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Esipuhe

Tämän kirjan tarkoituksena on saattaa yhteen niitä lukuisia kirjoituksia, joita olen 
kirjoittanut useissa eri lehdissä ympäri Suomea Euroopan parlamenttikauteni 
aikana. 

Kirjoituksissani olen pyrkinyt ajankohtaisuuteen sekä keskustelemaan 
Euroopan unionin politiikasta laajemmin. Suomalaisessa poliittisessa 
keskustelukulttuurissa puuttuu uskallus keskustella EU-asioista. EU-politiikan ei 
tule olla tabu, josta vaietaan tai pelätään puhua. Tämä korostuu etenkin näin 
Eurooppaa koettelevien moninaisten ja moniulotteisten kriisien aikana.

Olen jakanut kirjan kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa on koottu 
sanomalehdissä julkaistuja kirjoituksiani teemoittain eri aihekokonaisuuksien alle. 
Sisämarkkinoista ja kuluttajiensuojasta puhuttaessa olen pyrkinyt kirjoituksissani 
keskustelemaan ja välittämään tietoa niistä akuuteista ajankohtaisista aiheista, 
joista Euroopan sydämessä on keskusteltu ja joista olen itse ollut valiokuntatyössäni 
päättämässä. Kulttuuri, nuoriso ja koulutus ovat minulle tärkeitä aiheita, ja olen 
työssäni Euroopan parlamentin kulttuuri ja koulutusvaliokunnassa pyrkinyt 
tuomaan suomalaisten näkökulmia ja tarpeita esille. Ulkopolitiikasta sekä 
ihmisoikeuksista Euroopan unionin jäsenmaissa sekä kolmansissa maissa olen 
puhunut ja kirjoittanut säännöllisesti osana parlamenttityötäni. Euroopan 
parlamentin työnjaon myötä ihmisoikeuksia ja ulkopolitiikkaa käsitellään useissa 
eri valiokunnissa sekä Strasbourgin täysistunnossa. Kirjan toinen osa katsoo 
tulevaan ja antaa aineksia visiolle tulevaisuuden Euroopasta. Eurooppaa viime 
vuosina koetelleet kriisit ovat saaneet runsaasti palstatilaa myös suomalaisessa 
lehdistössä. Siksi olen koonnut tähän kirjaan kirjoituksia, joissa käsittelen talouden 
kriisiä ja eurokriisiä. 

Toivon, että kirjani haastaa ajattelemaan, millaisen Euroopan me yksilönä, 
kansakuntana sekä EU-kansalaisina haluamme luoda.
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S I S Ä M A R K K I N A T  J A  K U L U T T A J A N S U O J A

Turvallisia tuotteita ja eurooppalaista kuluttajansuojaa

Vaikka eurooppalaisten kuluttajien suoja ja oikeudet ovat erilaisia esimerkiksi 
Suomessa ja Slovakiassa, siitä huolimatta tavaroita ostetaan yhä enemmän 
Internetin kautta ja yritykset toimivat eurooppalaisilla kotimarkkinoilla ilman 
kansallisia rajoja. Tästä syystä työni Euroopan parlamentin Sisämarkkina- ja 
kuluttajavaliokunnassa (IMCO) on sekä haasteellista että tärkeää.

Kuluttajansuojadirektiivin uudistuksen yhteydessä EU:n jäsenmaiden kesken 
käytiin osin välillä kiivastakin keskustelua siitä, miten ja millä tasolla kuluttajien 
o ikeuks ia tu l i s i yh tenä i s tää . Tähän samaan problemat i ikkaan 
valiokuntakeskusteluissa palataan yhä uudelleen ja yhä udelleen. 
Sisämarkkinoiden toiminnan kannalta yksi keskeinen kysymys onkin, miten 
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yritysten toimintaa ja rajat ylittävää kauppaa helpotettaisiin siten, etteivät 
kuluttajat joudu uudistusten maksumiehiksi.

Yksittäisistä kuluttajansuojaan liittyvistä asioista IMCO-valiokunta käsittelee 
esimerkiksi tuotteiden turvallisuuteen liittyviä tekijöitä. Pidän näitä kysymyksiä 
erittäin tärkeinä, sillä meidän on voitava luottaa hankkimiemme tavaroiden 
laatuun, turvallisuuteen ja kestävyyteen.

Valiokunta on jo tällä kaudella hyväksynyt esimerkiksi EU:n kuluttajapoliittisen 
ohjelman, paljon keskustelua herättäneen palveludirektiivin, käsitellyt 
online-rahapelejä ja matkapuheluiden verkkovierailumaksuja. Tilanteet vaihtuvat, 
toimintaympäristö muuttuu ja esityslistalle tulee jatkuvasti uusia asioita. Kaikessa 
toiminnassani tavoitteenani on edistää kuluttajien ja kansalaisten oikeuksia ja etua.
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Y R I T T Ä J Y Y S ,  I N N O VA A T I O T  J A  S I S Ä M A R K K I N A T

Globaalit haasteet edellyttävät panostusta tiede- ja 
innovaatiopolitiikkaan

Yksi Euroopan talouspolitiikan tärkeimmistä tavoitteista on sisämarkkinoiden 
toiminnan kehittäminen.  Tavoitteena on harmonisoida sisämarkkinoita vuoteen 
2013 mennessä. Komission mukaan toimivat sisämarkkinat ovat toimivan 
talouden elinehto, sillä EU:n 27 nykyisen jäsenmaan lähes 500 miljoonan 
kuluttajan kulutuksen osuus on lähes 60 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. 

Huhtikuussa 2011 esitelty uusi sisämarkkinapaketti on yksi esimerkki 
sisämarkkinoiden vahvistamisesta. Paketti sisältää 12 erilaista ja eritasoista 
toimenpidettä. Sisämarkkinoihin liittyvien toimenpiteiden avulla pyritään 
lisäämään työpaikkoja ja edistämään tätä kautta työllisyyttä sekä yhteiskunnan 
hyvinvointia. 

Verotuloja jäsenmaat tulevatkin tarvitsemaan. Tuoreen Eurostatin tutkimuksen 
mukaan jäsenvaltioissa yli 65-vuotiaiden osuus kasvaa 50 vuodessa jopa 30 
prosenttiin ja yli 80-vuotiaiden osuuden peräti 12 prosenttiin. Täten on selvää, 
että esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalveluilla ja näiden palveluiden kehittämiseen 
liittyvillä innovaatioilla olisi kysyntää myös jatkossa.

Globaalisti EU:lla on vastassaan useita raskaan sarjan kilpailijoita, kuten Kiina ja 
Intia. Näiden molempien maiden sisämarkkinat muodostuvat yli 2,3 miljardista 
kuluttajasta. Vaikka Kiinassa ja Intiassa maissa on edelleen esimerkiksi köyhyyteen 
ja ympäristön tilaan liittyviä vakavia ongelmia, molemmat maat ovat usein 
mittarein merkittäviä kansainvälisiä toimijoita.

Uusien talousmaiden aseman vahvistuminen ei kuitenkaan ole perustunut vain 
suureen väestöreserviin ja onnellisiin sattumiin. Esimerkiksi Kiina on investoinut 
viime vuosina yhä enemmän koulutukseen ja tutkimus- ja kehitystoimintaan. 
Tekesin mukaan vuonna 2006 tutkimus- ja kehitystoiminnan osuus Kiinan 
bruttokansantuotteesta oli noin 1,4 prosenttia, mikä on 20 prosenttia korkeampia 
vuoteen 2005 verrattuna. Kiinan tavoitteena on nostaa rahoitus 2,5 prosenttiin 
vuoteen 2020 mennessä. Vertailuna todettakoon, että Tutkimus- ja 
innovaationeuvoston arvion mukaan julkisen tutkimus- ja kehitysrahoituksen osuus 
tulee olemaan Suomessa noin 1,1 prosentin luokkaa kuluvana vuonna.
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Väestön vanhenemiseen liittyvien ennusteiden sekä nousevien talousmaiden 
toimien tulisi vaikuttaa myös Suomen hallituksen toimiin. Jos Suomi todella 
haluaa olla vakavasti otettava tekijä niin EU:n sisämarkkinoilla kuin globaaleillakin 
kentillä, uuden hallitusohjelman visioinnit Suomen tieteen nostamisesta uuteen 
nousuun eivät toteudu ilman tutkimus- ja kehitystoiminnalle osoitettuja resursseja.

Hienolta kuulostavat visioinnit maamme nostamisesta ”ympäristöteknologian 
ykkösmaaksi” tai kehittämisestä ”hiilineutraaliksi yhteiskunnaksi” jäävät vain 
sanahelinäksi, jos toimenpiteiden uskotaan toteutuvan hallinnollisilla toimilla ja 
rahoituksen leikkaamisella. Tiedeyhteisöjen sisällä on vaikea ymmärtää, miten 
tutkimuslaitosten niputtamisella ja resurssien leikkaamisella nostetaan tieteen 
tasoa. Hallituksen lupaamilla keinoilla kun tieteen tasoa on vaikeaa saada 
pysymään edes nykyisellään. 

Hallitusohjelmassa tiede nähdään osana elinkeinoelämän tutkimus- kehittämis- ja 
innovaatiotoimintaa. Toki tieteen tulee hyödyttää elinkeinoelämää, mutta mitä 
hallitus aikoo tehdä sellaisille tieteen aloille, jotka eivät kiinnosta 
kvartaalitaloudessa elävää elinkeinoelämää. Esimerkiksi Kiinan, Intian ja muiden 
nousevien talousmahtien kielten, kulttuurien, historian ja politiikan osaamiseen 
olisi panostettava voimakkaasti juuri nyt, muuten juna menee menojaan.

UP-kolumni 11.7.2011
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Y R I T T Ä J Y Y S ,  I N N O VA A T I O T  J A  S I S Ä M A R K K I N A T

Pätevä henkilöstö innovaatioiden edellytys

Ilman uusia ideoita yritykset kuihtuvat ja työpaikat katoavat. Euroopan komissio 
julkaisi äskettäin uusimman kaupan alan T&K-investointisuuntauksia käsittelevän 
tutkimuksensa. Tähän neljättä kertaa toteutettuun tutkimukseen osallistui 205 
yritystä. Nämä yritykset edustivat huomattavaa osaa eurooppalaisten yritysten 
tutkimus- ja kehitysinvestoinneista lähes 40 miljardin euron investoinneillaan.

Tulosten mukaan noin 27 prosenttia yritysten vuosimyynnistä muodostui 
viimeisten kolmen vuoden aikana markkinoille tulleista uusista tuotteista. Yritysten 
mukaan pätevän henkilöstön saatavuuden lisäksi valtioiden tarjoamat tuet, kuten 
avustukset ja verotukseen liittyvät kannustimet, edesauttoivat yritysten innovointia. 
Lisäksi yritykset pitivät tärkeänä muun muassa korkeakoulujen kanssa tehtävää 
yhteistyötä.

Tulokset konkretisoivat hyvin sen, että innovaatiot ovat tärkeitä yrityksen 
menestymisen kannalta. Yritysten kaupallisen menestyksen lisäksi innovaatiot 
lisäävät työllisyyttä tuottamalla uusia työpaikkoja. Uudet tuotteet eivät kuitenkaan 
päädy markkinoille sattumalta, vaan niiden taustalla on usein vuosia jatkunut 
pitkäjänteinen asiantuntijoiden tekemä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotyö.

Yritysten mielipiteet vahvistavat sen, että innovaatiopolitiikka on väistämättä 
kytköksissä kansalliseen tiede- ja koulutuspolitiikkaan. Nykyisen hallitusohjelman 
tiede- ja innovaatiopolitiikka kaipaakin pikaisesti konkretisointia sekä strategisia 
valintoja sen suhteen, millaisten innovaatioiden syntyä haluamme olla tukemassa 
ja millaisia innovaatioita maamme tarvitsee.
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Y R I T T Ä J Y Y S ,  I N N O VA A T I O T  J A  S I S Ä M A R K K I N A T

Ikääntyvien naisten työllisyyttä edistettävä

Iäkkäiden naisten asema työmarkkinoilla ei ole helppo. Sukupuoleen ja ikään 
perustuvan syrjinnän lisäksi he ovat työmarkkinoilla heikommassa asemassa 
sukupuolelleen tunnusomaisten työurien vuoksi. Osa-aikatöiden lisäksi naisilla on 
usein edelleen miehiä hitaammin edistyvä ja lyhyempi työura sekä alhaisempi 
tulotaso.

Euroopan parlamentti käsitteli syyskuussa 2012 eläkeikää lähestyvien naisten 
tilannetta. Mietinnön taustalla on huoli siitä, että korkea köyhyys- ja 
työttömyystaso uhkaavat yli 50-vuotiaita naisia. Etenkin leskien sekä yksinäisten 
ikääntyvien naisten on todettu olevan alttiita köyhyydelle, eristyneisyydelle sekä 
sosiaaliselle syrjäytyneisyydelle. Nämä vaikeudet koskettavat kaikkia EU:n 
jäsen-maita, sillä iäkkäiden naisten osuus väestöstä on Euroopassa maailman 
korkein.

Myöskään tasa-arvoisena pidetyssä Suomessa naisten ja miesten euro eivät ole 
edelleenkään samanarvoisia. Tuntuukin oudolta, että esimerkiksi hallitusohjelma 
antaa hiljaisen hyväksynnän naisten ja miesten välisille palkkaeroille tavoitellessaan 
vain enintään 15 prosentin palkkaeroja vuoteen 2015 mennessä. Jos kannatamme 
tasa-arvoa, niin eikö tavoitteena pitäisi olla sukupuolten välisten palkkakuilun 
poistaminen kokonaan? 

Alhaisemman tulotason lisäksi eläkeikää lähestyvien naisten syrjäytymisvaaraa 
lisää ikäsyrjintä. Yli 50-vuotiaiden naisten on todettu joutuvan ikäsyrjinnän 
kohteeksi työelämässä muita ikäryhmiä useammin. Syrjinnän syinä ovat usein 
puutteelliset koulutusmahdollisuudet sekä vanhentuneet taidot. Tietojen ja taitojen 
puute ei estä vain työllistymistä, vaan ne saattavat aiheuttaa myös työtovereiden 
harjoittamaa ikäsyrjintää, työpaikkakiusaamista.

Hallituksen ei tulisi kohdistaa työmarkkinapoliittisia toimia vain aktiivi-iässä 
olevalle väestölle. Nuorten työllistymisen lisäksi hallituksen tulisi kantaa huolta 
myös ikääntyvien naisten työurien jatkumisesta ja töissä jaksamisessa. Sukupolvien 
ja sukupuolten välisellä solidaarisuudella olisi kysyntää myös työmarkkinoilla.

6

Demokraatti 17.9.2011



Y R I T T Ä J Y Y S ,  I N N O VA A T I O T  J A  S I S Ä M A R K K I N A T

Kun epätyypillisestä työsuhteesta uhkaa tulla 
tyypillinen

Joidenkin arvioiden mukaan määräaikaisena tai vuokratyössä työskentelee nykyisin 
jopa kolmannes palkansaajista. Näiden epätyypillisten työsuhteiden määrä näyttää 
kasvavan myös julkisella sektorilla, kun kunnat näyttävät olevan aiempaa haluk-
kaampia jakamaan riskiä ja ulkoistamaan toimintojaan. 

Vuokratyöläisten asemaa käsitellään usein myönteisessä valossa. Esimerkiksi äsk-
ettäin julkaistun arvo- ja asennetutkimuksen mukaan suuri osa korkeasti koulute-
tuista alle 30-vuotiasta nuorista pitää työn kiinnostavuutta tärkeämpänä tekijänä 
kuin tulotasoa tai turvallisuutta. Pikaisesti luettuna uutinen vaikuttaa hyvältä. Nuo-
rilla työntekijöillä on mahdollisuus tehdä tärkeäksi kokemaansa työtä eikä työnanta-
jien tarvitse kantaa syyllisyyttä pätkätöiden tarjoamisesta.

Kolikolla on kuitenkin kääntöpuolensa. Työn ulkoistaminen alihankinnan ja vuok-
ratyön muodossa merkitsee usein epäpätevän työvoiman palkkaamista. Työnte-
kijän näkökulmasta pätkätöiden kielteisiin puoliin kuuluvat väistämättä myös 
töiden väliaikaisuus ja epävarmuus, jotka osaltaan vaikeuttavat tulevaisuuden suun-
nittelua. Pysyvän työsuhteen arvostus nousee yleensä viimeistään siinä vaiheessa, 
kun perheen perustaminen ja lasten hankinta tulevat ajankohtaisiksi. 

Myös Tilastokeskuksen vuonna 2010 julkaisema työvoimatutkimus tarjoaa toisen-
laisen todellisuuden pätkätöistä. Tulosten mukaan 68 prosenttia suomalaisista pal-
kansaajista oli määräaikaisessa työssä siksi, ettei vakituista työtä ollut tarjolla. Ei 
siis aivan omasta halustaan. 

Vuokratyöhön liittyvät ongelmat eivät ole vain kansallisia, vaan ne koskettavat 
koko Eurooppaa. Euroopan parlamentissa asiaan on puututtu esimerkiksi työter-
veyttä ja työturvallisuutta käsittelevässä mietinnössä sekä EU:n vuokratyödirek-
tiivissä. Mietinnössä kannetaan huolta muun muassa perehdytyksen puutteesta, 
joka usein altistaa vuokratyöläiset erilaisille vaaroille. Kantavana ajatuksena on, et-
tei työturvallisuuden taso voi riippua työntekijän asemasta tai työsuhteen pituude-
sta. Direktiivissä puolestaan olennaisinta on vaatimus yhdenvertaisesta kohtelusta. 
Direktiivin mukaan yrityksen vuokratyöntekijöiden työaika, lomat, tauot, palkka ja 

7



työolot eivät saa olla erilaiset kuin yrityksen varsinaisilla työntekijöillä. Kauniita 
ajatuksia.

Ainakin paperilla EU:n toimet vaikuttavat siis hyviltä ja kansallista lainsäädäntöä 
täydentäviltä. Paperille kirjatut mielipiteet ja päätökset ovat kuitenkin turhia, ellei 
niitä oteta aidosti käyttöön ja ellei niiden avulla pyritä aidosti parantamaan 
työelämää ja työntekijöiden asemaa. Esimerkiksi vuokratyödirektiivin heikkoutena 
on se, että säännöistä voidaan poiketa työehtosopimuksilla tai työmarkkinaosapuol-
ten välisillä sopimuksilla. Samoin työntekijän mahdollisuus turvalliseen 
työympäristöön on loppukädessä työnantajan vastuulla – ei lain laatijan tai 
hyväksyjän.

Lukujen valossa epätyypilliset työsuhteet näyttävät tulleen jäädäkseen. Toimin-
taympäristön muuttuessa myös ammattiliittojen tulisi kantaa vastuunsa. Tähän asti 
suhteellisen passiivisesti toimineiden liittojen tulisikin kiireesti vastata kansalaisten 
ja EU:n kutsuun aktivoitumalla ajamaan tehokkaammin epätyypillisissä 
työsuhteissa työskentelevien asemaa. Muuten vaarana on, että työntekijät jakautu-
vat aiempaa selkeämmin kahden kerroksen väkeen. Tällainen kehitys ei olisi ai-
nakaan hallitusohjelman mukaista, jonka tavoitteena on tasa-arvoinen, välittävä ja 
oikeudenmukainen Suomi.

