
Rahaa lobbaamiseen käytetään ainakin
miljardi euroa vuodessa.

Viime aikoina etenkin auto- ja kemian-
teollisuuden lobbarit ovat olleet kiireisiä.
Ydinenergia-alan edunajajat toimivat kuu-
lemma enemmän kulissien takaa. Ydinvoi-
ma ei ole useimmissa EU-maissa saman-
lainen itsestäänselvyys kuin Suomessa ny-
kyisin. Lobbarit käyttävät vanhoja hyväksi
havaittuja keinoja, kuten ilmaisia ”koulu-
tusmatkoja” ja tietoiskuja, meppien ja
muiden poliitikkojen käännyttämiseksi.

Aggressiivisimmat uhkailevat avainpo-
liitikkoja suoraan: Joko tehdään niin kuin
sanomme, tai suljemme tehtaat, ja työpai-
kat menevät.

Taitavimmat lobbarit ovat kuitenkin hy-
vin hienovaraisia. ”He eivät kersku saavu-
tuksillaan eivätkä näin ollen jätä myös-
kään jälkiä”, Wesselius kertoo.

Lobbauksen huonoja puolia yrittää tor-
jua myös Euroopan komission varapu-
heenjohtaja, virolainen Siim Kallas. Hän
esitteli aloitteen EU:n läpinäkyvyyden pa-
rantamiseksi toukokuussa 2006.

Toistaiseksi poliitikkojen ja yrityselä-
män välisistä suhteista on vaikea saada sel-
koa. Harva vaivautuu kertomaan, mistä
lähteestä tiedot on saatu.

”Yhdysvalloissa ja Kanadassa ollaan pal-
jon tiukempia”, Wesselius kertoo.

Tammikuussa CEO kiinnitti huomiota
toiseen ongelmaan eli asiantuntijoiden
kaksoisrooliin. Esimerkkitapaus oli enti-
nen saksalainen euroedustaja Rolf Lin-
kohr. Hän toimii nyt sekä kaupallisen
CERES-edunvalvontajärjestön johtajana
että energiakomissaari Andris Piebalgsin
erikoisneuvonantajana. CEO:n mukaan ti-
lanne voi johtaa eturistiriitaan.

Aina lobbaus ei ole kuitenkaan pahasta.
Edunvalvontajärjestöt tuottavat poliiti-

koille tärkeää tietoa, jota nämä eivät muu-
ten ehtisi hankkia. Arvostelijat vastaavat
tähän, että poliitikoille pitäisi olla varaa
järjestää puolueetonta tietoa.

Tiedon – puolueellisenkaan – välittä-
mistä ja oman edun ajamista ei demok-
raattisessa järjestelmässä voi kuitenkaan
kieltää. On poliitikon omasta arvomaail-
masta kiinni, kenen asiaa hän lopulta ajaa. 
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� Puhemies Paavo Lipponen (sd) ja kan-
sanedustaja Heidi Hautala (vihr) eivät
tunnetusti ole ylimpiä ystäviä.

Hautala pureutuu Lipposen nilkkaan ai-
na kun vain mahdollista. Lipponen ärähtää
takuuvarmasti takaisin. Muut seuraavat
kaksintaistelua henkeä pidätellen vierestä.

Ei siis ihme, jos Hautala käy Lipposen
puheet läpi täikammalla. 

Niistähän voi löytyä vaikka mitä mie-
lenkiintoista. Esimerkiksi aineksia vaali-
taisteluun.

Lipponen piipahti tammikuun puolessa-
välissä Puolassa. Puhemies johti eduskun-
nan valtuuskuntaa, joka oli kutsuttu Puo-
lan parlamentin vieraaksi. 

Matkan aikana Lipponen piti esitelmän,
jossa hän ehdotti, että Euroopassa lisättäi-
siin ydinvoiman osuutta. Ydinvoimalla
voitaisiin taistella ilmaston lämpenemistä
vastaan.

Puhe päätyi Hautalan pöydälle. Siinä ei
ole sinänsä mitään kummallista. Tärkeistä
puheista kootaan katsaukset poliitikoille ja
diplomaateille.

Hautalan mielestä Lipposen puhe oli
kuitenkin ”outo”.

”Tuntui, että puheen ideat olivat liian
konkreettisia puhemiehelle. Sävykin oli
outo. Siinä paistoi läpi edunvalvontajärjes-
tön tyyli”, Hautala kertoo.

Hautala päätti lähettää puheen hollanti-
laiselle Corporate Europe Observatorylle
tutkittavaksi. 

