaan esitettyä.145  Syvennän retorisuuden

käsittelyä jäljempänä, esittelemällä Chaïm Perelmanin argumentaatiotutkimusta retoriikan

tutkimuksen metodina.

Kriittisen ja analyyttisen diskurssianalyysin välinen suhde

Diskurssianalyyttinen tutkimus voidaan sijoittaa lähtökohtatavoitteensa ja sitoumustensa perusteella

kriittisyyden ja analyyttisyyden suhdetta kuvaavalle janalle:

”Kriittisen ja analyyttisen orientaation perusero löytyy ennen kaikkea tutkimuksen lähtökohtatavoitteista ja
sitoumuksista, joilla on siten omat seurauksensa myös analyysin tekemiselle. Kun kriittisen tutkimuksen
lähtökohtiin kuuluu itsestään selvästi pyrkimys tuottaa poleeminen puheenvuoro suhteessa vallitsevaan
sosiaaliseen järjestykseen, ottaa analyyttinen ensisijaiseksi tavoitteekseen sosiaalisen todellisuuden
yksityiskohtaisen erittelyn.”146

Monet diskurssianalyyttisesti orientoituneet feministiset tutkimukset ovat lähtökohdiltaan kriittisiä,

jolloin diskurssianalyysi välineellistyy esimerkiksi poliittisten päämäärien ajamiseen. Analyyttinen

diskurssianalyysi on puolestaan tiukan aineistolähtöinen, jolloin tutkija on mahdollisimman avoin

aineistolle ja sen sisältämille jäsennyksille.147 Jokisen ja Juhilan mukaan kriittinen ja analyyttinen

suuntaus eivät välttämättä sulje toisiaan pois. Heidän mukaansa esimerkiksi kriittisen tutkimuksen

analyyttistä käsitteistöä ja kysymyksenasetteluita voidaan käyttää analyyttiseen diskurssianalyysiin.

Näillä käsitteillä viitataan poststrukturalistisen suuntauksen sisältämiin käsitteisiin, jolloin puhutaan

esimerkiksi ideologiasta, ideologisista käytännöistä, vallasta, valtasuhteista, vallan harjoittamisesta,

hegemonisista diskursseista ja vaiennetuista äänistä.148

145 Jokinen – Juhila 1999, 77.
146 Emt, 86.
147 Ibid.
148 Emt, 86–87.
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4.2.4. Diskurssien tunnistaminen

Diskurssien tunnistaminen liittyy diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartan toisen ulottuvuusparin

merkitysten tutkimista korostavaan orientaatioon. Merkitykset – kuten aiemmin todettua – ovat

keskeisellä sijalla erilaisissa määrittelyprosesseissa, joiden kautta esimerkiksi identiteettejä

rakennetaan. Seuraavassa paneudun niihin tapoihin, joilla diskursseja voidaan aineistosta tunnistaa.

Diskurssianalyyttisen tutkimuksen analyysitapoja on lukuisia. Eri tutkijat ovat kuitenkin pyrkineet

esittämään täsmennyksiä diskurssien tunnistamiseen, korostaen kuitenkin aineiston määräävää

luonnetta. Eskolan ja Suorannan mukaan aineistosta etsitään eroja ja yhtäläisyyksiä sekä asetetaan

hypoteeseja tekstin funktioista ja vaikutuksista. Heidän mukaan tässä on kyse erilaisten

repertuaarien tunnistamisesta. Repertuaari voi olla sanontatapa, käsite- tai asiakokonaisuus, jonka

ilmaukset käyvät sisällöllisesti yhteen.149 Suonisen mukaan diskursseja ovat sellaiset kielenkäytön

alueet, joilla tehdään ymmärrettäväksi erilaisia teemoja tai aiheita. Hän täsmentää, etteivät

diskurssit esiinny aineistossa kokonaisuuksina, vaan pieninä paloina.150 Samojen diskurssien osat

tunnistaessaan, tutkija voi edelleen liittää niitä yhteen, jolloin osista muodostuu kokonaisuus –

diskurssi. Kulloinenkin diskurssi ei siis kuitenkaan ole mitenkään valmiina, vaan kyse on tutkijan

tulkinnan tuloksista. Koska kyse on tulkinnallisesta tekstien analyysistä, on tärkeää, että tulkinnat

ovat perusteltuja:

”[… ] tutkijan on tarpeen raportoida yksityiskohtaisesti ja perustella suhteessa tutkimustehtäväänsä ne
logiikat, joilla hän kulloinkin konstruoi aineistostaan merkityssysteemejä.”151

Diskurssien tunnistaminen liittyy oman tutkimukseni kohdalla kiinteästi aiemmin esittämiini

tutkimuskysymyksiin ja niiden pohjalta määriteltyihin tutkimustehtäviin152. Tehtäväni on lukea

pääministeri Paavo Lipposen tekstejä nimenomaisesti Eurooppa-teeman näkökulmasta, tulkiten

Suomen ja EU:n välisen suhteen määrittelyä osana Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan

rakentamista. Kysymys on siitä, miten tuota suhdetta rakennetaan merkityksellistämisen ja sitä

tukevan argumentaation kautta. Argumentaatio kytkeytyy merkitysten rakentamisen tapoihin. Eli

jos diskurssit rakentuvat merkityksistä, rakentuu merkityksellistäminen puolestaan argumenteista.

Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan retoriikkaa Chaïm Perelmanin argumentaatiotutkimuksen

näkökulmasta.

149 Eskola – Suoranta 1998.
150 Suoninen 1993, 50.
151 Emt, 60.
152Ensimmäinen tutkimustehtävä: 1. Tehtyihin määritelmiin sisältyvien diskurssien tunnistaminen
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4.3. CHAÏM PERELMANIN ARGUMENTAATIOTUTKIMUS

4.3.1. Johdanto

Hilkka Summan mukaan lähtökohtana Chaïm Perelmanin argumentaatiotutkimukselle on kysymys

mahdollisuudesta arvioida järjellisesti arvopäätelmien hyvyyttä tai huonoutta. Perelmanin mukaan

yhteisymmärrys arvoista syntyy argumentaation (väitteet, vastaväitteet ja niiden perustelut) kautta.

Summan mukaan Chaïm Perelmanin ansio on, että Perelman kumosi retoriikan pelkkään

kaunopuheisuuteen rajoittuvan merkityksen ja toi sen takaisin klassiseen yhteyteensä päättelyn ja

vakuuttamisen tutkimiseksi. Summa jatkaa, että Perelman pystyy esittämään analyysikehikon sille,

millaisista osatekijöistä argumentoivan tekstin vakuuttavuus voi koostua.153 Alkuasetelmana on siis

sellainen tilanne, jossa jonkin arvostelman järjellisyyttä voidaan tutkia niin, että analysoidaan sitä,

miten arvostelmia puoltavia tai vastustavia kantoja todellisuudessa perustellaan ja miten ne

saavuttavat uskottavuutensa.154 Kyse on näin muodoin argumentoinnin laadusta.

4.3.2. Demonstraation ja argumentaation erottaminen

Perelmanin lähtökohtana on myös logiikan päteväksi hyväksymän demonstratiivisen päättelyn ja

luonnollisen argumentaation erottaminen toisistaan. Demonstraatiossa on kyse aksiomaattisista

lähtökohdista alkavasta ja ennalta lukkoonlyötyjen päättelysääntöjen kautta etenevästä väitteiden

todeksi osoittamisen menetelmästä. Menetelmässä päädytään oikeaan lopputuloksen, kunhan

sääntöjä noudatetaan. Kyseessä on tapa todistaa, mikä on oikea päätelmä riippumatta siitä, onko

kukaan valmis hyväksymään sen.155 Argumentaatiossa puolestaan liikutaan ”todennäköisyyksien

maailmassa”, pyrkien vähentämään tai lisäämään jonkin väitteen uskottavuutta, kun lähtökohdista

voidaan jatkuvasti kiistellä. Kyse on näin ollen järjellisen päättelyn avulla tapahtuvasta ”ajatusten

yhtymisestä” ja sitoutumisesta tiettyyn väitteeseen.156 Hilkka Summan mukaan argumentoinnin ja

demonstraation (looginen päättely) ero on yleisölähtöisyydessä: argumentoinnin tavoitteena on joko

määritellyn tai määrittelemättömän yleisön hyväksynnän saavuttaminen157. Tämän olettamuksen

kautta pääsemme eteenpäin Perelmanin argumentaatiotutkimuksen metodologisessa viitekehyksessä

kohti yleisön käsitettä.

153 Summa 1996, 62–64.
154 Ibid.
155 Summa 1996, 65–66.
156 Ibid.
157 Ibid.
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4.3.3. Yleisön ja sen koostumuksen merkitys argumentaatiolle

Perelmanin mukaan argumentaatioteorian tärkein evästys reettorille on, että puhujan tulee

suhteuttaa argumentointi yleisöönsä158. Argumentointi on osoitteellista kommunikointia, johon

liittyy aina jonkin asteinen tietoisuus yleisöstä159. Riikka Kuusisto kiteyttää osuvasti retorin

argumentaation ja yleisön välisen suhteen korostaen sitä, että jo argumentointiin ryhtyminen

osoittaa, että yleisön suostumuksen saaminen on retorille tärkeää. Retori kun ei edes argumentoisi,

jos hän voisi vain käskeä.160

Perelman jakaa yleisöt kahteen eri luokkaan niiden koostumuksen perusteella. Ensimmäinen luokka

on universaaliyleisö, joka on määrittelemätön yleisö. Yleisö voi tällöin koostua kenestä tahansa

arvostelukykyisestä ihmisestä. Universaaliyleisön vastakohta on erityisyleisö, jonka koostumus on

ennalta tiedossa ja jonka erityisiin odotuksiin tai intresseihin voidaan näin ollen vedota.161

Riikka Kuusiston mukaan tietyn ammattiryhmän tai vakaumuksen edustajista koostuva yleisö

hyväksyy tiettyihin auktoriteetteihin ja perusteluihin nojaavat väitteet muita todennäköisemmin.

Kuusisto listaa tämän kaltaisiksi tekijöiksi muun muassa lait, poliittiset realiteetit, pyhän raamatun

ja kristityn moraalin. Kuusisto jatkaa, että näin ollen laajempi yleisö on hankalampi reettorin

kannalta. Mitä laajempi yleisö, sitä hankalampi on pitää huolta siitä, etteivät erilaiset argumentit

yleisön mielestä sodi toisiaan vastaan ja etteivät jotkin esisopimukset vieraannuta niihin kriittisesti

suhtautuvaa yleisöä jo ennen varsinaisen argumentaation alkamista.162 Paneudun esisopimuksen

käsitteeseen tarkemmin seuraavassa alaluvussa.

4.3.4. Vakuuttamisen keinot

Vakuuttamisen keinot ovat Chaïm Perelmanin argumentaatioteorian ydinkohta. Vakuuttamisen

keinojen tutkimisessa on kyse sellaisten tapojen analysoinnista ja systematisoinnista, joilla

väitteiden uskottavuutta erilaisissa teksteissä rakennetaan. On kyse yhtäältä argumentoinnin

lähtökohdista ja toisaalta itse argumentoinnin tekniikoista.

158 Perelman 1977,13.
159 Summa 1996 67–69.
160 Kuusisto 1996, 275.
161 Perelman 1977, 14, Perelman 1958, 19 & Summa 1996, 67.
162 Kuusisto 1996, 275–276.
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Esisopimukset

Argumentointi pohjautuu Perelmanin mukaan esisopimuksiin. Esisopimukset luokitellaan

sellaiseksi asioiden joukoksi, jotka kulloisenkin yleisön kohdalla ovat kiistattomia väittämiä. Tietty

yleisö hyväksyy asiat sellaisenaan eikä perusolettamuksista tarvitse väitellä. Kyseessä voivat olla

esimerkiksi sellaiset asiat kuin arvot, tavat ja uskomukset.163 Perelman jakaa esisopimukset kahteen

eri luokkaan. Ensimmäinen luokka on todellisuutta koskevat esisopimukset. Näiden

esisopimusten kohdalla kyse on asioista, jotka ovat tietylle yleisölle itsestäänselvyyksiä tai

vähintään äärimmäisen todennäköisiä. Ne ovat asioita, joita yleisö pitää ilman muuta ´faktoina´,

´totuuksina´ tai ´normaaleina´.164

Toisen luokan esisopimusten kohdalla muodostavat toivottavaa asiantilaa koskevat

esisopimukset. Ne perustuvat yleisön tärkeänä tai tavoiteltavan arvoisina pitämiin arvoihin,

arvohierarkioihin ja lokuksiin. Arvohierarkiana voi olla esimerkiksi isänmaallisuus.165 Eräs

esisopimuksiin liittyvä käsite on lokus. Se on argumentin varsinaisesta sisällöstä riippumaton

arviointiperuste, jonka yleisö entuudestaan tunnistaa ja hyväksyy. Tuttu lokus voi olla esimerkiksi

puolueettomuuden tai vaikkapa fyysisen koskemattomuuden tärkeys.166

Argumentaatiotekniikat

Itse argumentaatiotekniikat Perelman jakaa kahteen pääryhmään: assosiatiiviset ja dissosiatiiviset

tekniikat. Assosiatiivisessa argumentoinnissa on kyse asioiden yhdistelemisestä. Dissosiatiivinen

argumentointi puolestaan nojaa siihen, että erotetaan ennen yhteenkuuluviksi nähtyjä tai vastustajan

yhdistämiä asioita. Assosiatiivisissa tekniikoissa esiintyy kolme alalajia, jotka ovat kvasiloogiset

argumentit, todellisuuden rakenteeseen perustuvat argumentit ja todellisuuden rakennetta

muokkaavat argumentit.

Esittelen tässä ensimmäiseksi assosiatiivisen argumentoinnin alalajit, jonka jälkeen paneudun

tarkemmin argumentoinnin dissosiatiiviseen puoleen. Kvasiloogisissa argumenteissa pyritään

jäljittelemään formaalin logiikan täsmällistä päättelyä. Tarkoituksena on antaa kuva laboratorio-

olosuhteista. Pyrkimyksenä on edelleen sulkea pois kaikkeen inhimilliseen toimintaan erottomasti

163 Perelman 1969, 67–92. & Perelman 1982, 21–32.
164 Ibid. & ibid.
165 Ibid. & ibid.
166 Ibid. & ibid.
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kuuluvat kilpailevat tulkinnat, yksilölliset arviointiperiaatteet ja muuttuneet ympäristötekijät.

Perelmanin mukaan kvasiloogista argumentointia on esimerkiksi kahden erillisen luonnollisen

maailman tapahtumien vertailu ja siihen perustuva vaatimus yhdenmukaisesta kohtelusta tai

yrityksestä arvioida jonkin yksittäisen, inhimillisistä tekijöistä riippuvaisen, tapahtuman

todennäköisyyttä.167

Todellisuuden rakenteeseen perustuvat argumentit pohjautuvat puolestaan sellaiselle

lähestymistavalle, jossa pyrkimyksenä on luoda luonnollisen kaltaisia yhdyssiteitä todellisuuden

elementtien välille. Tämä perustuu tiettyihin yksittäistapauksiin liittyviin argumentoinnin siteisiin.

Kyse on edelleen kausaalisuhteiden olemassaolon todistelusta. Kausaalisuhteita luodessaan retori

pyrkii osoittamaan, joko tietyn teon ja sen seurausten tai tavoitteen ja keinojen välisen yhteyden.

Esimerkiksi tietyn henkilön ja hänen tekoja voidaan yhdistää siten, että määritellään hänen

luonteensa sen perusteella, millaisia tekoja hän on tehnyt.168

Todellisuuden rakennetta muokkaava argumentointi perustuu muun muassa yksittäistapausten

käyttöön esimerkkeinä, havainnollistajana tai mallina. Kyse on myös turvautumisesta analogiseen

päättelyyn. Perelmanin mukaan esimerkkien käytöllä pyritään yleistyksiin ja hyväksyttyjä

yleistyksiä taas havainnollistetaan yksittäistapausten avulla. Mallin antamisella tai osoittamisella

pyritään saamaan aikaan mallin mukaista toimintaa ja antimallia käyttämällä yritetään sanktioida

epätoivottuja toimintavaihtoehtoja. Analoginen päättely (ja sen tiivein muoto metafora) perustuu

puolestaan kahden eri ”sfääreissä” esiintyvän suhteen välisen samankaltaisuuden näyttämiseen ja

hyödyntämiseen.169

Toisena pääluokkana argumentaatiotekniikoissa oli dissosiatiivinen argumentointi, joka siis

perustui asioiden erotteluun. Perelmanin mukaan dissosiatiivinen argumentointi pohjautuu niin

sanottujen filosofisten parien termien erottamiselle. Tämä ilmenee esimerkiksi siten, että

argumentaatiossa väitetään, että esimerkiksi ulkomuoto ei vastaa syvempää olemusta (teoria

käytäntöä, näennäinen todellisuutta, satunnainen yksittäistapaus yleistä sääntöä, abstrakti

konkreetista tai suhteellinen absoluuttista). Tarkoituksena on näin ollen selittää parien ensimmäinen

167 Perelman 1969, 193–260.
168 Perelman 1969, 350–410 & Perelman 1982, 106–125.
169 Ibid. & ibid.



62

termi virheelliseksi tai näennäiseksi kun taas toisen termin sanotaan edustavan syvempää totuutta tai

pohjimmaista järjestystä.170

Riikka Kuusiston mukaan dissosiatiivisen argumentoinnin tehtävä on sikäli hankala, että kun jotkin

asiat ovat kertaalleen julkisesti yhdistetty, jäävät ne ihmisten mieliin yhteenkuuluvina, vaikka

niiden eroja kuinka korostettaisiin. Kuusisto jatkaa, että itse asiassa kahden asian toistuva

erottaminen voi liittää ne vielä entistä kiinteämmin yhteen. Yleisö oppii muistamaan, että juuri

nämä kaksi asiaa aina erotetaan.171

4.4. DISKURSSIANALYYSIN LUONNE TYÖSSÄNI

Tämän työn tarkoituksena on ollut sitoa alussa esittämäni tutkimusasetelma, tutkimuskysymykset ja

tutkimustehtävät tiettyyn teoreettiseen viitekehykseen ja rakentaa sen pohjalta mielekäs

tutkimusvälineistö analyysiä varten. Lähtökohtana tutkimuksen teorialle on idea todellisuuden

sosiaalisesta rakentumisesta. Tällöin todellisuuden ymmärretään rakentuvan erilaisten sosiaalisten

määrittelyprosessien ohjaamana. Tämän pohjalta ulko- ja turvallisuuspolitiikka näyttäytyy

sosiaaliseksi rakennelmaksi, jota määritysten kautta tuotetaan. Keskeisellä sijalla tässä

rakentamisessa on kieli. Oleellista on, että kielenkäyttö ymmärretään konstruktionistisen

kielikäsityksen pohjalta, jolloin kielen tehtävä ymmärretään asiantilojen kuvaamisen sijasta

asiantiloja tuottavaksi välineeksi.

Eräänä keskeisenä metodisena apuvälineenä tässä työssä on Arja Jokisen ja Kirsi Juhilan

Diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartta. Kartassa on neljä diskurssianalyyttisen tutkimuksen

ulottuvuusparia, jotka jäsentävät diskurssianalyysiä. Tilanteisuuden ja kulttuurisen jatkumon

suhteen tutkimustani ei voi määritellä erityisesti jompaakumpaa painottavaksi. Kyse ei ole

esimerkiksi sellaisesta analyysistä, jossa ulko- ja turvallisuuspolitiikan määritelmiä tutkittaisiin

kovin laajassa historiallisessa tai kulttuurisessa kehyksessä. Lisäksi kyse on vain yksittäisen

pääministerin puheista, jolloin tarkastelun kohde ei edusta kattavasti eri ryhmittymiä

yhteiskunnassa. Toisaalta kyse ei ole myöskään yksittäisen tekstin analysoinnista, vaan tarkastelun

kohteena olevat tekstit muodostavat kahdeksan vuoden ajallisen viitekehyksen. Lisäksi analyysiä

kehystää tutkimuksen toisessa luvussa käsitellyt materiaaliset tekijät, joita ovat Suomen ulko- ja

170 Perelman 1969, 411–459 & Perelman 1982, 126–137.
171 Kuusisto 1996, 286.
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turvallisuuspolitiikan murros sekä pääministerin asema ulko- ja turvallisuuspoliittisessa

päätöksenteossa.

