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Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikka venä-
läisessä valtionmediassa 
Venäläinen valtionmedia uutisoi Suomesta tavalla, joka sopii 

Venäjän valtion strategisiin intresseihin. Uutisoinnissa tuo-

daan korostuneesti esille, että Suomen ja EU-politiikan välillä 

on ristiriitoja. Lisäksi Suomen liikkumavaraa ulko- ja turval-

lisuuspoliittisissa kysymyksissä pyritään kaventamaan.  

 

Venäläinen valtionmedia palvelee strategisia in-

tressejä 

Venäjän valtion ohjaava ote venäläisestä mediasta on vahva. 

Ohjaus vahvistuu entisestään vuoden 2016 alusta, jolloin tulee 

voimaan lokakuussa 2014 vahvistettu laki, joka sallii mediayhti-

öissä korkeintaan 20 prosentin ulkomaisen omistusosuuden aikai-

semman 50 prosentin sijaan.1 Sananvapaus Venäjällä on useiden 

arvioiden mukaan heikko. Toimittajat ilman rajoja -järjestön 

mukaan Venäjä oli vuonna 2014 lehdistön sananvapausindeksi-

listalla sijalla 148/180.2 

Venäjän valtamediaa käytetään sekä sisä- että ulkopoliittisiin 

tarkoituksiin. Venäjän joukkotiedotusvälineissä käytetään usein 

länsimaisten poliitikkojen lausuntoja oman politiikan ja perus-

viestin tukemiseen. Tähän tarkoitukseen Venäjän media poimii 

valikoiden uutisia useista länsimaista, eivätkä suomalaisten polii-

tikkojen lausunnot ja kannat eivät ole muihin maihin verrattuna, 

Suomen kansainvälinen painoarvo ja lähialuemerkitys huomioi-

den, korostetusti esillä.  

Mikäli Suomessa annettu lausunto tai julkaistu uutinen sopii Ve-

näjän omaan perusviestiin, se uutisoidaan Venäjän valtamediois-

sa yleensä nopeasti. 

Suomi ja EU-politiikka 

Uutisia ei pääsääntöisesti vääristellä, mutta jossain tapauksissa 

laajemmista lausunnoista poimitaan uutisoitavaksi ainoastaan 

omaa perusviestiä tukevia kohtia. Jossain tapauksissa annettu 

lausunto sopii sellaisenaan käytettäväksi Venäjän mediassa.  

Esimerkkejä tällaisesta median käytöstä voidaan nähdä muun 

muassa siinä, miten Venäjän mediassa pyritään osoittamaan Eu-

roopan unionin hajanaisuutta erityisesti Venäjän vastaisissa pa-

kotteissa. ”Eurooppaan on muodostunut vähintään seitsemän 

maan blokki, joka on haluton hyväksymään Venäjän vastaiset 

pakotteet.  Näiden maiden joukossa ovat Italia, Kreikka, Kypros, 

Espanja, Itävalta, Unkari ja Slovakia. Tähän ryhmään saattavat 

liittyä myös Tšekki ja Suomi”.3 Uutisoinnilla halutaan luoda 

mielikuva, että Euroopan unionissa on paljon Venäjän vastaisia 

pakotteita vastustavia maita. 

 

                                                           
1 Muutoksista lakiin Venäjän joukkotiedotusvälineistä, 14.10.2014 
http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3656474, 10.4.2015 

2 World Press Freedom Index 2014, http://rsf.org/index2014/en-

index2014.php, 10.4.2015 
3 Natsionalnaja Sluzhba Novostei, EU:n kokous: Eurooppa jakaantuu, 

Venäjä valpastuu 18.3.2015, http://nsn.fm/in-the-world/sammit-es-
evropa-raskololas-rossiya-nastorozhilas-.php?sphrase_id=17379, 

10.4.2015 

Pakotteet 

Uutisessa ”Suomi tuomitsee Tuskin lausunnon Venäjän vastais-

ten pakotteiden tiukentamisesta”4 viitataan suomalaiseen ministe-

riin, jonka mukaan suuri osa EU:n jäsenmaista on kategorisesti 

Venäjä-pakotteita vastaan.  