Amsterdamissa päämajaansa pitävä
CEO on järjestö, jonka tavoitteena on pal-
jastaa yritysmaailman ja poliittisen pää-
töksenteon näkymättömät sidokset.

CEO:n mukaan lobbarien poliitikoista
saama ote vaarantaa kansanvallan Euroo-
passa. Hautalalle CEO tuli tutuksi meppi-
aikoina.

Lipposen puhe päätyi CEO:n kreikkalai-
selle tutkijalle Yiorgos Vassalokselle.

Vassalos ei tarvinnut montaa päivää Lip-
posen puheen tutkimiseen.

”Tunnistin heti, mitä teksti muistutti”,
Vassalos kertoo Amsterdamista.

Tutkija oli perehtynyt vain vähän aikaa
aiemmin ydinvoimalobbareiden tekstei-
hin. Mukana oli myös ydinvoimateolli-
suuden edunvalvontajärjestön Foratomin
aineistoa.

”Yhteneväisyydet olivat selvät. Ei tar-
vinnut muuta kuin etsiä tarkka kohta.”

Vassalos lähetti tutkimuksensa tulokset
Helsinkiin tammikuun lopussa.

”Sain avustajalta tekstiviestin, että huh,
ei olisi uskonut, että Lipponen kopipeistaa
Foratomilta”, Hautala kertoo.

Vihreät miettivät, kuinka Lipposen leik-
kaa ja liimaa -puhetta voisi parhaiten käyt-
tää hyväksi. Ryhmäkokouksessa Hautala ja
kansanedustajakollega Johanna Sumu-
vuori päättivät sitten, että puheen johdos-
ta tehtäisiin kannanotto.

Tämän viikon maanantaina Heidi Hau-
tala kutsui lehdistön kokoon ja syytti Lip-
posta puhemiehen aseman väärinkäytöstä
ja ydinvoimateollisuuden etujen edistämi-
sestä.

Lipponen raivostui.
Puhemies järjesti tiedotustilaisuuden,

jossa hän sätti vihreitä oikein olan takaa.
Lipposen mukaan vihreät myisivät vaikka
oman äitinsä – ydinvoiman vastustamisen
– päästäkseen seuraavaan hallitukseen.

Myöhemmin tiistaina Lipponen julkisti
yksityiskohtaisen selvityksen, jossa hän
vastasi Hautalan syytöksiin.

Lipposen mukaan Puolan-puheen mate-
riaali tuli useista lähteistä, myös Forato-
milta. Puhemiehen mielestä Foratom on
kuitenkin ”asiantuntijajärjestö, jonka an-
tamat tiedot ovat vapaasti kiistettävissä”.

Puhemies jatkoi Hautalan sättimistä vie-
lä perjantaina Turun Sanomien kolumnis-
saan. Lipposen mukaan vastaavaa ”roskaa”
voi odottaa vain Hautalalta.

Lipposen Puolan-puhe ei ole hänen en-
simmäinen ydinvoimamyönteinen kan-
nanottonsa kansainvälisillä areenoilla.
Päinvastoin.

Lipposesta tuli haluttu energia- ja eten-
kin ydinvoima-alan puhuja jo pari vuotta
sitten. Taustalla oli kaksi seikkaa: Suomen
Länsi-Euroopassa poikkeuksellinen halu
rakentaa lisäydinvoimaa ja Suomen vuo-

den 2006 loppupuoliskolle ajoittunut EU-
puheenjohtajuus.

Esimerkiksi maaliskuussa 2006 Lippo-
nen vieraili Lontoossa British Nuclear
Energy Societyn tilaisuuden puhujana.

Maanantaina Lipponen sanoi, ettei pu-
hemiehen oikeutta esiintyä kansainväli-
sessä energiapolitiikassa saa kiistää. Lippo-
sen puolustajat väittävät, että on jopa Suo-
men etu, jos täkäläinen poliitikko kelpaa
alustajaksi yleiseurooppalaisiin energia-
keskusteluihin.

Vihreitä on arvosteltu myös siitä, että
Lipposen Puolan-puhe ei olisi kiinnosta-
nut, jos puhemies olisi nojannut siinä tuu-
livoimateollisuuden tai vaikkapa ympäris-
tölobbyn aineistoon.

Hautala tyrmää arvostelun.
Hänen mielestään aineiston kopioimi-

nen ei ole tyylikästä eikä sovi puhemiehen
arvolle. ”Kolmanneksi täytyy muistaa, että
ydinvoimalobbauksen volyymit ja resurs-
sit ovat erittäin suuret”, Hautala huomaut-
taa.