Merkityksiä ja merkitysten tuottamisen tapoja kuvaavalla janalla tutkimukseni korostaa molempia

painotuksia. Merkitysten tutkiminen on pääosassa diskurssien tunnistamisen yhteydessä, jolloin

kiinnostukseni kohdistuu Euroopan unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan

merkityksellistämisen teemoihin. Merkitysten tuottamisen tavat ovat analyysini keskiössä,

tutkiessani niitä kielellisiä keinoja, joita käyttämällä merkityksiä tuotetaan. Merkitysten tuottamisen

tapoja täsmentävällä retorisuutta ja responsiivisuutta kuvaavalla janalla tutkimukseni on selkeästi

painottunut retoriikkaan, jonka metodina on aiemmin esitelty Chaïm Perelmanin

argumentaatiotutkimus.

Tutkimukseni ei pyri olemaan lähtökohtaisesti kriittinen puheenvuoro, joka rakentuisi tiettyihin

lähtökohtaoletuksiin. Tehtävänäni on tulkita tekstejä Eurooppa-teeman puitteissa aineistolähtöisesti.

Tämän perusteella määrittelen tutkimukseni analyyttiseksi diskurssianalyysiksi, kriittisen

diskurssianalyysin sijaan.

Tutkimukseni tehtävä on siis tulkita määrittelyprosesseja, joilla ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

osaltaan tehdään. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan teossa kieli ja sen kautta tapahtuva

merkityksenanto ovat tärkeällä sijalla ja siksi onkin mielenkiintoista analysoida, miten määrittelyt

ovat itsessään rakentuneet. Määrittelyjen rakentuneisuus voidaan purkaa osiin ja tunnistaa ne

keskeiset teemat, joiden puitteissa määrittely tapahtuu. Kyse on siis diskurssien,

tulkintarepertuaarien tunnistamisesta. Edelleen voidaan jatkaa analysointia, tarkastelemalla

määrittelyjä retorisesta näkökulmasta, jolloin huomio kääntyy selontekojen argumentatiivisuuteen.
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5. TUTKIMUKSEN AINEISTONA PÄÄMINISTERIN PUHEET

5.1. MIKSI JUURI PAAVO LIPPONEN?

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan eurooppalaistumista voidaan luonnollisesti tarkastella

monista eri näkökulmista. Myös analyysin kohteita löytyy mitä moninaisimpia. Itse olen lähtenyt

tutkimaan ilmiötä kiinnittämällä huomioni erityisesti Suomen poliittiseen johtoon ja laajemmassa

mielessä myös poliittiseen johtajuuteen. Käsillä olevassa tutkimuksessa näiden tekijöiden tarkastelu

rajautuu pääministeriin, jolla on tärkeä – erityisesti lakiin perustuva – asema Eurooppa-politiikan

johtajana.172 On siksi luontevaa tarkastella sellaisen toimijan linjauksia, joka on jo virkansa puolesta

velvoitettu linjaamaan Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja tämän pohjalta määrittyvää ulko-

ja turvallisuuspolitiikan omakuvaa. Ja kuten teoreettisen viitekehyksen tarkastelu osoitti, kansallisen

identiteetin muodostus edellyttää tietoa ja poliittista valtaa. Tässä suhteessa pääministeri asettuu

keskeiseen rooliin etsittäessä niitä toimijoita, jotka linjaavat paikkaamme Euroopan unionissa. On

toki selvää, että kokonaisuus – ulko- ja turvallisuuspolitiikan omakuva – on osiensa summa, joten

pääministeri ei tietenkään ole ainoa toimija, mutta hänet voidaan kuitenkin määritellä aiemmin

esitetyn perusteella sellaiseksi toimijaksi, jolla on valtaa kollektiivisten identiteettien ohjaukseen ja

kontrollointiin.

Lipposen ja hänen puheidensa valitseminen tutkimuksen kohteeksi selittyy edellä lueteltujen

seikkojen lisäksi myös juuri Paavo Lipposen karaktäärillä. Vaikka ensisijaiset perusteet Lipposen

valitsemiselle löytyvät tietystä poliittis-historiallisesta vaiheesta Suomen historiassa ja tietyn

toimijan – pääministerin – valtiosääntöoikeuden hänelle suomasta vallasta tiettynä ajankohtana, ei

sovi vähätellä itse henkilön vaikutusta politiikkaan. Erityisesti tämä korostuu, kun tarkastellaan

Euroopan unionin vaikutusta ja merkitystä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Oikeastaan

muotoseikat ja ympäristötekijät sekä henkilöihin liittyvät tekijät ovat sidoksissa toisiinsa. Tämän

tutkimuksen aihepiiri tarjoaakin mielestäni hyvän esimerkin näiden kahden elementin vaikutuksista.

Valtiosääntöoikeuteen kirjattu ulko- ja turvallisuuspolitiikan kaksoisjohtajuus kun mahdollistaa

pääministerille liikkumatilaa ulko- ja turvallisuuspolitiikassa juuri EU-asioissa. Tässä kohdin

tuleekin juuri pääministerin persoona merkitykselliseksi. Jos pääministerinä on henkilö, jolla löytyy

halua esittää visioita ja kykyä ottaa paikkansa vahvana johtajana, ei häntä ole rajoittamassa

esimerkiksi tiukka, perustuslakiin kirjattu, tehtävänjako. Paavo Lipposen kohdalla voidaan

172 Ks. tutkimuksen toinen luku (2. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan murros: viitekehyksen ja poliittisen
johtajuuden uudelleenjärjestelystä).
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perustellusti puhua pääministeristä, joka otti paikkansa Eurooppa-politiikan johtajana. Niinpä onkin

ollut viime vuosina varsin yleistä, että monet tahot ovat tuoneet esille Lipposen vahvan otteen EU-

asioissa. Tämän tutkimuksen aineiston analyysi on itsessään todiste siitä, että myös ulko- ja

turvallisuuspolitiikka kuuluu tämän otteen piiriin.

Vahvalle otteelle näyttää olleen myös julkinen tuki. Tämä käy ilmi muun muassa Elinkeinoelämän

valtuuskunnan (EVA) asennetutkimusten sarjasta, jonka mukaan suomalaiset kaipaavat vahvoja

johtajia173. Päätoimittaja Tapani Ruokanen analysoi kirjoittamassaan raportissa Suomen

menestyksen eväät – Tiekartta tulevaisuuteen syitä miksi vahva ote miellyttää kansalaisia:

”Sanotaan, että Suomella on ollut herraonnea: meillä on ollut hyvät johtajat silloin kun niitä on tarvittu. Onnesta
tuskin on ollut kyse vaan siitä, että johtajuus on Suomessa määritelty vastuunkannoksi ja rohkeudeksi. Historia
on palkinnut lujat ja vahvat johtajat, joille myös kansa on antanut tukensa - vaikka joskus hampaita
kiristellen.”174

Paavo Lipponen sopii varsin hyvin tähän vahvan johtajan sapluunaan. Jatkossa olisikin varsin

mielenkiintoista lukea sellaista tutkimuskirjallisuutta, jossa analysoitaisiin esimerkiksi Paavo

Lipposen ja Matti Vanhasen yhtäläisyyksiä ja eroja ulko- ja turvallisuuspoliittisina vallankäyttäjinä.

Tälle tutkimukselle ei tosin ole ehken vielä aika, sillä Matti Vanhasen kohdalla ei voida vielä esittää

lopullisia arvioita.175 Lisäksi tähän vaikuttaa suuresti tuleva valtiosääntöoikeudellinen kehitys ulko-

ja turvallisuuspolitiikan parlamentarisoinnissa – jos muutoksia lähitulevaisuudessa ylipäänsä

tehdään.

5.2. PUHEET

Olen valinnut aineistokseni sellaiset pääministeri Paavo Lipposen kannanotot, joissa hän on

käsitellyt Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa suhteessa Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja

turvallisuuspolitiikkaan. Tärkeä kriteeri puheiden valintaprosessisissa on ollut se, että niiden on

täytynyt olla selkeästi kantaa ottavia, eivätkä vain olosuhteiden passiivisia kuvauksia. Aineistoa

kootessani jotkin puheet karsiutuivat pois juuri niiden sisällöllisen köyhyyden johdosta. Olen siis

etsinyt aineistokseni puheita, joissa Lipponen esittää selkeitä visioita ja toimintavaihtoehtoja.

Kolmas valintakriteeri puheiden valinnassa on ollut aikarajaus. Aikahaarukka ulottuu aineiston

173Lähteenä on käytetty EVA:n asennetutkimuksen sarjaa. Ks. esim. Mitä mieltä suomalainen? EVAn
asennetutkimuksien kertomaa vuosilta 1984–2003 (Haikonen & Kiljunen 2003.).
174 Ruokanen 2004, 104.
175 Tätä kirjoitettaessa keväällä ja kesällä 2007 on jo pidetty eduskuntavaalit, joiden tuloksen perusteella Matti
Vanhanen jatkaa pääministerinä. Lopullinen arvio voitaneen siten esittää vasta hänen toisen kautensa jälkeen, jolloin
hänen toimikautensa olisi yhteismitallinen Paavo Lipposen toimikauteen verrattuna. Tämä tietysti edellyttää, että
hallitus on vallassa koko vaalikauden ajan.
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kohdalla vuodesta 1995 vuoteen 2003. Lipponen toimi kahden peräkkäisen hallituksen

pääministerinä, joten puheiden valinta on luonnollisesti rajattu näiden kausien perusteella.

Aikahaarukkaan liittyen haluan korostaa, että noudatin puheiden valinnassa myös eräänlaista

tasapaino-periaatetta, jotta puheiden sijoittuminen koko tarkastelujaksolle oli mahdollisimman

tasaista. Tämän periaatteen noudattamisessa ei kuitenkaan ollut mahdollisuutta saavuttaa täydellistä

harmoniaa, sillä aineiston kartuttamisen yhteydessä havaitsin, että Lipponen piti ensimmäisellä

pääministerikaudellaan enemmän sellaisia puheenvuoroja, joissa hän käsitteli Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikkaa suhteessa Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan.

Palaan tähän seikkaan vielä tutkimukseni seitsemännessä luvussa, jossa pohdin ulkoisten tekijöiden

vaikutusta puheiden ajoitukseen. Puheiden määrän suhteen pyrin löytämään eräänlaisen kultaisen

keskitien. Liian pieni määrä puheita olisi johtanut epäilemättä tilanteeseen, jossa tulosten

luotettavuus olisi ollut koetuksella. Analyysissä hyödynsin lopulta 23 puhetta, jotka Lipponen piti

toimiessaan pääministerinä. Näistä puheista 15 on pidetty Suomessa, neljä muualla Euroopassa

(EU-maat) ja loput neljä Pohjois-Amerikassa (Yhdysvallat). Tältäkin osin tarkoitukseni on ollut

pyrkiä monipuolisuuteen, jotta esimerkiksi puheen pitopaikan vaikutuksia voitaisiin analysoida.

Aineiston kokoamisessa työtäni helpotti suuresti Ulkoasiainministeriön julkaisemat Suomen ulko-

ja turvallisuuspolitiikan kausijulkaisut, joihin on koottu aihepiirien perusteella keskeiset toimijoiden

puheenvuorot. Kausijulkaisut kattoivat pääosin Lipposen puheet vuodesta 1995 vuoteen 1999.

Tämän lisäksi olen hyödyntänyt sekä edellä mainitun että myöhemmän ajanjakson (2000–2003)

kohdalla Paavo Lipposen omaa teosta Kohti Eurooppaa, johon hän on koonnut Eurooppaa

käsitteleviä tekstejään. Ajanjakson 2000–2003 kohdalla olen hyödyntänyt lisäksi Valtioneuvoston

www-sivujen tietoarkistoa sekä Euroopan unionin sähköistä portaalia.

Seuraavaksi siirryn varsinaiseen analyysilukuun, jossa esittelen aluksi analyysiprosessin

työvaiheita. Tämä on mielestäni välttämätöntä diskurssianalyyttisen tutkimusotteen luonteen

johdosta. On tärkeää kirjoittaa auki analyysi ja täten eritellä sitä, jotta on mahdollista perustella,

miksi on päädytty tiettyihin havaintoihin tiettyjen puheiden kohdalla. Tämän jälkeen vuorossa on

diskurssien analyysi, jota seuraa argumentaation eritteleminen. Niin diskurssien kuin

argumentaation erittelyn kohdalla olen käyttänyt paljon sitaatteja, joiden kautta lukijalla on

mahdollisuus arvioida havaintojen johdonmukaisuutta.
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6. PÄÄMINISTERIN PUHEIDEN ANALYYSI

6.1. JOHDANTO

Ennen varsinaiseen aineiston käsittelyyn siirtymistä, erittelen analyysiprosessin työvaiheita. Katson

tämän tarpeelliseksi, koska varsinkin diskurssianalyysi on melko väljä tutkimusote, mikä edellyttää

kulloisenkin tutkimuksen yhteydessä analyysiprosessin huolellista erittelyä. On lukijan kannalta

erittäin hyödyllistä, että hän on tietoinen analyysin kaikista vaiheista voidakseen arvioida

käytettyjen menetelmien soveltuvuutta valitun aineiston käsittelyyn. Kaikki tämä on aivan

välttämätöntä itse tutkimuksen kokonaisarvioinnin ts. tutkimustulosten uskottavuuden kannalta.

Näin myös diskurssianalyyttisen tutkimuksen kohdalla voidaan puhua tulosten toistettavuudesta,

mikäli joku toinen tutkija päätyy samanlaisiin johtopäätöksiin käyttäessään samaa aineistoa.

Tulkinnalla on kuitenkin sijansa niin itse aineiston analyysissä ja tutkimustulosten esittelyssä kuin

myös siinä, miten määritellään johtopäätösten samanlaisuus tai eroavaisuus suhteessa aiempiin

tutkimuksiin. Myös teoreettisella viitekehyksellä ja sen puitteissa esitetyllä aikaisemmalla

tutkimuksella on merkitystä, koska teoreettisen viitekehyksen muodostava aikaisempi

tutkimuskirjallisuus antaa vertailukohdan omille tutkimustuloksille. Näin siis jo pelkän

kirjallisuuden valinta asettaa tulkinnalle tietyt puitteet. Tietty aikaisempi kirjallisuus niin

teoreettisen kuin teoreettis-metodologisen viitekehyksen kohdalla mahdollistaa, mutta samalla myös

rajoittaa analyysiä. Näkökulman valinnalla on siksi vaikutus lopputulokseen. Etenkään pro gradu -

työn ollessa kyseessä, on mahdotonta esitellä kaikki ne teokset, jotka edeltävät omaa työtä. Kukin

tutkimus ja sen tulkinnat tulee mielestäni niin ikään ymmärtää osana suurempaa kehystä, jossa

yksittäinen tutkimus on puheenvuoro, joka tuo keskusteluun mukaan uuden luvun. Tuo uusi luku

voi sitten olla aikaisempaa ymmärrystä tukeva tai kritisoiva esitys. Voipa uusi puheenvuoro tuoda

keskusteluun myös täysin uusia elementtejä.

Chaïm Perelmanin argumentaatiotutkimuksen kohdalla onkin kyse jo paljon selkeämmästä

menetelmästä, joten tarkentaviin erittelyihin ei ole enää tässä vaiheessa tarvetta. Tutkimuksen

lopuksi arvioin vielä erikseen diskurssianalyysin kuin myös Perelmanin argumentaatiotutkimuksen

soveltuvuutta asetettujen tutkimustehtävien kannalta.

Kuten edellisessä luvussa toin esille, valikoitui tutkimuksen aineistoksi lopulta 23 kappaletta

pääministeri Paavo Lipposen sellaista puhetta, joissa hän on käsitellyt Euroopan unionin vaikutusta

ja merkitystä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Puheita oli aluksi likipitäen

kolmisenkymmentä, mutta kuten sanottu, eivät kaikki puheet sopineet analysoitavaksi niiden
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sisällöllisen keveyden johdosta. Kun olin karsinut epäkelvot puheet pois analysoitavien joukosta,

siirryin sopiviksi luokittelemieni puheiden kohdalla varsinaiseen analyysiin. Laadin kustakin

puheesta eräänlaisen analysointilomakkeen, johon kuhunkin kirjasin havaintoni. Diskurssianalyysin

osalta etenin niin, että tutustuin ensin tekstiin varsin yleisellä tasolla kiinnittäen huomiota rajauksen

sallimissa rajoissa eroihin ja yhtäläisyyksiin. Seuraavaksi kävin kunkin tekstin tarkemmin läpi,

jolloin kirjasin ylös havaintoni sekä kommentit. Tässä yhteydessä jaottelin ryhmiin myös sellaiset

tekstikohdat, joissa toistuivat tietyt teemat. Näitä usein toistuvia, hallitsevia teemoja löytyi

analyysini perusteella kaikkiaan seitsemän. Nämä teemat jaottelin edelleen samankaltaisuuksien

perusteella varsinaisiksi diskursseiksi, joita olen nimennyt kaksi. Nämä kaksi diskurssia siis

muodostuvat sellaisista teemoista, joita yhdistävät tietyt piirteet. Diskurssien tunnistamisen jälkeen

nimesin ne juuri yhdistävän puhunnan perusteella. Erittelen jäljempänä niin diskurssien kuin

teemojen tunnistamista diskursseja käsittelevien alalukujen yhteydessä.

Argumentaatioanalyysin kohdalla menettelin aluksi samaan tapaan kuin diskurssianalyysin

kohdalla. Ensin tutustuin kaikkiin teksteihin yleisluontoisesti, silmäillen. Seuraavaksi kävin tekstejä

tarkemmin läpi ja kiinnitin huomioni Perelmanin argumentaatiotutkimuksen mukaisiin

elementteihin; yleisöihin, esisopimuksiin ja varsinaisiin argumentaatiotekniikoihin.