Venäjä pyrkii tunnistamaan ne EU-maat, joissa pakotteiden kan-

sallinen vastustus on suurinta. Näihin maihin pyritään vaikutta-

maan kahdenvälisillä, kyseistä EU-maata hyödyttävillä yhteis-

työaloitteilla. Sen tarkoituksena on luoda lisää hajanaisuutta Eu-

roopan unionissa ja näin saada Venäjän-vastaiset pakotteet puret-

tua. Vaikutusta pyritään vahvistamaan median uutisoinnilla ja sen 

luomilla mielikuvilla.  

Euroopan unionin hajanaisuus 

Suomen ja Unkarin ydinvoimaratkaisuja on käytetty esimerkkei-

nä siitä, että EU ei ole yhtenäinen ja että on olemassa maita, jotka 

eivät välitä yhteisestä pakoterintamasta. ”Pakotteisiin ei menty 

mukaan”5 sekä ”Suomi näytti, että Venäjä-kumppanuuden edut 

ylittävät sanktiot”.6 Uutisissa Suomen kerrotaan olevan ensim-

mäinen EU-maa, joka Venäjän-vastaisten pakotteiden voimaantu-

lon jälkeen tekee suuren investointiprojektin Venäjän kanssa. 

Uutisoinnissa viitattiin myös Mannerheimiin, joka ei uutisen 

sanoin välittänyt politiikasta, vaan oman kansan edusta. Näin siis 

toimivat myös Suomen pääministeri ja monet muut ministerit 

valitessaan venäläisen ydinvoimalan. 

EU:n epäyhtenäisyyttä voidaan osoittaa myös uutisoinnilla 

”Suomalaiset nuoret polttivat julkisesti EU-lipun”.7 Uutisen mu-

kaan euroskeptikkojen määrä Suomessa on tuntuvassa kasvussa, 

ja maahan on syntynyt kansanliike, joka ajaa Suomen pikaista 

eroa EU:sta, eurosta luopumista sekä lähentymistä Venäjään. 

Tällaisilla uutisilla ei haluta osoittaa ainoastaan EU:n epäyhtenäi-

syyttä, vaan myös että osa EU-maista haluaa lähentyä Venäjää. 

Venäläisturismi ja talous  

Uutisoinnissa ilmaistaan Suomen talouden ja turismin kärsivän 

Venäjän vastaisista pakotteista, jolloin lukijalle loogisena ratkai-

suna tarjoutuu pakotteiden purkaminen. Suomeen suuntautuva 

turismi on Suomeen liittyvien uutisten kestoaiheita, ja yksi tyy-

pillisimmistä teemoista, jonka avulla Suomen taloutta käsitellään. 

Esimerkkinä Pietarin ammattiliittojen humanistisen yliopiston 

rehtorin kirjoitus ”Miksi pietarilaiset lakkaavat pian matkusta-

masta Suomeen?”8, jossa todetaan, että on syytä olettaa Karjalan 

                                                           
4 Rossijskaja Gazeta, Suomi tuomitsee Tuskin lausunnon Venäjän vastais-

ten pakotteiden tiukentamisesta 17.3.2015, 

http://www.rg.ru/2015/03/17/finlandia-site-anons.html, 10.4.2015 
5 Rossijskaja Gazeta, Pakotteisiin ei menty mukaan 22.9.2014, 

http://www.rg.ru/2014/09/22/rosatom.html, 10.4.2015 
6 Ria Novosti, Suomi näytti, että venäjäkumppanuuden edut ylittävät 
sanktiot 5.12.2014, http://ria.ru/world/20141205/1036867118.html, 

10.4.2015 
7 Rossijskaja Gazeta, Suomalaiset nuoret polttivat julkisesti EU-lipun 
22.2.2015, http://www.rg.ru/2015/02/22/flag-site-anons.html, 10.4.2015 
8 Komsomolskaja Pravda, Aleksandr Zapesotski: Miksi pietarilaiset lak-
kaavat pian matkustamasta Suomeen? 1.4.2015, 

http://www.spb.kp.ru/daily/26360/3242558/, 14.4.2015 
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kannaksella apposen auki olevan rajan sulkeutuvan pian Venäjän 

puolelta, ja taloussuhteiden sekä matkailun kuihtuvan olematto-

miin. Uutisessa ”Suomi saattaa tarvita apua Venäjältä tulevien 

matkailijoiden kaikottua”9 todetaan, että Kaakkois-Suomi voi 

ajautua taloudellisiin vaikeuksiin ja tuen tarpeeseen venäläisturis-

tien määrän vähennettyä. 