Ydinvoimateollisuuden edunvalvonta-
järjestö Foratom edustaa yli 800:aa yhtiö-
tä. Foratom kuvailee itseään ”sillaksi”
ydinvoimateollisuuden ja EU:n päätök-
sentekijöiden välillä. Mukana on myös
suomalainen Teollisuuden Voima eli TVO.

Jättilobbari Foratomiin verrattuna lob-
bareiden jäljittäjä CEO on pikkuruinen,
vain kuuden työntekijän järjestö. Se on
kuitenkin asiantuntijapiireissä tunnettu ja
eurooppalaisten ja amerikkalaisten laatu-
lehtien usein siteeraama.

CEO:n poliittiset juuret juontavat puna-
vihreään kansalaisjärjestötoimintaan. Jär-
jestön neuvoa-antavaan elimeen kuuluu
suomalainen kansalaisaktivisti Thomas
Wallgren, joka on tuntenut CEO:n ydin-
joukon järjestön perustamisesta lähtien.

Wallgren on maalisvaaleissa Lipposen
puolueen eli demareiden kansanedustaja-
ehdokas Helsingissä.

CEO:n perustajajäsen, lobbausta jo vuo-
sikausia tutkinut hollantilainen Erik
Wesselius ei kuitenkaan hauku Lipposta
Foratom-materiaalin takia aivan lyttyyn.

Wesseliuksen mukaan poliitikoilla on
oikeus mielipiteeseensä, niin ydinvoimas-

ta kuin muustakin. Edunvalvontajärjestö-
jen tarjoamaa materiaaliakin voi käyttää,
mutta se pitää tehdä avoimesti.

”Läpinäkyvyys on kaiken mittapuu.
Lähteet täytyy muistaa kertoa”, Wesselius
vaatii.

Täysin Lipposen puolella on sen sijaan
kokoomuslainen euroedustaja Piia-Noora
Kauppi.

Kauppia kovisteltiin vastaavasta edun-
valvontajärjestön materiaalin käytöstä ke-
väällä 2005. Kauppi oli hyödyntänyt ra-
hanpesudirektiivin muutosehdotukses-
saan finanssialan lobbaajan EPIC:n tekstejä
sanasta sanaan.

Samaan aikaan Kauppi oli europoliitik-
kojen ja rahoitusalan keskustelufoorumin
puheenjohtaja. Asia uutisoitiin touko-
kuussa 2005 The Wall Street Journal -sa-
nomalehdessä.

”Ei sellaista europarlamentaarikkoa ole-
kaan, joka ei käyttäisi hyväkseen asiantun-
tijajärjestöjä. Olen nähnyt monia vihrei-
den tekemiä muutosehdotuksia, jotka ovat
suoraan ympäristöjärjestöiltä”, Kauppi sa-
noo ja huomauttaa: ”On turha kuvitella,
että me poliitikot olisimme aivan mennen
tullen vietävissä.”

Brysselissä, eurooppalaisen lobbauksen
keskiössä, työskentelee noin 15 000 ih-
mistä, joiden tehtävä on vaikuttaa poliitik-
kojen päätöksentekoon.

Noin 70 prosenttia heistä työskentelee
yrityksille tai yritysmaailman edunval-
vontajärjestöille. Viidennes saa palkkansa
alueellisilta organisaatioilta, ja loput yrittä-
vät ajaa kansalaisjärjestöjen asiaa. 

”Mekin olemme tavallaan lobbausjärjes-
tö, koska lobbaamme lobbauksen läpinä-
kyvyyden puolesta”, Wesselius sanoo.

Viime vuonna CEO sai rahoituksensa
muun muassa libanonilaiselta HGSD-ym-
päristöjärjestöltä, brittikirkkojen Christian
Aid -hyväntekeväisyysjärjestöltä, brittiläi-
seltä Joseph Rowntree -säätiöltä sekä nais-
ten oikeuksia ajavalta Sigrid Rausing -sää-
tiöltä. 

Nimet ja summat on julkaistu CEO:n
verkkosivuilla. 

Wesseliuksella ei ole kuitenkaan CEO:n
edustajana pääsyä Euroopan parlamentin
tiloihin meppejä käännyttämään. Sinne
saa kulkuluvan vain, jos päämaja on Brys-
selissä ja jos viettää EU-elimissä tietyn mi-
nimimäärän tunteja viikossa. 

Suurille kansainvälisille yrityksille ja
edunvalvontajärjestöille tämä ei ole mi-
kään ongelma. Voimakkaimmat kaupalli-
set edunvalvontajärjestöt ovat avanneet
konttorinsa EU:n pääelimien kupeeseen.