Olen jakanut tässä luvussa analyysin kahteen osaan. Ensimmäiseksi erittelen Lipposen selontekoja

diskurssianalyysin avulla. Tämä tapahtuu pääosin vuoropuheluna analyysin kohteina olleiden

tekstien (tekstisitaatit) kanssa. Runsaskin tekstisitaattien käyttö on mielestäni välttämätöntä, sillä

muuten olisi sangen hankalaa – ellei jopa mahdotonta – perustella omia tuloksia ja niiden pohjalta

tehtyjä johtopäätöksiä. Läpinäkyvyys on tässäkin yhteydessä hyve. Myös argumentaation kohdalla

on tarpeellista tuoda esille tekstisitaatteja, jotteivät johtopäätökset lepäisi näiltäkään osin tyhjän

päällä. Teen varsinaisen yhteenvedon tämän analyysiluvun tuloksista tutkimuksen päättävässä

seitsemännessä luvussa. Viimeisessä luvussa tarkastelen myös tutkimukseni viitekehyksiä

analyysissä esiin nousseiden seikkojen näkökulmasta. Tämän lisäksi esitän vielä arvioni analyysissä

hyödynnettyjen tutkimusmenetelmien soveltuvuudesta.
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6.2. DISKURSSIEN TUNNISTAMINEN

6.2.1. Muuttunut maailma – puhetta uudesta Euroopasta ja maailmasta.

Muuttunut maailma-diskurssi viittaa puheeseen uudesta maailmasta, joka muodostaa ympäröivän

todellisuuden mahdollisuuksineen ja rajoituksineen. Se on puhetta uudesta asetelmasta, jossa

keskeisiä elementtejä ovat muutos ja siihen sopeutuminen. Puhunnassa Lipponen antaa merkityksiä

erilaisille teemoille, jotka määrittelevät Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ympäristötekijöitä

niin uudessa eurooppalaisessa kehyksessä kuin myös globaalilla tasolla. Olen tunnistanut aineistosta

näitä teemoja neljä kappaletta. Kaikille teemoille on yhteistä niiden merkityksellistäminen

muutoksen elementeiksi, jotka ovat syitä uusille ajattelumalleille ja toimintatavoille. Teemojen

merkityksellistämisen tehtävä on luoda edellytykset ymmärtää uuden maailman luomat vaatimukset

Suomelle ja Euroopalle. On pidettävä mielessä, ettei tässä tapauksessa ole enää erotettavissa

politiikan tekoa kansalliseen ja kansainväliseen piiriin: kun Lipponen puhuu Suomesta, hän puhuu

samalla Euroopasta (EU) ja päinvastoin. Uudessa asetelmassa Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikka on osa unionia. Lipponen kyllä korostaa joissakin puheissa kansallisen edun

tärkeyttä, mutta pääosin viesti kuuluu tyyliin: ”Samassa veneessä ollaan.” Puhe uudesta maailmasta

on samalla uuden maailman vaatimusten legitimointia. Tässä mielessä tunnistamani kaksi diskurssia

on toisiinsa sidottuja. Ensin kerrotaan Muuttunut maailma-diskurssin muodostavien teemojen avulla

eri yleisöille se, mitä on luvassa ja tämän jälkeen se, mitä uusi maailma ts. uusi asetelma vaatii.

Jälkimmäiseen diskurssiin palaan tarkemmin sen käsittelyn yhteydessä.

Teemojen valintakriteereitä täsmentääkseni on tarpeen vielä eritellä edellä niiden

tunnistamisprosessia. Johtavina valintakriteereinä teemojen tunnistamisessa ovat tietyn aiheen

esiintymistiheys ja esiintymislaajuus. Ensin mainittu kriteeri viittaa siis yksittäisten aiheiden

esiintymiseen koko siinä aineistossa, jota olen tässä tutkimuksessa käyttänyt. Tietyn aiheen ollessa

hallitseva läpi aineiston, on sen kohdalla tarkoituksenmukaisempaa alkaa puhua teemasta.

Esiintymislaajuus puolestaan viittaa tietyn aiheen ts. teeman laajuuteen yksittäisessä puheessa. Ei

riitä, että jostakin aiheesta vain todetaan lyhyesti jotain yleisluontoista. Kriteerinä on, että puhuja

käsittelee tiettyä aihetta yksittäisessä puheessa laajemmin, samalla argumentoiden selkeästi oman

näkökulmansa puolesta.

Muuttunut maailma-diskurssi kostuu neljästä eri teemasta, joille yhteistä on juuri merkityksenanto

maailman muutokselle ja siihen sopeutumiselle. Teemat ovat enemmän tai vähemmän sidoksissa
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toisiinsa. Niitä ei voi asettaa mihinkään tiettyyn järjestykseen syyseuraussuhteiden perusteella. Ne

kaikki ilmentävät muutosta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan vaikuttavissa tekijöissä. Kyse

on uusien olosuhteiden, yhteistyömuotojen ja arvojen merkityksistä uudessa eurooppalaisessa

viitekehyksessä. Teemat ovat 1) Uudet uhat & laaja turvallisuuskäsitys, 2) Uusi Eurooppa –

uudet yhteisesti hyväksytyt arvot ja toimintamallit, 3) Euroopan unionin Suomen

turvallisuutta vahvistava vaikutus sekä 4) Suomen uusi suhde Venäjään uudessa asetelmassa.

1. Uudet uhat & laaja turvallisuuskäsitys

Aloitan Muuttunut maailma-diskurssin purkamisen teemasta, joka viittaa Paavo Lipposen

puheeseen uusista uhista ja näihin liittyvästä uudesta turvallisuuskäsityksestä. Lipposen mukaan

turvallisuutta ei voida nähdä pelkästään sotilaallisena kysymyksenä. Uusia turvattomuustekijöitä on

hänen mukaansa ympäristöongelmat, kansainvälinen rikollisuus, hallitsemattomat muuttoliikkeet ja

vähemmistöjen asemaan liittyvät ongelmat.176 Pääministeri puhuu lisäksi muun muassa

kemiallisten, biologisten, radiologisten ja ydinaseiden aiheuttamista uhista177.

Vaikkakaan Lipposen mielestä ei tulisi kokonaan luopua varautumisesta perinteisiin uhkiin, hän

korostaa laajan turvallisuuskäsityksen omaksumista muuttuneessa maailmassa:

”Valtioiden välisen suursodan puhkeaminen on tänään epätodennäköistä. Sellaiseen täytyy kuitenkin kaikissa
oloissa varautua ja meidänkin on pidettävä yllä uskottavaa puolustuskykyä. Paljon todennäköisempää on, että
epävakaus, turvattomuus ja väkivalta kohtaavat meidät muussa muodossa. Siksi meidän on myös tarkasteltava
turvallisuutta entistä laajemmassa merkityksessä.”178

Laaja turvallisuuskäsitys liittyy osaltaan ilmiöön, josta muiden muassa Kari Laitinen ja Vilho Harle

käyttävät nimitystä turvallistaminen.179 Heidän mukaansa turvallistaminen tarkoittaa kaikkien

asioiden näkemistä turvallisuuden läpi. Turvallistaminen kytkeytyy juuri puheeseen uudesta

maailmasta:

”Jatkuvuuden ja murroksen suhde aiheuttaa turvallistamisen kysynnän. Murros merkitsee epävarmuuden aikaa
jonkin vakiintuneen maailmanpoliittisen järjestyksen rikkoutuessa tai rikkouduttua. Murroksessa haetaan
selitystä ja perustaa uudelle järjestykselle. Tällaisessa tilanteessa turvallistaminen oikeutetaan hyvällä ja
paremmalla tulevaisuudella. Turvallistaminen lupaa toisin sanoen turvallisempia, hallittavampia ja
ennakoitavampia kansainvälisiä suhteita.”180

176 Lipponen Paavo 1995a.
177 Lipponen Paavo 2003.
178 Lipponen Paavo 2003.
179 Harle – Laitinen 2004, 5.
180 Ibid.
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Harle ja Laitinen kytkevät turvallistamisen erityisesti terrorismiin. Heidän mukaansa syyskuun

2001 terrori-iskujen jälkeen kansainvälinen järjestelmä ”ajautui – tai oikeammin ajettiin

Yhdysvaltain johdolla – valtapoliittiseen (mielen)tilaan”. Puhe turvallistamisesta on seurausta

tästä.181 Lipposen nimeämät keinot uusien uhkien hallitsemiseksi liittyvät puolestaan nimeämääni

Yhteistyö ja vastuu-diskurssiin, johon perehdyn myöhemmin.

2. Uusi Eurooppa – uudet yhteisesti hyväksytyt arvot ja toimintamallit

Toisen teeman muodostavat Lipposen viittaukset uuteen Eurooppaan, jossa vaikuttavat yhteisesti

hyväksytyt arvot ja toimintamallit. Tämä teema on erittäin hallitseva.182 Jos edellä mainittu puhe

uusista uhkista ja laajasta turvallisuuskäsityksestä sijoittuu ajallisesti esimerkiksi terrorismia

seuranneeseen keskusteluun, kattaa puhe uudesta Euroopasta – yhteisine arvoineen ja

toimintatapoineen – hyvin voimakkaasti koko tarkastelujakson. Täten myös Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikka on Lipposen toimesta kytketty näiden arvojen edistämiseen. Yhteisiksi

arvoiksi ja toimintamalleiksi pääministeri nimeää demokratian, oikeusvaltioperiaatteen,

ihmisoikeudet ja markkinatalouden.

Lipponen sijoittaa uuden Euroopan syntyhetken kansainvälisen järjestelmän murrokseen 1990-

luvun alkupuolelle. Hänen mukaansa kylmän sodan päättyminen loi eurooppalaisen arvoyhteisön

demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja markkinatalouden perustalle.183 Lipposen mielestä

unionin – ja samalla siis myös Suomen – on oltava näiden suhteen aktiivinen:

”Euroopan unionin on otettava alueella johtava rooli eurooppalaisten arvojen, ihmisoikeuksien, demokratian,
oikeusvaltioperiaatteen sekä markkinatalouden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä.”184

Teema uusista yhteisesti hyväksytyistä arvoista kytkeytyy Lipposen puheissa EU:n ulkosuhteiden

osalta niin itäisiin kuin läntisiin suhteisiin sekä myös unionin laajentumiseen. Selkeyttääkseni

yhteisten arvojen kietoutumista Euroopan unionin ulkosuhteisiin, esittelen seuraavaksi kolme

tekstinäytettä, joissa pääministeri käsittelee arvojen ja ulkosuhteiden yhteenliittymistä.

Venäjän kohdalla kyse on maan pitämisestä demokratian tiellä:

181 Harle – Laitinen 2004, 4.
182 Lipponen Paavo 1995d, Lipponen Paavo 1996a, Lipponen Paavo 1997b, Lipponen Paavo 1997c, Lipponen Paavo

1998b, Lipponen Paavo 1998c, Lipponen Paavo 1998e, Lipponen Paavo 1999a, Lipponen Paavo 1999c, Lipponen
Paavo 1999d, Lipponen Paavo 2000, Lipponen Paavo 2002a, Lipponen Paavo 2002b & Lipponen Paavo 2003.

183 Lipponen Paavo 1998e.
184 Lipponen Paavo 1998b.
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”Demokratian lujittaminen Venäjällä on paras tapa estää uusien jakolinjojen syntyminen Eurooppaan ja lujittaa
samalla Pohjois-Euroopan ja Itämeren alueen vakautta. Samalla Itämeren alueen yhteistyö voi edistää käytännön
tasolla Venäjän sitoutumista Euroopan integraatiokehitykseen ja yhteisiin eurooppalaisiin arvoihin.”185

Transatlanttisten suhteiden kohdalla Lipponen painottaa samaa arvopohjaa Atlantin molemmilla

puolilla:

”Vaikka meillä olisikin ajoittain erilaiset mielipiteet jostakin asiasta, Euroopan unioni ja Yhdysvallat tarvitsevat
toisiaan pyrkiessään takaamaan maailman vapauden, ihmisoikeudet, turvallisuuden ja taloudellisen
vaurauden.”186

Unionin laajentuminen on Lipposen mukaan keskeinen väline yhteisten arvojen alueellisessa

edistämisessä:

”Unionin täytyy laajentua edistääksemme demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, oikeusvaltioperiaatetta
ja markkinatalouden vakauttamista Euroopassa. Rauha, toimiva demokratia ja vakaat instituutiot luovat oikeat
olosuhteet hyvin toimiville talouksille sekä kasvulle, joka luo vaurautta ja lisää työllisyyttä. Tästä
laajentumisessa on kysymys: rauhaa, vakautta ja kasvua kaikille eurooppalaisille.”187

Käsitellessään puhtaasti Suomen ja suomalaisten suhdetta nimeämäänsä uuteen Eurooppaan ja sen

yhteisiin arvoihin, on pääministeri Lipposen linjauksissa löydettävissä mielestäni pientä

epäjohdonmukaisuutta. Toisaalta hän korostaa muun muassa sitä, että ”[h]akeutuminen

yhteistyöhän saman arvomaailman jakavan maajoukon kanssa oli avain maamme kehittymiselle

länsimaisena demokratiana, oikeusvaltiona ja markkinatalousmaana.”188, mutta toisaalta hän

painottaa pragmaattista otetta suhteessa alueelliseen integraatioon:

”Ulkopolitiikkamme oli kylmän sodan aikana korostetun epäideologista kansallisen edun politiikkaa. Sen
ytimenä oli itsenäisyyden ja suomalaisen demokratian säilyttäminen, oman valinnan vapauden turvaaminen.”
[… ] ”Askel unionin jäsenyyteen oli luonnollinen maalle, jonka ulkopolitiikka oli ollut käytännönläheistä, vailla
ideologista lähetystehtävää. Suuri linja jatkui kuitenkin siinä mielessä, että Suomi oli menestyksellä puolustanut
demokratiaansa ja saattoi nyt vapaaehtoisesti liittyä demokraattisten valtioiden yhteisöön.”189

Voidaan edellisen perusteella kysyä, eikö sitoutumisessa länsimaiseen demokratiaan, oikeusvaltioon

ja markkinatalouteen ole kyse juuri sitoutumisesta tiettyyn ideologiaan? Lipposen pragmatismin

korostus ei ole siksikään kovin uskottavaa, koska hän rakentaa siltoja suomalaisen ja

eurooppalaisen identiteetin sekä siihen sisältyvien arvojen välillä:

185 Lipponen Paavo 1997b.
186 Lipponen Paavo 2002b.
187 Lipponen Paavo 1997c.
188 Lipponen Paavo 2003.
189 Lipponen Paavo 1998e.
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”Eurooppalainen identiteetti syntyy yhteisten etujen ja arvolähtökohtien, toisaalta moninaisuuden
tunnustamisesta.” [… ] ”Suomalaisten kohtalo ja identiteetti kytkeytyy tulevaisuudessa vähitellen kehittyvään
eurooppalaisuuteen. Samanaikaisesti olemme tekemisissä yleismaailmallisen yhteisön syntyvaiheen kanssa.
Tässä kehityksessä me haluamme säilyttää kansalliset, alueelliset ja erityispiirteemme.”190

Yhteisten arvojen ja uuden Euroopan korostaminen on erittäin hallitseva osa-alue Muuttunut

maailma-diskurssissa. Korostus säilyy Lipposen puheissa hänen molempien virkakausien ajan.

Teema kytkeytyy niin Suomeen ja suomalaisiin, Euroopan unionin ulkosuhteisiin kuin myös

unionin laajentumiseen. Tietynlainen – suomalaiselle politiikan teolle jossain määrin tyypillinen –

pragmaattisuuden tavoittelu saattaa sorahtaa korvaan, mikäli sen tarkoituksena on jakaa politiikka

yhtäältä käytännönläheiseen, oikeisiin asioihin keskittyvään toimintaan sekä toisaalta ideologisesti

värittyneeseen politikointiin, jossa kyse ei ole ´oikeista´ asioista. Tehdään siis ero puheiden ja

tekojen välillä. Mielestäni tällainen erottelu on keinotekoista alalla (politiikka), jossa esimerkiksi

hyvä ja perusteltu puhe on mitä suurimmissa määrin todellinen poliittinen teko. Lisäksi kysyn, eikö

politiikka aina nojaa tiettyyn ideologiseen käsitykseen yhteiskunnallisten kysymysten

ratkaisemisesta?

3. Euroopan unionin Suomen turvallisuutta vahvistava vaikutus

Kolmannen teeman Muuttunut maailma-diskurssissa muodostaa Lipposen korostus EU-jäsenyyden

Suomelle tuomasta turvallisuuslisästä.191 Keskeinen viesti on, että Euroopan unioni vahvistaa

Suomen turvallisuutta:

”Euroopan unionin jäsenyys vahvistaa Suomenturvallisuuden perustaa. Se tarjoaa tehokkaan vaikutuskanavan
Suomen etujen ajamiseen ja kansainvälisen vastuun kantamiseen. Euroopan unionin jäsenyys tuo Suomen
mukaan valtioiden yhteenliittymään, jolla on keskeinen rooli kansainvälisissä suhteissa. Samalla kun pienenä
maana joudumme sopeutumaan, haluamme myös vaikuttaa.”192

Lipposen mukaan Euroopan unionin jäsenyys oli looginen askel sodanjälkeisessä politiikassa,

turvattaessa Suomen asemaa läntisten demokratioiden joukossa193. Tässä kohdin voisi kysyä, mikä

on Lipposen näkemys vastakkaisesta kehityksestä? Mikä on se ei-toivottava viiteryhmä? Mitä maita

sellaiseen ryhmään kuuluu? Mikä niistä tekee epädemokraattisia? Vastauksia näihin kysymyksin ei

ole Lipposen puheista löydettävissä. Yhdestäkään puheesta ei ole esimerkiksi löydettävissä suoria

viittauksia Venäjään potentiaalisena uhkatekijänä. Ainoat uhat, joita Lipponen nostaa suoraan esille,

190 Lipponen Paavo 1999d.
191 Lipponen Paavo 1995a, Lipponen Paavo 1995b, Lipponen Paavo 1996a, Lipponen Paavo 1997a, Lipponen Paavo

1997b, Lipponen Paavo 1998a, Lipponen Paavo 1998b, Lipponen Paavo 1998e, Lipponen Paavo 1999c, Lipponen
Paavo 20002b & Lipponen Paavo 2003.

192 Lipponen Paavo 1995b.
193 Lipponen Paavo 2002b.
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ovat aiemmin käsittelemäni – niin sanottuun laajaan turvallisuuskäsitykseen kuuluvat – uudet uhat.

Näitä uusia uhkia hän ei tosin nosta esille korostaessaan Euroopan unionin Suomen turvallisuutta

vahvistavaa vaikutusta. Aiemman epävakauden syy jää auttamattomasti hämärän peittoon – lääke

on näin ollen tehonnut toivotulla tavalla tautiin, jonka syytä ei kuitenkaan edes asiantuntija kykene

identifioimaan.

Eräs argumentti EU-jäsenyyden turvallisuuden vahvistamisen tueksi on puhe Suomen aseman

selkiyttämisestä. Suomi ei ole Lipposen mukaan enää idän ja lännen välissä.194 Lipposen perusteena

on myös vaikutusmahdollisuuksien parantuminen:

”Meillä on nyt yhdessä muiden unionin jäsenmaiden kanssa mahdollisuus vaikuttaa sekä omiin, että koko
Euroopan asioihin. Olemme mukana tekemässä yhteistä eurooppalaista politiikkaa, emme ainoastaan
sopeutumassa toisten tekemiin päätöksiin. Unionin jäsenenä me ajamme tehokkaimmin omia kansallisia
etujamme, emme päätä seinään hakkaamalla emmekä mallioppilaana, vaan yhteistyössä kaikkien jäsenmaiden
kanssa.”195

Vaikutusmahdollisuuksien lisääminen on oikeastaan ainoa konkreettinen peruste, jonka Lipponen

antaa väitteensä (”Euroopan unioni vahvistaa Suomen turvallisuutta.”) tueksi.196 Niin  tämän  kuin

muidenkin teemojen kohdalla keskeisenä perusteluna on maan aseman vakiinnuttaminen:

”Suomen turvallisuuspolitiikan kokonaisuudessa Euroopan unionin jäsenyydellä on keskeinen merkitys. EU:n

jäsenyys on vakiinnuttanut aseman uudessa Euroopassa ja luo siten maallemme turvallisuuslisää.”197

Tämä siis tarkoittaa, että ennen EU-jäsenyyttä maan asema oli epävakaa. Lipponen ei kuitenkaan

vakaudesta puhuessaan täsmennä sitä, mitä vakaus tai epävakaus konkreettisesti tarkoittaa. Hän ei

esimerkiksi selvennä epävakaampaa vaihetta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Lukija voi

ehken tässä kohtaa kysyä, laittaako allekirjoittanut Lipposelle sanoja suuhun, kirjoittaessaan EU-

jäsenyyttä edeltäneestä epävakaasta vaiheesta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Looginen

päätelmäni vain on, että jos joku kertoo EU-jäsenyyden vakauttaneen Suomen asemaa, sisältyy

tällaiseen ajatteluun automaattisesti käsitys aiemmasta epävakaammasta vaiheesta maan ulko- ja

turvallisuuspoliittisesta asemasta. Sellaisten termien kuten vakaus tai selkeys käyttäminen alkaa

muistuttaa enemmänkin kielellistä maailman tuottamista tai todellisten motiivien kätkemistä kuin

asiantilojen kuvailemista, mikäli puhuja ei pysty tai halua kertoa, miten vakaus tai selkeys

194 Ks. esim. Lipponen Paavo 1995b.
195 Lipponen Paavo 1998e.
196 Esim. Lipponen Paavo 1996a, Lipponen Paavo 1996b & Lipponen Paavo 1998e.
197 Lipponen Paavo 1997a.