Esimerkiksi uutisissa ”Yhdysvaltojen apulaisulkoministeri: Suo-

men talous on kärsinyt Venäjän vastapakotteista”10 ja ”Venäjän-

vastaisten pakotteiden bumerangivaikutus: Suomi ei enää kiin-

nosta yhdysvaltalaisia sijoittajia”11 kuvataan Suomen talouden 

ongelmia. Niissä Venäjän-vastaiset pakotteet kytketään Suomen 

luottoluokituksen laskuun sekä suomalaisten maataloustuottajien 

ongelmiin. Maanviljelijöiden kerrotaan valittavan, että Suomen 

hallitukselle ovat Washingtonin ja Brysselin intressit läheisempiä 

kuin oman maan taloustilanne. Näissä uutisissa ei kuitenkaan 

yleensä kerrota sitä, miksi EU-maat ovat alun perin asettaneet 

Venäjän-vastaisia pakotteita. Sen sijaan Venäjän oman talouden 

tilasta joko vaietaan, tai sitä käsitellään toisin kuin todellisuus 

antaisi aiheelliseksi. Venäjän talouden saatetaan arvioida kasva-

van pakotteista huolimatta.12 

Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiset pidäkkeet 

Esimerkkinä uutisoinnista, jossa annetusta lausunnosta poimitaan 

vain Venäjän omiin tarkoituksiin sopivat asiat, voidaan pitää 

kirjoituksia Suomen pääministerin vierailusta Berliinissä syksyllä 

2014. Tällöin Suomen valtioneuvosto julkaisi pääministerin pu-

heen otsikolla ”Pääministeri Stubb Berliinissä: Venäjä on kään-

tynyt sisäänpäin”.13 Helsingin Sanomissa vierailu uutisoitiin 

”Stubb piti Venäjästä räväkän puheen, naapuriaan ei voi valita”.14 

Venäjän mediassa pääministerin Venäjä-kritiikkiä ei uutisoitu 

lainkaan, vaan vierailu uutisoitiin otsikolla ”Nykyhallitus ei 

suunnittele Suomen Nato-jäsenyyttä”.15 Uutisessa kävi ainoas-

taan ilmi se, että Suomella ja Venäjällä on 1 300 kilometriä yh-

teistä rajaa, ja että Suomi ei ole hakeutumassa Natoon.  

Poliitikkojen lausuntoja käytetään myös sen osoittamiseen, että 

Naton laajeneminen Venäjän lähialueelle muodostaa laajemman 

turvallisuusuhkan koko Eurooppaan. ”Suomen ulkoministeri: 

Naton joukot Venäjän rajalla on huono idea”.16 Näin halutaan 

osoittaa, että Suomessa ymmärretään Naton laajenemisen aiheut-

tamat uhkat, joiden vuoksi Suomen ei ole syytä hakea Nato-

jäsenyyttä. Tähän tarkoitukseen sopivat hyvin uutiset ”Suomen 

                                                           
9 Ekonomika Segodnja, Suomi saattaa tarvita apua Venäjältä tulevien 

matkailijoiden kaikottua 27.3.2015, http://rueconomics.ru/48074-
finlyandii-mozhet-ponadobitsya-pomoshh-iz-za-poteri-turistov-rf/, 

17.4.2015 
10 Rossijskaja Gazeta, Yhdysvallat: Suomen talous on kärsinyt Venäjän 

vastapakotteista 10.10.2014, http://www.rg.ru/2014/10/10/finlandia-site-

anons.html, 10.4.2015 
11 Konsomolskaja Pravda, Venäjän-vastaisten pakotteiden bumerangivai-
kutus: Suomi ei enää kiinnosta yhdysvaltalaisia sijoittajia 19.3.2015, 

http://kompravda.eu/online/news/2004933, 10.4.2015 
12 Russia Today, Venäjän talouskehitysministeriö: Venäjän talous voi 
kasvaa vuonna 2016 lännen pakotteista huolimatta 26.12.2014, 

http://russian.rt.com/article/66479, 17.4.2015 
13 Valtioneuvoston tiedote, Pääministeri Stubb Berliinissä: Venäjä on 
kääntynyt sisäänpäin 29.9.2014, http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/statsminister-stubb-i-berlin-ryssland-har-vant-sig-inat, 