Iltalehden blogi 30.12.2012
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Y R I T T Ä J Y Y S ,  I N N O VA A T I O T  J A  S I S Ä M A R K K I N A T

Kilpailutuksessa on sovellettava eurooppalaisia 
pelisääntöjä

Julkisissa hankinnoissa sovellettavat kansalliset käytännöt voivat estää aidon 
kilpailun. Aidon kilpailun puute saattaa puolestaan nostaa urakoiden hintoja ja 
tätä kautta lisätä veronmaksajien taakkaa. Asiaan on kiinnittänyt huomiota mm. 
Kilpailuviraston entinen ylijohtaja Matti Purasjoki .

Yritystoiminnan tukeminen ja julkisten hankintojen kehittäminen ovat 
ajankohtaisia asioita myös Euroopan parlamentissa. Seuraavien vuosien aikana 
EU pyrkii parantamaan pk-yritysten asemaa uudistamalla julkista 
hankintapolitiikkaa vähentämällä sääntöjen yksityiskohtaisuutta ja byrokratiaa 
sekä tarjouskilpailuista aiheutuvaa hallinnollista taakkaa.

EU:n hyvät pyrkimykset kehittää asiakkaiden ja yritysten liiketoimintaa 
parempaan suuntaan ovat kuitenkin turhia, ellei kansallisilla toimijoilla ole halua 
noudattaa yhdessä sovittuja eurooppalaisia pelisääntöjä. 

Purasjoen mielestä yksi syy vallitsevaan tilanteeseen on se, ettei Suomessa kukaan 
valvo, miten hankintoja käytännössä kilpailutetaan. Julkisten hankintojen 
kilpailutukseen liittyvän valvonnan osoittaminen jollekin viranomaiselle ratkaisisi 
varmaankin ongelman osittain. Valvonnan lisääminen ei kuitenkaan ratkaisisi sitä 
tosiasiaa, että organisaatioiden kilpailutusosaaminen on puutteellista. Niin 
tärkeässä yhteiskunnallisessa asiassa kuin julkisissa hankinnoissa sääntöjen 
noudattaminen ei voi - eikä saa - olla kiinni valvonnan määrästä.

Emme kai kukaan halua, että suomalaisten julkisten palveluiden kilpailuttamisesta 
tulee moderni eurooppalainen hölmöläistarina, jossa tarjouskilpailuihin 
osallistuvat yrittäjät uupuvat, urakkahinnat nousevat ja lopputulos ei vastaa 
käyttäjän tarvetta, ellei viranomainen ole vahtimassa.
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K U L U T T A J A T  J A  S I S Ä M A R K K I N A T

Kuluttajansuojalle yhteiset pelisäännöt

Kuluttajansuojaa parantaakseen Euroopan komissio antoi vuonna 2008 ehdotuk-
sen uudeksi kuluttajanoikeusdirektiiviksi. Kuluttajien oikeuksiin liittyvä direktiiv-
iuudistus liittyy komission tavoitteeseen turvata markkinoiden häiriötön toiminta 
sekä edistää tuotteiden ostoa eri EU-maista. EU-maiden joustavasti toimivia 
sisämarkkinoita voidaankin pitää toimivan talouden elinehtona, sillä meidän 500 
miljoonan EU-kansalaisen tekemät kulutuspäätökset, esimerkiksi lomakohteiden 
suhteen, muodostavat jopa 60 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta.

Toimivat sisämarkkinat edellyttävät kuitenkin yhteisiä pelisääntöjä. Meneillään 
oleva direktiiviuudistus onkin yksi tapa pyrkiä lisäämään kuluttajien luottamusta 
oman kotimaansa ulkopuolella toimivia yrityksiä kohtaan. Esimerkiksi erilaisten 
tuotteiden takuuaikoihin tai palautusoikeuksiin liittyvien säädösten vuoksi yrittäjät 
ovat voineet olla haluttomia myymään tuotteitaan toisessa jäsenvaltiossa asuville 
kuluttajille. Tämä on johtanut siihen, ettei kuluttajilla ole ollut mahdollisuuksia 
hyödyntää täysmääräisesti sisämarkkinoiden tuomia etuja, kuten tuotteiden laajem-
pia valikoimia tai edullisempia hintoja.

Jäsenmaissa on paljon eroja kuluttajan oikeuksiin liittyvässä lainsäädännössä. Nyky-
iset minimisäädöksiin perustuvat direktiivit ovat määrittäneet kuluttajien mini-
misuojan ja antaneet jäsenvaltioille mahdollisuuden myös tätä korkeampaan kulut-
tajansuojaan. Nyt tavoitteena on saada aikaan laaja kuluttajansuojaa täysharmoni-
soiva direktiivi, joka toteutuessaan parantaisi etenkin uusien EU-maiden kulutta-
jien oikeuksia. Uudistuksen kääntöpuolena on kuitenkin se, että keskimääräistä 
korkeampaa kuluttajansuojaa edellyttäneet maat saattaisivat joutua heikentämään 
kuluttajansuojaansa. 

Direktiiviehdotuksessa ehdotetaan esimerkiksi virhevastuun keston rajaamista kaht-
een vuoteen. Suomalaisten kuluttajien kannalta tämä olisi merkittävä muutos. Jos 
muutos hyväksyttäisiin, sen käyttöönotto saattaisi johtaa tuotteiden elinkaaren ly-
henemiseen. Esimerkiksi jääkaapin, pesukoneen, television tai auton valmistusvir-
heet voivat ilmetä vasta 4-5 vuoden kuluttua, mutta tulevaisuudessa kuluttajalla ei 
olisi tällaisissa tilanteissa mitään mahdollisuutta korvauksiin. Vastuun rajoittami-
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nen kahteen vuoteen saattaisi myös lisätä erilaisten maksullisten takuiden ja 
muiden lisäturvien markkinointia. Tämä puolestaan lisäisi kuluttajien kustannuk-
sia sekä vaikeuttaisi hintojen vertailua. Kuluttajalla ei olisi myöskään enää mah-
dollisuutta saada korvausta virheen aiheuttamasta vahingosta, jos myyjä 
esimerkiksi tekisi konkurssin tai lopettaisi muuten toimintansa. 

Sekä Suomessa että muissa Pohjoismaissa viranomaiset ovatkin todenneet, että 
suunnitteilla oleva EU:n direktiiviehdotus on askel väärään suuntaan, sillä se heik-
entäisi pohjoismaista kuluttajansuojaa. 

EU:n pyrkimystä yhdenmukaisiin toimintatapoihin ei voida pitää kaikilta osin real-
istisena tavoitteena, sillä jäsenmaiden toimintaympäristöt ovat hyvin erilaisia. Ku-
luttajansuojan kehittämisen olisikin tapahduttava nostamalla heikomman kulutta-
jansuojan maiden tasoa eikä päinvastoin. Myös jatkossa paras lähtökohta olisi mini-
misääntely, joka mahdollistaa direktiivin vaatimuksia tiukemman kansallisen 
lainsäädännön myös jatkossa.

Kauppalehti 22.3.2011

11



K U L U T T A J A T  J A  S I S Ä M A R K K I N A T

Yhteiskuntavastuu ja kuluttajien ääni osaksi julkisia 
hankintoja

Yhteiskunnan etu hankinnoissa ei aina merkitse pelkästään halvinta hintaa. EU:n 
yhtenä lähivuosien tavoitteena on uudistaa julkista hankintapolitiikkaa. Tavoite 
liittyy sisämarkkinoiden ja pk-yritysten toiminnan toimintaedellytysten 
parantamiseen. Taustalla ovat havainnot siitä, että jäsenmaasta riippumatta 
hinnan merkitys dominoi yleensä kilpailutuspäätöksiä. Tämä on johtanut 
tilanteeseen, jossa erilaiset yhteiskuntavastuuseen liittyvät tekijät ovat jääneet 
toissijaisiksi tekijöiksi. 

Haasteeksi on muodostunut myös se, että hankinnan tehnyt tilaaja on vain harvoin 
tilaamansa tuotteen tai palvelun loppukäyttäjä. Esimerkiksi koulujen ruoka- ja 
siivouspalveluissa loppukäyttäjänä ja todellisina laadunarvioijina toimivat koulujen 
oppilaat ja opettajat, eivät kaupungin hankinnoista vastaavat virkamiehet.

Uudistuksen kautta pyritään takaamaan, että tulevaisuudessa julkisen sektorin 
hankinnoissa painotettaisiin myös muita kuin taloudellisia tekijöitä. Tällaisia 
asioita olisivat esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden elinkaareen sekä sosiaaliseen 
vastuuseen liittyvät tekijät. Uudistus sisältää myös vaatimuksia, jotka koskevat 
esimerkiksi sosiaalipalveluiden käyttäjien mukanaoloa ja osallistumista arviointiin.

Yhteiskuntavastuuseen ja laatuun liittyvät tavoitteet haastavat kustannuspaineissa 
elävän julkisen sektorin tarkastelemaan väistämättä toimintaansa uudella tavalla. 
Julkisten hankintojen valintaa on tunnetusti yleensä ohjannut talouteen liittyvät 
kriteerit, mutta kokemukset ovat osittaneet, ettei pelkkään hintaan katsominen 
takaa hyvälaatuisia tuotteita ja palveluita. Tästä syytä EU:n pyrkimykset 
monipuolistaa hankintakriteereitä ovat tervetulleita. Hankintakriteerien 
monipuolistaminen vahvistaisi korkealaatuisia palveluita tarjoavien yrittäjien 
asemaa kilpailutuksissa sekä antaisi palveluiden todellisille käyttäjille 
mahdollisuuden saada äänensä kuuluville.
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K U L U T T A J A T  J A  S I S Ä M A R K K I N A T

Pollea pöydässä

Eurooppalaisen ruoan turvallisuus ja eettisyys ovat nyt yksi EU:n kuumimmista 
puheenaiheista. Kohu alkoi, kun pakastetuotteita valmistava Findus löysi omissa 
rutiinitarkastuksissaan hevosenlihaa valmistamastaan naudanlihalasagnesta. 
Löydön seurauksena yritys informoi viranomaisia ja asiakkaita siitä, ettei heidän 
myymänsä tuote vastaa tuoteselostetta. Finduksen ilmoituksen jälkeen vastaavan-
laisia löytöjä ovat tehneet useat eri valmistajat, kuten suomalainen Pouttu.

Kyse ei ole mistään yksittäistapauksesta, sillä EU-maista esimerkiksi Suomessa pal-
jastuu valvonnan yhteydessä vuosittain useita ruokaväärennöksiä. Median ja kulut-
ta j ien kannal ta as ian tekee mie lenki intoi semmaksi kul t tuur inen 
konteksti. Hevonen on eläin, jonka syöminen on Englannissa tabu toisin kuin muu-
alla. Englantilaiset näyttävät tosin suhtautuvat tunteikkaasti myös poroihin, sillä 
Lidl aiheutti suuren kohun myymällä viimejouluna gourmet-ruokana poropihvejä 
brittituristeille.

Internetin keskustelupalstoilla on pohdittu, voiko hevosenlihaa syödä. Kyllä voi. 
Suomeen tuotiin viime vuonna kaksi miljoona kiloa hevosenlihaa.

***

Varsinaisesti kyse on alkuperä- ja pakkausmerkintöjen luotettavuudesta sekä pitki-
stä elintarvikeketjuista.

EU:ssa pidetään itsestään selvänä, että kuluttajille tulee antaa riittävästi luotettavaa 
ja helposti luettavaa tietoa tuotteista ja niiden alkuperästä. Tähän pyrkii myös EU-
maissa myytäviä elintarvikkeita koskeva pakkausmerkintäuudistus.

EU-parlamentti on puinut aihetta myös pitkien alihankintaketjujen mukanaan 
tuomien ongelmien osalta. Itse olen esittänyt jo viime vuonna komissiolle kirjal-
lisen kysymyksen hevosten ja muiden eläinten teuraskuljetusoloista. Olen vaatinut 
komissiolta vastausta myös väärinkäytöksiin vähittäiskauppojen alihankintaket-
juissa. Pitkät ketjutukset hämärtävät liian usein tuotteiden todellisen alkuperän ja 
tekevät petoksen mahdolliseksi. 
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***

Hevosenlihaskandaalissa vähemmälle mielenkiinnolle on jäänyt pohdinta siitä, 
voiko halvalla saada hyvää. 

Talouskriisin keskellä harva pohtii sitä, pitäisikö kuluttajien maksaa ruoasta 
enemmän. Elintarviketeollisuuden toimijat osaavat olla häikäilemättömiä. 
Hyväuskoisia kuluttajia huiputetaan vetoamalla heidän säästäväisyyteen ja mai-
nostamalla tekaistuilla mielikuvilla. Kuluttajaa houkuttelee usein enemmän 
visuaalinen pakkaus kuin pienellä präntätty tieto siitä, millaisista raaka-aineista 
elintarvike on valmistettu. 

Halvalla ei saa hyvää pätee valitettavasti myös ruokatuotannon kohdalla.

Materialistifilosofin mukaan ihminen on sitä mitä hän syö. Tämän ajatelman voi 
soveltaa myös reaalipolitiikkaan. Kuluttaja on omien valintojensa summa.

Peppi Pitkätossu ruokki aikanaan hevostaan kuistilla, koska hänen mielestään polle 
ei viihtynyt keittiössä saatikka sitten salissa. Nyt polle hirnahtelee vadissa ja me 
vikisemme.

Voima 2/2013
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K U L U T T A J A T  J A  S I S Ä M A R K K I N A T

Elintarvikeketjun epätasapainoon puututtava

Maatalouden tuotantokustannukset ovat nousseet. Kustannusten nousu yhdessä 
suurten vähittäiskaupparyhmittymien vallan lisääntymisen kanssa on johtanut 
tilanteeseen, jossa maatalousyrittäjien tulot ovat pudonneet, tuottajien 
vaikutusvalta on vähentynyt ja kuluttajahinnat ovat nousseet.

Euroopan parlamentti käsitteli tammikuun 2012 täysistunnossaan laajasti 
elintarvikeketjua ja sen toimivuutta. Maatilojen tuotantopanosten toimitusketjua 
sekä ruoan haaskausta koskevien mietintöjen lisäksi parlamentin edustajat esittivät 
komission edustajille elintarvikeketjun epätasapainoon, avoimuuteen ja 
oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Keskittyminen ja epäoikeudenmukaisuus heijastuvat myös kansalliseen ja 
kansainväliseen ruokahuoltoon. Kansallisella tasolla elintarvikeketjuun liittyvät 
ongelmat ja tuotantokustannusten nousu uhkaa monien maatilojen olemassaoloa. 
Kansainvälisellä tasolla ongelmat kärjistävät kauppataseeseen liittyviä ongelmia 
lisäten muun muassa riippuvuutta Euroopan ulkopuolisista epävakaista 
markkinoista.

Elintarvikeketjun epätasapaino on todellinen ongelma myös meillä Suomessa, sillä 
esimerkiksi vähittäiskaupan keskittymisaste on Suomessa EU:n korkein. 
Kilpailuviraston tammikuussa 2012 julkaiseman selvityksen mukaan kaupan 
keskittyminen kahdelle suurelle ryhmälle on tuonut suomalaiseen elintarvikeketjun 
toimivuuteen piirteitä, joita voidaan pitää terveen kilpailun kannalta 
kyseenalaisina. Tällaisiin kuuluvat muun muassa lailliset, mutta moraalisesti 
arveluttavat, tuottajilta perittävät vastikkeettomat markkinointirahat.

Edellä mainituista syistä maatalousyrittäjät ja suomalaiset kuluttajat ottavatkin 
varmaan ilolla vastaan Kilpailuviraston uudenvuodenlupauksen, jossa virasto 
lupaa vaikuttaa erityisesti siihen, että kaupan keskittymisestä aiheutuvat haitat 
vähenevät. Epäterveeseen keskittymiseen pontevasti puuttumalla Suomella on 
mahdollisuus näyttää esimerkkiä myös muille EU-maille.
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K U L U T T A J A T  J A  S I S Ä M A R K K I N A T

Jääkö kansalaisten hyvinvointi markkinoiden 
jalkoihin?

Blåfield tarttui merkinnöissään (HS 29.3.2012) tärkeään aiheeseen kirjoittaessaan 
Työ- ja elinkeinoministeriön kilpailu- ja kuluttajahallinnon yhdistämissuun-
nitelmista. Virastojen yhdistämisen lisäksi myös Kuluttajatutkimuskeskuksesta saat-
taisi tulla osa uutta suurvirastoa. 

Ministeriön perustelujen mukaan kaikki kolme osapuolta edistävät markkinoiden 
toimivuutta, joten yhdistäminen muka vahvistaisi tutkimusosaamista ja vaikutta-
vuutta. Lisäksi on vedottu hallitusohjelman lupaukseen varmistaa kuluttajien etu-
jen mukaisesti toimivat markkinat. Kansalaisten etuja ei perusteluissa kuitenkaan 
mainita.

Hankkeessa on luvattu noudattaa "hyvää henkilöstöpolitiikkaa", joka saa Blåfieldin 
kirjoituksen jälkeen uuden merkityksen. Nähtävästi hallinnon läpinäkyvyyden 
ohella henkilöstön mahdollisuus osallistua aidosti heitä koskeviin päätöksiin on 
mahdollista – kunhan se siis tapahtuu kahdessa viikossa.

Eurooppalaisesta näkökulmasta kilpailu- ja kuluttajavirastojen yhdistäminen ei ole 
uutta. Sen sijaan ajatus riippumattoman kuluttajatutkimuksen alistamisesta osaksi 
suurvirastoa on ainutlaatuinen. Se on myös tutkimus- ja innovaatiopolitiikkamme 
hengen vastainen. Myöskään EU ei kannusta jäsenmaita tarkastelemaan 
kansalaisiaan pelkästään markkinoilla toimivina kuluttajina.

Häviäjien joukkoon kuuluisivat myös tavalliset kansalaiset. Todennäköisesti 
kansalaisten hyvinvointia koskeva tutkimus lakkautettaisiin. Elinkeinoelämähän on 
aina kiinnostuneempi enemmän kuluttajista kuin kansalaisista. Lisäksi kan-
sainvälinen tutkimusyhteistyökin kokisi kolauksen. Suomelle tämä olisi suuri mene-
tys, sillä Kuluttajatutkimuskeskuksella on merkittävä asema EU-hankkeissa.

Vaikka ministeriö on sitoutunut hallitusohjelmaan, kansalaisten hyvinvointia ei 
pidä heikentää kiireessä tehdyillä poliittisilla päätöksillä. Virkamiesten ei pitäisi 
nähdä kuluttajatutkimusta vain osana elinkeinoelämän tutkimusta, kehittämistä ja 
innovointia, vaan laajemmin osana kansalaisten arkea sekä kansakuntamme hyvin-
vointia ja kilpailukykyä.
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K U L U T T A J A T  J A  S I S Ä M A R K K I N A T

Kuluttajia suojellaan myös ymmärrettävää tietoa 
tuottamalla

Kuluttajien aseman ja oikeuksien sekä kuluttajansuojan edistäminen ovat EU:n 
keskeisiä arvoja. Yleisen kuluttajapoliittisten strategian ohella kansalaisten asemaa 
edistetään valmisteilla olevalla strategialla, joka koskee erityisesti haavoittuvassa 
asemassa olevia kuluttajia.