75

realisoituu. Yleisellä tasolla liikkuva puhe Suomen turvallisuuden paranemisesta tai maan aseman

selkeytymisestä sekä vakiintumisesta jää hivenen puolitiehen. Mikä on se uhka, jonka suhteen riskit

ovat EU-jäsenyyden myötä pienentyneet. Onko se terrorismi vai kenties mahdollinen Venäjän

uhka? Kuten edellä todettua, ei Lipponen erittele niitä uhkia, joita jäsenyys Euroopan unionissa

hillitsee. Seuraavan teeman kohdalla siirryn tarkemmin käsittelemään Lipposen puhetta EU-

Suomen ja Venäjän välisistä suhteista.

4. Suomen uusi suhde Venäjään uudessa asetelmassa

Neljäs ja samalla viimeinen teema Muuttunut maailma-diskurssissa viittaa Lipposen puheeseen

Suomen uudesta Venäjä-suhteesta uudessa asetelmassa.198 Teema esiintyy korostetusti etenkin

Lipposen ensimmäisen virkakauden puheenvuoroissa. Sinällään tämä on sangen ymmärrettävää,

sillä Lipposen ensimmäisen virkakauden puheet ajoittuvat samalla myös Suomen EU-jäsenyyden

alkutaipaleelle. Teeman korostuminen tällä ajanjaksolla ei ole sinänsä mitenkään erikoista, koska

muuttihan Suomen jäsenyys EU:ssa melkoisesti Itämeren alueen poliittista karttaa, jonka myös

Lipponen tuo julki:

 ”Olemme uusineet suhteittemme perustan uuden demokraattisen Venäjän kanssa. Euroopan unionin jäsenyyden
toteuduttua itärajastamme on tullut samalla unionin ja Venäjän ainoa raja.”199

”Suomen ja Venäjän väliset suhteet ovat turvallisuuspolitiikkamme ydinkysymys. Suomi osallistuu EU:ssa
aktiivisesti unionin kumppanuus- ja yhteistyöpolitiikan kehittämiseen Venäjän kanssa. Olemme entistä
aktiivisemmin mukana Itämeri-yhteistyössä – nyt myös Itämeren maiden ja EU:n ns. Visbyn prosessissa – sekä
vaikutamme keskeisesti unionin pohjoisen ulottuvuuden luomiseen. Tämä kaikki vahvistaa hyviä suhteita
Venäjään.”200

Muutosta Suomen ja sen itäisen naapurin suhteissa voidaan pitää erittäin suurena. Neuvostoliiton

hajoamisesta ja YYA-sopimuksen purkautumisesta ehti kulua vain neljä vuotta ja asetelma oli

täysin muuttunut. Venäjän Suomen väliset asiat eivät olleet enää Suomen EU-jäsenyyden myötä

pelkästään niiden kahden välinen asia – reitti Moskovaan saattoi jatkossa kulkea Brysselin kautta.

Myös Lipponen tuo tämän esille, eikä näytä sitä juuri murehtivan.

Venäjää koskevista lausunnoista tarjoaa hyvän esimerkin esitelmä Maanpuolustuskurssi-

yhdistyksen vuosikokouksessa Helsingissä 8. toukokuuta 1995. Lipposen toteaa puheessaan, että

tilanne Suomen lähialueilla on eurooppalaisista mullistuksista huolimatta säilynyt vakaana. Suomi

on hänen mukaan vaikuttanut tähän aktiivisesti. Venäjän suhteen hän mainitsee, että suhteet

198 Esim. Lipponen Paavo 1995a, Lipponen Paavo 1995b, Lipponen Paavo 1995d & Lipponen Paavo 1997a.
199 Lipponen Paavo 1995a.
200 Lipponen Paavo 1997a.
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saatettiin viipymättä uudelle perustalle Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen. Venäjän sisäisen

kehityksen epävarmuudesta huolimatta suhteet ovat Lipposen mukaan kehittyneet myönteisesti.

Hänen mielestään kysymys Euroopan unionin ja Venäjän suhteiden kehityksestä on Euroopan

tulevaisuuden kannalta keskeinen. Venäjälle on luotava mahdollisuudet eurooppalaiseen

yhteistyöhön. Venäjän sisäinen kehitys on Lipposen arvion mukaan osin arvaamaton:

”Meidän on voitava odottaa, että Venäjä käytännössä toteuttaa niitä arvoja ja periaatteita, jotka on yhteisesti
hyväksytty: ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltion toteuttaminen. Edistyminen tässä koituisi koko Euroopan
hyväksi.”201

Lipponen ei sinällään pidä Venäjää ei-eurooppalaisena: ”Venäjän kulttuuri on voimakkaasti

eurooppalaista ja vuorovaikutuksella muun Euroopan kanssa on pitkä perinne.”202 Lipposen mukaan

kommunismi aiheutti häiriön tähän suhteeseen. Merkille pantavaa on myös Lipposen vahva

argumentointi Venäjän ja Euroopan (EU) samankaltaisuuksien puolesta. Ainakaan näiltä osin hän ei

siis täytä kansallisen identiteettiprojektin airueen tunnusmerkkejä203. Toisaalta, tuskin virkaa tekevä

pääministeri edes lähtisi julkisesti tällaista sanomaan, tavoitteenaan erottaa venäläisyys

eurooppalaisuudesta ja siihen liittyvistä arvoista. Se kun saattaisi olla diplomatian pelilaudalla

melkoisen lyhytnäköinen siirto.

6.2.2. Yhteistyö ja vastuu – puhetta uuden Euroopan ja maailman vaatimuksista

Toiselle tunnistamalleni merkitysjärjestelmälle olen antanut nimeksi Yhteistyö ja vastuu-diskurssi.

Se jatkaa siitä, mihin Muuttunut maailma-diskurssi jää. Puhunta on luonteeltaan normatiivista.

Tarkoituksena on tuoda esille oikeat välineet muuttuneen maailman hallintaan. Uusien olosuhteiden

hallinnan kantavana ideana on yhteistyön ja vastuun korostaminen kautta linjan. Suomen – ja

samalla siis myös EU:n – ulko- ja turvallisuuspolitiikan tulee olla yhteisöllistä ja proaktiivista.

Edellä mainittujen elementtien korostaminen ilmenee Lipposen puheissa kolmen, toisiinsa

sidoksissa olevan, teeman puitteissa. Kuten edellä käsiteltyjen Muuttunut maailma-diskurssin

muodostaneiden neljän teeman kohdalla, myös Yhteistyö ja vastuu-diskurssin teemojen suhteen olen

noudattanut esiintymistiheyteen ja -laajuuteen pohjaavia valinta- ja luokittelukriteereitä. Teemat

ovat tämänkin diskurssin kohdalla aineistossa runsaasti esiintyviä. Runsaus viittaa myös tässä

kohdin niin yksittäisen teeman laadulliseen erittelyyn (syvällinen ote, jonka puitteissa puhuja

201 Lipponen Paavo 1995a.
202 Lipponen Paavo 1995a.
203Harle ja Moisio esittävät, että kansalliseen identiteettiprojektiin kuuluu pyrkimys erottautua Venäjästä ja

venäläisyydestä (Harle – Moisio 2000.).
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selkeästi ilmaisee oman näkökulmansa) kuin määrälliseen voimakkuuteen läpi koko aineiston.

Päällekkäisyyksistä huolimatta on mahdollista erotella erilaisten korostusten perusteella seuraavat

teemat: 1) Uusi Eurooppa ja maailma edellyttävät yhteistyötä, 2) Suomen ja Euroopan vastuu

alueellisella ja globaalilla tasolla ja 3) Transatlanttisen suhteen tärkeys Suomelle ja

Euroopalle.

1. Uusi Eurooppa ja maailma edellyttävät yhteistyötä

Yhteistyön korostaminen on pääministeri Lipposen puheissa erittäin hallitseva teema.204 Yhteistyö

on hänen mukaan uuden Euroopan ja maailman edellytys. Euroopan unionin osalta tämä edellyttää

pääministerin mielestä vahvaa, toimintakykyistä ja kehittyvää unionia, jossa kaikkien

jäsenvaltioiden edut otetaan tasapuolisesti huomioon.205 Lipponen ilmoittaa monissa yhteyksissä

Suomen voimakkaasti tukevan tällaista kehitystä. Muun muassa eduskunnassa, Amsterdamin

sopimuksen hyväksymistä koskevan hallituksen esityksen lähetekeskustelussa, 12. helmikuuta 1998

pitämässään puheessa hän toteaa Suomen olevan aktiivisena osallistujana mukana siinä prosessissa,

jossa unionia muokataan yhä käyttökelpoisemmaksi välineeksi vastata yhteisiin eurooppalaisiin ja

globaaleihin haasteisiin.206 Lipponen kytkee yhteistyön uuden Euroopan uusien arvojen edistämisen

välineeksi. Uuden Euroopan ideaalien edistämisessä eräs tärkeä yhteistyöväline on hänen mukaan

unionin laajeneminen:

”Kansainvälisellä yhteistyöllä on historiallinen mahdollisuus luoda yhteinen turvallisuus demokratian ja
ihmisoikeuksien kunnioittamisen sekä vastuullisuuden ja solidaarisuuden perustalle. Voimme luoda yhtenäisen ja
turvallisen Euroopan kahtiajakautumisen ja vuosisataisen sotaisen historian jälkeen. Nyt ei ole luopumisen aika.
Tulee kehittää uusia yhteistyömuotoja ja siten lujittaa vakautta.”207

Lipponen käsittelee Euroopan unionin kehittämistä muun muassa vuonna 1997 Friedrich Ebert-

säätiössä, Saksassa, pitämässään puheessa, jossa hän ottaa kantaa niin unionin syventämisen kuin

laajentumisenkin puolesta208. Pääministerin mukaan laajentuva ja syventyvä unionin luo vakautta

siten kestävää turvallisuutta, joka nojaa demokratialle ja yhteisvastuulle. Jälkimmäiseen teemaan

palaan myöhemmin eritellessäni Lipposen kannanottoja yhteisvastuun korostamisesta niin Suomen

kuin koko EU:n ulkosuhteiden perusperiaatteena. Bonnin puheessa Lipponen muun muassa

korostaa, että unionilla tulee olla sen painoarvoa vastaava rooli vakauspolitiikassa, konfliktien

204 Lipponen Paavo 1995a, Lipponen Paavo 1995b, Lipponen Paavo 1995c, Lipponen Paavo 1996a, Lipponen Paavo
1997a, Lipponen Paavo 1997b, Lipponen Paavo 1997c, Lipponen Paavo 1998a, Lipponen Paavo 1998b, Lipponen
Paavo 1999a, Lipponen Paavo 1999b, Lipponen Paavo 2000 & Lipponen Paavo 2003.
205 Lipponen Paavo 1995b.
206 Lipponen Paavo 1998b.
207 Lipponen Paavo 1996b.
208 Lipponen Paavo 1997b.
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estämisessä ja kiistojen selvittelyssä.209 Puhuessaan painoarvosta hän tarkoittaa esimerkiksi

epäsuhtaa unionin taloudellisen ja poliittisen vaikutusvallan välillä. Lipponen ottaa tähän kantaa

esimerkiksi puheessaan 10. marraskuuta 2000 Eurooppa-yliopistolla Belgian Brüggessa:

”Euroopan unionia on toisinaan kutsuttu taloudelliseksi jättiläiseksi ja poliittiseksi kääpiöksi. Olettamus ei ole
kokonaan virheellinen, mutta ulkosuhteiden kohdalla haluaisin rohkaista laajemman näkemyksen omaksumista.
Kannatan Tony Blairia hänen pyrkimyksissään kehittää EU:sta supervalta ulkosuhteiden osalta.”210

Vaikka Lipponen on vahva transatlanttisen yhteyden korostaja (enemmän tästä seuraavan teeman

yhteydessä), hän kuitenkin kannattaa Yhdysvalloista riippumatonta kykyä esimerkiksi

kriisinhallintaan211. Toisaalta hän pitää vahvempaa unionia merkityksellisempänä kumppanina

maailmantalouden ja -politiikan saralla212. Sen tarkemmin hän ei kuitenkaan perustele tai erittele

tuon merkittävyyden sisältöä.

Uuden Euroopan ideaalien edistämisessä eräs tärkeä väline on Lipposen mukaan unionin

laajeneminen. Hän korostaa erityisesti Baltian maiden saamista mukaan unioniin, jotta Suomen

lähiympäristöä ja Itämeren aluetta voitaisiin vakauttaa.213 Juuri vakaus on jälleen kerran keskeinen

argumentti Lipposen perustellessa tarvetta tietynlaiseen toimintaan. Tälläkään kertaa hän ei

kuitenkaan täsmennä vakauden tai epävakauden sisältöä.

2. Suomen ja Euroopan vastuu alueellisella ja globaalilla tasolla

Puhuessaan muuttuneen maailman ja uuden Euroopan vaatimuksista, Lipponen viittaa monissa

yhteyksissä Suomen ja Euroopan unionin vastuunkantoon niin alueellisella kuin globaalilla

tasolla214. Hänen mukaansa jäsenyys Euroopan unionissa on lisännyt Suomen vastuuta

kansainvälisten turvallisuusongelmien käsittelyssä215. Lipponen korostaa Euroopan unionin ja

samalla myös Suomen kantavan vastuutaan erityisesti alueellisella tasolla:

”Euroopan unionin on otettava alueella johtava rooli eurooppalaisten arvojen, ihmisoikeuksien, demokratian,
oikeusvaltioperiaatteen sekä markkinatalouden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäjänä.”216

209 Lipponen Paavo 1997b.
210 Lipponen Paavo 2000.
211 Lipponen Paavo 1999a.
212 Lipponen Paavo 1996a.
213 Lipponen Paavo 1996a, Lipponen Paavo 1997a, Lipponen Paavo 1998a, Lipponen Paavo 1998d.
214 Lipponen Paavo 1995b, Lipponen Paavo 1996a, Lipponen Paavo 1997a, Lipponen Paavo 1998a, Lipponen Paavo

1998b, Lipponen Paavo 1998d & Lipponen Paavo 1998e.
215 Esim. Lipponen Paavo 1995b, Lipponen Paavo 1996a.
216 Lipponen Paavo 1998b.
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Myös globaalin tason turvallisuuskysymysten ratkaisut kaipaavat Lipposen mielestä Suomen

panosta:

”Kansainvälisesti olemme tottuneet ajattelemaan itseämme pienenä toimijana, jolla on kovin vähän merkitystä
maailman menoon. Näin tietysti onkin, mutta samalla on syytä tunnustaa, että pelikenttämme on tänään koko
maailma. Emme elä eristyksissä: Unionin jäsenenä olemme osallisena kaikessa, mitä EU tänä päivänä on.”217

Lipposen mukaan suomalaisten näkökulmasta uudet alueelliset ja globaalit turvallisuusongelmat

saattavat vaikuttaa joskus kovin kaukaisilta. Hän kuitenkin painottaa, ettei Suomi kuitenkaan ole

ulkopuolinen uusien turvallisuusuhkien edessä, vaikka maahan ei olekaan kohdistunut suoraa

uhkaa. Lipponen korostaa suoran uhkan sijaan muita tekijöitä. Hänen mukaansa suomalaiset eivät

elä eristyksissä, mikä tarkoittaa esimerkiksi maan talouden menestyksen olevan riippuvainen

globaalisti avoimista markkinoista ja demokraattisten yhteiskuntien menestymisestä. Suomalaisten

ei siten tule olla vapaamatkustajia, vaan he voivat pääministerin näkemyksen mukaan tuottaa

omalla työllään ja osaamisellaan hyvinvointia ja turvallisuutta niin itselleen kuin myös koko

kansainväliselle yhteisölle.218 Erityiseksi Suomen kansalliseen vastuupiirin kuuluvaksi tehtäväksi

Lipponen nimeää Baltian maiden saamisen mukaan Euroopan unioniin. Hän tuo tämän tehtävän

tärkeyden esille monissa yhteyksissä. Lipponen pitää tärkeänä Baltian maiden saamista mukaan

unioniin, koska jäsenyyden myötä ne voivat vahvistaa niin demokratiaa, markkinataloutta kuin

ihmisoikeuksiakin. Perusteina ovat myös Suomen ja Baltian maiden historiallisten suhteiden

korostaminen kuin maiden EU-jäsenyyksien Itämeren aluetta vakauttava vaikutus.219

3. Transatlanttinen suhteen tärkeys Suomelle ja Euroopalle

Transatlanttisen yhteyden korostaminen on Lipposelle tärkeä teema. Hän puhuu suhteiden

merkityksestä niin alueellisella (EU) kuin kansallisellakin (Suomi) tasolla. Transatlanttinen koskee

tutkimuksen aineiston kohdalla pelkästään Yhdysvaltoja. Esimerkiksi Kanadasta tai sen

merkityksestä Lipponen ei puhu. Toki on sinällään varsin ymmärrettävää, että Yhdysvallat on näistä

kahdesta strategisessa mielessä se tärkeämpi valtio Euroopalle, ja siksi myös korostuu Paavo

Lipposen puheissa. Yhteistyö supervallan kanssa kun kannattaa esimerkiksi sotilaallisen

kriisinhallinnan saralla jo sen suurten resurssien tähden. Lisäksi erityisesti NATOon kuuluvilla EU-

mailla on juuri turvallisuuspolitiikan saralla erityisen kiinteä suhde Yhdysvaltoihin.

217 Lipponen Paavo 2003.
218 Lipponen Paavo 2003.
219 Esim. Lipponen Paavo 1996a, Lipponen 1997a, Lipponen Paavo 1998a & Lipponen Paavo 1998d.
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Mutta mitä Lipponen sitten korostaa puhuessaan mannerten välisistä suhteista? Hän painottaa

suhteiden merkitystä ja tärkeyttä molemmille osapuolille perusteenaan erityisesti taloudellinen ja

poliittinen vakaus. Lipponen myös korostaa, että yhteistyöllä voidaan ratkoa monia haasteita.

Tällaisiksi haasteiksi hän nimeää Venäjän kehityksen ja Balkanin tilanteen. Lipposen mukaan

Suomen panos transatlanttisissa suhteissa voisi olla osaaminen Venäjä-suhteissa.220 Viittaus

Venäjä-osaamiseen jää kuitenkin melko tavalla pintapuoliseksi, sillä Lipposen puheista ei ole

löydettävissä tuon Venäjä-osaamisen erittelyä.