10.4.2015 
14 Helsingin Sanomat, Stubb piti Venäjästä räväkän puheen – "Naapuri-

aan ei voi valita" 29.9.2014, http://www.hs.fi/politiikka/a1411962807548, 

10.4.2015 
15 Ria Novosti, Nykyhallitus ei suunnittele Suomen Nato-jäsenyyttä 

29.9.2014, http://ria.ru/world/20140929/1026135300.html, 10.4.2015 
16 Suomen ulkoministeri: Naton joukot Venäjän rajalla on huono idea 

7.4.2015, http://ria.ru/world/20150407/1057219907.html, 10.4.2015 

johto vastustaa Nato-jäsenyyttä”17 ja ”Suomen presidentti ja ul-

koministeri ovat Nato-jäsenyyttä vastaan”.18 Venäjän valtionme-

diassa uutisoidaan usein, että enemmistö suomalaisista vastustaa 

Nato-jäsenyyttä. Näin luodaan mielikuva, että Suomi olisi itse 

asiassa lupautunut olla hakematta Nato-jäsenyyttä. Suomalaiselle 

ulko- ja turvallisuuspolitiikalle rakennetaan narratiivisia pidäk-

keitä. 

Uutisella ”Venäjän ulkoministeriö: Venäjä on huolestunut Ruot-

sin ja Suomen lähentymisestä Natoon”19 pyritään vaikuttamaan 

Suomessa kansalaisten ja poliitikkojen Nato-kantoihin. Siinä 

viitataan Venäjän ulkoministeriön lausuntoon pohjoismaiden 

puolustusministerien yhteisestä lehtikirjoituksesta, jossa puolus-

tusministerit eivät kuitenkaan ota kantaa Ruotsin tai Suomen 

mahdolliseen Nato-jäsenyyteen.20 Uutisella luodaan mielikuva, 

että Nato-jäsenyyttä kannattamalla tai jopa Naton kanssa tehtävän 

pohjoismaisen puolustusyhteistyön tarpeellisuutta sivuavalla 

kirjoittelulla saatetaan vaikuttaa kielteisesti Suomen ja Venäjän 

suhteisiin. Vastaavaa pelottelua voidaan nähdä uutisessa ”Miksi 

pietarilaiset lakkaavat pian matkustamasta Suomeen?”.21 Siinä 

todetaan, että Natoon liittyvälle Suomelle koittaisi sama kohtalo 

kuin Virolle, Latvialle ja Liettualle. Silloin Suomea odottaa kur-

juus, autioituminen ja väestöpako. 

Venäjän media kommentoi Suomen 2015 eduskuntavaaleja vaa-

lipäivänä. Juuri ennen ennakkoäänten julkistamista uutisoitiin, 

että ”Anti-Nato puolueet saavat huippupaikat Suomen eduskun-

tavaaleissa”.22 Ääntenlaskennan edetessä uutisoitiin ”Suomen 

vaaleissa Naton vastustajat voittavat”.23 Ääntenlaskennan valmis-

tuttua tilannetta kommentoi tuoreeltaan myös duuman ulkoasian-

valiokunnan puheenjohtaja Aleksei Puškov Twitterissä. Hän 

totesi, että Suomen vaaleissa voitti Nato-jäsenyyttä vastustava 

keskustapuolue, ja että sepustukset Venäjän uhkasta eivät pelot-

taneet suomalaisia. Suomen eduskuntavaalien tuloksia seurattiin 

siis tarkkaan Venäjällä. Vaalituloksilla voidaan osoittaa, että 

Venäjä ei muodosta sellaista uhkaa, jonka vuoksi kansa olisi 

äänestänyt Naton puolesta.  

                                                           
17 Peterburgski Dnevnik, Suomen johto vastustaa Nato-jäsenyyttä 

28.11.2014, http://www.spbdnevnik.ru/news/2014-11-24/rukovodstvo-

finlyandii-protiv-vstupleniya-v-nato/, 10.4.2015 
18 Russia Today, Suomen presidentti ja ulkoministeri ovat Nato-

jäsenyyttä vastaan 24.11.2014, http://russian.rt.com/article/61062, 
10.4.2015 
19 Ria Novosti, Venäjän ulkoministeriö: Venäjä on huolestunut Ruotsin ja 