Strategian lähtökohtana on ajatus siitä, että kuluttajat tarvitsevat sekä poliittista 
että lainsäädännöllistä suojelua eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Lasten, 
vanhusten ja vammaisten lisäksi haavoittuviin kuluttajiin kuuluvat esimeriksi ne 
kansalaiset, joilla ei ole tarvittavaa kielitaitoa tai teknologista osaamista tai jotka 
eivät ymmärrä vakuutusehtoja tai pakkausten monimutkaisia tuoteselostuksia. 
Strategian kantavana ajatuksena onkin, että me kaikki voimme olla jossain 
vaiheessa elämäämme haavoittuvia kuluttajia.

Useat osapuolet ovat painottaneet keskusteluissa kuluttajien omaa vastuuta 
asemastaan ja jättäneet esimerkiksi yritysten ja viranomaisten roolin vähemmälle. 
Itse rohkenen kuitenkin olla eri mieltä.

Mielestäni pelkkä kuluttajan päätöksentekoa tukeva valistus ja tiedotus eivät takaa 
sitä, että me kuluttajat osaisimme tehdä viisaita ja oman hyvinvointimme kannalta 
turvallisia valintoja. Meidän tulee myös pystyä poimimaan eri kanavien 
tietotulvasta tarpeellinen ja luotettava tieto - sekä ymmärtää se. Koska kuluttajia 
suojellaan myös ymmärrettävää tietoa tuottamalla, selkokielisen ja ymmärrettävän 
tiedon savotassa riittää jatkossakin töitä yrityksille, järjestöille ja viranomaisille.
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K U LT T U U R I  J A  K O U L U T U S

Eläminen on uuden oppimista ja uusien asioiden oppiminen palkitsee joka päivä.

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnassa (CULT) minulle tärkeitä teemoja koulutuksen 
ja kulttuurin lisäksi ovat nuorisokysymykset sekä monikielisyys. EU:n yleisenä 
tavoitteena on lisätä ihmisten, niin nuorten, korkeakouluopiskelijoiden, opettajien 
kuin taitelijoidenkin liikkuvuutta EU:n sisällä. Suuret puiteohjelmat elinikäisestä 
oppimisesta, nuorisoasioista ja kulttuurista pyrkivät osaltaan liikkuvuuden 
lisäämiseen. Toisiimme paremmin tutustumalla lisäämme keskinäistä 
yhteisymmärrystä ja näin voimme luoda todellisen yhdentyneen Euroopan.

Koulutuksen merkitystä työllisyyden edistäjänä ei voi olla liikaa korostamatta. 
Tässä suhteessa Euroopalla on kuitenkin vielä paljon tekemistä, sillä noin 80 
miljoonaa eurooppalaista eli 1/3 työvoimasta on vähän koulutettuja. 
Samanaikaisesti vain 15 prosenttia kaikista työpaikoista on sellaisia, joissa pärjää 
pelkällä peruskoulutuksella. Kiinni kurottavaa siis löytyy, jotta voimme välttää 
ihmisten ja varsinkin nuorten syrjäytymisen työmarkkinoilta.

Kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan työssä esille nousee myös kielten 
monimuotoisuuden ja monikulttuurisuuden merkitys. Euroopassa kielet ja 
kulttuurit sekoittuvatkin tavalla, joka tekee siitä ainutlaatuisen. Samalla tämä 
aiheuttaa päivittäisessä yhteiselossa haasteita, joita on pyrittävä käsittelemään 
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KULTTUURI JA KOULUTUS

1. Koulun keskeyttäminen lisää syrjäytymisen vaaraa 

2. Maahanmuuttajat haastavat aikuiskoulutuksen 

3. Työnantaja, uskallatko palkata ulkomailla opiskellutta?

4. Kiintiöt eivät ratkaise

5. Politiikka ja urheilu: miksi pelataan poliittista jalkapalloa

6. Ikääntymispolitiikka vaatii vihreän kirjan



tavalla, joka ehkäisee konfliktien syntymistä. EU:n kulttuuriohjelmien avulla 
tehdään niin akateemista tutkimusta kuin pienempiä ruohonjuuritason projekteja, 
ja kaikki tämä on arvokasta työtä kulttuurien rauhallisen rinnakkaiselon 
edistämiseksi.
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K O U L U T U S  J A  K U LT T U U R I

Koulun keskeyttäminen lisää syrjäytymisen vaaraa

Erot hyvä- ja huono-osaisten nuorten välillä ovat kasvussa. Tilastojen mukaan 
kaikki nuoret eivät päädy peruskoulun jälkeen opiskelemaan tai työelämään vaan 
osa nuorista syrjäytyy. Koulutuksen vaikutus työttömäksi joutumiseen on tutkimus-
ten mukaan vielä vahvempi kuin sen vaikutus työttömyyden pitkittymiseen. Mie-
hillä pelkän peruskoulun suorittaneiden riski olla työttömänä on kuusinkertainen 
verrattuna vähintään ylioppilastutkinnon suorittaneisiin. Naisilla riski on nelinker-
tainen.

Suomi ei ole kuitenkaan ongelman kanssa yksin, sillä vuosittain yli kuusi miljoonaa 
eurooppalaista nuorta lopettaa koulunkäynnin enintään ylemmän perusasteen 
jälkeen. Näiden nuorten on vaikea löytää työtä ja he jäävätkin muita useammin 
työttömiksi. Euroopan komissio esitti tammikuussa 2011 toimintasuunnitelman 
koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi. Tavoitteena on laskea koulunkäyn-
nin keskeyttäneiden osuus EU-tasolla nykyisestä 14 prosentista alle 10 prosenttiin 
vuosikymmenen loppuun mennessä. 

Koulunkäynnin keskeyttämisessä koulut ovat avainasemassa. Jotta koulut voisivat 
puuttua ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niille olisi taattava ri-
ittävät resurssit ongelmien havaitsemiseen sekä nuorten tukemiseen. Mitä nopeam-
min kouluilla on mahdollisuus puuttua esimerkiksi koulupinnaukseen tai huonoon 
koulumenestykseen, sitä pienempi vaara nuorilla on syrjäytyä.

Syrjäytyminen on aina henkilökohtainen tragedia, joka aiheuttaa usein masen-
nusta ja arvottomuuden tunnetta. Syrjäytyminen aiheuttaa myös kovan laskun 
yhteiskunnalle. Opetusministeriön arvion mukaan jokainen syrjäytynyt nuori mak-
saa yhteiskunnalle noin 1,2 miljoonaa euroa. 

Onkin syytä pohtia, onko meillä yhteiskuntana varaa hoitaa lähinnä syrjäytymis-
estä aiheutuvia ongelmia − vai olisiko kokonaistaloudellisuuden ja yksilön hyvin-
voinnin kannalta sittenkin edullisempaa kohdistaa resursseja ennaltaehkäisevään 
toimintaan?
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K O U L U T U S  J A  K U LT T U U R I

Maahanmuuttajat haastavat aikuiskoulutuksen

Yksi Euroopan unionin peruspilareista on ajatus tavaroiden ja kansalaisten va-
paasta liikkuvuudesta. Vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että tuhannet maahan-
muuttajat joutuvat vaihtamaan eri syistä työpaikkaa pakotetusti. Tällaisiin tilantei-
siin joutuvat esimerkiksi ne perheet, jotka joutuvat vaihtamaan asuinmaata toisen 
puolison työpaikan vuoksi.

Joissakin tilanteissa lasten kanssa kotiin jääminen voi olla varteenotettava ratkaisu, 
mutta ei aina. Työllistyminen vieraassa maassa on usein ongelmallista.

Vaikka maahanmuuttajat ovat monesti koulutettuja ammattilaisia, heidän tietonsa 
ja taitonsa eivät usein kelpaa sellaisenaan vastaanottavan maan viranomaisille tai 
työmarkkinoille. Avainasemaan nousevat maahanmuuttajille tarkoitettu aikuiskou-
lutus sekä ammattipätevyyksien ja muualla suoritettujen tutkintojen tunnustami-
nen.

Maahanmuuttajien kotoutumisen kannalta on tärkeää nopea työmarkkinoille 
pääsy. Ensisijaisen tärkeää on mahdollisuus päivittää nopeasti ja joustavasti oma 
ammattitaitonsa vastaamaan uuden asuinmaan käytänteitä sekä mahdollisuus 
kieliopintoihin.

Ajatukset nopeudesta ja joustavuudesta edellyttävät eri tahoilta asennemuutosta. 
Meidän on väistämättä opittava hyväksymään se, että samoja asioita voidaan opet-
taa useilla eri tavoilla eri maissa ja että työelämässä tarvittavaa oppimista tapahtuu 
paljon myös oppilaitosten ulkopuolella.
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K O U L U T U S  J A  K U LT T U U R I

Työnantaja, uskallatko palkata ulkomailla 
opiskellutta? 

Juhlapuheissa Suomessa korostetaan ulkomailla opiskelun, kielitaidon ja 
kansainvälisyyden merkitystä. Käytännössä asia saattaa olla toinen. Äskettäin 
julkaistun väitöstutkimuksen mukaan jopa koulutettujen maahanmuuttajien on 
vaikea työllistyä Suomessa ja pahimmillaan ulkomainen tutkinto saattaa olla jopa 
este työllistymiselle.

Työnantajien ennakkoluulot eivät kuitenkaan koske vain maahanmuuttajia. 
Ennakkoluuloihin ovat törmänneet myös useat ulkomailla tutkintonsa suorittaneet 
suomalaiset, sillä tutkimusten mukaan suuri osa suomalaisista työnantajista pitää 
kotimaista tutkintoa ulkomaista parempana. Yhtenä syynä ovat työnantajien 
virheelliset mielikuvat siitä, etteivät ulkomailla opitut taidot sovellu Suomen 
olosuhteisiin.  Työnantajat eivät välttämättä palkkaa ulkomailla 
korkeakoulututkinnon suorittaneita henkilöitä edes alemman tason töihin.

Useissa eri yhteyksissä uhkaavan työvoimapulan lääkkeeksi on ehdotettu 
ulkomaista työvoimaa. Nykyisessä asenneilmapiirissä lääke näyttää olevan 
kuitenkin tehoton. Suomalaisilla työnantajilla kun ei näytä olevan uskallusta edes 
palkata suomalaisia ulkomailla tutkintonsa suorittaneita työntekijöitä 
palkkalistoilleen.

Suomen kilpailukyvyn kannalta olisikin tärkeää lähteä kehittämään työnantajien 
uskallusta ja valmiutta palkata ulkomailla opiskelleita. Muussa tapauksessa 
voimme unohtaa juhlapuheet siitä, kuinka tärkeää kansainvälistyminen ja kielitaito 
ovat maamme menestymisen kannalta.
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K O U L U T U S  J A  K U LT T U U R I

Kiintiöt eivät ratkaise

Naisten on aika ottaa paikkansa yritysten johtotehtävissä. Euroopan komissio on 
vastannut parlamentin pyyntöön toteuttaa EU:n laajuiset sukupuolikiintiöt 
eurooppalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa. Muutoksen tavoitteena on, että 
vuoteen 2020 mennessä naisten osuus olisi vähintään 40 prosenttia.

EU:n oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin mukaan komissio 
harkitsee kiintiöiden käyttöönottoa ja aloittaa asiassa sidosryhmien kuulemisen.

Kiintiöajatuksen taustalta löytyvät positiiviset kokemukset muun muassa Norjasta, 
jossa naisten osuus yritysten johtotehtävissä on kiintiöiden avulla onnistuttu 
nostamaan 40 prosenttiin. EU:ssa tavoitteeseen on vielä matkaa, sillä tällä hetkellä 
naisten osuus pörssiyhtiöiden johtotehtävissä on noin 10 prosentin tuntumassa.

Olen aiemmin todennut, että sukupuolesta riippumatta uralla etenemisen tulee 
tapahtua ensisijaisesti työntekijän omin ansioin. Tasa-arvoa ei tule edistää 
keinotekoisesti lainsäädännöllä.

Koska naisten roolia koskevat kulttuurierot vaikuttavat väistämättä naisten 
mahdollisuuksiin toimia työelämässä, EU:n olisi luotava yhtenäisiä käytänteitä, 
jolla naisten määrää johtotehtävissä voitaisiin lisätä Euroopan laajuisesti.

Esimerkiksi Suomessa yritysten itsesääntely on toiminut hyvin. Suomessa 
pörssiyhtiöiden tulee noudattaa suositusta, jonka mukaan yrityksen johtotehtävissä 
tulee molempien sukupuolten olla edustettuna. Suosituksen noudattamatta 
jättäminen tulee ilmoittaa ja perustella.

Olemme Suomessa onnistuneet nostamaan naisten hallitusjäsenyyksiä ilman 
kiintiöitä. Naisilla on Suomessa toimivien yritysten hallituspaikoista joka neljäs. 
EU-tasolla Suomi sijoittuu kärkisijalle.

Vaikka ponnisteluja 40 prosentin tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös 
Suomessa, kannustaa Suomen esimerkki pohtimaan itsesääntelyn mahdollisuuksia 
tasa-arvoa edistävänä keinona.
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K O U L U T U S  J A  K U LT T U U R I

Politiikka ja urheilu: Miksi pelataan poliittista 
jalkapalloa

Kesäkuussa 2012 vihellettiin käyntiin jalkapallon Euroopan mestaruuskilpailut 
Puolassa ja Ukrainassa. Myös poliitikkojen palopuheissa ovat alkaneet kisat 
herättäneet intohimoja, ei kuitenkaan puhtaasta rakkaudesta urheiluun.

Erilaisia vaatimuksia urheilukisojen ja kulttuuritapahtumien boikotoimisesta, jopa 
niiden peruuttamisesta on esitetty niin jalkapallon, musiikin kuin jääkiekonkin 
kohdalla.

Jääkiekon MM-kilpailujen yhteydessä puhuttiin Valko-Venäjän vuoden 2014 
kilpailujen siirtämisestä vedoten maan huonoon demokratian tilaan.

Viimeksi poliitikkojen hampaisiin joutunut on Ukraina, ja sen presidentti Viktor 
Janukovytsh, jonka tyly kohtelu entistä pääministeriä ja nykyisin vankilaan 
tuomittua oppositiojohtaja Julia Tymoshenkoa kohtaan on saanut eturivin 
poliitikot boikotoimaan kilpailuja.

Neljän vuoden välein järjestettävä EM-lopputurnaus on eittämättä Euroopan 
merkittävimpiä urheilukilpailuja. Kisapaikoille odotetaan jopa puoltatoista 
miljoonaa katsojaa 150 miljoonan katsellessa kisoja televisiosta. Median 
paikallaolo antaa oivan mahdollisuuden myös maan tilanteen kritisoimiseen.

Vastaavanlainen asetelma syntyi toukokuussa Azerbaidzhanissa järjestettyjen 
Euroviisujen kohdalla. Tämä eurooppalaista laulutaitoa vuotuisesti yhteen 
kokoava kilpailu välitti paikalle saapuneiden toimittajien ansiosta edes hetkellisesti 
maan todellista tilaa: ihmisoikeusloukkauksia ja demokratiavajetta.

Isännöitsijämaahan pyrkii aina esittämään parastaan ja kiillottamaan 
katukuvaansa ennen kuin media ja kisaturistit rymyävät maahan. Kiillotusyritykset 
ovat kuitenkin järjestään pinnallisia ja lyhytaikaisia: ongelmat vain lakaistaan 
maton alle.

Onko kuitenkaan perusteltua, että me kritisoimme Azerbaidzhanin, 
Valko-Venäjän ja Ukrainan kaltaisia maita niissä järjestettävien urheilu- ja 
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kulttuuritapahtumien yhteydessä, mutta vaikenemme ongelmista muulloin ja 
muualla?

Puheen kääntyessä Kiinassa järjestettyihin vuoden 2008 kesäolympialaisiin, 
Venäjän vuoden 2014 Sotshin talviolympialaisiin tai Yhdysvalloissa järjestettäviin 
kisoihin muuttuu eturivin poliitikkojenkin ääni kellossa. Miksi emme harjoita 
samaa logiikkaa kaikissa tilanteissa? Ihmisoikeuksia ja demokratiaa riittää edellä 
mainituissa suurmaissakin parannettavaksi!

Vähemmälle huomiolle on jäänyt myös se valitettava tosiasia, että itse urheiluun 
on pesiytynyt erittäin ikäviä ja tuomittavia piirteitä. Rasismi ja suoranaiset 
väkivaltaisuudet ovat yleistyneet suurten arvokisaotteluiden alla ja aikana, etenkin 
jalkapallossa. Alkanut EM-lopputurnauskin on nostanut rasismin ja antisemitismin 
potenssiin kaksi. Ongelmia esiintyy niin Ukrainassa kuin Puolassakin.

Rasismilla ja muukalaisvastaisuudella ei ole mitään tekemistä pelikentällä, ei 
katsomossa eikä penkkiurheilijoidenkaan keskuudessa.

Politiikka tulisi pitää erossa urheilu- ja kulttuuritapahtumien herättämistä 
intohimoista ja tunteista. Yli-innokkaat poliitikot rauhoittukoot ja keskittykööt 
poliittisen sotkeutumisen sijasta seuraamaan pallon kulkua nurmella ja 
kannustamaan omaa suosikkiaan.

Savon Sanomat 14.6.2012
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K O U L U T U S  J A  K U LT T U U R I

Ikääntymispolitiikka vaatii vihreän kirjan

Euroopassa talouden kriisi on vienyt kaiken palstatilan iltapäivälehtien sivuilla. 
Samaan aikaan Euroopassa tikittää demografinen aikapommi väestön ikääntyessä. 
Vuosi 2012 on Euroopassa aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen 
solidaarisuuden teemavuosi. Tästä huolimatta ikääntymisen mukana tuomiin 
yhteiskunnallisiin haasteisiin ei Euroopassa ole vielä laajamittaisesti havahduttu. 

Tilastojen mukaan vuonna 2060 joka kolmas eurooppalainen on yli 65-vuotias. 
Miltei kaikissa Euroopan maissa syntyvyys alittaa väestön uusiutumistason. Tämä 
väestötieteellinen tosiasia on seurausta jo 40 vuotta vallinneesta alhaisesta 
syntyvyydestä.

Ikääntyvä Eurooppa on menettämässä asemaansa niin talouden kuin kulttuurin 
alueilla. Talouden painopiste on jo pitkään siirtynyt kohti elinvoimaista Aasiaa, 
jossa väestörakenne ja syntyvyys ovat terveellä tolalla.

Ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja samalla kun veronmaksajien määrä laskee. 
Tämä asettaa haasteita yhteiskunnalle, kun työvoima, eläkkeet ja 
terveyshuoltojärjestelmät on sopeutettava uusiin tarpeisiin ja talouden 
realiteetteihin.

Ikääntyvän Euroopan synnyttävään talouden kestävyysvajeeseen ei olla vielä 
tarpeeksi havahduttu.