Puhuessaan Suomalais-amerikkalaisella kauppakamarilla vuonna 1998, pääministeri Lipponen

haluaa korostaa ”suomalaisena ja eurooppalaisena” kuinka tärkeää on Yhdysvaltain sitoutuminen

Euroopan turvallisuuteen ja yhteistyöhön globalisoituvassa maailmassa. Hän painottaa edelleen, että

Eurooppa ja Yhdysvallat ovat talouden suhteen toisiinsa sidottuja ja että ne jakavat samat arvot ja

kulttuurisen perinteen.221

Vuonna 2002 Irlannissa pitämässään puheessa Paavo Lipponen jatkaa aiempiin puheenvuoroihin

nähden samoilla linjoilla. Syksyn 2001 terrori-iskut tosin sävyttävät teemaa:

”Yhdysvallat on yhä EU:n tärkein liittolainen ja keskeinen taloudellinen kumppani.” [… ] ”Vaikka meillä olisikin
ajoittain erilaiset mielipiteet jostakin asiasta, Euroopan unioni ja Yhdysvallat tarvitsevat toisiaan pyrkiessään
takaamaan maailman vapauden, ihmisoikeudet, turvallisuuden ja taloudellisen vaurauden.” [… ] ”Meidän
pitäisikin pyrkiä suhtautumaan Euroopan ja Amerikan suhteisiin myönteisimmin ja käydä aktiivisemmin
vuoropuhelua Atlantin takaisten kumppaneidemme kanssa.”222

Puheessa tuodaan esiin ne erot, jotka vallitsivat – ja yhä edelleen vallitsevat – käsityksistä koskien

terrorismin vastaisia toimia. Lipponen käyttää melko vahvaa kieltä puhuessaan Euroopan unionista

ja Yhdysvalloista takaamassa maailman vapauden. Edellä on tullut ilmi, että Lipposella on ollut

pääministerikausillaan paikoin tarve korostaa sitä, ettei Suomi ole osallistunut ideologisiin

lähetystehtäviin. Puhe maailman vapaudesta – mikä sinällään voidaan varsin ristiriidattomasti

luokitella tavoittelemisen arvoiseksi päämääräksi – edustaa kuitenkin kaikkea muuta kuin

pragmaattista lähestymistapaa. Transatlanttiset suhteet ja niiden korostaminen on siksikin

merkittävä teema Lipposen kohdalla, koska niiden vaalimisen voi sanoa johtaneen hänen

220 Esim. Lipponen Paavo 1995c & Lipponen Paavo 1995d.
221 Lipponen Paavo 1998c.
222 Lipponen Paavo 2002b.
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kohdallaan siihen, ettei hänestä vuoden 2003 eduskuntavaalien myötä tullut kolmannen kerran

pääministeriä223.

6.3. ARGUMENTAATION TUNNISTAMINEN

6.3.1. Yleisöt

Chaïm Perelmanin argumentaatiotutkimuksen hyödyntämisessä lähden liikkeelle yleisöistä ja niiden

merkityksestä retorille. Paavo Lipposen yleisöt koostuvat varsin erilaisista kokoonpanoista.

Valtaosa yleisöistä ei sinällään edusta universaaliyleisöä Perelmanin tarkoittamassa mielessä, mikäli

lähdetään siitä periaatteesta, että kyseessä on määrittelemätön yleisö, joka voi koostua kenestä

tahansa arvostelukykyisestä ihmisestä. Universaaliyleisön käsitettä voidaan kuitenkin hyödyntää

ainakin jossain määrin niiden puheiden kohdalla, jotka Lipponen on pitänyt esimerkiksi

eduskunnassa224. Vaikka fyysinen tila yleisölle vaikkapa juuri eduskunnan kohdalla on rajallinen ja

sinne pääsykin saattaa olla jossain määrin rajoitettua, on puheiden yleisönä periaatteessa koko

Suomen kansa. Puheet ovat lisäksi jälkikäteen kaikkien saatavilla, mikä tietysti pätee kaikkiin

muihinkin puheisiin. Myös tiedotusvälineet seuraavat siinä määrin aktiivisesti eduskuntatalon arkea,

etteivät varsinkaan pääministerin puheenvuorot jää ainoastaan istuntosalissa olevien

kansanedustajien kuultavaksi.

Muiden puheiden kohdalla yleisöt ovat koostumukseltaan erityisyleisöjä, jotka määräytyvät

puheareenoiden perusteella. Lipposen puheiden areenoita ovat esimerkiksi erilaiset säätiöt,

instituutit, järjestöt, yhdistykset ja oppilaitokset. On tosin huomattava, että tämän tutkimuksen

piiriin lukeutuvien puheiden yleisöt eivät ole täysin puhtaita malleja erityisyleisöistä, mikäli

luokittelussa noudatetaan äärimmäisen tiukkaa seulaa. Näin siksi, että vaikkakin puheet on

tarkoitettu alun perin tietyille erityisyleisöille, on ne kuitenkin julkaistu myöhemmin. Näin puhuja

on ollut joko etukäteen tietoinen myöhemmästä julkaisusta tai puheet on julkaistu jälkikäteen

suoritetun arvion perusteella.

223 Vaalikamppailussa pääosaan nousivat niin sanotut Irak-muistiot. Keskustan puheenjohtaja Anneli Jäätteenmäki
syytti hallitusta salaisesta sitoutumisesta liian läheiseen yhteistyöhön Yhdysvaltain kanssa Irakin sodan aikana.
Jäätteenmäen todisteina olivat pääministeri Lipposen ja USA:n presidentin George W. Bushin käymistä keskusteluista
tehdyt salaiset ulkoministeriön muistiot, jotka hän oli saanut käsiinsä presidentin neuvonantajalta, mikä myöhemmin
paljastui.
224 Lipponen Paavo 1995b, Lipponen Paavo 1997a, Lipponen Paavo 1998b & Lipponen Paavo 1999b.
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Yleisöjä voidaan lisäksi jaotella kansallisuuksien perusteella. Juuri ulkomailla pidetyt puheet ovat

mielenkiintoisia tarkasteltaessa yleisön koostumuksen vaikutusta itse puheisiin. Merkityksellistä on

se tapa, jolla pääministeri Lipponen suhteuttaa kunkin yleisön kohdalla viestinsä ulko- ja

turvallisuuspolitiikasta. Lipposen käsitellessä Euroopan unionin yhteistä ulko- ja

turvallisuuspolitiikkaa, hän saattaa muun muassa yhdistää Suomen ja jonkin toisen EU-maan

aseman ja jaetut intressit. Tällaisesta yleisön kosiskelusta esimerkkeinä ovat vuonna 2002 Irlannissa

ja vuonna 1997 Saksassa pidetyt puheenvuorot, joista olen poiminut seuraavassa muutamia otteita.

Pääministeri Lipponen piti vuonna 2002 puheen otsikolla Pienet valtiot ja EU:n ulkopolitiikan

tavoitteet Eurooppaa käsittelevässä kansallisessa foorumissa Dublinissa225. Puheessaan Lipponen

argumentoi Irlannin ja Suomen yhteisten etujen puolesta seuraavalla tavalla:

”Irlannilla ja Suomella on paljon yhteisiä etuja, jos ajatellaan unionin tulevaa suuntaa. Unionin laidoilla
sijaitsevina jäsenvaltioina olosuhteemme ovat erilaiset kuin keskemmällä sijaitsevien valtioiden edut. Pieninä
valtioina olemme puolustaneet kaikkien jäsenvaltioiden tasavertaisia oikeuksia unionissa. Lisäksi meillä
molemmilla on suuri itänaapuri.”226

Lipponen perustelee Irlannin ja Suomen yhteneväisiä intressejä maantieteelliseen sijaintiin ja

valtion kokoon liittyvillä samankaltaisuuksilla. Jos maan kokoon tai sen sijaintiin liittyvät analogiat

ovat sinällään todistettavissa, on puhe molempia maita yhdistävästä suuresta itänaapurista hivenen

epämääräistä. Onko kyse pelkästään valtion koon kuvailemisesta vai laajempien merkityssuhteiden

esiin nostamisesta? Pääministeri korostaa puheessaan myös sitä, että molemmilla mailla on ”sama

puolueettomuusperinne” ja että tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteivätkö niin Irlanti kuin Suomi

voisi aktiivisesti myötävaikuttaa kansainväliseen turvallisuuteen227.

Toinen esimerkki valtioon ja kansallisuuteen liittyvästä erityisyleisö-puheesta on Lipposen

puheenvuoro vuodelta 1997. Tuolloin hän puhui Saksassa Friedrich Ebert-säätiössä otsikolla

Turvallisuus muuttuvassa Euroopassa; Suomen näkökulma228. Samoin kuin Irlannissa pidetyn

puheen kohdalla, myös Saksassa pidetyssä puheessa pääministeri korostaa Suomen ja toisen EU-

maan suhteissa niin historiaa kuin nykyisyyden merkitystä ulko- ja turvallisuuspolitiikan

eurooppalaisessa kehyksessä:

225 Lipponen Paavo 2002b.
226 Lipponen Paavo 2002b.
227 Lipponen Paavo 2002b.
228 Lipponen Paavo 1997b.
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”Tärkeää  on,  että  muutosten  ja  uhkien  hallinta  on  yhä  enemmän  koko  Euroopan  yhteisenä  huolena.  Saksa  ja
Suomi ovat tästä hyvä esimerkki. Meidän yhteytemme ovat vuosisataiset; maantiede, politiikka, talous ja
kulttuuri ovat sitoneet meitä yhteen.” [… ] ”Saksalla on myös johtava rooli siinä yhteistyössä, jolla tuetaan Keski-
Euroopan ja Baltian muutosprosessia Euroopan yhteisen turvallisuuden hyväksi. Saksalla on keskeisesti mukana
niissä ratkaisuissa, joiden pohjalta Venäjän suunta ja paikka Euroopassa määräytyy NATOn laajentuessa. Myös
Suomi kantaa vastuunsa eurooppalaisena valtiona. Haluamme osallistua ja vaikuttaa ratkaisuihin, jotka koskevat
meidän etujamme ja asemaamme Euroopan turvallisuuskehityksessä. Yhteiset etumme korostuvat Itämeren
alueen uudessa tilanteessa. Siinä heijastuvat Euroopan muutosprosessin tarjoamat poliittiset ja taloudelliset
kehitysmahdollisuudet mutta myös sen mukaantuomat riskitekijät.”229

Lipponen argumentoi eurooppalaisen yhteisvastuun puolesta, korostaen Saksan ja Suomen yhteisiä

intressejä. Lisämausteena ovat viittaukset maiden väliseen historialliseen vuorovaikutukseen niin

politiikan kuin muiden elämänalojen saralla.230 Hän sitoo Suomen ja Saksan yhteiset intressit myös

maiden yhteneväiseen maantieteelliseen sijaintiin Itämeren alueella. Summa summarum: se mikä

sopii irlantilaisen erityisyleisön kuultavaksi, ei välttämättä puhuttele samalla tapaa saksalaista

erityisyleisöä.

Muutoin kuin edellä mainittujen seikkojen kohdalla, eivät Lipposen erityisyleisöt näyttäne selkeän

merkityksellisellä tavalla vaikuttavan hänen argumentaatioonsa. Esimerkiksi EU:n ja Suomen

alueellisen tai globaalin vastuun korostaminen nousee esille niin kotimaassa kuin ulkomailla

pidetyissä puheissa. Samoin on asian laita erilaisten yhteisöiden kohdalla. Yleisön koostumuksella

on Lipposelle merkitystä, mutta lähinnä tämä liittyy lieviin painotuseroihin eri teemojen kohdalla.

Ulkomailla pidetyissä puheissaan hän pyrkii muun muassa korostamaan Suomen ja isäntämaan

yhtenäisiä piirteitä sekä intressejä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

6.3.2. Esisopimukset

Perelmanin määrittelemien esisopimusten myötä siirryn argumentaation erittelyssä vakuuttamisen

keinoihin. Esisopimuksissahan oli kyse sellaisista asioiden joukosta, jotka ovat kulloisenkin yleisön

kohdalla kiistattomia väittämiä. Viitataan siis sellaisiin asioihin (arvot, tavat ja uskomukset), joita ei

sinänsä tarvitse ryhtyä perustelemaan.

229 Lipponen Paavo 1997b.
230 Puhuessaan 4. marraskuuta 1996 EVA-päivillä, Lipponen peilaa Suomen ja Saksan suhteita oman Saksa-suhteensa
erittelyllä, joka lähtee liikkeelle aina hänen isänsä vierailusta 1930-luvun Saksassa. Toteaapa hän muun muassa, ikään
kuin Harlen ja Moision nimeämän ”kansallisen identiteettiprojektin” hengessä, suonissaan virtaavan saksalaista verta:
”Isäni puolelta olen 30-vuotisen sodan peruja Segbade von Krummenhagen -suvun kaukainen jälkeläinen.” Ks.
Lipponen Paavo 1996c.
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Esisopimuksiksi voidaan luokitella pääministeri Lipposen korostamat uuden Euroopan yhteisesti

hyväksytyt arvot. Yhteisiksi arvoiksi Lipponen nimesi muun muassa demokratian,

oikeusvaltioperiaatteen, ihmisoikeudet ja markkinatalouden. Kuten aiemmin totesin, puhe näistä

uuden Euroopan peruskivistä on erittäin hallitseva teema. Tästä voidaan vetää se johtopäätös, että

kyseiset tekijät saavat yleisön kuin yleisön kohdalla suurta tukea, eikä Lipposen siis tarvitse lähteä

sen tarkemmin perustelemaan esimerkiksi sitä, miksi ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja puolustamisen

arvoisia. Luonteeltaan uuden Euroopan yhteisesti hyväksytyt arvot ovat niin todellisuutta kuin

toivottavaa asiantilaa koskevia esisopimuksia. Ne ovat asioita, joista vallitsee yleisön keskuudessa

jo olemassa oleva yksimielisyys. Kyse on samalla asioista, joita yleisön voidaan katsoa pitävän

tavoittelemisen arvoisina myös tulevaisuudessa.

Sellaisten teemojen kohdalla, kuten vaikkapa uusien uhkien ja niihin liittyvien yhtenäisen Euroopan

tai yhteisvastuun kohdalla ei sen sijaan ole kyse esisopimuksien piiriin lukeutuvista uskomuksista

tai tavoista. Näin siksi, että Lipponen joutuu kuitenkin perustelemaan eri yleisöilleen esimerkiksi

sen, miksi Euroopan ja Suomen on kannettava vastuunsa erilaisten uhkien torjumisessa. Yhteistyö

sinänsä on varmasti useimpien ihmisten tai yhteisöjen mielestä arvostusta nauttiva toimintatapa,

mutta tuskin itseisarvo. Näin on varsinkin, mikäli yhteistoiminta edellyttää huomattavia

taloudellisia panostuksia vaikkapa sotilaalliseen toimintaan kriisialueilla. Puhujan täytyykin

tällaisessa tilanteessa perustella se, miksi jonkin toimijan kannattaa osallistua esimerkiksi

kriisinhallintaan, josta aiheutuu ainakin materiaalisia kustannuksia sekä mahdollisesti myös

ihmishenkien menetyksiä.

Esisopimuksiksi voidaan täten nimetä Lipposen argumentaation kohdalla uuden Euroopan uudet

yhteisesti hyväksytyt arvot. Ne lukeutuvat selkeästi sellaiseen argumentteihin, joista vallitsee

ainakin Lipposen yleisöjen kohdalla varaukseton tuki. Hänen ei tarvitse niitä perustella. Sen sijaan

muutoin Lipponen joutuu varsin paljon perustelemaan erilaisten toimintatapojen tärkeyttä. Tämä

perustelemisen tarve tulee hyvin ilmi Yhteistyö ja vastuu-diskurssin yhteydessä, sillä kyse on juuri

normatiivisesta puhumisesta, joka tehtävänä on määrittää ja perustella keinot muuttuneiden

olosuhteiden hallitsemiseksi.

6.3.3. Argumentaatiotekniikat

Lipposen puheissa esiintyy assosiatiivisen argumentaation alalajeista muun muassa todellisuuden

rakennetta muokkaavaa argumentaatiota. Tarkemmin eriteltynä tämän assosiatiivisen

argumentaation alalaji ilmenee Perelmanin käsitteistön mukaisesti malleina ja antimalleina, joiden
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kautta retori pyrkii yhtäältä saamaan aikaan mallin mukaista toimintaa, mutta toisaalta varoittamaan

antimallien sisältämistä karikoista. Lipposen argumentaatiossaan käyttämät mallit liittyvät

erityisesti puheeseen uudesta Euroopasta sekä sen edellyttämästä alueellisesta yhteistyöstä ja

vastuusta. Lipposen ajattelu lähtee liikkeelle siitä, että Euroopan unioni ja sen laajentuminen ovat

antaneet eurooppalaisille historiallisesti ainutkertaisen mahdollisuuden saada aikaan rauha

Euroopassa. Hänen teesinsä kuuluu:

”Unionin täytyy laajentua edistääksemme demokratiaa, ihmisoikeuksien kunnioittamista, oikeusvaltioperiaatetta
ja markkinatalouden vakauttamista Euroopassa. Rauha, toimiva demokratia ja vakaat instituutiot luovat oikeat
olosuhteet hyvin toimiville talouksille sekä kasvulle, joka luo vaurautta ja lisää työllisyyttä. Tästä
laajentumisessa on kysymys: rauhaa, vakautta ja kasvua kaikille eurooppalaisille.”231

Teesiin nojautuen hän muun muassa korostaa Suomen halukkuutta edistää kansainvälistä

yhteistyötä, jonka kautta parhaiten vahvistetaan sellaisten tekijöiden, kuten demokratian,

ihmisoikeuksien kunnioittamisen tai oikeusvaltion edistämistä.232

Entä mikä on Lipposen mielestä väärä suunta Euroopan kehitykselle? Antimallin käytössä hän

tukeutuu muun muassa entisen Jugoslavian alueen hajoamissotiin ja niihin liittyviin kokemuksiin.

Puhuessaan Friedrich Ebert-säätiössä Bonnissa vuonna 1997 pääministeri muistuttaa, ettei toisen

maailmansodan jälkeinen Euroopan yhdentyminen ole sujunut ongelmitta:

”Muutokset merkitsevät historiallista edistystä kohti vakautta ja hyvinvointia. Edistys ei kuitenkaan ole taattu.
Entinen Jugoslavia ja viimeksi Albania ovat esimerkkejä muutosten aiheuttamista paineista, joita ei ole
kansallisesti eikä kansainvälisesti osattu hallita. Elintasoerot ja etniset ristiriidat vetävät edelleen jakolinjoja
Euroopan valtioiden välille ja niiden halkikin.”233

Lipponen hyödyntää tätä antimallia myös vuonna 1999 yleisesikuntaupseerikurssilla pitämässään

puheessa, jossa hän palaa aiheeseen valottaen niitä tekijöitä, jotka ovat antimallin liikkeellepanevia

voimia. Pääministerin mukaan Eurooppa on kokenut konflikteja alueilla ja maissa, joissa

tapahtumia ovat päässeet ohjaamaan nationalistiset, etniset tai uskonnolliset äärimmäisyysvoimat.