Suomen lähentymisestä Natoon 12.4.2015, 
http://ria.ru/world/20150412/1058092368.html, 14.4.2015 
20 Helsingin Sanomat, Tällainen on Venäjää ärsyttänyt puolustusministe-

rien kirjoitus – HS käänsi kannanoton sanasta sanaan 12.4.2015, 
http://www.hs.fi/politiikka/a1305945930082, 17.4.2015 
21 Komsomolskaja Pravda, Aleksandr Zapesotski: Miksi pietarilaiset 

lakkaavat pian matkustamasta Suomeen? 1.4.2015, 
http://www.spb.kp.ru/daily/26360/3242558/, 14.4.2015 
22 Russia Today, Anti-NATO parties grab top spots in Finland general 

election 19.4.2015, http://rt.com/news/251065-finland-election-centre-
party/ 20.4.2015 
23 RBK, Suomen vaaleissa Naton vastustajat voittavat 19.4.2015, 
http://top.rbc.ru/politics/19/04/2015/5533f8809a79479bf88cb42a, 

20.4.2015 
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Johtopäätökset  

Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa käsitellään Venäjän me-

diassa yksipuolisesti EU- ja Nato-aiheiden kontekstissa, koska 

nämä ovat Venäjän strategisiin intresseihin vaikuttavia teemoja. 

Uutisointi rakentaa Suomelle narratiivisia pidäkkeitä, joiden tar-

koituksena on esittää Suomen turvallisuuspoliittinen liikkumava-

ra kapeampana kuin se on. Tähän tarkoitukseen sopii erityisesti 

suomalaisten Nato-suhtautumiseen ja -puheisiin liittyvä uutisoin-

ti.  

Venäläisyleisölle luodaan kuva, jossa Suomen jäsenyys Euroopan 

unionissa, sekä euroalueen kriisi, esitetään mahdollisena sisäpo-

liittisen hajaannuksen aiheena Suomessa. Tässä kertomuksessa 

Suomi esitellään vahvasti EU:n ja Venäjän välillä tasapainoileva-

na valtiona, joka todellisuudessa haluaisi hylätä yhteisen EU-

rintaman esimerkiksi talouspakoteasioissa.  

Viestin voidaan arvioida kohdistuvan venäläisyleisön lisäksi 

myös Suomeen ja muihin EU-maihin. Suomalaisten voidaan 

olettaa olevan marginaalinen kohdeyleisö. Suomea käytetään 

Venäjän valtio-omisteisissa joukkotiedotusvälineissä esimerkkinä 

maasta, joka ymmärtää todellisten etujensa löytyvän läheisistä 

kahdenvälisistä suhteista Venäjään. Kysymys on siitä, onko tämä 

mahdollisesti yritys aiheuttaa Suomeen ja Suomen EU-

politiikkaan kohdistuvaa epäluuloa Euroopan unionissa. Vastaus-

ta siihen ei saa uutisia analysoimalla. 

Suurimmilta osin uutisointi ei ole täysin valheellista, vaan vääris-

tymät ja totuudenmukaisuudesta poikkeamiset saadaan aikaan 

valikoivalla lainaamisella, epärehellisten painoarvojen antamisel-

la, ja sopivien lausuntojen hakemisella tarpeeksi korkean profiilin 

asiantuntijoilta. Samaan aikaan halutun narratiivin haastavat nä-

kökulmat jätetään uutisten ulkopuolelle, vaikka ne olisi esitetty 

samassa lauseessa kuin uutisotsikoihin päätyneet lausunnot. 

Venäjän valtionmediassa esiintyvät Suomi-uutisten teemat eivät 

sinänsä poikkea muista EU-maita koskevista uutisista. Niitä ovat 

hallinneet EU-kriittiset mielenilmaukset eri jäsenmaissa, euro-

kriisi, jäsenmaiden suhtautuminen Natoon, sekä Venäjän kokema 

Naton uhka. Suomi siis asetetaan osaksi tätä suurempaa kerto-

musta siltä osin, kuin Suomi siihen sopii. 

Liitteenä oleviin taulukoihin on kerätty esimerkkejä Venäjän 

median Suomi-uutisoinnista. 

 

Lisätietoja 
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tutkimuslaitoksen doktriiniosastolla, strategisen analyysin tutki-
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Otsikko Sisältö Osoite 

Suomalaiset nuoret polttivat 

julkisesti EU-lipun (22.2.2015) 

Euroskeptikkojen määrä Suomessa tuntuvassa kasvussa. 

Syntynyt kansanliike, joka ajaa Suomen pikaista eroa 

EU:sta, eurosta luopumista ja lähentymistä Venäjään.  

http://www.rg.ru/2015/02/22/flag-

site-anons.html 
 

Rossijskaja Gazeta (RG),Venäjän 

hallitus omistaa 100% 

Pakotteisiin ei menty mukaan 

(22.9.2014) 

Suomi (ja Unkari) tilaa ydinvoimalan Venäjältä huolimatta 

ennennäkemättömästä ulkoisesta ja sisäisestä paineesta. 