Sen sijaan useat Euroopan ulkopuoliset maat ovat viime vuosina heränneet 
ikärakenteen aiheuttamiin katastrofaalisiin vaikutuksiin taloudessa ja 
yhteiskunnassa, ja ryhtyneet laadullisesti uusiin ja radikaaleihin poliittisiin 
toimenpiteisiin.

Olen esittänyt Euroopan komissiolle kirjallisen kysymyksen, jossa peräänkuulutan 
parempaa varautumista koko Eurooppaa kohtaavaan kriisiin. Samalla olen 
pyytänyt komissiota harkitsemaan vihreän kirjan laatimista kestävästä 
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ikääntymispolitiikasta sekä suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla edistetään 
syntyvyyden lisäämistä Euroopassa. Joka tapauksessa on selvää, että Eurooppaa 
kohtaavaan demografiseen katastrofiin tulee varautua, ennen kuin on liian 
myöhäistä.

On itsestään selvää, että Euroopan ratkaisut tulee suhteuttaa maapallon yleiseen 
liikakansoitukseen ja krooniseen ruokapulaan. Globaalin talouden sijaan tuleekin 
peräänkuuluttaa aivan uudenlaista globaalia yhteisvastuuta. Juuri siksi olisi 
ehdottoman tärkeää, että Euroopan unionilla on selkeä yhteinen visio tämän 
katastrofin varalta. Ratkaistaessa euro- ja velkakriisiä me emme saisi unohtaa 
taloudellisten päätöksien sosiaalisia ulottuvuuksia. Kestävät ratkaisut rakennetaan 
aina ja yksin vain kestävien ja tarkoin punnittujen arvojen pohjalle.

Kuntalehti 27.9.2012
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I HM I SO I K E UD E T

Ihmisoikeudet ovat universaaleja, jakamattomia ja keskenään riippuvaisia

Parlamentaarikon työssä voi vaikuttaa myös omien vastuuvaliokuntien 
ulkopuolella. Tällaisia tilanteita on lukuisia. Muun muassa kerran kuukaudessa 
Strasbourgin täysistunnossa europarlamentaarikot keskustelevat kiireellisistä 
ihmisoikeustilanteista. 

Kiireellisten ihmisoikeuskeskustelujen aiheet päätetään parlamenttiryhmien 
kesken. Tarkoituksena on nostaa esille etenkin yksittäisiä henkilöitä koskevia 
kiireellisiä ihmisoikeusloukkauksia, jolloin tilanteeseen voidaan vielä puuttua. 
Myös temaat t i s i s ta ihmiso ikeus t i lante i s ta on keskus te l tu , kuten 
jumalanpilkkalaeista, kuolemantuomioista sekä työntekijöiden oikeuksista 
esimerkiksi lakkojen suhteen.

Euroopan un ion i perus te t t i in ihmiso ikeuks ien , demokrat ian ja 
oikeusvaltioperiaatteen periaatteiden varaan. EU:n jäseneksi ei  edes pääse valtio, 
joka ei näitä periaatteita tunnusta ja vaali. Tästä syystä on luonnollista, että EU:n 
ulko- ja kauppapolitiikka perustuvat näille yleismaailmallisille periaatteille. 

Euroopan unionin on pyrittävä välttämään kaksinaismoralismia. Ollakseen 
uskottava ulkopoliittinen toimija, sen on toteutettava ja kunnioitettava sisäisesti 
samoja periaatteita, kuin mitä se vaatii kumppanimailtaan. 
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I HM I SO I K E UD E T

Ihmiskauppa pitää tunnistaa

Pakkotyö, seksuaalinen hyväksikäyttö, laittomat adoptiot, elinkauppa... Nämä ovat 
vain joitakin esimerkkejä siitä, miten ihmisellä voidaan käydä kauppaa. 
Ihmiskauppa on ase- ja huumekaupan rinnalla tuottoisimpia järjestäytyneen 
rikollisuuden muotoja.

Yksi viime aikoina paljon keskustelua nostattaneista aiheista koskee 
romanikerjäläisten yhteyttä ihmiskauppaan. Havainnot kerjäämällä saatujen 
tuottojen tilityksestä pukumiehelle merkkiautossa on herättänyt epäilyt kerjäläisten 
keskuudessa esiintyvästä ihmiskaupasta.

Keskustelua on käyty muun muassa kerjäämisen kieltämisestä, jolla voitaisiin 
puuttua myös sen lieveilmiöihin kuten varkauksiin ja mahdolliseen ihmiskauppaan. 
Toisaalta on todettu, että kerjäämisen kriminalisointi saattaisi muuttua esimerkiksi 
prostituutioksi. Mahdollista ihmiskauppatoimintaa kerjäämiskielto ei siten 
poistaisi.

Euroopan komissio julkaisi kesäkuussa 2012 strategian ihmiskaupan torjumiseksi. 
Strategiassa esitetään keinoja, joilla ihmiskauppaa koskevaa lainsäädäntöä voidaan 
täydentää. Tavoitteena on muun muassa parantaa uhrien suojelua, vähentää 
kysyntää ja lisätä rikollisten syytteeseenpanoa.

Vaikeinta ihmiskaupan ehkäisyssä on uhrien tunnistaminen. Uhri ei aina edes itse 
tiedä olevansa uhri, ja vaikka tietäisikin, hän ei todennäköisesti tunne oikeuksiaan 
eikä ymmärrä ja osaa hakea apua.

Jotta ongelmaan voitaisiin puuttua, tulee se osata tunnistaa. Meistä jokainen 
saattaa tietämättään kohdata ihmiskaupan uhrin. Yksi EU:n strategiassa esitetyissä 
aloitteista onkin tietoisuuden lisääminen.

Uskon, että ihmiskaupan torjumisessa myös kansalaisyhteiskunnalla on tärkeä 
rooli. Kuten laillisessa liiketoiminnassa myös järjestäytyneessä talousrikollisuudessa 
pätevät kysynnän ja tarjonnan lait. Tunnistamalla ihmiskaupan uhrit voimme 
tietoisesti välttää edistämästä rikollista toimintaa.
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I HM I SO I K E UD E T

Lakko-oikeutta tulee kunnioittaa

Lakko-oikeuden puolesta on taisteltu, se on heikkojen tärkeä keino vahvoja 
vastaan. Komission ehdotus työtaisteluoikeutta koskevaksi ns. Monti II –
asetukseksi sai osakseen paljon aiheellista vastustusta niin työmarkkinajärjestöjen 
kuin kansallisten parlamenttienkin taholta. Ehdotus palautettiinkin takaisin 
komission arvioitavaksi.

Ehdotuksen taustalla ovat EU:n tuomioistuimen antamat tuomiot unionin 
taloudellisten perusvapauksien, tarkemmin sanoen sijoittautumisvapauden ja 
palvelujen tarjoamisen vapauden suhteesta työtaisteluoikeuteen.

Tuomioistuimen tulkinnat ovat aiheuttaneet kritiikkiä, jonka mukaan valtioiden 
rajat ylittävissä tilanteissa taloudelliset vapaudet menevät sosiaalisten oikeuksien, 
kuten lakko-oikeuden, edelle. 

Asetusehdotuksella on tarkoitus selventää EU:n tasolla sovellettavia sääntöjä. Siinä 
oikein korostetaan, että palveluntarjoamisvapaus sekä työtaisteluoikeus ovat 
keskenään yhdenvertaisia oikeuksia.

Ehdotus on saanut työmarkkinajärjestöt ympäri Euroopan varpailleen. Ne 
pelkäävät, että asetuksen hyväksyminen tosiasiassa kaventaisi työntekijöiden 
perusoikeuden eli työtaisteluoikeuden käyttömahdollisuuksia. Erityisesti huolta 
aiheuttaa lainsäädäntöehdotuksen suhde voimassa oleviin ihmisoikeussopimuksiin

Nyt myös kansalliset parlamentit ovat laittaneet kapuloita komission rattaisiin 
suorittamalla Lissabonin sopimuksen mahdollistamaa toissijaisuusperiaatteen 
noudattamisen valvontaa.

Toissijaisuusperiaatteen mukaan EU saa antaa työtaisteluoikeutta koskevaa 
lainsäädäntöä vain, mikäli EU:n toimet ovat kansallisia toimia tehokkaampia ja 
tarkoituksenmukaisempia.

Riittävä määrä kansallisia parlamentteja on tehnyt huomautuksen 
toissijaisuusperiaatteesta, mikä tarkoittaa, että komission on tarkastettava 
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ehdotustaan uudestaan. Myös Suomessa eduskunta on kritisoinut komission 
ehdotusta. Sen mukaan ehdotus ei selventäisi vallitsevaa oikeustilaa ja olisi siten 
toissijaisuusperiaatteen vastainen.

Tämä onkin ensimmäinen kerta, kun kansalliset parlamentit ovat 
toissijaisuusperiaatteen noudattamista valvomalla palauttaneet ehdotuksen 
komission uudelleen arvioitavaksi.

Vielä ei ole tietoa, miten komissio tulee asiaan reagoimaan. Hienoa on kuitenkin 
se, että kansalliset parlamentit todella valvovat toissijaisuusperiaatteen 
noudattamista. EU-politiikka on pohjimmiltaan kansallista politiikkaa.

On myös hyvä, että komissio joutuu arvioimaan näin herkkää asiakokonaisuutta 
vielä uudelleen. Yhdistymisvapaus sekä lakko-oikeus ovat ihmisoikeuksia ja 
työntekijän perusoikeuksia.

EU:n lainsäädännöllä ei saa heikentää vaan tukea kansainvälisissä 
ihmisoikeussopimuksissa turvattuja oikeuksia.

Länsi-Suomen Sanomat 19.6.2012
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I HM I SO I K E UD E T

Kohti oikeudenmukaisempaa maailmanjärjestystä

On ollut raskasta seurata, kuinka Yhdysvalloissa on suorastaan riemuittu uutisesta, 
että sen erikoisjoukot onnistuivat surmaamaan Osama bin Ladenin Pakistanissa. 
Jokaisen ihmisen kuoleman edessä olisi ainakin kristittyjen syytä hiljentyä. Se ei 
saisi koskaan olla karnevaalin aihe, oli sitten vainaja ollut mielestämme kuinka 
paatunut rikollinen tahansa.

Ottamatta kantaa bin Ladenin vastuuseen tuhansien siviilien murhista ja 
epäinhimillisistä sekä julmista terroriteoista, on syytä pohtia hieman laajemmin 
tappamisen oikeutusta.

Voiko joku valtionpäämies antaa valtuudet surmata joku henkilö vieraan valtion 
alueella? 

Tapahtuneen myötä on vaarana, että alkaa muodostua ja vahvistua käytäntö, jossa 
valtio voi avoimesti käyttää aseellista voimaa kiinnioton tai pidätyksen yhteydessä 
vieraassa maassa ja tappaa ilman tuomioistuimen päätöstä syylliseksi julistettu 
henkilö.

Terrorismin uhreilla on oikeus totuuteen ja saada myös oikeutta. Terroritekojen 
uhrien perheet ja lähimmäiset ovat uhreja, joiden silmin ”oikeuden” toteutuminen 
vaati bin Ladenin – syyllisen – kiinniottamista, tuomitsemista ja oikeuden 
toteutumista. Mutta onko oikeus nyt toteutunut?

Oikeudenmukaisuutta yhtenä antiikin hyveistä pidetään ihmisen ja ihmisyyden 
perusvaatimuksena. Nykyaikaiseen oikeusvalt ioperiaatteeseen sekä 
ihmisoikeuksien universaaliin moraaliin kuuluu, että valtio suojelee ihmisten 
oikeuksia ja että puolueeton tuomivalta ratkoo ristiriitatilanteita. Tuomioistuimen 
ratkaisua bin Ladenin julmuuksista ei nyt koskaan enää saada.

Yhden tulkinnan mukaan ”oikeus on nyt tapahtunut”. Oikeutta luetaan 
tuomioistuimissa, ei niiden ulkopuolella. Toisaalta on ymmärrettävää, että 
tappamalla bin Laden säästyttiin hyvinkin mutkikkaalta oikeusprosessilta. Voi vain 
arvailla, kuinka vaikeaa jo bin Ladenin tuomioistuinpaikan valitseminen olisi ollut. 

33



Monivuotisen tuomioistuinprosessin päätös olisi ollut helppo arvata jo ennalta: 
kuolema.

Euroopan unioni on jo pitkään toiminut johdonmukaisesti kuolemanrangaistuksen 
poistamiseksi kaikissa tapauksissa ja kaikissa olosuhteissa. Euroopan 
ihmisoikeussopimus myös kieltää kuolemanrangaistuksen. Euroopan 
suhtautumista bin Ladenin mahdolliseen kuolemanrangaistukseen voi vain 
arvailla, vaikka myös Euroopasta löytyy bin Ladenin johtamasta terrorismista 
kärsineitä.

Kansainvälinen terrorismi tuskin kuitenkaan päättyy bin Ladenin kuoleman 
myötä. Presidentti Ahtisaari on oikeassa todetessaan, että terrorismin perussyinä 
on köyhyys, kouluttamattomuus ja nuorisotyöttömyys. Äärimmäistä köyhyyttä 
pyritäänkin poistamaan YK:n vuosituhattavoitteiden kautta, jotka toteutuvat 
valtioiden harjoittaman kehitysmaapolitiikan myötä.

On ilmeistä, että bin Laden al-Qaida-terroristijärjestön johtajana syyllistyi 
sanoinkuvaamattomien hirmutekojen tukemiseen, suunnitteluun ja 
rahoittamiseen. Kuitenkin se, että tämän vuosituhannen suurin rikollinen kuoli 
aseettomana pidätystilanteessa vieraan valtion asevoimien toimesta osoittaa, 
ettemme ole vielä saavuttaneet globaalia oikeudenmukaisuutta.

Helsingin Sanomat 10.5.2011
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I HM I SO I K E UD E T

Uskonto luonnollinen osa EU-kansalaisuutta

Näin pääsiäisen aikaan on perusteltua palauttaa mieliin tavan takaa keskusteluissa 
esiintyvä uskonnon ja politiikan välinen suhde. Talouskriisin myötä meneillään on 
kriittinen vaihe Euroopan historiassa, mikä on lisännyt epävarmuuden ja 
turvattomuuden tunnetta.

Työttömyys ja epätietoisuus toimeentulosta ovat kuitenkin lisänneet uskonnollisten 
arvojen merkitystä ihmisten arjen keskiössä.

Suomessa uskonnon ja politiikan välinen suhde perustuu lainsäädäntöön. Kirkolla 
on esimerkiksi mahdollisuus antaa lausuntoja tai tehdä esityksiä kirkon opin ja 
tehtävän kannalta tärkeistä yhteiskunnallisista kysymyksistä sekä säädettäessä 
kirkon suhdetta valtioon tai toisiin uskonnollisiin yhdyskuntiin koskevista asioista.

Kirkko onkin ottanut kantaa esimerkiksi EU-politiikkaan. Euroopan unionin 
tulevaisuutta koskevassa keskustelussa se toi esille näkemyksensä EU:n aatteellisista 
päämääristä. Tärkeitä kysymyksiä nostettiin esille myös Suomen vuoden 2006 
EU-puheenjohtajuuskauden yhteydessä.

Kulttuurien ja uskonasioiden kohtaaminen lainkäytössä on alue, joka usein 
sekoitetaan politiikkaan. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen näkökulmasta 
uskonnonvapaus on alue, jossa kulttuurien kohtaaminen on erityisen haasteellista.

Esimerkiksi valtion oikeus rajoittaa vapautta tunnustaa uskontoa vaikkapa hunnun 
käyttämisellä on perusteltua, mutta poliittisessa keskustelussa asian puhtaasti 
juridinen luonne värittyy tai unohtuu kokonaan.

Demokraattisessa ja uskonnollisesti monimuotoisessa yhteiskunnassa voivat tietyt 
uskonnonvapauden rajoittamiset olla tarpeen. Yleisesti ottaen uskontoon liittyvät 
poliittista ratkaisua vaativat kysymykset ovat Euroopassa lisääntymään päin.

Silti uskonnolliset kysymykset ovat vähintäänkin hämmentäneet poliittisia 
päättäjiä.
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Suomessa me muistamme koulujen ja lastentarhojen joulu- ja kevätjuhliin sekä 
maahanmuuttajien perheenyhdistämisen uskontoperusteiseen ohjailuun liittyvän 
keskustelun.

Euroopassa kirkot ovat vahvasti sitoutuneet tukemaan Euroopan yhdentymistä 
etenkin arvojen kautta. Kaikilla kristillisillä kirkoilla on ollut keskeinen rooli 
Euroopan hengen ja yhteisen eurooppalaisen eetoksen rakentamisessa.

Lissabonin sopimuksen myötä Euroopan unioni on sitoutunut käymään dialogia 
kristillisten kirkkojen kanssa tunnustaen myös niiden identiteetin ja erityisen 
tehtävän sekä merkityksen yhteisöä vakautettaessa kaikissa jäsenmaissa.

Kirkkojen valmius dialogiin ja yhteiskunnalliseen vastuunkantamiseen on 
vahvistettu myös vuodelta 2001 peräisin olevan Charta Oecumenica -asiakirjan 
myötä. Euroopan uskonnollinen kartta tulee olemaan yhä heterogeenisempi ja 
vaativampi.

Uskonto tulisikin nähdä luonnollisena osana EU-kansalaisuutta. Jo Euroopan 
integraation neljä perusvapautta muodostavat kulmakivet monikulttuuriselle ja 
liikkuvalle Euroopalle, jossa kansalliset rajat eivät enää määritä kulttuurin ja 
uskonnon rajoja.

Euroopassa kulttuuri, arvot, kansalaisuus, identiteetti ja uskonto ovat osa 
nyky-yhteiskuntaa ja poliittista päätöksentekoa.

Satakunnan Kansa 6.4.2012
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I HM I SO I K E UD E T

Miksi perhetragediat jatkuvat?

Perhesurmat järkyttävät. Ne ylittävät traagisuudessaan inhimillisen 
käsityskykymme rajat. Suomessa tapahtui vuoden 2012 aikana ainakin seitsemän 
perhesurmaa.

Perhe on mielletty, ja mielletään yhä, yhteiskunnan perusyksiköksi. Näin yksittäiset 
perhesurmat ja niiden taakse kätkeytyvät tragediat koskettavat tavalla tai toisella 
kutakin meistä. Turvallisuuden tunteemme järkkyy.

Suomessa tulisi aloittaa laaja keskustelu siitä, mitä keinoja yhteiskunnassamme 
ylipäänsä on ennaltaehkäistä tällaista itsetuhoisuutta ja terroria. Sisäasiainministeri 
Räsäsen tammikuussa 2012 käynnistämä selvitys perhe- ja lastensurmista tulee 
tarpeeseen.

Pohjoismaisen yhteiskuntajärjestyksen kannalta on vaikea ymmärtää sitä, kuinka 
kiistatta kasvanut hyvinvointi on voinut tuoda mukanaan samalla yhä kasvavaa ja 
yhä epämääräisempää pahoinvointia ja turvattomuutta. Toisaalta on myös esitetty, 
että korkean elintason ja hyvinvoinnin maissa erilaiset psyykkiset ja fysiologiset 
sairaudet ja niihin liittyvät oireilut esiintyvät muita maita useammin.