Puheenvuorossaan yleisesikuntaupseerikurssilla Lipponen huomauttaa, että äärimmäisyysvoimia

yhdistää vanhakantaisuus, joka sulkee ovet integraatiopyrkimyksiltä ja liittymiseltä uuteen

Eurooppaan.234

231 Lipponen Paavo 1998b.
232 Ks. esim. Lipponen Paavo 1999b.
233 Lipponen Paavo 1997b.
234 Lipponen Paavo 1999c.
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Vaikka tämän tutkimuksen yhteydessä on jo tähän mennessä käynyt varsin selvästi ilmi se, että

pääministeri Paavo Lipponen korostaa Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittisen ympäristön muutosta

sekä muutokseen edellyttämiä toimintatapoja, löytyy hänen argumentaatiosta ripaus menneen ja

nykyhetken yhdistämistä. Menneisyyden ja nykyhetken synteesi liittyy assosiatiiviseen

argumentaatioon. Lipponen nimittäin korostaa Suomen linjan jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta

kansainvälisen yhteistyöhön saralla. Esimerkiksi Paasikivi-seurassa vuonna 1998 hän argumentoi

Suomen linjauksista seuraavaan tapaan:

”Suomi ei ole kääntynyt EU:n jäsenyyden myötä Neuvostoliitto -painotteisesta länsipainotteiseen
ulkopolitiikkaan. Itä ja länsi eivät olleet Suomen kansainvälisissä suhteissa symmetrisessä asetelmassa, ikään
kuin toinen toisensa poissulkevina vaihtoehtoina.”235

Lipponen painottaa vielä samassa puheessa sitä, ettei Suomella ole mitään syytä tuntea alemmuutta

tavasta, jolla se on hoitanut kansainvälistä asemaansa. Tämän lisäksi hän jatkaa, että suomalaisessa

turvallisuuspoliittisessa keskustelussa unohtuu monesti se, että Suomi on aina johdonmukaisesti

pyrkinyt avaamaan itselleen yhteistyökanavat silloinkin, kun se oli kylmän sodan oloissa

äärimmäisen vaikeaa.236 Lipposen mukaan Suomi selviytyi kylmästä sodasta kunnialla ja siksi se on

voinut sovittaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkansa uuteen yhdentyvään Eurooppaan sekä myös

yleismaailmallisiin haasteisiin237.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana voidaan jatkuvuuden korostamisen suhteen nostaa esiin

Lipposen pitämät hallituksen turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon esittelypuheenvuorot

vuosina 1995 ja 1997. Molemmissa puheenvuoroissa hän korostaa, ettei Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikka ole ”nollapisteessä”. Vuoden 1995 puheenvuorossa hän argumentoi vahvan

jatkuvuuden puolesta ja toteaa, ettei Suomi ole aloittamassa turvallisuuspolitiikan kohdalla uutta

lukua. Vuoden 1997 puheenvuorossa hän korostaa asiayhteydessä Ruotsin linjan samankaltaisuutta

sekä Suomen puolustusjärjestelmän tarkoituksenmukaisuutta myös uudessa tilanteessa, jossa

blokkijako on murtunut.238

Toisen pääluokan Perelmanin argumentaatiotekniikoissa muodosti dissosiatiivinen argumentaatio,

joka puolestaan perustui siihen, että erotetaan yhteenkuuluvaksi pidettyjä asioita. Lipposen

argumentoinnissa on erotettavissa pyrkimyksiä erottaa tiettyjä käsityksiä, jotka liittyvät Suomen

235 Lipponen Paavo 1998e.
236 Lipponen Paavo 1998e.
237 Lipponen Paavo 1997a.
238 Lipponen Paavo 1995b & Lipponen Paavo 1997a.
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uuteen vaiheeseen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Kyse on muun muassa pyrkimyksestä erotella

eräitä mielleyhtymiä, jotka liittyvät Suomen asemaan sotilaallisesti liittoutumattomana EU-maana.

Tämä argumentaatio muodostaa vastinparin edellä eritellylle assosiatiiviselle argumentaatiolle,

jonka myötä Lipponen korostaa Suomen linjan jatkuvuutta uuden Euroopan muuttuneissa

olosuhteissa. Se on pyrkimystä todistaa, ettei maan status sotilaallisesti liittoutumattomana maana

ole este Yhteistyö ja vastuu-diskurssin normeille ja näin ollen myös sitä, ettei Suomella ole tarvetta

liittyä NATO:n jäseneksi. Jäsenyys Euroopan unionissa riittää pääministerin näkemyksen mukaan

niin alueelliseen kuin globaaliin vastuunkantoon – kansallisia intressejä unohtamatta. Lipponen

ottaa kantaa näihin kysymykseen muun muassa 17. maaliskuuta 1997 Eduskunnassa pitämässään

turvallisuus- ja puolustuspoliittisen selonteon esittelypuheenvuorossa:

   ”Suomi – enempää kuin Ruotsikaan – ei ole turvallisuuspoliittisessa ”nollapisteessä”. Euroopan blokkijaon
murtuminen ei vienyt pohjaa pois meidän puolustusjärjestelmältämme. Strateginen asemamme on päinvastoin
parantunut ja toimintamahdollisuutemme ovat lisääntyneet. Me haluamme osallistua emme eristäytyä. EU:n
jäsenyys on liittänyt meidät merkittävään turvallisuusyhteisöön ja vakaustekijään.”239

Lipponen viittaa kommentissaan siihen, että alueellinen ja itsenäinen puolustus on myös kylmän

sodan ja Neuvostoliiton jälkeisellä aikakaudella tarkoituksenmukainen. Aivan ensimmäisen

virkakautensa alkumetreillä keväällä 1995 pitämässään puheessa Maanpuolustuskurssiyhdistyksen

vuosikokouksessa hän painottaa, ettei Suomi koe turvallisuusvajetta eikä ole myöskään hakemassa

uusia turvatakuita240. Myös aikaisemmin käsittelemässäni Irlannissa pidetyssä puheessa Lipponen

korostaa, ettei Suomen tai Irlannin status estä niitä toimimasta uusien olosuhteiden edellyttämällä

tavalla:

”Suomella ja Irlannilla on sama puolueettomuusperinne. Sotilaallisten liittoumien ulkopuolella pysytteleminen ei
kuitenkaan ole merkinnyt sitä, ettemme aktiivisesti myötävaikuttaisi kansainväliseen turvallisuuteen.”241

Sattumaa tai ei, molemmissa puheissaan Lipponen argumentointiin liittyy myös viittaus toiseen

toimijaan, joka noudattaa yhtäläistä linjaa Suomen kanssa tai jolla on jaettavana yhteisiä intressejä.

Tämä pätee myös niiden puheiden kohdalla, joissa Lipponen käsittelee Yhdysvaltojen ja Saksan

suhdetta Suomeen. Yhdysvaltain kohdalla kyse on myös suhteista Euroopan unioniin.

Lipposen Irlannin puheessa242 mainitsema kansainvälinen turvallisuus ja Suomen suhde siihen

muodostaa sillan toiseen dissosiatiiviseen argumentaation kehykseen. Lipponen nimittäin mainitsee,

239 Lipponen Paavo 1997a.
240 Lipponen Paavo 1995a.
241 Lipponen Paavo 2002b.
242 Lipponen Paavo 2002b.
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että Suomen ulkopolitiikka oli kylmän sodan aikana ”korostetun epäideologista kansallisen edun

politiikkaa”. Tämän politiikan ydin oli hänen mukaansa itsenäisyyden ja suomalaisen demokratian

säilyminen sekä oman valinnanvapauden turvaaminen. Hän tekee näin muodoin pesäeron EU-

jäsenyyttä edeltäneen kauden ja EU-jäsenyyskauden välillä. Kuten aikaisemmin on tullut ilmi

erityisesti Suomen alueellisen ja globaalin vastuun korostamista sekä Euroopan uusia arvoja

koskevan puheen erittelyssä, määrittyy pääministeri Lipposen puheissa EU-Suomen ulkopolitiikan

olemus varsin toisenlaiseksi – solidaarisuuden painotus on voimakasta. Kuitenkin Lipponen haluaa

korostaa, ettei Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka muuta Suomen kykyä tai

oikeutta ajaa myös omia etuja tilanteen niin vaatiessa. Esimerkiksi Paasikivi-seurassa 3. syyskuuta

1998 pitämässään puheessa hän muistuttaa jäsenmaiden vahvasta itsenäisestä asemasta

yhteistoiminnan rinnalla:

”Meillä on nyt yhdessä muiden unionin jäsenmaiden kanssa mahdollisuus vaikuttaa sekä omiin, että koko
Euroopan asioihin. Olemme mukana tekemässä yhteistä eurooppalaista politiikkaa, emme ainoastaan
sopeutumassa toisten tekemiin päätöksiin. Unionin jäsenenä me ajamme tehokkaimmin omia kansallisia
etujamme, emme päätä seinään hakkaamalla emmekä mallioppilaana, vaan yhteistyössä kaikkien jäsenmaiden
kanssa.” [… ] ”Yhteistyömenetelmiä voi ja niitä tuleekin tehostaa. Mutta samalla on todettava realistisesti, että
jäsenvaltiot pitävät kiinni keskeisistä oikeuksistaan eivätkä luovu ulko- ja turvallisuuspoliittista määräysvaltaan
ylikansallisille elimille. Myös Suomi pitää perusteltuna, että ulko- ja turvallisuuspolitiikka säilyy pääosin
hallitusten välisenä toimintana.”243

Lipponen painottaa myös aivan toisen virkakautensa kalkkiviivoilla Suomen vahvaa ja itsenäistä

asemaa Euroopan unionissa. Puhuessaan tammikuussa 2003 Maanpuolustustiedotuksen

suunnittelukunnan (MTS) seminaarissa Suomi ja Euroopan turvallisuusrakenteet Helsingin

yliopistolla, hän korostaa Suomen hyvää, mutta samalla itsenäistä asemaa unionissa:

”Myös Euroopan unionissa Suomen asema on hyvä. Meidät tunnetaan tasapainoisena, integraatioon myönteisesti
ja käytännönläheisesti suhtautuvana kumppanina. Puolustamme omia etujamme tiukasti aina kun tilanne sitä
edellyttää, mutta voimme nähdä omien etujemme ja koko unionin etujen joko yhtyvän tai olevan ainakin
samansuuntaisia.”244

Edellä esitetyn perusteella voidaan sanoa, että Lipposen argumentaatiossa on havaittavissa tiettyä

ristivetoa. Voidaan puhua edelleen eräänlaisista argumentaation ristiriitaulottuvuuksista, joita ovat

kansainvälinen solidaarisuus versus kansalliset intressit, uudet realiteetit versus politiikan jatkuvuus

sekä kansainvälinen yhteistoiminta versus sotilaallinen liittoutumattomuus. Painotukset eri

ulottuvuuksien kohdalla vaihtelevat jopa samojen puheiden kohdalla. Mitä ilmeisimmin Lipposen

täytyy keskeisenä poliittisena johtajana asettaa sanansa tarkasti, jotta politiikka säilyy legitiiminä ja

langat omissa käsissä.

243 Lipponen Paavo 1998e.
244 Lipponen Paavo 2003. Ks. myös Lipponen Paavo 1998e & Lipponen Paavo 2000.
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET

7.1. VIITEKEHYKSEN JA AINEISTON ARVIOINTIA

On aika päättää tutkimus johtopäätöksiin. Ennen siirtymistä johdantoluvussa esittämieni

tutkimuskysymysten vastauksiin, on tarkoitukseni eritellä tutkimuksen muiden lukujen suhdetta niin

kuudennessa luvussa tehtyyn analyysiin kuin myös laajemmassa mielessä koko tutkimukseen

nähden. Muilla luvuilla viittaan tässä yhteydessä lukuihin kaksi, kolme, neljä ja viisi, joissa olen

käsitellyt tutkimukseni viitekehyksiä (teoreettinen & teoreettis-metodologinen) sekä esitellyt

aineistoni.

Tutkimukseni toisessa luvussa käsittelin Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan murrosta niin

Suomen toimintaympäristön kuin sen sisäisten tekijöiden näkökulmasta. Kuudennen luvun

analyysin perusteella voidaan täten pohtia vastauksia seuraaviin muun muassa kysymyksiin: Miten

Suomen linjan määrittely eroaa YYA-Suomen ja EU-Suomen välillä? Mitkä ovat keskeiset erot

YYA-Suomen ja EU-Suomen ulkopoliittisilla pyrkimyksillä?245 Tutkimuksen toista lukua

ajateltaessa voi pohtia historian ja nykyhetken erojen lisäksi myös sitä, miten Lipposen puheet

suhteutuvat toisessa luvussa eriteltyihin hallitusohjelmiin sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisiin

selontekoihin. Lähdettäessä liikkeelle menneisyyden ja nykyisyyden vertailusta, voidaan kiinnittää

huomio joihinkin peruseroihin.246 Aikajänteiden yhteismitallisuuden puutteesta sekä aineiston

laadusta huolimatta on perusteltua todeta, että pääministeri Paavo Lipponen linjasi Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikkaa varsin toisenlaisissa olosuhteissa kuin hänen edeltäjänsä. Näin myös

linjausten viesti oli varsin toisenlainen kuin kylmän sodan aikakaudella.

Keskeisin ero menneisyyden ja nykyisyyden välillä on Suomen muuttunut suhde itäiseen naapuriin.

Ennen EU-jäsenyyttä Suomen ulkosuhteiden kehittämisessä keskeisellä sijalla oli suhde

245 Puhe YYA-Suomesta ja EU-Suomesta saattaa särähtää harmonian ystävän korvaan, sillä viittaavathan lyhenteet
YYA ja EU eri sisältöisiin asioihin. YYA on lyhenne sopimuksesta ja EU vastaavasti viittaa niin kansainväliseen kuin
samalla ylikansalliseen yhteisöön. Katson kuitenkin mielekkääksi käyttää näitä nimityksiä vertailupareina, koska
molemmat tuovat selkeästi ilmi kulloisenkin ulkopolitiikan keskeisen tekijän (kylmän sodan aikakaudella YYA-
sopimus keskeisenä Suomen ulkosuhteita säätelevänä asiakirjana sekä vastaavasti EU ja siihen liittyvät
perussopimukset tämän päivän keskeisinä ulkosuhteiden säätelijöinä).
246 Tässä kohdin on toki hyvä huomata, ettei esimerkiksi aikajänteen yhteismitallisuus ole YYA-Suomea ja EU-
Suomea vertailtaessa kohdallaan. Tämän tutkimuksen kohdalla ei ole myöskään vertailevaa primääriaineistoa
ulkopoliittisen puheiden suhteen, vaan EU-jäsenyyttä edeltäneen ulkopolitiikan erittelyssä olen tukeutunut lähinnä
olemassa oleviin tutkimuksiin, joissa on analysoitu Suomen ulkopolitiikkaa kylmän sodan aikakaudella.
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Neuvostoliittoon. Suhteessa keskeistä roolia näytteli YYA-sopimus, joka määritteli Suomen ja

Neuvostoliiton välisen suhteen lisäksi myös Suomen suhdetta länteen. Toisin kuin EU:n ja

unionisopimuksen kohdalla, Neuvostoliiton ja YYA-sopimuksen kohdalla pyrittiin mahdollisimman

pieneen sitovuuteen juuri ulko- ja turvallisuuspolitiikan kohdalla. Tarkoituksena oli välttää

viimeiseen asti tilannetta, jossa Suomi olisi ystävyyden, yhteistyön ja avunannon nimissä joutunut

esimerkiksi konkreettiseen sotilaalliseen yhteistoimintaan Neuvostoliiton kanssa kolmatta osapuolta

vastaan. Lisäksi korostettiin monissa yhteyksissä Suomen halua pysytellä suurvaltojen konfliktien

ulkopuolella. Lipposen pääministerikausillaan esittämissä linjauksissa korostuu sen sijaan aivan

päinvastainen ajattelu, jonka ydin on korostaa mahdollisimman tiiviin yhteistyön ja kollektiivisen

vastuun tärkeyttä Euroopan unionissa. Kansallisen identiteettiprojektin pioneereille Suomi-neidon

viktoriaaninen pakkoavioliitto Neuvostoliiton kanssa vaihtuikin kylmän sodan loputtua omaan

tahtoon ja Euroopan unioniin.

Entäpä EU-Suomen virallisen linjan ja Lipposen puheiden suhde? Tein toisessa luvussa katsauksen

niin hallitusohjelmiin kuin valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittisiin selontekoihin, joiden

myötä pystyin erittelemään Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan linjaa EU-jäsenyyden oloissa.

Verrattaessa edellä mainittuja dokumentteja pääministeri Paavo Lipposen puheisiin, ei voida

ainakaan puhua ristiriidoista niiden välillä. Lipposen puheet ovat sisällöltään linjassa niin

hallitusohjelmien kuin ulko- ja turvallisuuspoliittisten selontekojen kanssa.247 Arvioitaessa

hallitusohjelmien sekä ulko- ja turvallisuuspoliittisten selontekojen eroja pääministerin puheisiin

nähden, on lisäksi ymmärrettävä niiden eri tehtävät. Tämä on tärkeää, jotta puheita ja niin sanottuja

kollektiivisia dokumentteja vertailtaessa ei päädyttäisi vääriin tulkintoihin niiden eroista tai

yhtäläisyyksistä. Selonteot ja hallitusohjelmat ovat strategisia pyrkimyksiä varten asetettuja

tavoitteita. Niillä ei kuitenkaan pidä rajoittaa taktisia siirtoja, joihin on monesti turvauduttava

vaalikauden sisällä. Puheiden tehtävänä on tarkentaa ja kenties hiukan muokata hallitusohjelmien ja

selontekojen linjauksia, joissa esitetyt linjaukset liikkuvat yleisemmällä tasolla. Puheet ja niiden

linjaukset ovat paremmin kiinni yksittäisissä tilanteissa, joissa poliittisella johdolla on tarve linjata

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ajankohtaisiin kysymyksiin nähden. Näin on asian laita

myös pääministeri Lipposen puheiden kohdalla, mikä tarkoittaa, että hän monesti käsittelee juuri

ajankohtaisten kysymysten kautta ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ja erityisesti sen

kehittämistarpeita. Niinpä Lipponen ei juuri käytä esimerkiksi historiasta johdettavia maksiimeita.

247 Valitettavasti yhtenäisyys koskee myös argumenttien ristiriitaisuuksia sekä puutteita.



91

Kolmannen luvun myötä siirryin käsittelemään ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa sellaisesta

näkökulmasta, joka muodostaa tämän tutkimuksen ytimen. Ymmärrän ulko- ja

turvallisuuspolitiikan kolmannessa luvussa läpikäymäni aikaisemman tutkimuskirjallisuuden

valossa sosiaaliseksi rakennelmaksi, jota poliittinen johto muokkaa tai uusintaa tietyissä annetuissa

olosuhteissa. Luvut kaksi ja kolme toimivatkin ikään kuin toistensa vastinpareina. Molempien

lukujen sisältö muistuttaa, ettei ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa pidä nähdä yksipuolisesti. Yhtäältä

sitä ei tule nähdä pelkästään annettuina olosuhteina, jotka luonnonvoimien lailla määräävät ihmisen

toimia. Toisaalta ei ole myöskään syytä argumentoida sellaisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan

puolesta, jota rajoittaa ainoastaan ihmisen mielikuvitus tai sosiaaliset käytänteet. Kattavampi

näkökulma ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan löytyy mielestäni jostain edellä mainittujen ääripäiden

väliltä. Käsitykseni mukaan annetut olosuhteet määrittävät tietyn liikkumatilan, jossa sosiaalista

maailmaa voidaan tuottaa ilman, että jouduttaisiin hankaluuksiin materiaalisen maailman

elementtien (esimerkiksi fyysinen voima) kanssa.