Kuka puhuu, kun poliitikko puhuu?
Heidi Hautala käräytti Paavo Lipposen hollantilaisen CEO-järjestön avulla. Se tutkii poliitikkojen puheet, jotka kuulostavat oudosti tutuilta.
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Lain koura yltää nettiin asti 
turvattu” – ulottuu vihdoin nettiin asti.
Tätä ennen Suomessakin on vuosikausia
hyväksytty, että ihmisistä saa kirjoittaa
keskustelupalstoilla aivan mitä tahansa.

Ajankohtainen ja kuvaava esimerkki on
Susan Kurosen tapaus. Kun ennakkotie-
toja Kurosen kirjasta tiistaina julkistettiin,
internetin keskustelupalstat täyttyivät vi-
haisista nimimerkkikirjoituksista. Tuskin
kukaan uskaltaisi kirjoittaa omalla nimel-
lään vastaavia törkeyksiä. 

Osa kirjoituksista on sellaisia, että jos ne
painettaisiin lehtiin, niiden kirjoittajat ja
julkaisijat joutuisivat oikeuteen. Lehteä ei
pelastaisi edes se, että rikollinen kirjoitus
olisi sujahtanut sen palstoille vahingossa.

Tammikuussa Porvoon käräjäoikeus
tuomitsi sakot Uusimaa-lehden varapää-
toimittajalle ja Kansan Uutisten vastaavalle
toimittajalle siitä, että lehtiin oli vahingos-
sa päässyt mielipidekirjoitus, jossa pidet-
tiin juutalaisten kansanmurhaa toivottuna.

kausia. Sirnö taitaa olla ensimmäinen kan-
sanedustaja, joka on tehnyt internetkirjoi-
tuksista rikosilmoituksen.

Pari viikkoa sitten hovioikeus tuomitsi
Arvopaperi-lehden verkkosivulla rumia
kirjoittaneen miehen teollisuusjohtaja
Antti Piipon kunnian loukkaamisesta.
Päiväsakkoja tuli 300 euroa. Mies tuomit-
tiin myös korvaamaan 2 000 euroa kärsi-
myksistä Piipolle.

Hovioikeuden tuomio ja Sirnön rikosil-
moitus ovat ensimmäisiä – joskin vielä
heikkoja – signaaleja tapojen muuttumi-
sesta. Julkisuuden ihmiset eivät enää alistu
mihin tahansa kohteluun internetissä.
Mitta on tullut täyteen.

Poliisitutkinnalla ja mahdollisilla tuo-
mioilla voi olla järisyttävä vaikutus netti-
kirjoitteluun. Juhlavasti voi sanoa, että pe-
rustuslain kymmenes pykälä – ”jokaisen
yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on

S A N O J E N
TA K A N A

Sunnuntain media-
palstalla kerrotaan
ilmiöistä uutisten ja
otsikoiden takana.

asiantuntevaa ja kiivastakin, mutta pysy-
nyt hyvin aisoissa. Vain muutamia nimi-
merkkikirjoituksia on pitänyt palauttaa.

Pitkiä keskusteluja on käyty sellaisista
aiheista kuin Nato-jäsenyys, ilmaston-
muutos, perustulo, Suomen teollisuuden
tulevaisuus, ydinvoima ja Venäjän-suh-
teet. Tämän viikonlopun keskustelunaihe
on, miten pääsemme öljyriippuvuudesta.

Ihan kaikki aiheet eivät innosta kerto-
maan mielipiteitä omalla nimellään. Blogi-
ni takia kävin Susan Kurosen kirjan kan-
sien infossakin. Tarkoitus oli virittää kes-
kustelua Kurosen kirjasta, mutta se kiin-
nosti blogini kirjoittajia hyvin vähän. 

”Voitaisiinko puhua välillä jostain
muusta – vaikka säästä”, Nina Suomalai-
nen toivoi. 

Toteutan toiveen.
Unto Hämäläinen

� Kirjoittaja on Kuukausiliitteen toimittaja.

misessa on selvä laatuero. Jos kirjoittaa ni-
mellä, vastaa sanoistaan. Nimimerkillä voi
ampua puskasta. Eduskuntavaaleissa on
2 000 ehdokasta kilpailemassa 200 paikas-
ta. On vaara, että keskustelupalstaa käyte-
tään väärin.

Kirjoittajan nimen vaatiminen oli uhka-
rohkea kokeilu, joka olisi voinut päättyä
nolosti. Nettikulttuuria tuntevat varoitti-
vat, että kommenttipalstani voisi kuihtua.
Nimimerkkikirjoittaminen kuuluu netti-
kulttuuriin, opastettiin. Politiikkaa tunte-
vat pelottelivat, että palstani täyttyisi eh-
dokkaiden propagandakirjoituksista.