Tulisi tutkia, olisiko korkealla hyvinvoinnilla näissä tragedioissa jokin syy-yhteys. Ja 
sitä, mistä aineksista onnellisuus koostuu.

Analyysien tekemisessä on kuitenkin oltava varovainen. Perhesurmat eivät 
välttämättä ole vain suomalainen ilmiö. Myös ulkomailla on tapauksia, joissa 
päällisin puolin normaalin ja hyvin toimeentulevan perheen kohtalo on tullut 
sinetöidyksi yhden perheenjäsenen toimesta.

Omasta kokemuksesta, ja ammattinikin puolesta tiedän, kuinka perheenjäsenen 
itsetuhoisuudella voi olla onnettomat seuraamukset.

Onneksi Suomessa on jo onnistuttu murtamaan itsetuhoiseen käyttäytymiseen 
liittyvä puhumattomuuden tabu.
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Suomalaiset perhesurmat kertovat karun totuuden siitä, ettemme yhteiskuntana, 
yhteisönä emmekä yksilöinä ole onnistuneet tekemään kaikkea tarpeellista.

Entistä inhimillisemmän yhteiskunnan rakentamisessa ei selvästikään riitä se, että 
yritämme kuunnella valppaasti erilaisesta pahoinvoinnista kertovaa informaatiota.

Meillä tulisi olla herkkyyttä ja halua kuunnella myös aivan äänettömiä sisäisestä 
ahdingosta kertovia signaaleja. Tätä valppautta vaaditaan myös poliitikolta.

Samaan aikaan, kun me oikeutetusti taistelemme yksilön vapauksien, 
mahdollisimman kattavan intimiteetin ja ihmisoikeuksien puolesta, meidän on 
myös muistettava yhteisöllisyyden ja lähimmäisyyden humanistiset ja kristilliset 
vaateet. Aitoon inhimillisyyteen kuuluu myös yhteisön, lähimmäisyyden ja 
läsnäolon kaipuu. Hyvinvointi vailla myötätunnon ja myötäelämisen kykyä on 
petollista.

Etelä-Suomen Sanomat 4.5.2012
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U L KO PO L I T I I K K A

Ulkopolitiikassa on vältettävä kaksinaismoralismia

Monet ovat arvostelleet Euroopan unionin ulkopolitiikkaa viime vuosina. Samalla 
EU:n ulkopoliittinen kenttä on kokenut todellisen myllerryksen, kun Euroopan 
ulkosuhdehallinto perustettiin. Työ on vielä kesken.

Euroopan integraatio on taannut Euroopassa rauhan ja vakauden sekä 
mahdollistanut ennennäkemättömän hyvinvoinnin ja vaurauden luomisen. Vasta 
myöhemmin muuttui unioni myös ulkopoliittiseksi toimijaksi.

Maailman suurimpana markkina-alueena Euroopan unionin on niin kauppa- kuin 
ulkopolitiikassaankin perustettava toimintansa omiin arvoihinsa. Ulkopolitiikassa 
on vältettävä  kaksinaismoralismia. 

Luomalla turvallisuutta ja vakautta muualla maailmassa demokratian, oikeusvaltio-
periaatteen ja ihmisoikeuksien kunnioittamisen periaatteista joustamatta EU tekee 
elämästä turvallisempaa myös sen omien rajojen sisäpuolella.

Unionin voimakkain ulkopoliittinen työkalu, laajentuminen, ei saa olla itseisarvo, 
vaan sitä tulee käyttää harkiten. Samalla Euroopan on pidettävä lupauksensa 
Länsi-Balkanin maiden sekä Turkin lähentämiseksi kohti Eurooppaa. Euroopassa 
tarvitaan solidaarisuutta ja yhteisymmärrystä yli rajojen. 
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U L KO PO L I T I I K K A

Talvisota jatkuu edelleen

Talvisota on Suomen Suuri Isänmaallinen Sota. Kertomus, joka yhdistää kaikkia 
suomalaisia. Talvisodan aloitti Stalinin hallitsema Neuvostoliitto. Tästä ei ole 
epäselvyyttä. Suomen iltapäivälehdet ovat tehneet palveluksen isänmaalle 
julkaisemalla hirmuvaltiaan kuoleman 60-vuotispäivänä Stalin-liitteet. Ne 
muistuttavat meitä siitä, millaisen hirmuvaltiaan naapurina Suomi joutui asumaan 
ja silti selviytyi.

Suomea ei ymmärrä ymmärtämättä talvisotaa. Yksin suurvaltaa vastaan, 
liittolaisena vain pakkaset ja tyrannin oma julmuus ja typeryys. Hänhän oli 
ammuttanut jo kokeneimmat upseerinsa suurissa puhdistuksissa 1937-38. 
Neuvostojoukkoja johtivat kokemattomat komentajat, jotka oli juuri ylennetty 
tapettujen tilalle. Teloituskomppanian pelko eikä sotataito ohjasi Suomen 
”vapauttajia”.

Jokaisella meistä on esi-isä, joka taisteli Summassa tai Taipaleessa. Oikeasti tai 
kuvaannollisesti. Talvisodan muiston loukkaaminen on meille arka asia. 
Jatkosotaan liittyy hankalia kysymyksiä, mutta talvisota on Nyky-Suomen 
syntymyytti. Siksi presidentti Putinin taannoin esittämät omaperäiset ajatukset 
herättävät ihmetystä. Talvisodassa korjattiin aiempi virhe, raja kun oli Suomen 
itsenäistyessä muka jäänyt väärään paikkaan, aprikoi Putin. On kammottava 
ajatus, että joillakin mailla olisi etuoikeus korjailla rajoja jälkeenpäin murhaamalla 
naapureitaan.

Putinin ajatukset heijastavat uuden Venäjän epäselvää suhdetta Neuvostoliiton 
konkurssipesään. Kun muut ex-neuvostotasavallat juhlivat vapautumistaan 
imperiumista, virallinen Venäjä muistaa siitä vain hyvät puolet. Mutta rusinoiden 
poimiminen historian pullasta ei onnistu. Jos Putin haluaa osansa puna-armeijan 
kunniakkaasta voitosta 1945, hänen on myös tunnustettava puna-armeijan 
rikokset Hitlerin liittolaisena 1939. Ei vain Suomessa vaan myös Puolassa ja 
Baltiassa. Tosiasioiden tunnustaminen on viisauden alku.
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Syy ei tietenkään ollut tavallisen puna-armeijalaisen. Kesälukemiseksi presidentin 
datshalle voisi suositella Anatoli Gordijenkon Kuoleman divisioonaa. Se kuvaa 
järkytystä, jonka neuvostosotilaat kokivat Suomessa. Juhlamarssi Suomi-neitoa 
vapauttamaan paljastuikin harkituksi ryöstöretkeksi. Kun punatoverit kysyvät 
suomalaiselta kommunisti Nygårdilta, ovatko suomalaiset ilkeitä luonteeltaan, 
tämä vastaa: ”Eivät he ilkeitä ole vaan pitkävihaisia. Muistavat, kuka heille on 
milloinkin tehnyt pahaa. Jumala antaa anteeksi, suomalainen ei”.

Moni suomalainen on tosin antanut jo anteeksi, toiset eivät siihen vain pysty. 
Mutta jos Putin haluaa Suomelta todellista ystävyyttä eikä YYA-ajan liturgiaa 
nyrkki taskussa, tässä olisi hänelle kaksi vihjettä. Pysyvä viisumivapaus heti kaikille 
niille, jotka ovat syntyneet luovutetulla alueella. Venäjän passin antaminen heille 
voitaisiin ottaa loukkauksena, sitä en siis ehdota. Toiseksi Stalinin aikana v. 1948 
venäläistetyt Kannaksen paikannimet voisi jo palauttaa ennalleen. Tai sitten 
lisättäköön edes vuosisataiset nimet tienviittoihin. Ne voidaan kirjoittaa vaikkapa 
pienemmillä kirjaimilla, jottei suurvallan ego liikaa kärsi. Periaate eli historian 
väärentämisen tunnustaminen on tässä tärkeintä.

Putin kaipasi myös lisää muistomerkkejä talvisodan venäläissankareille. 
Muistettakoon, että molempien puolten sankareille on jo olemassa yhteinen 
monumentti Lemetin taistelukentällä. Vuonna 2000 paljastettu Surun risti kuvaa 
kahta toisiaan lohduttavaa naista, Äiti Suomea ja Äiti Venäjää. Monumentin 
ympärillä kiemurtelevat nyt jo maatuneet ja madaltuneet juoksuhaudat. Jonakin 
päivänä Suomen ja Venäjän presidentit tulevat vielä kohtaamaan toisensa 
tasaveroisina Surun ristillä ja laskemaan yhdessä yhteisen seppeleen sankareille. 
On ehkä ylioptimistista ajatella sen tapahtuvan jo Putinin ja Niinistön aikana, 
mutta jonakin päivänä se kuitenkin toteutuu.

Aamulehti 29.4.2013
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U L KO PO L I T I I K K A

Jääkiekkoa ja ulkopolitiikkaa

Suomi on urheilukansaa ja jääkiekko on Suomessa kiistaton kuninkuuslaji. Ympäri 
Suomen niin nuorien ja vanhojen, miesten ja naisten keskuudessa herää 
intohimoja, kun kotimainen SM-liigakausi huipentuu ja jääkiekon 
maailmanmestaruuskisat lähestyvät.

Jääkiekko on valtaamassa alaa myös ulkopolitiikan välineenä. Valko-Venäjä, jolle 
on suotu vuoden 2014 jääkiekon MM-kilpailujen järjestäminen, on joutunut 
Euroopan parlamentin ja joidenkin suomalaisten poliitikkojen hampaisiin. 
MM-kilpailuja vaaditaan siirrettäväksi pois Valko-Venäjältä. Suomalaisia aihe 
kiinnostaa, sillä onhan jääkiekko suomalaisille pyhä asia. Mutta tulisiko urheilu 
sekoittaa (ulko)politiikkaan?

Valko-Venäjän poliittinen tilanne ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion 
näkökulmasta ei ole uusi ilmiö. Uutta sen sijaan on urheilun tuominen näin 
näkyvästi osaksi ulkopolitiikan pelivälineitä. Perinteiset keinot hirmuhallitsijoiden 
kuriin saamiseksi ovat taloudelliset pakotteet sekä matkustuskieltojen asettaminen. 
Valko-Venäjän kohdalla nämä kaikki ovat jo käytössä.

Valko-Venäjää ei suotta kutsuta Euroopan viimeiseksi diktatuuriksi. Maassa voi 
joutua vankilaan asettumalla ehdolle vaaleissa ja kertomalla mielipiteensä 
julkisesti. Kansalaisyhteiskunnan, opposition ja ihmisoikeusryhmien häirintä on 
muodostunut maassa krooniseksi ongelmaksi. Esimerkiksi vuoden 2010 
epärehellisten presidentinvaalien jälkeisiin protesteihin osallistuneita on tuomittu 
useiden vuosien vankeusrangaistuksiin. Valko-Venäjä on myös ainoa maa 
Euroopassa, joka ei kuulu Euroopan ihmisoikeussopimuksen piiriin, ja ainoa maa, 
jossa kuolemanrangaistus on yhä käytössä.

Toimivaan demokratiaan kuuluu, että oppositio ja koko kansalaisyhteiskunta 
osallistuvat poliittiseen keskusteluun. Avoin, vapaa ja keskusteleva yhteiskunta ei 
ole uhka valtiolle. Jostain syystä hirmuhallitsijoiden yleisominaisuuksiin vaikuttaa 
kuuluvan valikoiva kuulo ja kritiikin välttäminen. Tällaisina hallitsijoina voisi pitää 
ainakin Syyrian presidenttiä Bashar al-Assadia, Egyptin entistä presidenttiä Hosni 
Mubarakia sekä Libyan entistä hallitsijaa Muammar Gaddafia.
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Olen Euroopan parlamentissa ottanut useaan otteeseen kantaa Valko-Venäjän 
tilanteeseen. Mielestäni jokainen yksittäinen ihmisoikeusloukkaus vaatii ja 
ansaitsee tulla kuulluksi. Pahinta olisi, jos poliitikot, kansalaisyhteiskunta ja media 
menettäisivät kiinnostuksensa Valko-Venäjän tilanteeseen valtavan 
ihmisoikeusloukkaustulvan uuvuttamina. Poliitikonkin näkökulmasta on usein 
puuduttavaa, kun näkyvää muutosta ei saada aikaan, ja toistuvat huomautukset 
vaikuttavat kaikuvan kuin kuuroille korville.

On epätodennäköistä, että Valko-Venäjän MM-kisojen siirtäminen ennakoisi 
vuoden 1969 kaltaista tilannetta, jolloin Tšekkoslovakian jääkiekon MM-kisat 
siirrettiin Ruotsiin Varsovan liiton maiden miehitettyä Neuvostoliiton johdolla 
Tšekkoslovakian vuonna 1968. Aseellista väliintuloa ei Valko-Venäjälle ole luvassa.

EU:n on syytä pohtia kohdennettujen pakotteiden kiristämistä presidentti 
Alexandr Lukašhenkon hallintoa tukeville tahoille. Kansalaisyhteiskuntaa ei 
Valko-Venäjän nykytilanteesta kuitenkaan tule rangaista. Myös valkovenäläiset 
ovat jääkiekkohullua kansaa henkeen ja vereen. Suotakoon tavallisille 
valkovenäläisille mahdollisuus kotikisoihin pitämällä politiikka erossa urheilusta – 
ainakin MM-jääkiekon ajaksi. Yli-innokkaat poliitikot rauhoittukoot ja 
keskittykööt oman pelinsä sijasta seuraamaan kiekon kulkua maalista maaliin. 
Annetaan kaavullisten ortodoksipappien käydä siunaamassa joukkueet, 
pelikaukalot, maalit ja maalivahdit. Toivotaan, että vilpittömän kansan usko vielä 
voittaa katalat hirmuhallitsijat.

Demokraatti 19.4.2012
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U L KO PO L I T I I K K A

Obaman valinta takaa jatkuvuuden

Yhdysvaltojen presidenttivaaleista tuli odotusten mukaisesti erityisen tasaväkiset.

Euroopan unionin presidentti, Herman Van Rompuy on kuin harmaa varjo 
Yhdysvaltain presidentin rinnalla - siitä huolimatta, että EU on maailman suurin 
talousmahti ja sen väestömäärä on 500-miljoonainen. Harva eurooppalainenkaan 
tietää tai tuntee unionimme johtohenkilöitä nimeltä. Tämäkin kertoo EU:n 
suuresta demokratia-vajeesta.

Yhdysvalloissa vaalit ovat perinteisesti täynnä yllätysmomentteja. Ehdokkaiden 
jokaista askelta seurataan tarkoin.

Luonnonilmiötkin voivat vaikuttaa vaalitulokseen.

Hirmumyrsky Sandy olikin eräänlainen vedenjakaja vaalien alla. Se tuli kuin 
tilauksesta presidentti Obamalle, jonka varmaotteinen esiintyminen oli strategisesti 
onnistunut. Samaan aikaan vähemmälle uutisoinnille valtamedioissa jätettiin 
samaisen myrskyn aiheuttamat hurjat tuhot ja inhimillinen hätä Haitilla ja 
Kuubassa.

Istuvan presidentin valinta toiselle kaudelle on ollut USA:ssa enemmän sääntö 
kuin poikkeus. Lähihistoriassa vain Bush vanhempi sekä Jimmy Carter olivat 
presidentteinä vain yhden kauden.

Tullessaan valituksi vuonna 2008 presidentti Obama peräänkuulutti muutosta. 
Voiko toiselle kaudelle valitulta presidentiltä odottaa lupauksen lunastamista? 
Ehkäpä juuri toinen kausi antaa mahdollisuuden todelliseen muutokseen. 
Kansalta kysyttäessä Obaman toisen kauden päätavoitteiden tulisi olla "talous, 
talous ja talous".

Obamalle myönnettiin vuonna 2009 Nobelin rauhanpalkinto hänen työstään 
kansainvälisen diplomatian ja yhteistyön eteen. Monien mielestä palkinto oli 
ennenaikainen. Guantánamon vankileiri on yhä olemassa. Se muistuttaa meitä 
siitä, miten hankala päättäväisenkin presidentin on saada tahtonsa läpi. Toisaalta 
terveydenhuoltouudistusta on vaikea vähätellä.
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Toinen kausi mahdollistaa myös aktiivisemman ulkopoliittisen toiminnan. Sitä 
sopii odottaa.

Obaman uudelleenvalinnan taustalta löytyvät eittämättä myös hänen 
saavutuksensa presidenttinä.

Talouden kriisin syventymiskierteen katkaiseminen voimakkailla ja selkeillä 
valtiojohtoisilla toimilla puhuvat puolestaan. Euroopallakin olisi Obamalta 
opittavaa. Johtajien on ainakin yritettävä esittää, että heillä on strategia ongelmien 
ratkaisuun. Sen Obama osaa tehdä.

Ulkopolitiikassa Yhdysvallat on Obaman kaudella antanut asioiden ennemminkin 
tapahtua kuin että hän olisi itse pyrkinyt aktiivisesti muokkaamaan niitä. Syyriaan 
ei puututtu ja Arabikevään tapahtumista pysyttiin pitkälti erossa. Suhteita 
Venäjään on onnistuttu luomaan uudelleen samalla kun Aasiasta on tulossa 
Yhdysvaltojen intressin painopiste. Bushin aikakauden "terrorismin vastainen 
sota" jäi vähemmälle huomiolle viimeistään Osama bin Ladenin tappamisen 
myötä.

Presidentti Obaman näytöt olivat selkeämmät kuin Mitt Romneyn epävarmat ja 
huterat lupaukset. Ihmeidentekijät eivät ole uskottavia, vaikka olisivat itse 
uskovaisia.

Kyselyjen mukaan myös suomalaiset olisivat äänestäneet demokraattien Barack 
Obaman toiselle kaudelle. Tämä kertoo paljon myös meistä suomalaisista. Suomi 
ei ole niin kokoomuslainen kuin kotivaalit antavat ymmärtää. Nukkuvien puolueen 
yli 40 prosentin enemmistö kuuluu oletettavasti aivan eri puolueisiin.

Hufvudstadbladet 10.11.2012
alkuperäinen kirjoitus ruotsinkielinen
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U L KO PO L I T I I K K A

Maailmalle mahtuu monta Suomea

Diplomaatit vievät vanhastaan viestejä hallitusten välillä, seuraavat asemamaan 
kehitystä ja muokkaavat maaperää yhteistyölle ja kaupankäynnille. CD-autot ja 
valtuuskirjeet ovat yhä tarpeen.

”Kahdenvälisten” lähetystöjen lisäksi isänmaan etua valvoo Brysselissä Suomen 
pysyvä edustusto Euroopan unionissa. Nimikummajaisen takana piilee Suomelle 
elintärkeä hermokeskus, satakunta asiantuntijaa eri puolilta valtionhallintoa.