Selkeyttääkseni ympäristötekijöiden vaikutusta toimijoihin, lienee paikallaan palata ajassa

taaksepäin – aina vuoteen 1970. Tuona vuonna nuori Paavo Lipponen kirjoitti Ydin-lehdessä

otsikolla Ulkopolitiikan kukoistus ja koetus. Artikkeli on varsin konkreettinen esimerkki siitä, miten

tietyn poliittis-historiallisen aikakauden ´totuudet´ muokkaavat toimijoiden käsityksiä oikeasta ja

väärästä. Sami Moisio nimesi Lipposen EU-jäsenyyskamppailun kohdalla lännettäjäksi, mutta

minkälainen oli Paavo Lipposen käsitys Suomen asemasta ja suhteesta muuhun maailmaan reilut

parikymmentä vuotta aikaisemmin? Ydin-lehden artikkelissa Lipponen kirjoittaa varsin toiseen

sävyyn idästä ja lännestä. Erityisesti Suomen suhde Neuvostoliittoon sekä YYA-sopimus

näyttäytyvät hänelle ajan hengen mukaisesti:

”Suomen turvallisuuspoliittinen asema muodostaa sen pakollisen kuvion, josta käsin mitä tahansa ulkopoliittisia
ratkaisuja on tarkasteltava. Suomi kuuluu toisen maailman sodan tuloksena Neuvostoliiton etupiiriin ja
turvallisuusjärjestelmään samaan tapaan kuin kaikki muutkin NL:n [Neuvostoliiton] läntiset naapurimaat
Euroopassa Norjaa lukuun ottamatta. Yya-sopimus määrittelee tarkemmin Suomen nimenomaisen sijoittumisen
tässä järjestelmässä.” [… ] ”Oikeiston yya-sopimuksen uusimisen yhteydessä aloittama lehdistö- ja
kohukampanja on mitä suurinta ulkopoliittista opportunismia ja kaksinaamaisuutta. Kansalaisille pyritään
edelleen antamaan se kuva, että yya-sopimus on jonkinlainen pakkopaita, johon Suomi on ´finlandisoitu´. Tästä
länsimaisen propagandan tuotteena syntyneestä termistä on pidetty suurempaa meteliä, kuin se olisi ansainnut
[… ].”248

”Yya-sopimus on pakkopaita jokaiselle, joka siihen pakkopaitana asennoituu. Sen sijaan niille, jotka pitävät
sopimusta Suomen kansainvälisen aseman määrittelevänä asiakirjana, se tarjoaa puitteet aktiivisen ja
riippumattoman ulkopolitiikan harjoittamiseen.” [… ] ”Länsimaisen lehdistön puheet ´finlandisoinnista´
tarkoittavat lähinnä sitä, että Neuvostoliiton ensisijaisesti takaamalle puolueettomuudelle ei haluta antaa
legitiimiä asemaa. Tämä taas liittyy laajempaan pyrkimykseen pitää NL ´Euroopan´ ulkopuolella: halutaan estää

248 Lipponen 1970, 4.
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NL:n mukaantulo eurooppalaiseen yhteistyöhön. Ajankohtaisesti on kysymys Itävallan ja Sveitsin tapaisen,
länsimaille mieluisan puolueettomuustyypin ja suomalaisen mallin kilpailusta kansainvälisen keskustelufoorumin
asemasta. Suomen asema SALT-neuvottelujen isäntämaana ja Euroopan turvallisuuskonferenssin
järjestäjänehdokkaana ei miellytä lännen hegemoniasta pitäviä. Ruotsihan on tässä kiistassa jo menettänyt
mahdollisuutensa – jos se enää pyrkiikään – muodostua ´todella puolueettoman´ maan esikuvaksi.”249

”Lännen imperialismi puolestaan on vakavin ulkoinen uhka Suomenkin työväenluokalle.”250

Edellä lainatusta käy varsin selkeästi ilmi se, miten olosuhteet vaikuttavat yksittäisen ihmisen

kannanmuodostukseen. Nuorelle Paavo Lipposelle Suomen asema Euroopassa ja suhde

Neuvostoliittoon aukesi tavalla, joka ei välttämättä vuonna 2007 nauti varauksetonta tukea. Toki on

niin, ettei aina pidä lähteä arvioimaan menneisyyden tekoja ja sanoja nykyisyyden tiedoilla, vaikka

menneisyyden sanat ja teot näyttäytyisivätkin myöhemmän tiedon ja ymmärryksen valossa

arveluttavilta tai jopa kestämättömiltä ja virheellisiltä. Arvio on tehtävä kulloisenkin aikakauden

oman tiedon perusteella, ei jälkikäteen saavutetulla ymmärryksellä. Tietämyksen tason jäljittäminen

ja määrittely saattavat kuitenkin muodostua ongelmaksi, jolloin eri tulkintojen välillä voi syntyä

konflikti. Tästä on hyvänä esimerkkinä eri tulkinnat Suomen valtiojohdon (erityisesti presidentti

Kekkonen) suhteista Neuvostoliittoon. Mitä sitten voidaan sanoa jälkikäteen nuoren Lipposen

lausumista? Lainaukset vuodelta 1970 osoittavat ehkäpä ennen kaikkea sen, että totuuksilla on

politiikassa monesti viimeinen käyttöpäivä. Lipposen Ydin-lehdessä esittämien totuuksien

viimeiseksi käyttöpäiväksi muodostui 26. marraskuuta 1991, jolloin Neuvostoliitto lakkasi

olemasta.

Aikaisempi tutkimuskirjallisuus osoitti, että sosiaalisen maailman rakentaminen on kollektiivien

kohdalla harvojen ja valittujen tehtävä, joka pohjautuu viime kädessä lakeihin ja niiden suomaan

poliittiseen valtaan. Tämän tutkimuksen aiheena oli tarkastella sitä, miten Euroopan unionia on

merkityksellistetty Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Kyseessä on tietystä ajankohdasta

(Suomen EU-jäsenyys) käynnistyvä merkityksellistäminen, jota poliittinen johto harjoittaa. Tietyn

ajanjakson ominaispiirteiden – sen institutionaalisten seikkojen (esimerkiksi lakien suomat valta-

asemat) – johdosta poliittisen johdon kohdalla analyysin kohteeksi valikoitui pääministeri Paavo

Lipponen. Pääministerin kohdalla merkityksellistämisen teoksi valikoituivat edelleen sellaiset

puheet, joissa hän virkaa tekevänä pääministerinä käsitteli Euroopan unionin vaikutusta Suomen

ulko- ja turvallisuuspolitiikassa.

249 Lipponen 1970, 5.
250 Emt, 6.
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Tutkimus Suomen ulkosuhteista on osoittanut, että annetut olosuhteet ovat rajoittaneet kylmän

sodan aikana omakuvan rakentamista merkittävällä tavalla. Onko näin? Kriittisen geopolitiikan

näkökulmasta Paasikiven teesit maantieteen rautaisista laeista eivät ehkä olekaan niin ehdottomia

argumentteja kuin voisi ajatella. Itse ymmärtäisin tämän siten, että maantieteen rautaiset lait olivat

annettuja siinä maailmanjärjestyksessä, johon Suomen oli sopeuduttava toisen maailmansodan

seurauksena. Vaikka taistelu olemassaolosta voitettiin, oli sotilaallinen häviö sodassa tosiasia. Tätä

seurasi myös poliittinen tappio, joten linjaa oli muutettava. Muut laativat sodan jälkeen sääntöjä,

joiden sallimissa rajoissa oli elettävä.

Geopolitiikka on korostunut merkittävällä tavalla Suomen aikaisemmassa ulkopolitiikassa ja sitä

koskevassa tutkimuksessa. Aina Pariisin rauhansopimuksesta Maastrichtin sopimukseen asti kyse

on ollut monesti idästä ja lännestä – siitä, missä Suomi sijaitsee. Monesti tuo sijainti määriteltiin

maantieteen rautaisten lakien avulla. Lait menettävät kuitenkin merkityksenä, kun vallankumous

syöksee ne historian roskatynnyriin. Maailmanjärjestyksen murrosta 1990-luvun alussa voidaan

mielestäni pitää tällaisena – luonteeltaan ulko- ja turvallisuuspoliittisena - vallankumouksena.

Syntyi uusi maailma ja uusi Eurooppa, joihin pääministeri Lipponen niin usein puheissaan palasi.

Niin teoksissa Missä on Suomi? kuin Geopoliittinen kamppailu Suomen EU jäsenyydestä

keskeiseksi selittäväksi tekijäksi nousee maantiede ja sen suhde identiteettipolitiikkaan. Molempien

teosten keskeinen viesti on, että Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa leimallista on ollut

pyrkimys hyödyntää maantiedettä argumentaation tukena. Kansalliseksi identiteettiprojektiksi

nimeämänsä ilmiön kohdalla Harle ja Moisio näkevät pyrkimyksenä olevan Suomen sitomisen

länteen. Ongelmaksi kirjoittajat katsovat sen, että tästä pyrkimyksestä seuraa rajojen ja rajalinjojen

asettaminen idän ja lännen välille. Se johtaa Harlen ja Moision mukaan jännitteiden synnyttämiseen

kansainvälisessä yhteisössä. Keskeistä on heidän mukaan se, että tällöin turvallisuusongelmat

syntyvät puheessa, joka jakaa kansat ystäviin ja vihollisiin.

Myös EU-jäsenyydestä käydyssä kamppailussa todellisuus rakentui uuden ulkopoliittisen linjan ja

siihen liitettyjen maantieteellisten taustaoletusten määrittämisen pohjalta – olipa kyse sitten

traditionalisteista, varovaisuuslinjalaisista tai lännettäjistä. Niin kansallisen identiteettiprojektin

kuin EU-jäsenyyskamppailun kohdalla ulko- ja turvallisuuspolitiikka määräytyi geopolitiikan ja

geopoliittisten uhkakuvien kautta. Entä mikä oli pääministeri Lipposen suhde geopolitiikkaan,

geopoliittisiin uhkakuviin tai ylipäänsä erojen tekemiseen idän ja lännen välillä? Lännettikö

Lipponen pääministerinä toimiessaan kansallisen identiteettiprojektin hengessä? En pohdi näitä

kysymyksiä aivan vielä, vaan palaan niihin tuonnempana vastatessani varsinaisiin
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tutkimuskysymyksiin. Sitä ennen pohdin kuitenkin vielä teoreettis-metodologisen viitekehyksen

istuvuutta sekä tutkimukseni primääriaineiston laadullista ja määrällistä riittävyyttä.

Neljännessä luvussa siirryin käsittelemään tutkimukseni teoreettis-metodologista viitekehystä.

Tutkimusvälineistön valinta perustui luonnollisesti johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin,

mutta myös kolmannessa luvussa läpikäytyyn aikaisempaan tutkimukseen ja sen menetelmiin.

Omien tutkimusintressien ja aikaisemman tutkimuskirjallisuuden esimerkkien pohjalta valitsin

teoreettis-metodologisen viitekehyksen rungoksi sosiaalisen konstruktionismin, diskurssianalyysin

sekä Chaïm Perelmanin argumentaatiotutkimuksen. Näistä sosiaalinen konstruktionismin käsittely

palveli lähinnä varsinaisten metodien (diskurssianalyysi ja Perelmanin argumentaatiotutkimus)

sitomista tiettyyn teoreettiseen tapaan ymmärtää ja analysoida jotakin ilmiötä, kuten ulko- ja

turvallisuuspolitiikkaa. Sosiaalinen konstruktionismi tuli toki esille jo aikaisemman tutkimuksen

yhteydessä, muttei mielestäni riittävästi. Siksi katsoin aiheelliseksi perehtyä muun muassa teorian

perusteokseen Todellisuuden sosiaalinen rakentuminen – tiedonsosiologinen tutkielma. Tämän

lisäksi erittelin lyhyesti konstruktionistista kielikäsitystä. Diskurssianalyysin valitsin metodiksi sen

perusteella, että sen lähtökohtaolettamukset ovat vahvasti sidoksissa sosiaaliseen konstruktionismin

näkökulmiin. Diskurssianalyysi kun tarjoaa välineen sosiaalisen konstruktionismin teorian

menetelmälliseen soveltamiseen. Kuitenkin, koska diskurssianalyysi on suhteellisen väljä

tutkimusote, oli tarpeellista täsmentää diskurssianalyysini luonnetta. Arja Jokisen ja Kirsi Juhilan

diskurssianalyyttisen tutkimuksen kartan avulla tarkensin tutkimukseni metodologian luonnetta.

Niin Jokisen ja Juhilan jäsennyksen kuin myös omien tutkimuskysymysten pohjalta päädyin

ottamaan täydentäväksi menetelmäksi myös argumentaatiotutkimuksen, jonka kohdalla valitsin

tutkimukseeni Chaïm Perelmanin analyysikehikon. Se soveltui erinomaisesti osaksi

tutkimusvälineistöä, jonka aiemmin täsmensin diskurssianalyyttisen kartan avulla.

Tutkimuksen tässä vaiheessa lienee myös tarpeellista arvioida edellä mainitun analyysikehikon

toimivuutta. Diskurssianalyysin kohdalla on erittäin tärkeää, että kunkin tutkimuksen kohdalla

selvitetään ja perustellaan riittävällä tarkkuudella ne tulkinnat, joihin tutkija on päätynyt. On

tarpeellista korostaa edelleen, että diskurssit ovat tulkinnan tuloksia, eivätkä aineistoissa

sellaisenaan löydettäviä elementtejä. Huolimatta merkitysjärjestelmien identifioinnin

tulkinnallisuudesta, tarjoaa diskurssianalyysi kuitenkin välineen sellaiseen laadulliseen analyysiin,

jonka tehtävänä on jäsentää sosiaaliseen maailmaan kuuluvia ilmiöitä. Aiemmin esitetyn perusteella

myös ulko- ja turvallisuuspolitiikka voidaan lukea tietyin varauksin sosiaalisen maailman ilmiöksi,
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jossa poliittisen vallan haltijoiden merkityksenannolla on vaikutusta kollektiivien ymmärrykseen

omien ja toisten kollektiivien pyrkimyksistä ja päämääristä.

Chaïm Perelmanin argumentaatiotutkimuksen avulla olen pystynyt tarkentamaan

diskurssianalyysiäni retoriikkaan liittyvien seikkojen kohdalla. Perelmanin analyysikehikossa näitä

seikkoja ovat yleisö, esisopimukset ja varsinaiset argumentaatiotekniikat. Menemättä tässä kohdin

vielä itse tutkimustuloksiin, voidaan lyhyesti arvioida perelmanilaisen tutkimusvälineistön

sopivuutta tutkimukseeni. Perelmanin rakentama tutkimusvälineistö soveltuu niin yleisösuhteen

kuin esisopimustenkin kohdalla varsin hyvin oman aineistoni analysointiin. On mahdollista löytää

eroja ja yhteneväisyyksiä, joilla on merkitystä retorin argumentaatiolle. Palaan tarkemmin näihin

tuloksiin tuonnempana vastatessani johdannossa esittämiini tutkimuskysymyksiin. Varsinaisten

argumentaatiotekniikoiden kohdalla Chaïm Perelmanin argumentaatiotutkimus ei tarjoa mielestäni

aivan yhtä selkeää tapaa jäsentää aineistoa kuin yleisöjen tai esisopimusten kohdalla. Ongelmana on

lähinnä se, että Perelmanin jäsennys argumentaatiotekniikoiden alalajeista aiheuttaa tiettyjä

tulkinnallisia haasteita. Nämä haasteet liittyvät tarkemmin ilmaistuna argumentaatiotekniikoiden

päälajeista juuri assosiatiiviseen argumentaatioon ja sen alalajeihin. Kvasiloogisten argumenttien,

todellisuuden rakenteeseen perustuvien argumenttien ja todellisuuden rakennetta muokkaavien

argumenttien erottaminen ei ole aivan ongelmatonta, koska niissä on mielestäni päällekkäisyyksiä.

Nämä päällekkäisyydet asettavat haasteita jäsentää omaa aineistoa puhtaasti mallin mukaan.

Toisaalta, tuskin on edes mielekästä yrittää soveltaa Chaïm Perelmanin argumentaatiotutkimuksen

kaltaista metodia niin, että siinä (metodi) esitettyä mallia hyödynnetään väkipakolla ja

aineistolähtöisyyden kustannuksella.

Vielä ennen tutkimuskysymysten vastauksiin siirtymistä, on paikallaan esittää muutama sana

tutkimuksen aineistoon liittyvistä seikoista. Kysymys on ennen kaikkea aineiston määrästä ja

laadusta. Voiko tutkimukseen valitun aineiston pohjalta vastata asetettuihin kysymyksiin? Esitetyt

tutkimuskysymykset edellyttävät, että tarkasteltava aineisto kattaa Paavo Lipposen molemmat

pääministerikaudet. Suppeampi aikahaarukka ei ole riittävä. On tarkasteltava koko sitä aikaa, jona

Lipponen on toiminut virkaa tekevänä pääministerinä. Oma aineistoni kattaa kaikki ne vuodet, jotka

Lipponen toimi pääministerinä, joskin on mainittava, ettei kaikkien vuosien kohdalla ole ollut

mahdollisuutta määrälliseen tasapainoon. Kaikkien vuosien kohdalla materiaalia ei vain

yksinkertaisesti ole yhtä paljoa saatavissa. Syynä tähän on muun muassa se, että puheet kytkeytyvät

monesti ajankohtaisiin kysymyksiin, jolloin ulko- ja turvallisuuspolitiikan asialista määrittää myös

tarvetta  puheiden  pitoon  tiettyjen  aiheiden  osalta.  Jos  siis  agendalla  ei  ole  ulko-  ja
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turvallisuuspoliittisia kysymyksiä, ei ole myöskään ulko- ja turvallisuuspoliittisia puheenvuoroja.

Euroopan unionin kohdalla ulko- ja turvallisuuspolitiikan ajankohtaiset kysymykset liittyvät

monesti esimerkiksi unionin institutionaaliseen kehitykseen, jolloin aktiiviset vaiheet puheiden

pidossa yhtäältä ennakoivat ja toisaalta seuraavat aktiivisia vaiheita unionin kehittämistyössä.

Politiikan rakenteiden kehityksen lisäksi pääministeri Paavo Lipposen puheet ovat kytköksissä

luonnollisesti muihinkin ilmiöihin. Tällaisia ovat esimerkiksi terrorismi ja Venäjän kehitys.

Puheiden määrä ei ole kuitenkaan yksin riittävä kriteeri, sillä tarvitaan myös laadullisia

arviointiperusteita.  Aineiston muodostavat 23 puhetta olen valinnut – kuten jo moneen otteeseen

todettua – ensisijaisesti niiden sisällön perusteella. Ehdoton edellytys on ollut, että niissä käsitellään

Euroopan unionin merkitystä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Asian voisi ilmaista myös

toisinpäin (Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikutus Euroopan unionissa), sillä kysehän on

Euroopan unionin yhteisestä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, jolloin ainakin paperilla tarkasteltaessa

Suomen asia on EU:n asia ja päinvastoin. Edellä esitettyjen laadullisten kriteerien nojalla karsin

myös sellaiset puheet, joissa aihealueen käsittely tarkoitti lähinnä viittausta olemassa oleviin

dokumentteihin, kuten hallitusohjelmiin tai ulko- ja turvallisuuspoliittisiin selontekoihin.

7.2. TUTKIMUSTULOKSET

Johdannossa esitin kolme tutkimuskysymystä, joiden kautta katsoin tarkoituksenmukaiseksi tutkia

mielenkiinnonkohteitani. Halusin lähteä tutkimaan yksittäistä poliittis-historiallista vaihetta Suomen

ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehityksessä (EU-jäsenyys), jossa pääministerin asema vahvistui niin

valtiosääntöoikeudellisen kehityksen kuin myös yksittäisen persoonan (Paavo Lipponen) johdosta.

Seuraavassa esitän analyysin perusteella saadut tutkimustulokset vastaamalla varsinaisiin

tutkimuskysymyksiin. Tutkimustulosten piiriin kuuluu osaltaan myös edellisessä alaluvussa esitetty

tutkimuksen viitekehyksiä ja aineistoa koskeva arviointi.

.

1. Miten Paavo Lipponen määritteli pääministerinä toimiessaan Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan suhdetta Euroopan unionin yhteiseen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan?

Ulko- ja turvallisuuspolitiikka on ihmisen rakentama sosiaalisen todellisuuden ilmiö, joka saa

sisältönsä vain ja ainoastaan ihmisten sille antamien merkitysten kautta. Ihmisyhteisöt

kommunikoivat sen puitteissa tiettyyn aihepiiriin lukeutuvista asioista yhdistelemällä ja eroja
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tekemällä. Näin yhteisö voi määritellä suhteensa ympäristöönsä. Täten määrittyvät edelleen oikea ja

väärä, joiden perusteella yhteisö arvioi itseään ja muita. Näin löytyvät ystävät ja määräytyvät

viholliset. Ulko- ja turvallisuuspolitiikka ei ole kuitenkaan puhdas sosiaalinen konstruktio vailla

ajan tai materian lainalaisuuksia. Muiden muassa fyysinen maailma, taloudellinen vauraus ja

fyysinen voima rajoittavat ulko- ja turvallisuuspolitiikassa harjoitettavaa sosiaalista

merkityksenantoa, jonka puitteissa oikea ja väärä määräytyvät.