Kuten kansan edun aina edelle asettanut Mannerheim, 

Stubb ja monet muut ministerit ajattelivat Suomen kansan 

parasta. 

http://www.rg.ru/2014/09/22/rosato

m.html 

 

 

Suomi näytti, että venäjäkump-

panuuden edut ylittävät sankti-

ot (5.12.2014) 

Suomi tilaa ydinvoimalan Venäjältä. Suomi on ensimmäi-

nen EU-maa, joka venäjänvastaisten pakotteiden voimaan-

tulon jälkeen tekee suuren investointiprojektin Venäjän 

kanssa.  

http://ria.ru/world/20141205/10368

67118.html 

 

Ria Novosti, Venäjän hallitus 

omistaa 100% 

Tuomioja ei ymmärrä Venäjän 

vastaisia pakotteita ja vaikene-

mista Israelista (15.9.2014) 

Suomen ulkoministeri Erkki Tuomiojan mukaan EU:n Ve-

näjän vastaiset pakotteet luovat ennakkotapauksen mahdol-

listen pakotteiden käyttöön Israelia vastaan Palestiinan 

konfliktissa.  

http://ria.ru/world/20140915/10241

30489.html 

 

 

Suomi tuomitsee Tuskin lau-

sunnon Venäjän vastaisten 

pakotteiden tiukentamisesta 

(17.3.2015) 

Tuskin lausunto tuskin toimii Euroopan yhtenäisyyden 

eduksi eikä se auta Euroopan unionin yhtenäisen politiikan 

noudattamista, sanoi suomalainen ministeri avoimesti viita-

ten siihen, että suuri osa EU:n jäsenmaista on kategorisesti 

Venäjäpakotteita vastaan. Sitä paitsi suuri määrä maita 

kehottaa Brysseliä lopettamaan sanktiopolitiikkansa. 

http://www.rg.ru/2015/03/17/finlan

dia-site-anons.html 

 

EU voi auttaa Venäjän vasta-

pakotteista kärsimään joutunei-

ta suomalaisia maataloustuotta-

jia (19.3.2015) 

EU:n maatalouskomissaari Phil Hoganin uutisoidaan Hel-

singissä sanoneen olevansa tietoinen siitä, että hintatilanne 

ei ole kohentunut. Hoganin mukaan EU jatkaa "kehityksen 

selvittämistä" ja on valmis väliintuloon myös vuonna 2015, 

jos se käy tarpeelliseksi. Hän ei kuitenkaan kertonut, mil-

lainen ja miten mittava apu voisi tulla kyseeseen. 

http://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/1841223 

 

TASS, Venäjän hallitus omistaa 

100% 

Venäjän-vastaisten pakotteiden 

bumerangivaikutus: Suomi ei 

enää kiinnosta yhdysvaltalaisia 

sijoittajia (19.3.2015) 

Yhdysvaltalaisyhtiöiden kerrotaan vuonna 2014 investoi-

neen Suomeen vähemmän kuin vaikkapa Kreikkaa tai Itali-

aan. Vähentymä oli 135 miljoonaa euroa, ja keskeiseksi 

syyksi mainitaan pakotteet ja myös euroalueen maiden 

vaikea taloustilanne. 

http://kompravda.eu/online/news/2

004933 

 

EU:n kokous: Eurooppa ja-

kaantuu, Venäjä valpastuu 

(18.3.2015) 

Eurooppaan on muodostunut vähintään seitsemän maan 

blokki, joka on haluton hyväksymään Venäjän vastaiset 

pakotteet.  Näiden maiden joukossa ovat Italia, Kreikka, 

Kypros, Espanja, Itävalta, Unkari ja Slovakia. Tähän ryh-

mään saattavat liittyä myös Tšekki ja Suomi.  

http://nsn.fm/in-the-world/sammit-

es-evropa-raskololas-rossiya-

nastorozhilas-

.php?sphrase_id=17379 

 

Suomi saattaa tarvita apua Ve-

näjältä tulevien matkailijoiden 

kaikottua (27.3.2015) 

Suomen viranomaiset ovat huolissaan venäläisten matkaili-

joiden määrän vähenemisestä. Valtiovarainministeri Antti 

Rinteen mukaan tilanne saattaa johtaa siihen, että Kaak-

kois-Suomessa tarvitaan valtiolta lisätukea työllisyyden 

ylläpitämiseksi. 

http://rueconomics.ru/48074-

finlyandii-mozhet-ponadobitsya-

pomoshh-iz-za-poteri-turistov-rf/ 

 

Yhdysvallat: Suomen talous on 

kärsinyt Venäjän vastapakot-

teista (10.10.2014) 

Yhdysvaltojen apulaisulkoministeri Victoria Nuland toteaa, 

että Suomen talous on kärsinyt Venäjän vastapakotteista. 