Vallan toisenlaista Suomea edustavat kuusitoista kulttuuri- ja tiedeinstituuttiamme: 
Lontoossa, New Yorkissa, Pietarissa ja muualla. Ne tavoittavat erilaisia yleisöjä 
kuin viralliset lähetystöt, joiden toimintakenttä on väistämättä valtion ohjaama.

Vaikutus säteilee myös Suomeen. Esimerkiksi Villa Lante Roomassa on 
kouluttanut jo vuosikymmeniä osaajia, joiden ansiosta Euroopan vanha 
kulttuuriperintö on säilynyt tuttuna suomalaisille ja suomalaisten erinomainen 
latinantaito maailmalle.

Instituuttejamme maailmalla on pohdituttanut Team Finland -hanke, jolla 
tiivistetään ulkomailla toimivien valtion elinten työtä.

Instituutithan eivät tarkkaan ottaen kuulu valtiolle vaan itsenäisille säätiöille. 
Niiden työntekijät eivät ole virkamiehiä. Toiminta suuntautuu alhaalta ylöspäin, ei 
ylhäältä alas.

Instituutit linkittyvät kansalaisyhteiskuntaan, eivät ministeriöihin ja virastoihin. 
Team Finland -ideassa korostuvat investoinnit ja vienninedistäminen. Se on 
kieltämättä elintärkeä tehtävä, mutta vaikeasti yhteismitallinen taidenäyttelyn tai 
tieteellisen seminaarin kanssa.

Yhteistyö erilaisten ”Suomien” kesken ulkomailla vaatii hyvää tahtoa ja halua 
ymmärtää toisille annettua missiota, jonka arvo ei erilaisuudesta vähene.
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Instituuteilla on omat linkkinsä liikemaailmaan: esimerkiksi designin ja 
arkkitehtuurin alalla toimivat yritykset ovat yrityksiä nekin.

Instituutit eivät tietenkään voi elää eristettyä elämää. Niiden on keskusteltava ja 
sovitettava askeleensa riittävästi yhteen ”virallisen Suomen” edustajien kanssa.

Pienen maan resurssit ovat rajalliset. Instituuttien autonomiaa on kuitenkin 
kunnioitettava. Taiteellista ja tieteellistä ohjelmaa ei pidä alistaa valtion agendalle, 
muuten joka tuutista tulee hallituksen kulloinkin suosiman ”innovaatiofilosofin” 
tasapaksua sanomaa. Ei kiitos!

Kulttuurimme iskujoukot tekevät hyvää työtä todella pienellä rahalla. Esimerkiksi 
Suomen Benelux-instituutti toimii viidellä kielellä, kolmessa maassa. Pakollisten 
kiinteiden kulujen jälkeen sille jää käytettäväksi noin 10 000 euroa per maa ja 
vuosi. Tällä se yrittää tarjota monipuolista kuvaa suomalaisesta kulttuurista.

Pienestäkin maasta saa ja pitää tulla ristiriitaisia viestejä. Olisiko Lordia lähetetty 
voittamaan Euroviisut, jos jokin ”suomikuvanharmonisointikomitea” olisi päässyt 
väliin? Olisiko Iron Sky -menestyselokuvan hulvaton scifi-tarina soveltunut 
viralliseen vienninedistämisstrategiaan? Tuskin.

Suurlähettiläät ovat varmaankin palkkansa ansainneet, mutta moni muukin voi 
olla tehokas maakuvan rakentaja. Ajatellaan vaikkapa kontaktia Suomeen 
rakentavaa kirjailijaa tai kääntäjää, jonka Suomen edustajat ovat ymmärtäneet 
ottaa vastaan.

Latvialaisesta Suomen ystävästä Anna Zigurestahan muuten tuli sittemmin 
maansa suurlähettiläskin. Ansiokkaita Suomi-lähettiläitä ovat myös 
eurooppalaisten vaihto-ohjelmien kautta Suomeen tulleet ja siellä viihtyneet 
opiskelijat. He toimivat lopun ikäänsä siltoina Suomen ja maidensa välillä.

On pienen maan elinehto, että rajojemme yli kulkee jatkuvasti suuntaan ja toiseen 
ihmisiä, jotka kykenevät toimimaan samaan aikaan useammassa kulttuurissa. 
Olivatpa he edistämässä sitten korkeakulttuuria tai kännykkäbisnestä.
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V I S I O  E U R O O PA S T A

VISIO EUROOPASTA

Eurooppa on olemassa, eikä häviä minnekään, vaikka populistit niin kuinka 
uskottelisivat. Pienellä niemellä ja parilla saarella meitä asuu noin 500 miljoonaa. 
Olemme pieni sirpale 7 miljardin ihmiskunnasta. Meidän on pidettävä yhtä. 
Omassa peräkamarissa mököttäminen ei ole ratkaisu mihinkään.

Eurooppa on meidän. Beethoven ja Mozart ovat myös suomalaisia säveltäjiä. 
Brysselissä puolestaan on Avenue Jean Sibelius –niminen katu. Hetken aikaa oli 
talvisodan sankarien kunniaksi myös Place de la Finlande -aukio, mutta sen 
menetimme jatkosodan jälkimainingeissa. Nyt aika voisi olla jo kypsä ehdottaa 
nimen palauttamista. Suomen tulee näkyä ja kuulua Euroopan pääkaupungissa. 

Vain prosentti eurooppalaisista asuu Suomessa. Pohjoista sijaintiamme ja sen 
vaatimuksia ei aina ymmärretä. Aivan kuten kuntien ja maakuntien on pidettävä 
puolensa Helsingin päättäjien suuntaan, on Suomenkin oltava vahvasti läsnä 
keskellä Eurooppaa.
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Suomi on pieni, mutta sillä on paljon annettavaa Euroopalle. Vahva tutkimus- ja 
innovaatiopanostus, arvostettu koululaitos, ympäristöosaaminen, pohjoismainen 
hallinnon avoimuus ja tehokkuus… Oman lamamme selättäneinä meillä on antaa 
hyviä neuvoja muille. Mutta viesti on vietävä diplomaattisesti, vailla ylimielisyyttä.

Euroopalla on tärkeitä yhteisiä instituutioita. 47 maan Euroopan neuvosto valvoo 
ihmisoikeuksia. Sen tuomioistuimeen voi suomalainenkin valittaa, jos hänen 
oikeuksiaan loukataan. 28 maata (Kroatia liittyy jäseneksi vuonna 2013) on 
solminut tiiviimmät poliittiset ja taloussuhteet Euroopan unionissa (EU). Euroopan 
neuvoston sinistä tähtilippua käyttää nykyisin myös unioni.

EU on koneistona mutkikas, muttei mahdoton. Komissio on sen virkamiehistö, 
joka laatii ehdotuksia ja seuraa päätösten toteutumista. Jäsenmaiden ministerit 
päättävät, mutteivät onneksi ihan yksin. Mustan auton takapenkillä ja Berlaymontin 
kabineteissa kun voi hyväkin ihminen vieraantua arjesta. Siksi komissiota ja 
ministereitä valvoo kansan valitsema parlamentti. Suomella on 13 edustajaa. 
Minulla on ollut kunnia edustaa maatamme vaalikaudella 2009-14.

Brysselin sokkeloinen EU-kortteli symboloi sen joskus kiemuraista päätöksentekoa. 
Meidän on otettava se haltuun ja valvottava sekä yhteistä että Suomen etua.
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T A L O U D E N  K R I I S I  J A  E U R O K R I I S I

Suomesta alaviitekansa

Joulukuun EU-huippukokouksen julkilausumaan tuli alaviite, jonka mukaan 
määräenemmistön käyttäminen päätöksenteossa riippuu Suomen eduskunnan 
päätöksestä. Näin Suomesta tuli Euroopan unionissa alaviitekansa. EU-politiikassa 
on tilaa alaviite-Suomelle: joukossa ovat jo Tanska, Iso-Britannia ja Tsekki vain 
pari mainitakseni.

P i s k u i s e n S u o m e n u l o s t u l o p e r u s t u s l a i l l i s i n e v a a t i mu k s i n e e n 
määräenemmistöpäätöksenteon säilyttämisestä on herättänyt ansaittua huomiota - 
tosin enimmäkseen vain Suomessa. Eurooppalaisessa lehdistössä sekä Euroopan 
parlamentin keskusteluissa Suomen "ulostulo" jäi Britannian veto-kortin jalkoihin.

Iso-Britannian David Cameroniahan syytetään siitä, että veto-kortti talous- ja 
vakausunioniin liittymisestä oli pikemminkin poistuminen kaukalosta kesken pelin. 
Yleensä vetolla on tarkoitettu sitä, että poliittinen päätös pysäytetään kokonaan. 
Näin esimerkiksi YK:n turvallisuusneuvostossa. Nythän Euroopan talousunionin 
juna puksuttaa eteenpäin vaikka Iso-Britannia on jäänyt oma-aloitteisesti asemalle.

Joulukuun huippukokous epäonnistui periaatteellisella tasolla. Talous- ja 
vakausunionia ollaan luomassa EU-rakenteiden ulkopuolelle. Kyse ei ole 
mitättömästä seikasta, vaan perustavanlaatuisesta periaatteellisesta kysymyksestä, 
jolla on vaikutusta myös suomalaisten äänen esille tuomiseen. EU-rakenteiden 
ulkopuolinen unioni on takaisku eurooppalaiselle kansanvallalle, jonka tae on 
Euroopan parlamentin, komission ja ministerineuvoston yhteistyössä.

Pelkään, että velka- ja talouskriisien lisäksi EU-huippukokouksessa saatiin aikaa 
myös demokratian kriisi, kun Talous- ja vakausunionia ollaan perustamassa 
EU-rakenteiden ulkopuolelle vailla demokraattista valvontaa. Vähätellä ei tule 
myöskään tulevan unionin merkitystä - talouden integraatio jäi pahasti kesken 
1990-luvulla Talous- ja rahaliiton ja myöhemmin Euroopan vakaus- ja 
kasvusopimuksen myötä.

Mitä tulee määräenemmistöpäätökseen, niin EU:ssa päätöksenteko 
määräenemmistöperusteisesti on jo vakiintunut tapa, ja Suomikin on ajanut 
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johdonmukaisesti sen laajentamista. Nyt aikaansaatu EU-rakenteiden 
ulkopuolinen talousunioni ei kuulu tämän ajatusmallin piiriin. Perustuslain 
kirjainta tulee noudattaa, mutta Suomen ei tule jäädä Euroopan 
vakausmekanismin ulkopuolelle. Neuvottelemalla tulee saada aikaan myös 
Suomea tyydyttävä ja perustuslakiamme kunnioittava ratkaisu. Todennäköisesti 
ratkaisu saadaan aikaan.

Vähemmän puhutuksi aiheeksi on jäänyt sijoittajavastuun muuttaminen. Kreikan 
velkajärjestelypaketin kaltaisen sijoittajavastuun poistaminen on kumarrus 
markkinavoimia kohtaan tavallisten veronmaksajien kustannuksella, jotka eivät 
nykyiseen kriisiin ole edes syypäitä. Mielestäni tämä on myös tärkeä 
periaatteellinen kysymys, jonka keskustelua tulee jatkaa.

Alaviite osoittaa, että Suomi on osoittamassa karvansa EU-politiikassa. Liian 
kauan ovat Merkel ja Sarkozy hallinneet pelikenttää. Suomi on perustellusti 
ansainnut tulla kuulluksi, sillä kuulumme EU:ssa parhaaseen AAA-ryhmään.

Iltalehden blogi 15.12.2011
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T A L O U D E N  K R I I S I  J A  E U R O K R I I S I

Kriisitematiikkaa espanjalaisittain

Espanjasta on tulossa neljäs eurovaltio, joka tarvitsee tukea selvitäkseen vuonna 
2009 alkaneesta talouskriisistä. Espanjan lainatarve tulee olemaan 100 miljardin 
euron luokkaa. Euroalueen pelastamisen hinta on näin ollen kipuamassa 490 
miljardiin euroon. Espanjan talouden tilan parantaminen ei ole vain 
nappikauppaa, sillä sen talouden koko on lähes kaksi kertaa suurempi kuin 
aiemmin apua tarvinneiden Portugalin, Irlannin ja Kreikan taloudet yhteensä.

Espanjan tukeminen on linjassa jo aiemmin sovitun eurooppalaisen 
solidaarisuuden osoituksen kanssa. Nyt ei siis ole aika nostaa käsiä pystyyn ja antaa 
periksi. Populistipoliitikkojen tulkinnan mukaan euron hajoaminen lienee varmasti 
lähempänä kuin koskaan. Maailmanlopun ennustajia on maailman sivu täynnä. Ei 
siis ole aika lisätä vettä kiukaalle. Euro, samoin kuin koko Euroopan unioni on 
poliittisen yhteistyön tulos, ja poliittisen yhteisymmärryksen kautta se sellaisena 
myös pysyy.

Suomi on jo tutun linjansa mukaisesti vaatimassa vastavakuuksia Euroopan 
väliaikaisen rahoitusvakausvälineen kautta annettavalle tuelle. Pysyvää 
vakausrahastoa tulisi kuitenkin preferoida, vaikka sen kautta vakuuksia ei voida 
pyytää. Haluamme olla mukana auttamassa Euroopan maita nousemaan kriisistä 
jaloilleen, mutta samalla haluamme myös turvata saatavamme takaisinmaksun. 
Suomen rahoitusosuutta sekä erilaisia maksuvaihtoehtoja lasketaan 
valtiovarainministeriön huoneissa varmasti lähiviikkoina yön pikku tunneille asti.

Vähemmän ihmetystä on herättänyt Espanjan hallituksen selkeä viivyttely avun 
pyytämisessä. Tuskin pankkien pääomittamisen tarve, saati koko talouden kurja 
tilanne on Espanjan hallitusta yhdessä yössä yllättänyt. Pääministeri Mariano 
Rajoy on kuitenkin kiirehtinyt vakuuttamaan, että tarvittu tuki menisi suoraan 
pankkien pääomittamiseen, eikä tarvetta edes olisi valtion kirstun täyttämiseen.

Uskoo ken tahtoo, Espanjan talouden heikkoa elpymistä sekä valtavia 
(nuoriso)työttömyyslukuja tuskin ratkaistaan pelkästään pankkeja rahoittamalla. 
Espanja ei kuitenkaan ole Kreikka. Espanjalla on Kreikkaa paremmat 
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mahdollisuudet selvitä kriisistä, sillä maa on jo uudistanut julkista sektoriaan. 
Valitettavasti uudistukset eivät kuitenkaan näy lyhyellä aikavälillä.

Espanjan pääministerin talouskriisin vähättely on kuitenkin merkki laajemmasta 
eurooppalaisesta ilmiöstä. Vuosikymmenten ajan ovat eurooppalaiset valtiot 
eläneet yli varojensa: julkista taloutta on pidetty yllä puhtaasti velkarahalla. 
Vuonna 1997 solmitusta vakaus- ja kasvusopimuksesta ei niin ikään ollut 
ratkaisemaan sille asetettua pyrkimystä varmistaa budjettikuri talous- ja 
rahaliitossa. Vuonna 2005 valtiopäämiehet vielä kehtasivat löyhentää sovittuja 
talouskurisääntöjä entisestään, kun etenkin suurimpien maiden johtajat 
huomasivat omien talouksiensa lipsuvan järjesteittäin yhteisesti sovituista 
säännöistä.

Tällainen ei Euroopassa pitäisi enää olla mahdollista talouden six-packin sekä 
keväällä aikaansaadun sopimuksen talous- ja rahaliiton vakaudesta, 
yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta myötä. Euroopan parlamentin 
työhuoneissa ollaan kiivaasti neuvottelemassa uudesta 2-packista, jolla lisättäisiin 
jo sovittuun vahvoja kasvua mahdollistavia elementtejä ja velvoitteita!

Espanjan Rajoy, samoin kuin muutkin euromaiden päämiehet, tietävät tarkoin, 
mitä leväperäisestä valtiontalouden hoidosta tämän päivän Euroopassa seuraa: 
kun omat taidot tai halu ei riitä, ottaa Euroopan komissio kernaasti hallintaansa 
kansallisen varainhoidon. Tällaisesta nöyryytyksestä kansa tuskin kiittäisi 
valitsemalla jatkokaudelle.

Espanjassa otetaan toivottavasti härkää sarvista, eli näin suomalaisittain lusikka 
kauniiseen käteen ja ruvetaan tosissaan uudistamaan hallintoa, tukemaan kasvun 
edellytyksiä sekä höyläämään kulupuolta. Ei ole väärin myöntää epäonnistuneensa 
talouspolitiikassa. Väärin sen sijaan on piilotella, jopa vääristää, talouden lukuja ja 
välttää uudistuksia vaikka se maksaisikin uudelleen valinnan. Toivon, ettei 
Espanjan valtiontalouden pölyisistä arkistoista paljastu mitään kreikkalaista 
tragediaa muistuttavaa.

Turun Sanomat 14.6.2012
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T A L O U D E N  K R I I S I  J A  E U R O K R I I S I

Enemmän Eurooppaa

Eurooppa on historiallisessa tienhaarassa. Komission puheenjohtaja José Manuel 
Barroso ei vähätellyt EU:n monitahoista kriisiä Strasbourgissa viime viikolla 
pitämässään puheessa. Samaan aikaan nationalistinen oppositiopolitiikka pyrkii 
Kreikassa kaatamaan maan hallituksen kivuliaat elvytystoimet leikkien siten koko 
Euroopan ja euron tulevaisuudella.

Euroopassa on viitteitä valtioiden vetäytymisestä takaisin 1800-luvun 
kansallisvaltiomalliajatteluun, jossa kukin valtio pyrkii turvaamaan oman etunsa ja 
maksimoimaan voittonsa toisten kustannuksella. Euroopan yhdentyminen ei ole 
mikään itsestäänselvyys. Myös käänteinen kehitys on mahdollista.. 

Olemmeko unohtaneet näin nopeasti, että tämä ajattelutapa oli syynä kahteen 
maailmansotaan? Mihin olemme kadottaneet yhteisöllisyyden ja yhteisvastuun 
periaatteet? Kansallisvaltiomalli ei voi olla vastaus nyky-Euroopalle.

En halua maalata pirua seinälle mutta tilanne on vähintäänkin uhkaava. Me 
elämme psykologisesti  tilanteessa, jossa emme voi enää olla varmoja, onko omien 
lastemme tulevaisuus lainkaan parempi tai edes yhtä hyvä kuin meillä itsellämme 
aikanaan oli. 

Ennen kaikkea tarvitaan lisää poliittista rohkeutta. Oikeistolaisen politiikan 
vaatimien leikkaustoimien ohella tarvitaankin myös lisää investointeja, lisää kasvua 
ja uusia työpaikkoja. Tarvitaan enemmän Eurooppaa, ei vähemmän. Tarvitaan 
eurooppalaista rohkeutta ja tervettä itsetuntoa. Eurooppaa yhdistänyt aatos ja 
eetos on nyt katoamassa. Tässä turbulenssissa on selvää, että euroskeptisyys tulee 
saamaan yhä enemmän jalansijaa. 