Jo nyt uskallan sanoa, että kova tavoit-
teeni – yli tuhat kirjoitusta kymmenen
viikon aikana – saavutetaan. Blogini kom-
menttipalstalla on kuukauden aikana jul-
kaistu yli 600 kirjoitusta.

Blogilla on jo muutamia tuhansia uskol-
lisia lukijoita. Keskustelu on vilkasta,

Nettikirjoittelusta langetettujen tuo-
mioiden jälkeen varsinkin suuret viesti-
met joutuvat punnitsemaan, mitä kaikkea
niiden kannattaa nettisivujensa keskuste-
lupalstoilla julkaista. Myös nimimerkkikir-
joittajien on pakko ottaa huomioon, että
poliisi voi kaivaa kirjoittajan nimen esiin.

Itse jouduin pohtimaan nimimerkillä
kirjoittamista, kun päätin avata tammi-
kuun alussa Helsingin Sanomien nettisi-
vulla eduskuntavaaliaiheisen blogin.

Pidin viime vuoden presidentinvaaleissa
samanlaista blogia, jonka keskustelupals-
talle sai kirjoittaa nimellä tai nimimerkillä.
Viiden kuukauden aikana keskustelupals-
talla julkaistiin 3 900 kirjoitusta, jotka
luin ja tarkistin ennen julkaisemista.

Pitkän harkinnan jälkeen päätin, että
uudessa blogissani voi kirjoittaa vain
omalla nimellä. Olin tullut siihen tulok-
seen, että nimellä ja nimimerkillä kirjoitta-

� Tamperelainen kansanedustaja Minna
Sirnö (vas) teki tammikuussa rikosilmoi-
tuksen loukkaavasta nettikirjoituksesta.
Tampereen poliisi on siirtänyt asian kes-
kusrikospoliisin tutkittavaksi. 

Sirnön poliisille osoittama aineisto on
kuvottavaa luettavaa. Internetissä yllyte-
tään miehiä raiskaamaan Sirnö ja ylläpide-
tään hänen nimissään blogia eli nettipäivä-
kirjaa, jota Sirnö ei suinkaan itse kirjoita.

Nimimerkkien takana Sirnöä – ja monia
muita poliitikkoja – on kiusattu jo vuosi-

lipponen

Puhe Varsovassa 
15. 1. 2007:
”Puuttuvan sähkön-
tuotantokapasitee-
tin korvaaminen ja
sähköntarpeen en-
nustetun kasvun tyy-
dyttäminen samalla
kun säilytetään
ydinvoiman nykyi-
nen osuus, vaatii,
että on rakennettava
3000 MW [mega-
wattia] uutta ydin-
voimaa joka vuosi
vuoteen 2030 asti.”

Puhe Varsovassa
15. 1. 2007:
”Osana prosessia,
jossa luodaan Eu-
rooppa-neuvoston
kevään 2007 huip-
pukokouksen toi-
mintaohjelma, on
olennaista jatkaa si-
dosryhmien konsul-
taatioita. Tätä tar-
koitusta varten Eu-
roopan parlamentin
komissiolle tekemä
ehdotus Euroopan
ydinvoimafoorumin
perustamisesta on
hyvä idea.”

foratom

Kannanotto
20. 9. 2006:
”Puuttuvan sähkön-
tuotantokapasitee-
tin korvaaminen ja
sähköntarpeen
ennustetun kasvun
tyydyttäminen sa-
malla kun säilyte-
tään ydinvoiman
nykyinen osuus,
vaatii, että on ra-
kennettava 3 GW
ydinvoimaa vuodes-
sa vuoteen 2030
asti.”

Kannanotto
10. 1. 2007: 
”Osana prosessia,
jossa luodaan
toimintaohjelma,
on olennaista
jatkaa sidos-
ryhmien konsul-
taatioita, ja tässä
tarkoituksessa
Euroopan parla-
mentin jäsenet ja
ydinvoimateolli-
suus ovat ehdotta-
neet EY:lle Euroo-
pan ydinvoimafoo-
rumin perus-
tamista.”

Lipponen puhui
lobbarin sanoin

Heidi Hautalan mukaan Lipposen puhe oli ”outo”. Hollantilaisen CEO:n tutkija Yiorgos Vassalos löysi yhtäläisyyksiä Lipposen puheesta ja ydinvoimalobbareiden teksteistä. Paavo Lipposen mukaan Hautala puhuu ”roskaa”. 
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