Jäsennän pääministeri Paavo Lipposen määritelmät kahden eri diskurssin perusteella, jotka ovat

yhtenäisiä esityksiä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta osana eurooppalaista viitekehystä.

Tunnistamani kahden diskurssin puitteissa pääministeri rakentaa ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa,

jonka ymmärrän tietyn varauksin sosiaaliseen todellisuuteen kuuluvaksi ilmiöksi. Olen nimennyt

diskurssit niiden sisältöjen perusteella Muuttunut maailma-diskurssiksi sekä Yhteistyö ja vastuu-

diskurssiksi. Ensin mainitun kohdalla kyse on puheesta, joka viittaa uuteen kansainvälispoliittiseen

asetelmaan niin alueellisella kuin globaalilla tasolla. Lipponen korostaa uuden asetelman mukanaan

tuomaa muutosta ja siihen sopeutumista. Sosiaalisen konstruktionismin poissulkevassa tarkastelussa

kyse oli puhtaasti Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan ympäristön kuvauksesta. Tunnistamani

diskurssin puitteissa Lipponen jäsentää maailmaa, jotta uuden maailman vaatimukset

ymmärrettäisiin ja hyväksyttäisiin. Vaatimusten kohdalla kyse on puolestaan uusista

ajattelumalleista ja toimintatavoista. Uusia ne ovat siksi, koska ne poikkeavat vahvasti EU-

jäsenyyttä edeltäneen kauden vaatimuksista ja olosuhteista. Puhe uudesta Euroopasta ja laajemmin

maailmasta voidaan jakaa neljään eri teemaan, jotka ovat 1) Uudet uhat & laaja turvallisuuskäsitys,

2) Uusi Eurooppa – uudet yhteisesti hyväksytyt arvot ja toimintamallit, 3) Euroopan unionin

Suomen turvallisuutta vahvistava vaikutus sekä 4) Suomen uusi suhde Venäjään uudessa

asetelmassa.

Edellä mainittujen neljän teeman puitteissa Lipponen rakentaa kuvaa Euroopasta ja maailmasta,

jossa turvallisuutta ei voida nähdä enää pelkästään sotilaallisena kysymyksenä ja jossa vaikuttavat

uudet arvot ja toimintamallit. Keskeistä tässä uudessa asetelmassa on Suomen kannalta se, että

Euroopan unionilla on maan turvallisuutta vahvistava vaikutus. Kuten olen jo analyysin yhteydessä

maininnut, ei Lipponen täsmennä oikeastaan ollenkaan sitä, mitä tuo turvallisuutta vahvistava

vaikutus oikeastaan tarkoittaa. Hän mainitsee kyllä moneen otteeseen, että EU muun muassa

vakauttaa Itämeren aluetta. Hän ei kuitenkaan täsmennä lainkaan vakauden tai epävakauden

tunnusmerkistöä. Sama ongelma koskee myös Suomen Venäjä-suhteen erittelyä. Lipponen muun

muassa toteaa, että suhteissa on uusi aika, mutta ei määrittele tuon uuden ajan suhteen ydintä.
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Yhteistyö ja vastuu-diskurssi puolestaan pitää sisällään sellaisen normatiivisen puheen, joka liittyy

uuden Euroopan ja maailman Suomelle asettamien vaatimusten selvitykseen. On kyse

ohjeistuksesta, joka koskee oikeiden ajattelumallien sekä toimintatapojen tärkeyttä. Keskeistä on

yhteisöllisyyden ja proaktiivisen toiminnan korostaminen. Pääministeri Lipposen puhe uuden

Euroopan ja maailman vaatimuksista voidaan jakaa kolmeen eri teemaan, jotka ovat 1) Uusi

Eurooppa ja maailma edellyttävät yhteistyötä, 2) Suomen ja Euroopan vastuu alueellisella ja

globaalilla tasolla ja 3) Transatlanttisen suhteen tärkeys Suomelle ja Euroopalle.

Yhteistyö ja vastuu-diskurssin teemojen myötä Lipponen kertoo, että aktiivinen yhteistyö on tapa,

jolla Suomi voi parhaiten pärjätä 2000-luvun maailmassa. Keskeinen yhteistyön kehys on vahva ja

toimintakykyinen Euroopan unioni. Mihin yhteistoimintaa sitten tarvitaan? Yhtäältä kyse on EU-

maiden oman turvallisuuden (laaja turvallisuuskäsitys) parantamisesta niin Euroopassa kuin

globaalilla tasolla. Toisaalta kyse on uuden Euroopan arvojen ja toimintatapojen levittämisestä

erityisesti unionin lähialueille. Tärkeätä on Lipposen mielestä se, että myös suomalaisten tulee

ymmärtää vastuunsa kansainvälisten turvallisuusongelmien käsittelyssä. Lipponen painottaa muun

muassa solidaarisuutta EU:n sisällä ja korostaa, ettei suomalaisten tule olla EU:n yhteisen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan vapaamatkustajia.

Lipponen korostaa puheissaan transatlanttisten suhteiden merkitystä. Hänen mukaansa Yhdysvallat

on Euroopan unionille erittäin tärkeä kumppani. Yhdistäväksi tekijöiksi hän nimeää taloudelliset

suhteet sekä samanlaiset arvot.

2. Minkä tyyppisiä argumentatiivisia keinoja pääministeri Lipponen hyödynsi määrittelyn

yhteydessä?

Analyysissä käyttämäni Chaïm Perelmanin argumentaatiotutkimuksen perusteella pääministeri

Lipposen argumentaatiota voidaan tarkastella yleisöjen, esisopimusten ja varsinaisten

argumentaatiotekniikoiden näkökulmasta.

Lipposen puheiden areenoita ovat muun muassa erilaiset säätiöt, instituutit, järjestöt, yhdistykset,

oppilaitokset ja valtionhallinnon tilat. Näihin paikkoihin kokoontuneita yleisöjä voidaan tarkastella

Perelmanin käsitteistön perusteella universaali- tai erityisyleisöinä. Kuten jo totesin analyysin

yhteydessä, voidaan lähes kaikki yleisöt luokitella erityisyleisöiksi, koska melkein kaikissa
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tapauksissa yleisö koostuu sellaisista henkilöistä, jotka ovat perehtyneet esimerkiksi koulutuksensa

tai työnsä puolesta ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin. Toisaalta, kaikki analysoidut puheet

ovat kuitenkin julkisia, jolloin myös muut, luonteeltaan universaalimmat, yleisöt voidaan lukea

puheiden vaikutuspiiriin kuuluviksi.

Perelmanin argumentaatiotutkimuksen käsitteistössä esisopimukset ovat asioita, jotka ovat kunkin

yleisön kohdalla kiistattomia väitteitä. Niitä ei tarvitse sen tarkemmin perustella. Lipposen

nimeämät uuden Euroopan yhteisesti hyväksytyt arvot (demokratia, oikeusvaltioperiaate,

ihmisoikeudet ja markkinatalous) lukeutuvat selkeästi esisopimusten piiriin. Niistä vallitsee

kaikkien yleisöjen keskuudessa hyväksyntä, jolloin Lipposen ei tarvitse niitä sen tarkemmin

perustella. Uuden Euroopan yhteisesti hyväksytyt arvot ovat säilyttämisen arvoisia niin nyt kuin

myös tulevaisuudessa. Sen sijaan uusista uhista puhuessaan Lipposen tarvitsee perustella

väitteitään. Myös yhtenäisen Euroopan ja yhteisvastuun korostamista Lipponen perustelee usein.

Voidaankin siis päätellä, että uudet uhat ja keinot niiden torjumiseen vaativat yleisöstä riippumatta

paljon perustelua, koska niistä ei vallitse kiistaton yksimielisyys.

Lipponen hyödyntää varsinaisista argumentaatiotekniikoista niin assosiatiivista kuin dissosiatiivista

argumentaatiota. Assosiatiivisen argumentaation alalajeista Lipponen hyödyntää muun muassa

todellisuuden rakennetta muokkaavaa argumentaatiota ja sen piiriin kuuluvia malleja ja antimalleja.

Näiden puitteissa hän määrittelee Euroopan nykytilaa ja tulevaisuutta määrittämällä niin mallin

mukaisen toivottavan kehityksen kuin antimallin mukaisen ei-toivottavan suunnan. Mallia edustaa

uusi Eurooppa ja sen arvot. Mallin mukaista myös on, että nämä uuden Euroopan aatteet voisivat

edetä mahdollisimman esteettömästi yli entisten rajojen. Antimallina Lipponen käyttää entisen

Jugoslavian alueen hajoamissotia, joiden pääasiallisiksi syiksi hän nimeää nationalistiset sekä

etniset äärimmäisyysvoimat.

Assosiatiivisen argumentaation puitteissa Lipponen yhdistelee Suomen ulko- ja

turvallisuuspolitiikan historiaa ja nykyhetkeä. Hänen mukaansa nykyhetken (EU-aikakausi)

yhteistoiminta kansainvälisellä areenalla ei ole uutta eikä kyse ole kääntymisestä Neuvostoliitto-

painotteisesta ulkopolitiikasta länsipainotteiseen ulkopolitiikkaan. Pidän tällaista näkemystä melko

kyseenalaisena, kun ottaa huomioon tämänkin tutkimuksen yhteydessä käsitellyn, Suomen ja

Neuvostoliiton suhteita koskevan, aikaisemman tutkimuskirjallisuuden. Myös Lipposen omat

näkemykset (ks. 7.1. Viitekehyksen ja aineiston arviointia) vuodelta 1970 kertovat päinvastaisesta

ymmärryksestä. Toki Suomen valtiojohdon halu korostaa esimerkiksi YK:n merkitystä voidaan

luokitella jatkuvuuden ilmentymäksi. Sen sijaan toimiminen uudessa eurooppalaisessa
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viitekehyksessä (Euroopan unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka) poikkeaa täysin

aikaisemmasta linjasta, joka tarkoitti puolueettomuutta ja halua pysytellä suurvaltakonfliktien

ulkopuolella.

Dissosiatiivista argumentaatiota Lipponen käyttää todistellessaan, ettei Suomen asema

liittoumattomana maana ole este alueellisen ja globaalin tason ulko- ja turvallisuuspoliittiselle

yhteistyölle. Jäsenyys Euroopan unionissa riittää vastuunkantoon, eikä näin ollen ole tarvetta liittyä

sotilasliitto NATO:n jäseneksi. Toinen dissosiatiivisen argumentaation ilmentymä on Lipposen halu

korostaa, ettei yhteistyö ja vastuunkanto alueellisissa ja globaaleissa kysymyksissä muuta Suomen

kykyä tai oikeutta ajaa myös omia etujaan. Näistä kahdesta aiheesta puhuminen osoittaa muun

muassa sen, että Yhteistyö ja vastuu-diskurssiin lukeutuvien vaatimusten ymmärrettäväksi

tekeminen vaatii perustelua, koska niitä ei pidetä itsestäänselvyyksinä.

3. Miten tehdyt määritelmät rakentavat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa?

Pääministeri Paavo Lipposen tekemiä määritelmiä voidaan tarkastella vertailemalla niiden sisältöä

sekä ympäristötekijöitä aiempiin linjauksiin ja olosuhteisiin. Ne määrittävät niin retorin kuin eri

yleisöjen merkityksenantoa. Eri vertailu-ulottuvuuksiksi voidaan nimetä 1) aikaisempi geopolitiikan

korostus versus Lipposen puheiden viesti, 2) aikaisempi puolueettomuuden ja suurvaltojen kiistojen

ulkopuolella pysyttelemisen korostus versus Lipposen puheiden viesti sekä 3) aikaisempi

pragmaattisuuden korostus versus Lipposen puheiden viesti. Lisäksi on olemassa myös muita

huomionarvoisia seikkoja, joihin palaan myöhemmin.

Niin aikaisemmat puheenvuorot Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikasta kuin sitä koskevat

tutkimukset korostavat geopolitiikan merkitystä Suomen valtiollisessa historiassa. Olipa kyse sitten

fyysisistä rajoista maiden välillä tai kriittisen geopolitiikan mukaisista ihmisen mieleen

rakennetuista rajalinjoista, dominoi maantiede ja sen pohjalle rakentuva määrittely sekä sitä

koskeva tulkinta Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Kriittisen geopolitiikan suuntauksen

edustajat kyseenalaistavat geopolitiikan ymmärtämisen annettuina faktoina, joiden perusteella on

aina toimittava. Maantiede nähdään tällöin politikoinnin välineenä, jota käytetään eräänä

faktuaalistamisen muotona. Kyse on ollut Suomen paikasta Euroopassa ja maailmassa.

Entä hyödyntääkö Lipponen puheissaan maantiedettä? Tekeekö hän esimerkiksi erotteluita idän ja

lännen välillä? Vastauksena voidaan todeta, ettei Lipponen hyödynnä geopolitiikkaan liittyvää
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argumentaatiota kuin yhdessä ainoassa Paasikivi-seurassa pitämässään puheessa251. Muutoin

Lipponen päinvastoin kritisoi rajalinjojen asetteluihin tähtäävää politiikkaa eurooppalaisen

integraation kehitystä pohdittaessa. Hän kannattaa voimakkaasti ajatusta uuden Euroopan arvojen ja

toimintatapojen esteettömästä leviämisestä yli maarajojen.

Ennen Suomen liittymistä Euroopan unioniin, viitoitti maan ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

puolueettomuuden doktriini. Tämän linjauksen yhteydessä korostettiin erityisesti Suomen halua

pysytellä suurvaltakonfliktien ulkopuolella. Kansainvälisellä areenalla Suomi toteutti tätä linjaa

muun muassa YK:ssa.252 Pääministeri Lipposen puheista sen sijaan voi päätellä Suomen luoneen

valtiojohdon toimesta varsin toisen tyyppisen doktriinin EU-jäsenyyden oloissa. Puolueettomuus on

korvattu erittäin aktiivisella yhteistyöllä monien eri kansainvälisten organisaatioiden kanssa. YK-

toiminta on saanut rinnalleen yhteistoiminnan esimerkiksi NATO:n kanssa. Hallitsevin

kansainvälinen yhteystyökehys on kuitenkin Euroopan unioni, jonka puitteissa harjoitettava

yhteistyö muiden jäsenmaiden kanssa on jo myös lähtökohtaisesti valtiosopimuksin velvoittavaa.

Näiden muutosten perusteella voidaan sanoa Suomen aseman muuttuneen merkittävällä tavalla.

Halusimme tai emme, on Suomen toimintakenttä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa koko maailma,

sillä Euroopan unioni on maailmanlaajuinen toimija. Ei siis ole ihme, että pääministeri Lipposen

tuli virkakausillaan vakuuttaa kansakunta siitä, että Suomen turvallisuuteen vaikutetaan myös

toisella puolen maapalloa.

Lipponen kritisoi puheissaan sellaista ulko- ja turvallisuuspoliittisten kysymysten ratkaisumallia,

joka pohjautuu ”ideologiseen lähetystehtävään”. Vaikka Lipponen pyrkii puheissaan paikoin

korostamaan pragmaattisuuden merkitystä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan keskeisenä

periaatteena ja jatkumona, perustuvat hänen linjauksensa kuitenkin viime kädessä ideologioihin,

joissa keskeisiä elementtejä ovat tietyt arvot. Juuri ne ”uuden Euroopan uudet arvot”, joihin hän

monesti palaa esimerkiksi eurooppalaisen integraation leviämisen tärkeydestä puhuessaan, ovat

mielestäni juuri ideologisen lähetystyön motiiveja. Minun onkin todettava, että en pysty erottamaan

tunnistamieni diskurssien teemojen liittyvän oikeastaan mihinkään muihin tekijöihin kuin viime

kädessä juuri arvoihin. Tässä mielessä ei voida sanoa Lipposen ajatusten perustuvan

lähtökohtaisesti pragmatismiin vaan juuri tietynlaisen ideologian levittämiseen niin alueellisella

kuin globaalilla tasolla.

251 Ks. Lipponen 1998e.
252 Ks. esim. Koskenniemi 1994
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Edellä käsiteltyjen vertailu-ulottuvuuksien lisäksi haluaisin tuoda esiin myös muita tekijöitä, jotka

ovat merkityksellisiä ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa koskevassa määrittelyssä. Kyse on tarkemmin

ilmaistuna niistä olosuhteista, joissa poliittinen johto määrittelee uudelleen ulko- ja

turvallisuuspoliittista linjaa. Kansakunnan suunnan muuttaminen ei ole mitenkään helppo tehtävä,

sillä olosuhteet ovat muuttuneet dramaattisesti niistä ajoista, jolloin Paasikivi ja Kekkonen koulivat

kansaa uusien ajattelumallien ja toimintatapojen tielle. Ratkaisevana erona aikaisempaan on, että

esimerkiksi pääministerin ja muun poliittisen johdon ei ole yhtä helppo saada kansakuntaa

puolelleen. Syitä tähän on monia. Kansalaiset ovat koulutetumpia ja heidän tiedonhankintakykynsä

ovat parantuneet. Tämä puolestaan tarkoittaa, että he osaavat suhtautua kriittisemmin saamaansa

tietoon. Myös tiedotusvälineiden kohdalla on tapahtunut muutoksia. Erilaiset sähköiset viestimet

ovat erittäin nopeita tiedonvälittäjiä, olipa kyse sitten kansallista tai globaaleista aiheista.

Tiedotusvälineet ottavat myös kriittisemmin kantaa ulko- ja turvallisuuspolitiikan kysymyksiin.

Lisäksi ulko- ja turvallisuuspolitiikan rakenteissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia. Politiikan

hoitamisen voidaan katsoa olevan kokonaan toisella mallilla kuin kylmän sodan aikana, jolloin

Kekkonen hallitsi suvereenisti maan ulkosuhteita, ohi valtioneuvoston ja eduskunnan. Lukija saattaa

tässä kohtaa huomauttaa Kekkosen pitkän valtakauden johtuneen Suomen ja Neuvostoliiton

välisistä erityissuhteista, joiden hoitamisessa Kekkonen oli välttämätön. Oliko todella näin?

Pelastiko yksi mies Suomen perikadolta? Myös pääministeri Paavo Lipposen kohdalla

julkisuudessa esiintyi niin hänen virkakausiensa aikana kuin niiden jälkeisinä vuosina sellaisia

puheenvuoroja, joissa Lipposta oltiin asettamassa Suomen EU-suhteissa Kekkosen kaltaiseksi

takuumieheksi. Ei siis ole mikään yllätys, että esimerkiksi EVA:n asennetutkimusten sarjan

perusteella Suomessa näyttäisi olevan tilausta vahvoille johtajille, joiden toivotaan johdattavan

kansakunta kohti yhä valoisampaa tulevaisuutta.

Pääministeri Paavo Lipposen toimintaa vuosina 1995–2003 voidaan ulko- ja turvallisuuspolitiikan

kohdalla kutsua muutosjohtamiseksi. Sen keskeisenä pyrkimyksenä oli muuttaa vakiintuneita

käsityksiä Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan perusteista. Muutosjohtajuus voidaan oman

näkemykseni mukaan nähdä sosiaalisen todellisuuden muokkausprojektina, jonka tavoitteena oli

saada ihmiset ymmärtämään Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan toimintakenttä erilaisena kuin

aiempina vuosikymmeninä. Kyse oli muuttuneesta maailmasta ja sen vaatimuksista, jotka olivat

pääministeri Paavo Lipposen mukaan ehdottomia ja siksi myös suomalaisten tuli niihin sopeutua.
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