Euroopan talous-, velka-, sosiaali- ja luottamuskriisiin tarvitaan eurooppalainen 
vastaus. Strasbourgissa tällä viikolla hyväksytty talouden hallintaa koskeva 
lakipaketti (ns. six-pack) ei ratkaise nykyistä kriisiä, eikä se yksin ole riittävä 
tulevaisuuttakaan varten. Viime kädessä kaikki on kiinni jokaisen jäsenmaan 
aidosta sitoutumisesta yhteisten tavoitteitten saavuttamiseksi. Rangaistusuhat eivät 
pure, ellei jäsenmailla ole aitoa halua itsekuriin ja omaa häpeäntuntoa.
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Puutetta on myös johtajuudesta. Velkakriisi on ajanut EU:n uuteen 
institutionaaliseen kriisiin. Ei ihme, jos kansalaisten luottamus horjuu. Mielestäni 
Euroopan komission tulee johtaa myös EU:n taloushallintoa.  Talousyhteistyö 
tulee tehdä keskitetysti EU:n sisällä ja demokraattisia periaatteita vahvistaen.

Kriisin keskellä ei tule vastuuttomasti pelotella kansaa vääristetyillä uhkakuvilla, 
sillä kyse on kuitenkin yhteisesti rakennetusta hyvinvointi-Euroopasta. Enemmän 
Eurooppaa ei tarvitse olla synonyymi liittotasavalta-Euroopalle. Vaihtoehtoina ei 
tulisi pitää eristäytynyttä mutta itsenäistä kansallisvaltiota ja EU:n 
liittotasavaltarakennelmaa, vaan ymmärtää, että kyse on yhteistyön syventämisestä 
itsenäisten valtioiden kesken.  Euroopassa riittää kyllä tilaa niin vasemmistolaiselle 
kuin oikeistolaisellekin politiikalle, kunhan kaikkien silmäteränä vain on ihminen 
ja kansalaisten Eurooppa.

Suomenkin hal l i tuksel ta on syytä odottaa kaukonäköisempää ja 
kokonaisvaltaisempaa  EU-politiikkaa. Enemmän Eurooppaa ei tarvitse olla 
vähemmän Suomea tai suomalaisuutta vaan ehkä pikemminkin päinvastoin.

Julkaistu useissa eri medioissa 6.10.2011
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T A L O U D E N  K R I I S I  J A  E U R O K R I I S I

Nyt koetellaan uskoa Eurooppaan

Yhdysvalloista levinnyt ja vuodesta 2008 alkaen Eurooppaakin koetelleella 
talouden kriisillä on useita nimittäjiä. Kriisin eri ulottuvuuksia on vuosien mittaan 
ollut ainakin velkakriisi, eurokriisi, talouskriisi, institutionaalinen kriisi, 
legitimiteettikriisi sekä mitä vielä.

Kyse ei ole pelkästään median keksimistä pikkunäppäristä etuliitteistä. 
Nykymuotoista Eurooppaa koettelee nyt sen koko historian haastavin kiirastuli. 
Kysymys on Euroopan unionin olemassaolon kriisistä.

EU on onnistunut tulemaan niin lähelle kansalaisia, että kriisien myllertämän 
Euroopan aiheuttama kansalaisten tyytymättömyys kohdistuu suoraan ja 
laajamittaisesti siihen itseensä.

Tällaiseen johtopäätökseen viittaa ainakin kesän kynnyksellä julkaistu kyselytulos, 
jonka mukaan enemmistö kansasta kaikkialla Euroopassa paitsi ehkä Saksassa 
uskoo talouden integraation itse asiassa heikentäneen oman maansa taloutta. 
Lisäksi kyselytulos kertoo, että vähemmistö euromaiden kansalaisista uskoo euron 
olleen maalleen hyvä asia, vaikka samaan aikaan selkeä enemmistö ei siitä 
kuitenkaan haluaisi luopua.

On luonnollista, että tavallisen kansalaisen silmissä EU esiintyy yhtenäisenä 
toimijana, vaikka käytännössä EU:n sananvalta etenkin talouden alalla on varsin 
vähäistä. Espanjalaisten ja kreikkalaisten nuorten negatiivinen näkemys EU:sta on 
tässä valossa ymmärrettävä. Onhan heistä jo yli puolet työttöminä.

Syy ei kuitenkaan ole työttömien nuorten väärässä tulkinnassa vaan EU:ssa 
itsessään.

Siellä missä EU todella tuntuu ja vaikuttaa, se ei esiinny torvet soiden ja liput 
liehuen. Euroopan unionin positiivinen vaikutus Euroopan yli 500 miljoonan 
kansalaisen arkeen on kiistaton, vaikka samalla se on liian monelle tuiki 
tuntematon.
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Euroopan unioni on epäonnistunut viestinnässään. Euroryhmän kesäkuun 
kokouksen päätökset pankkivalvontaviranomaisen perustamisesta sekä huikean 
120 miljardin kasvuruiskeen antamisesta tähtäävät haluun ja tarpeeseen pelastaa 
Eurooppa ja euro. Talouden vyönkiristyksen sijaan tarvitaan nyt mahdollisuuksia 
ja uskoa kasvuun ja tulevaisuuteen.

Öisten neuvottelujen jälkeiset toistuvat uudet ja vielä kerran tarkennetut 
tulkinnat eivät voi olla hämmästyttämättä kansalaisia. Johtajilta ja päättäjiltä pitää 
ja tuleekin vaatia selkeitä sanoja tarkkaan harkituista päätöksistä. Johtajilta pitää 
voida vaatia enemmän ja siitä heille myös maksetaan. EU:n nykyjohto on 
ansainnut osakseen tulleen ankarankin kritiikin. Päättämättömyys on 
sietämättömintä.

Sylkykuppina olemisesta näyttää tulleen EU:n perusominaisuus. EU-byrokraatit 
eivät osoita sen enempää tunteita, vihaa kuin katkeruuttakaan. Kehnoa ja 
vastuutonta taloudenpitoa harjoittaneet EU-maat ovat saattaneet itsensä itse 
keittämäänsä liemeen. Heidän ansiostaan eurooppalainen solidaarisuus on nyt jo 
äärirajoillaan.

EU-euforian aika on eittämättä ohi. Käsillä olevasta kriisistä selviäminen tulee 
olemaan kulminaatiopiste koko Euroopan yhdentymiselle. Kriisin pitkittyminen 
vaarantaa niin eurooppalaisen yhteistyön kuin eurooppalaisen solidaarisuuden 
perustan. Panokset ovat kovat. Jokaisen poliitikon tulee se ymmärtää.

Euroopan unionia ei yksinkertaisesti ole ilman kansalaisten luottamusta ja 
hyväksyntää. Kansalaismielipiteen tulee perustua oikeaan tietoon ja 
määrätietoisiin päätöksiin. Ennakkoluulot ja kosiskeleva populismi rakentaa 
hiekalle, ei kansan kalliolle.

Kaleva 8.7.2012
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T A L O U D E N  K R I I S I  J A  E U R O K R I I S I

Minne menet, Eurooppa?

Johtaako euromaiden velkojen keskinäisten takausvastuiden lisääntyminen 
vääjäämättömään kehitykseen kohti liittovaltiota? Onko Euroopan unioni jo tuhon 
partaalla?

Vierastan yleisesti liittovaltio-sanan käyttöä, sillä siihen on kohdistettu epäreilua ja 
asiatontakin uhkakuvien maalaamista ja pelottelua. Lopulta kyse on kuitenkin 
niinkin luonnollisesta asiasta kuin tiiviimmästä yhteistyöstä ja yhteisöllisyydestä 
eurooppalaisittain – Amerikan Yhdysvaltoja Eurooppaan ei koskaan tule!

Euroopan unioni ei ole koko olemassaolonsa aikana ollut stabiili. Ei ole hetkeä, 
jolloin EU olisi ollut tai tulisi olemaan ”valmis”. Pysähtyneisyys tarkoittaisi EU:n 
tuhoa. Voisi sanoa, että koko EU:n olemassaolon ajatus ja ydin on olla 
evolutiivinen, yhteiskunnan ja kehityksen mukana muuttuva prosessi. 
Heterogeenisestä Euroopasta ei saada koskaan veistettyä monoliittiä. Kulttuurien, 
kansallisuuksien ja kielten paljous on Euroopan rikkaus ja rakkaus, mutta myös sen 
suurin haaste.

Pidän vieraana sellaista yhteisöä, joka elää menneisyydessä eikä pyrkisi eteenpäin. 
Se ei sovi Euroopalle.

Kaksi vaihtoehtoa: Strasbourgin heinäkuun täysistunnossa kokoontui 
Euroopan unionin koko kärkikaarti keskustelemaan Euroopan suunnasta. Mukana 
olivat niin Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Van Rompuy, komission 
puheenjohtaja Barroso kuin useat komissaarit. Ajoitus oli oikea ja tärkeä, sillä 
Eurooppaa tosiaan kohtaa sen koko olemassaolon kenties kriittisin hetki, 
olemassaolon kriisi.

EU:lla on kaksi vaihtoehtoa, joko euroalueen hajoaminen tai tiiviimpi 
talousyhteistyö. Euron ja Euroopan unionin kohtalo on yhteen sidottu yhtälö. Vain 
kaksi jäsenvaltiota on neuvotellut itsensä euron ulkopuolelle. Kaikille muille se on 
mahdollisuus.
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Pidän tiiviimpää yhteistyötä todennäköisempänä kuin hajaannusta tai jotain 
löyhempää itsenäisten valtioiden talousliittoa. Tie on kuitenkin pitkä, sillä 
e s i m e r k i k s i E U - h u i p p u k o k o u k s e s s a a l u s t a v a s t i p ä ä t e t y n 
pankkivalvontaviranomaisen perustaminen on vuosien prosessi. Nyt käsillä olevaa 
kriisiä sillä ei ratkaista.

Yhteinen valuutta ja rahaliitto ovat maailmanlaajuisestikin ainutlaatuisia 
saavutuksia. Yhteistyön tiivistyminen on luonnollinen jatko nykyisille saavutuksille.

Tahtoa ja johtajuutta: Haluan uskoa, että jäsenmaat tekevät kaikkensa unionin 
ja euron säilyttämiseksi. Kyse on poliittisesta tahdosta ja myös johtajuudesta. EU 
ei saisi olla markkinavoimien tai pankkiirien talutusnuorassa, vaan pikemminkin 
päinvastoin. Ja markkinat ovat kansalaisia varten, ei päinvastoin.

Kaksitahtiunioni on joka tapauksessa jo tosiasia. Niille maille, jotka haluavat 
kehittää ja vahvistaa yhteistyötään, tulee antaa siihen mahdollisuus.

EU-maiden päättäessä tiivistää yhteistyötään tarkoittaisi se luonnollisesti vallan 
laajempaa keskittämistä eurooppalaiselle tasolle. Tulee muistaa, että EU-politiikka 
on kansallista politiikkaa, josta päättää suomalaisten valitsema eduskunta.

Ei yhteisömenetelmän periaate ole poistumassa mihinkään. EU:ssa valtaa 
käytetään jäsenmaiden yhteisesti sopimien sääntöjen ja tavoitteiden pohjalta!

Kansalaiset mukaan: On aivan selvää, ettei tiiviimpää eurooppalaista 
yhteistyötä voida luoda ilman kansalaisten hyväksyntää. Euroopan unioni 
perustuu demokratian periaatteelle, jota tulee kunnioittaa. Lisäksi on selvää, ettei 
tiiviimpää talousyhteistyötä tule enää luoda vain valtioiden välisesti, vaan se tulee 
tuoda osaksi unionia. Näin varmistetaan myös eurooppalaisen kansanvallan 
toteutuminen.

Aikaansaadut yhteistyön tulokset eurooppalaisesta rauhasta, turvallisuudesta ja 
hyvinvoinnista ovat jääneet valitettavasti nykyisen kriisikeskustelun tiimellyksen 
jalkoihin. Toivottavasti EU:n aikaansaannokset ja saavutukset opitaan näkemään 
Suomessa kokonaisvaltaisemmin.

Lisäksi toivon, että suomalaiset innostuisivat entisestään ottamaan kantaa myös 
EU:ssa tapahtuvaan politiikan tekoon. Suomalaisella mediallakin on 
Eurooppa-tiedon välityksessä vielä paljon parannettavaa. Demokraatti 6.7.2012
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V I S I O  E U R O O PA S T A

Ison-Britannian kiemurainen suhde muuhun Eurooppaan on koko maanosan 
kohtalonkysymys. Äskettäin 87-vuotiaana kuollut maan entinen pääministeri 
Margaret Thatcher tunnetaan ehkä parhaiten "rautarouvana", joka käsilaukkuaan 
paukuttamalla puristi Britannialle alennuksen EU-jäsenmaksuista.

Saaren ja mantereen suhdetta yrittää nyt määritellä uudelleen ”rautarouvan” 
heikko seuraaja David Cameron.

Britannian suhde EU:hun on ollut varovainen ja valikoiva. Maa esimerkiksi 
kannattaa EU-laajentumista, mutta ei pelkästään innosta taata rauha ja tuoda 
diktatuurista vapautuneet kansat takaisin Eurooppaan. Pikemminkin kyse on 
halusta vesittää EU tekemällä siitä mahdollisimman hajanainen, liike-elämän 
ehdoilla toimiva vapaakauppa-alue. Tässä on paljolti onnistuttu, hyvässä ja 
pahassa.

Englantilaisten iltapäivälehtien ihmeelliset kauhutarinat EU:sta ovat legendaarisia. 
Lehtimoguli Rupert Murdoch on omista syistään lietsonut Eurooppa-vihaa jo 
vuosikymmeniä. Maaperä on kuitenkin otollinen jo ennestään. Eräänlainen 
kotoiseen ”ryssävihaamme” verrattava, passiivinen kauna on ollut helppo 
aktivoida. Brittien hankala suhde naapureihinsa juontaa näet juurensa aikaan 
kauan ennen EU:ta.

Viimeistään uskonpuhdistuksesta lähtien on mannermaa nähty katolisena, outona 
ja epäilyttävänä. Historioitsija Linda Colleyn kirja Britons kuvaa, kuinka 
englantilaisia, skotteja ja walesiläisiä yhdisti protestanttisuuden lisäksi yhteinen 
imperiumi ja sen käymät sodat. Sotia käytiin etupäässä katolisia Ranskaa ja 
Espanjaa vastaan sekä siirtomaiden alistamiseksi. Esimerkiksi vuosina 1689 - 1815 
oltiin Ranskaa vastaan sodassa lähes tauotta.  Britannian eri kansat palvelivat rinta 
rinnan siirtomaa-armeijoissa ja -hallinnossa sekä kävivät kauppaa kaikkialla 
maailmassa.
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Britit olivat saarelleen eristäytyneenä suhteellisen turvassa. Nationalistinen 
elämöinti koettiin vaarattomaksi mahtavan laivaston ja ammattiarmeijan leveän 
selän takana. Oman valtiojärjestyksen ylemmyyttä yksinvaltaisesti hallittuihin 
mannermaan maihin nähden pidettiin myös itsestään selvänä. Näiden uskomusten 
varassa luotiin uusi, ”brittiläinen” kansallisidentiteetti, jonka saattoi hyväksyä niin 
anglikaani, presbyteeri kuin metodistikin.

Tästä syystä Britannia ei ole myöskään koskaan jakanut EU-integraation 
syvempää merkitystä. Maan EU-jäsenyys on nähty, ja nähdään edelleen, puhtaasti 
talouden intressien näkökulmasta: laajempi vapaakauppa-alue takaa laajemman 
markkina-alueen brittiläisille tuotteille ja yrityksille. Maa on aina kokenut olevansa 
saarellaan turvassa, oman tiensä kulkijana.

Vanhat, yhdistävät tekijät ovat kadonneet. Imperiumia ei ole ja 
protestanttisuudenkin kanssa on maallistuneessa ja monikulttuuristuneessa maassa 
vähän niin ja näin. Skotlanti äänestää 2014 itsenäisyydestä. Mahtaisiko pieni 
Waleskään jäädä suuren Englannin kylkiäiseksi, jos Skotlanti lähtisi? Entä 
Yhdistyneen Kuningaskunnan toinen osapuoli, Pohjois-Irlanti? Enemmistö siellä 
kannattaa yhteyttä Britannian kanssa, mutta entä jos Britanniaa ei vuonna 2014 
enää olisikaan?

Kansalliskiihkoista itsenäisyyspuoluetta (UKIP) pelkäävä David Cameron yrittää 
nyt torjua hajaannusta. Pääministeri on valinnut vanhan, tutun tempun: tehnyt 
EU:sta sen perinteisen, mannermais-katolisen mörön, jota vastaan maa on ennen 
onnistuttu yhdistämään. Pääministeri on ilmoittanut haluavansa neuvotella 
EU-sopimukset uudelleen ja järjestää niistä kansanäänestyksen vuonna 2017. 
Tosin hänen pitäisi ensin voittaa vaalit, mikä ei ole lainkaan varmaa. Pelkona on, 
että UKIP veisi juuri konservatiivien äänet ja antaisi vaalivoiton 
työväenpuolueelle.
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V I S I O  E U R O O PA S T A

Europäättäjät ruhjoivat tahtonsa läpi Kyproksella. Pieni maa puristui 
turvattomana Brysselin ja Moskovan väliin. Katkera kansa ei pidä reiluna 
prosessia eikä liioin tulosta. Nyt on lyhytnäköistä potea voitonriemua ja hehkuttaa, 
sillä kukaan ei voi olla varma voittajista, jos niitä yleensä on. Eteläeurooppalaiset 
eivät ole mitään fiktiivisiä toisen luokan olioita, vaan ihan oikeita ihmisiä kuten 
mekin. Heillä on asuntolainansa, lapsensa, vanhempansa, flunssansa ja 
reumatisminsa ja harrastuksensa ja muutkin ilonsa ja surunsa.

Kyproksella oli epäilemättä moni asia solmussa, mutta oikaisukeinotkin olivat 
kohtuuttomat.

Kyseessä ei ollut vain akuutin rahoituskriisin hoito. Samalla pantiin toimeen 
eräänlainen rangaistusretki, jolla Kyproksen ylisuureksi väitetty pankkisektori 
nujerrettiin. Saksan valtiovarainministeri Schäuble myönsikin avoimesti, että Saksa 
saavutti juuri tämän tavoitteensa. ”He sanoivat, että pankkisektoria on supistettava 
40 prosenttia. Mutta he eivät sanoneet, että tuo kaikki pitäisi tehdä 24 tunnissa”, 
kommentoi Kyproksen entinen presidentti Vassiliou katkerana.

Tyylipisteitä Kypros-operaatiosta, joka on vielä pahasti kesken, ei voi jakaa 
kenellekään osapuolelle. Kyproslaiset myöntävät tehneensä pahoja virheitä. 
Pankkisektori pääsi kasvamaan ylivauhdilla ja epäterveesti. Luxemburg ja Lontoon 
City ovat hoitaneet asiansa paremmin monisatakertaisella volyymillä. Nyt 
kilpailijat saalistavat Kyproksen entisiä asiakkaita korppikotkien ja haikalojen 
tapaan.