Hänen mukaan Yhdysvallat on kiitollinen Suomelle soli-

daarisuuden osoituksesta. Uutisessa kerrotaan myös, että 

Suomen luottoluokitus on laskenut sekä kuvaillaan maata-

loustuottajien ongelmia. Maanviljelijät valittavat, että halli-

tukselle Washingtonin ja Brysselin intressit ovat läheisem-

piä kuin oman maan taloustilanne.  

http://www.rg.ru/2014/10/10/finlan

dia-site-anons.html 

 

 

 

 

 

Aleksandr Zapesotski: Miksi 

pietarilaiset lakkaavat pian 

matkustamasta Suomeen? 

(1.4.2015) 

Pietarin ammattiliittojen humanistisen yliopiston rehtorin 

mielestä taloussuhteet ja matkailu kuihtuvat olemattomiin. 

Suomi vedetään Natoon, Suomelle koittaa sama kohtalo 

kuin Virolle, Latvialle ja Liettualle. 

http://www.spb.kp.ru/daily/26360/

3242558/ 

 

Venäjän talouskehitysministe-

riö: Venäjän talous voi kasvaa 

vuonna 2016 lännen pakotteista 

huolimatta (26.12.2014) 

Venäjän talouskehitysministeri Aleksei Uljukaev kertoo, 

että tietyissä olosuhteissa Venäjän talous voi osoittaa kas-

vunmerkkejä jo vuonna 2016. 

 

http://russian.rt.com/article/66479 

 

Russia Today (RT), Venäjän halli-

tus omistaa 100% 
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Puolustusvoimien tutkimuslaitos on Pääesikunnan alainen sotilaslaitos, joka tuottaa monialaisesti puolustusvoimien tarvitsemia vaativia tutkimus-, kehittämis-, testa-
us- ja evaluaatiopalveluja. Tutkimuslaitoksessa yhdistyvät strategian ja operaatiotaidon, eri teknologia-alueiden ja ihmisen toimintakyvyn tutkimus. Tutkimuskatsauk-
set sisältävät yleistajuisia ja ajankohtaisia näkökulmia laitoksen osaamisalueilla. 

Taulukko 1.  Perusviestit. Suomi on heikko lenkki EU:ssa, Suomi vastustaa pakotteita, Suomi kärsii pakotteista, Suomi lähenee Venäjää 

 

Otsikko Sisältö Osoite 

Suomen presidentti ja ulkomi-

nisteri ovat Nato-jäsenyyttä 

vastaan (24.11.2014) 

Suomi ei hae Nato-jäsenyyttä, koska presidentin mukaan se 

voisi aiheuttaa Venäjällä negatiivisen reaktion. Ulkominis-

terin mukaan enemmistö Suomen kansasta vastustaa Natoa. 

http://russian.rt.com/article/61062 

 

 

Nykyhallitus ei suunnittele 

Suomen Nato-jäsenyyttä. 

(29.9.2014) 

Viitataan Stubbin lausuntoihin Berliinissä pidetyssä lehdis-

tötilaisuudessa. Itse puheesta uutisoitu vain, että Suomella 

pitkä raja Venäjän kanssa.  

http://ria.ru/world/20140929/10261

35300.html 

 

Suomen johto vastustaa Nato-

jäsenyyttä (28.11.2014) 

Suomen presidentti, pää- ja ulkoministeri vastustavat Suo-

men Nato-jäsenyyttä. Yksikään Suomen puolueista ei vaadi 

Natoon liittymistä vaalikampanjassaan.  

http://www.spbdnevnik.ru/news/20

14-11-24/rukovodstvo-finlyandii-

protiv-vstupleniya-v-nato/ 

 

Suomen ulkoministeri: Naton 

joukot Venäjän rajalla on huo-

no idea. (7.4.2015) 

Suomen ulkoministerin mukaan Naton sotilaiden tulo Suo-

men ja Venäjän rajalle voisi aiheuttaa Venäjältä vastatoi-

menpiteitä, jotka eivät olisi hyödyllisiä kenellekään. 

http://ria.ru/world/20150407/10572

19907.html 

 

Pääministeri Stubb Berliinissä: 

Venäjä on kääntynyt sisäänpäin 

(29.9.2014) 

Pääministeri Alexander Stubb on Saksan-vierailullaan ana-

lysoinut Venäjän tilannetta sekä EU:n Venäjä-suhteita. 