Kypros ja kyproslaiset ovat menettäneet luottamuksensa. Ilman sitä ei bisnestä 
tehdä. Luottamuksen menettäminen tällä alalla on paljon arvokkaampi kuin kaikki 
tukimiljardit yhteensä.
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Kyproslaiset ovat syystä apeita ja pettyneitä. Heidän väitettyjä "rikoksiaan" ei 
tutkittu asianmukaisesti. Uhkavaatimus esitettiin varoituksetta ja hetkessä. 
Tuomiokin on astunut jo voimaan.

Ajatus kajota pieniinkin säästöihin oli erityisen vaarallinen. Se olisi voinut 
laukaista paniikin kaikkialla Euroopassa. Edes Suomen kuuluisassa "setelien 
leikkauksessa” vuonna 1946 ei kajottu talletuksiin. Sota-ajan kaltaisten jyrkkien 
toimien tuominen Kyproksen kriisiin oli vähintäänkin liioittelua.

Onko tavallinen pankkitili jo niin tuntematon käsite omat rahansa näppärästi 
sijoittaneille päättäjille, että sitä kohdellaan kuin vastuutonta riskisijoitusta?

Euroryhmän kokematon johtaja Dijsselbloem oli aiheuttaa pakokauhun 
vihjailemalla, että Kyproksen malli toistetaan muuallakin. Onneksi hän perui 
vastuuttomat puheensa nopeasti.

Suomessa jäi vähälle huomiolle sekin, että Kypros-operaation taakse kätkeytyi 
myös paljon muutakin politiikkaa kuin vain taloutta. Euroopan unionin ja Venäjän 
suhteet eivät tästä ainakaan helpottuneet. Kullakin osapuolella ovat omat 
intressinsä ja kaikki vaikuttaa kaikkeen.

Globalisaation ei tule kasvattaa vain voittoja, vaan se vaatii kaikilta toimijoilta 
myös syvempää vastuullisuutta. Hiekkalaatikkoleikit sopivat kyllä päiväkerhon 
pihalle, mutta eivät vastuulliseen politiikkaan.

Emme vielä tiedä, johtaako Kypros-paketti pitemmän päälle menestykseen.

Lähivuosina Afroditen saarella nähdään kurjuutta ja hätää, joka kohtaa myös 
syyttömiä ihmisiä. Kypros on tulenarka paikka. Sen pohjoisosa on vuoden 1974 
turkkilaismiehityksestä asti ollut maan hallituksen vallan ulkopuolella. On 
epävarmaa, antaako kurjistuminen uutta pontta yhdistymisneuvotteluille, vai 
kärjistääkö se päinvastoin kiistoja kaasuvaroista merialueilla.

Ennen kaikkea on palat tava as ia l l i seen keskuste luun. Kaikk ien 
eteläeurooppalaisten kutsuminen huijareiksi ja eritoten kyproslaisten 
rahanpesijöiksi on vastuutonta ja loukkaavaa. Voihan olla, että takavuosien 
diktaattorit eivät ole tehneet ihmisiä innokkaiksi maksamaan veroja. Samalla 
logiikalla voitaisiin kaikki suomalaiset leimata parantumattomasti juopoiksi, sillä 
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onhan meilläkin jo vuonna 1932 päättyneestä kieltolaista toipuminen vielä pahasti 
kesken. Kokonaisia kansoja ei saa leimata, jos vakavissaan rakennetaan rauhallista 
Eurooppaa ja maailmaa.

On aivan oikein, että Kyproksella käydään nyt läpi varsin pitkälti itse aiheutettua 
likapyykkiä. Ulkopuolisesta vain tuntuu siltä, että oikeus ja kohtuus eivät nyt ihan 
osuneet kohdalleen. Kyproksen haasteet näyttävät vain kasvaneen entisestään. 
Jäljet pelottavat.
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V I S I O  E U R O O PA S T A

Kun EU ei kiinnosta

Euroopan unionin hajoamisesta tai pirstaloitumisesta on talouskriisin pitkittyessä 
uutisoitu skandaalinhakuisesti.

On tyydytty kriisitiedottamiseen, vaikka rakentavaakin keskustelua voitaisiin käydä 
vaikkapa siitä, että hajonneen Jugoslavian myötä itsenäistyneet Balkanin alueen 
maat ovat matkalla kohti EU-jäsenyyttä.

Ja vain reilu kymmenen vuotta sitten unioniimme liittyneet entisen itäblokin maat 
pitivät EU-jäsenyyttä kansallisena päätavoitteenaan, suurena ylpeytenä ja 
historiallisena päämääränä.

Unionin jäsenyys ei kuitenkaan ole kaikkien eurooppalaisten valtioiden tavoite. 
Joukko pieniä mutta keskiarvoa vauraampia valtioita pysyttelee sitkeästi 
ulkopuolella.

Norja, Islanti sekä Sveitsi – nuo Euroopan Kauniaiset – ovat osa Euroopan 
talousaluetta, mutteivät ole ottaneet lopullista jäsenyysaskelta. Unionin 
hyötynäkymiä eivät hekään kiistä.

EU on talousalueena houkutteleva. Norja maksaa EU:lle vuosittain satoja 
miljoonia euroja oikeudesta sisämarkkinajäsenyyteen. On Norjassa jäsenyyttäkin 
harkittu – kahdesti norjalaiset ovat vaaliuurnilla tyrmänneet sen.

Islanti on pohjoismainen hyvinvointivaltio. Silti se ei ole oikein missään vaiheessa 
katsellut EU-jäsenyyttä sillä silmällä. Ei, vaikka yksikautiseksi jäänyt 
sosialidemokraattinen hallitus yritti ohjastaa pääasiallisesti kalastuksesta elävän 
piskuisen Atlantin luoteiskolkan saarivaltion kohti Euroopan sydäntä.

Islannin EU-jäsenyysprosessi on huhtikuisen vaalituloksen jälkeen hiipunut. 
Islantilainen ihme koki kolauksen vuonna 2008, kun talouskupla puhkesi. Lamasta 
opittiin selviytymään omin nokkineen. Nyt maan taloussuosta pelastaneen 
sosialidemokratian aikakausi on ohi.
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EU-jäsenyyden kipinä kuitenkin elää. Akateemikoiden parissa on jossiteltu, että jos 
vain Norja liittyisi, voisi yrmyniskaisten islantilaistenkin mieli kääntyä.

Entisen emämaansa Tanskan vanavedessä Islannin EU-politiikka ei ole koskaan 
kulkenut. Ja erosihan Tanskalle kuuluva Grönlantikin aikanaan unionistamme.

Entäpä itäinen Eurooppa? Riittääkö EU:n vetovoima esimerkiksi Ukrainan 
kaltaiselle valtiolle, vai pelataanko EU-jäsenyysdiplomatialla vain turhaa aikaa?

Epäilynsä on nostanut esille myös Venäjän EU-suurlähettiläs Vladimir Chizhov. 
Venäjällä on oma lehmä ojassa, sillä se kosiskelee Ukrainaa liittymään omaan 
tulliliittoonsa Valko-Venäjän ja Kazakstanin seuraksi.

Vaikka laajentumispolitiikka on ollut EU:n tehokkain ulkopolitiikan ala, ei 
lopputulos ole selvä. Ukrainan tulee päättää, haluaako se kuulua itään vai länteen.

Venäjä puolestaan on kokonsa vuoksi poissuljettu vaihtoehto EU-jäsenyydestä 
puhuttaessa. Silti yhteistyön tiivistämisen luulisi olevan molempien edun mukaista. 
Tällä hetkellä EU-Venäjä -suhteissa puhaltaa kylmä viima. Suomella olisi tässä 
profiilin noston paikka.

Täällä EU-kriitikoiden pääteemana on ollut saivartelu sillä, millainen Suomi olisi, 
jos se olisi yhä EU:n ulkopuolella. Kiinan ja Intian nousevien mahtien rinnalla 
Eurooppa on pieni niemi ja pari saarta. Sillä niemellä meidät on tuomittu 
tulemaan toimeen samojen itäisten ja läntisten naapuriemme kanssa.

Euroopan integraatio ei ole itsestäänselvyys, eikä siitä keskusteleminen ole 
eurokraattien yksinoikeus. EU-asioista on jokaisella sanottavaa. Niihin tulisi ensi 
vuoden eurovaalien keskustelun kiteytyä. Kysymys kuuluu: millaisen Euroopan me 
haluamme?
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V I S I O  E U R O O PA S T A

Ensimmäisestä maailmansodasta on pian sata vuotta ja viimeisetkin sodan 
veteraanit on jo haudattu. Suomen suuriruhtinaskunta oli emämaa-Venäjän 
mukana sodassa vain puoliksi. Suomalaisethan oli vapautettu asevelvollisuudesta.

Joitakin vapaaehtoisia lähti tosin keisarin armeijaan. Mannerheimin tapaiset 
aktiiviupseerit tietenkin täyttivät velvollisuutensa ja tekivät työnsä.

Eräät itsenäisyysmieliset pyrkivät salateitse Saksaan ja muodostivat siellä 
suomalaisen jääkäripataljoonan.

Vallankumous puhkesi Venäjällä. Ja kuten tiedämme, lopuksi mekin olimme 
sodassa.

Vuoden 1918 muiston hirveys saa meidät suomalaiset helposti unohtamaan, että 
muualla Euroopassa kärsittiin aivan toisessa mittaluokassa. Länsirintamalla 
katastrofi kesti yli neljä vuotta.

Miljoonia miehiä uhrattiin muutamien juoksuhaudan pätkien takia. 
Ennennäkemättömien tykistökeskitysten jälkiä siivotaan yhä Keski-Euroopassa.

Belgian armeijan pioneerit purkavat päivittäin räjähtämättömiä ammuksia, joista 
monista löytyy vielä myrkkykaasua. Sata vuotta sitten kaatuneita löydetään 
etsimättäkin.

Suomalaisille on Euroopan rikki repinyt katastrofi jäänyt vähän vieraaksi. Aivan 
kuten Suomea ei voi ymmärtää tuntematta talvisodan aiheuttamaa traumaa, ei 
Ranskan ja Saksan tapaisten maiden EU-ajattelua voi ymmärtää, ellei tunne 
taustoja.

Juoksuhaudoissa sai myrkkykaasusta osansa korpraali Hitlerkin.
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Ensimmäinen sota johti toiseen sotaan ja se lopulta onneksi Euroopan suureen 
rauhanprojektiin.

Vaikka EU:n jäsenmaat kuinka ahnaasti pitävät kiinni omastaan, perimmältään 
EU:ssa kyse ei ole rahasta, vaan paljosta muusta ja tärkeämmästä.

Onko niin, että Euroopan yhdentymisprosessin merkittävyys vähenee sitä myötä, 
kun sodasta, väkivallasta ja sen uhreista tulee yhä nuoremmille sukupolville vain 
ajanviihdettä ja hupia?

Koetut ja kärsityt sodat katoavat vähitellen kollektiivisesta muististamme, kun 
emme enää pääse omin korvin kuulemaan sitä, mitä isät ovat meille kertoneet.

Ihmiset vain yksinkertaisesti unohtavat olevansa haavoittuvia ja kuolevaisia, ja että 
kaikesta on maksettava ihan oikeasti.

Kansallismieliseen pullisteluun taipuvaisten niin Suomessa kuin muissakin EU:n 
jäsenmaissa kannattaisi muistaa, mistä tähän on tultu ja mikä hinta tästä kaikesta 
on maksettu.

On suuren kiitollisuuden aihe, että Saksan puolustusvoimien bussi voi rauhassa 
tänään seistä pysäköitynä europarlamentin kupeella, ja että kahdesti miehitetyssä 
Brysselissä voi maksaa kolikoilla, joissa on kuvattuna Saksan kotka tai 
Brandenburgin portti.

Eurooppa on, toivon mukaan, tulossa lopultakin aikuiseksi. Siksipä Suomenkin 
EU-osaajien olisi hyvä joskus poiketa Brysselin kabineteista käyskentelemään ja 
hiljentymään Länsi-Flanderin valtaville sotilashautausmaille.

Se ei olisi huviretki, vaan tarvittavaa ammattitaitoa ylläpitävää koulutusta. Oppia 
ikä kaikki, jotta me muistaisimme.
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Millaiseen Eurooppaan?

Euroopan unioni on talouden kriisin myötä ajautunut historialliseen tienhaaraan. 
Todellinen kriisi ei kuitenkaan ole taloudellinen, vaan poliittinen. Taantuman 
myrskynsilmässä Eurooppa joutuu tekemään päätöksiä, jotka vaikuttavat pitkälle 
tulevaisuuteen samaan aikaan, kun kansalaisten EU-kriittisyys on lisääntynyt.

Tarvitaan tietoa ja avointa keskustelua. Internet-aika tarjoaa sille uusia väyliä. 
Uusi teknologia on siirtänyt kansalaisaktivismin internetin sosiaalisille palvelimille.

EU-demokratia tulee herättää nykyaikaan. Keskusteluun Euroopan unionista on 
herätty väärällä jalalla.

Euroopan talouden kriisin pyörteissä on luotu liuta uusia talouden sääntöjä ja 
ehtoja samaan aikaan kun vanhojen toteuttaminen on jätetty puolitiehen. 
Presidentti Niinistö korosti huhtikuussa kiinalaisyleisölle pitämässään puheessa, 
etteivät uudet säännöt ja tyhjät puheet pelasta Eurooppaa talouskurimuksesta saati 
lisää kilpailukykyä tai luo uusia työpaikkoja. Pääministeri Katainen puolestaan 
visioi Strasbourgissa euroedustajille pitämässään puheessa sääntöjen 
noudattamista reilun integraation kulmakivenä. Sanojen sijaan tarvitaan tekoja.

Euroopalla on jo nyt sääntöjä riittämiin. Sääntöjen toteuttaminen vain laahaa 
pahasti perässä. Samalla vaaditaan lisää solidaarisuutta, eli suomeksi rahaa, 
huonosti taloutensa hoitaneiden maiden pelastamiseksi.

Kansalaisen näkökulmasta EU:n syventäminen puksuttaa höyryveturina 
eteenpäin. Euroeliitin sokeus kansalaismielipidettä kohtaan saattaa olla 
kohtalokasta. Kansa on jätetty syrjään integraation kehityksestä. Niinpä viime 
vuosina on ympäri Euroopan noussut esiin puolueita, joiden olemassaolo perustuu 
lähes yksinomaan EU:n vastustamiselle. Eurooppaa ei tule syventää ilman 
kansalaisten hyväksyntää ja osallistumista. Taloa ei tule rakentaa hiekalle.
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Jos 1990-luvun EU-kriisi oli demokratiavajetta, niin 2010-luvun kriisi tulee 
olemaan luottamuspulaa.

Kansalaisten EU-kriittisyys on vain kasvanut. Poliitikot vaikenevat peloissaan. 
EU:n puolestapuhujien rivit rakoilevat. Kuka uskaltaa puhua unionin hyvistä 
puolista? EU:sta on tulossa norsu huoneessa - kaikki näkevät sen mutta kukaan ei 
uskalla puhua siitä.

Euroopan integraation syveneminen ei ole itsestäänselvyys. Käänteinenkin kehitys 
on mahdollista, mikäli poliitikot kangistuvat poteroihinsa.

Suomessa EU-politiikasta keskustelu on jäänyt EU-vastaisen populismin jalkoihin. 
Poliittinen rohkeus näyttää kadonneen. Sanottakoon se tässä nyt suoraan: 
Euroopan unioni on hyvä asia. Se on lisännyt turvallisuutta, hyvinvointia ja 
vaurautta. Kaikkia Euroopan komission ehdottamaa ei kuitenkaan tule ehdoitta 
kannattaa - siksi tarvitaan rakentavan kriittistä keskustelua! Näistä kysymyksistä 
tulee puhua ensi vuoden EU-parlamenttivaaleissa. Missä EU, sieltä löytyy 
ongelman sijasta myös mahdollisuuksien runsaus. Euroopalla on jo nyt sääntöjä 
riittämiin.
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MITRO REPO

TEHTÄVÄNI EUROOPAN PARLAMENTISSA

Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta 
Valtuuskunta EU:n ja Venäjän parlamentaarisessa yhteistyövaliokunnassa 
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta 
Suhteista Yhdysvaltoihin vastaava valtuuskunta
Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä
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Yhteystiedot

Mitro Repo
Euroopan parlamentin jäsen

www.mitrorepo.fi
mitro.repo(at)europarl.europa.eu

Kotimaan toimisto
Sähköposti: info(at)mitrorepo.fi

Puhelin: 045 200 5225
Faksi: 09 698 0808

Yhteytesi sosiaalisessa mediassa
Facebook: www.facebook.com/mitrorepo

Twitter: www.twitter.com/MitroRepo @MitroRepo
Youtube: www.youtube.com/mitrorepo
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M I T R O  R E P O

Ajatuksia Euroopasta

Tämän kirjan tarkoituksena on saattaa yhteen niitä lukuisia kirjoituksia, joita olen kirjoittanut 
useissa eri lehdissä ympäri Suomea Euroopan parlamenttikauteni aikana. 

Kirjoituksissani olen pyrkinyt ajankohtaisuuteen sekä keskustelemaan Euroopan unionin 
politiikasta laajemmin. Suomalaisessa poliittisessa keskustelukulttuurissa puuttuu uskallus 
keskustella EU-asioista. EU-politiikan ei tule olla tabu, josta vaietaan tai pelätään puhua. 
Tämä korostuu etenkin näin Eurooppaa koettelevien moninaisten ja moniulotteisten kriisien 
aikana.

Olen jakanut kirjan kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa on koottu sanomalehdissä 
julkaistuja kirjoituksiani teemoittain eri aihekokonaisuuksien alle. Sisämarkkinoista ja 
kuluttajiensuojasta puhuttaessa olen pyrkinyt kirjoituksissani keskustelemaan ja välittämään tietoa 
niistä akuuteista ajankohtaisista aiheista, joista Euroopan sydämessä on keskusteltu ja joista olen 
itse ollut valiokuntatyössäni päättämässä. Kulttuuri, nuoriso ja koulutus ovat minulle tärkeitä 
aiheita, ja olen työssäni Euroopan parlamentin kulttuuri ja koulutusvaliokunnassa pyrkinyt 
tuomaan suomalaisten näkökulmia ja tarpeita esille. Ulkopolitiikasta sekä ihmisoikeuksista 
Euroopan unionin jäsenmaissa sekä kolmansissa maissa olen puhunut ja kirjoittanut 
säännöllisesti osana parlamenttityötäni. Euroopan parlamentin työnjaon myötä ihmisoikeuksia ja 
ulkopolitiikkaa käsitellään useissa eri valiokunnissa sekä Strasbourgin täysistunnossa. Kirjan 
toinen osa katsoo tulevaan ja antaa aineksia visiolle tulevaisuuden Euroopasta. Eurooppaa viime 
vuosina koetelleet kriisit ovat saaneet runsaasti palstatilaa myös suomalaisessa lehdistössä. Siksi 
olen koonnut tähän kirjaan kirjoituksia, joissa käsittelen talouden kriisiä ja eurokriisiä.

Toivon, että kirjani haastaa ajattelemaan, millaisen Euroopan unionin me yksilönä, 
kansakuntana sekä EU-kansalaisina haluamme luoda.

Euroopan parlamentin  

Sosialistien & Demokraattien
ryhmä

S&D
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