Stubbin mukaan Venäjä on viime aikoina kääntynyt sisään-

päin ja pikemminkin irrottautuu Euroopasta kuin lähestyy 

sitä. Pääministerin mukaan Venäjää ei voi myöskään pakot-

taa muutokseen. Stubb toivoo, että Euroopassa hoidettaisiin 

Venäjä-suhteita yhtenäisellä äänellä. 

http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-

/asset_publisher/statsminister-

stubb-i-berlin-ryssland-har-vant-

sig-inat 

Stubb piti Venäjästä räväkän 

puheen – "Naapuriaan ei voi 

valita" (29.9.2014) 

Pääministeri Alexander Stubb piti Berliinissä maanantaina 

puheen EU:n ja Suomen Venäjä-suhteista. Puheen pääviesti 

oli se, että EU:n ja Suomen Venäjä-politiikkaa on perustu-

nut väärille oletuksille, mutta että toivoa Venäjän suhteen 

ei silti saa menettää. Stubbin mukaan Venäjän aggressioi-

hin pitää suhtautua vakavasti arvoista tinkimättä ja Venäjää 

tulee arvioida kypsän älyllisesti sekä miettiä, mitä Venäjä-

suhteelta todella halutaan. 

http://www.hs.fi/politiikka/a14119

62807548 

 

Venäjän ulkoministeriö: Venäjä 

on huolestunut Ruotsin ja 

Suomen lähentymisestä Na-

toon. (12.4.2015) 

Moskova on huolestunut Suomen ja Ruotsin voimistuneesta 

lähestymisestä Natoon. Maat ovat virallisesti noudattaneet 

politiikkaa, jonka mukaisesti ei eivät ole jäseninä sotilaslii-

toissa. 

http://ria.ru/world/20150412/10580

92368.html 

 

Tällainen on Venäjää ärsyttänyt 

puolustusministerien kirjoitus – 

HS käänsi kannanoton sanasta 

sanaan (12.4.2015) 

Pohjoismaiden puolustusministerit julkaisivat viikonloppu-

na useissa sanomalehdissä yhteisen puolustuspolitiikkaa 

käsittelevän kannanoton. Yksi allekirjoittajista oli Suomen 

Carl Haglund (r), joka ei kertonut kirjoituksesta etukäteen 

esimerkiksi tasavallan presidentti Sauli Niinistölle. Sunnun-

taina Venäjän ulkoministeriö lausui, että kirjoituksessa 

kuvattu pohjoismainen puolustusyhteistyö suuntautuu sitä 

vastaan.. 

http://www.hs.fi/politiikka/a13059

45930082 

 

 

Anti-Nato puolueet saavat 

huippupaikat Suomen eduskun-

tavaaleissa (19.4.2015 klo 

19:58) 

Suomen pääministeri tunnustaa keskustapuolueen voiton. 

Nato-vastaisella keskustalla on useita vaihtoehtoja hallitus-

koalition muodostamiseksi. Vaihtoehtoina ovat Nato-

vastaiset perussuomalaiset sekä SDP. 

 

 

http://rt.com/news/251065-finland-

election-centre-party/ 

 
 

Suomen vaaleissa Naton vas-

tustajat voittavat (19.4.2015) 

Suomen eduskuntavaaleissa menestyivät puolueet, jotka 

eivät yhdy ideaan Natoon nopeasti liittymisestä. Hallitus-

neuvottelut määrittävät uuden hallituksen kohtalon. 

http://top.rbc.ru/politics/19/04/2015

/5533f8809a79479bf88cb42a 

Taulukko 2.  Perusviestit: Suomi on hyvä naapurimaa, koska Suomi ei halua Naton jäseneksi, Suomen mielestä Naton laajeneminen Venäjän lähelle olisi 

turvallisuusuhka 


