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 ”Pitkä aamu, 
kuppi kahvia ja 
sanomalehti

T
e lukijat olette totutelleet jo lähes vii
kon uuteen tabloidilehteen, mutta 
meille Sunnuntaisuomalaisen teki
jöille tämä on uutta. Siksi jännittääkin, 
millaista palautetta teiltä saamme. 

Olemme tabloidiuudistuksen yhtey
dessä miettineet Sunnuntaisuomalaista ja sen 
vahvuuksia. Mikä sunnuntailukemistossa on hy
vää, mikä kaipaa kehittämistä, mitä uutta tarvi
taan ja mistä voisimme luopua kokonaan?

Näiden mietintöjen pohjalta olemme rakentaneet 
uudistuneen Sunnuntaisuomalaisen. Haluam me 
edelleen tarjota juttuja laidasta laitaan, sillä mi
kään aihe ei ole sellainen, jota Sunnuntaisuoma-
lainen ei voisi käsitellä. Haluamme antaa ajattele
misen aihetta mutta myös koskettaa, viihdyttää ja 
naurattaa. 

Sunnuntailukemiston tarkoituksena on tarjo
ta viikonlopuksi hengähdyshetki, jolloin voi tart
tua pitkiin taustoittaviin ja analysoiviin juttuihin. 
Pengomme aiheita, tuomme esille uusia näkökul
mia, herätämme keskustelua.

Sunnuntaisuomalaisen alkuosa lähtee liikkeelle 
viikon tärkeimmistä puheenaiheista. Päivän uu
tisia taustoittavan lähtöjutun jälkeen ajankoh
taisaukeama tarjoaa lyhyen kattauksen siihen, 
mistä uutisviikko on koostunut tai mikä odottaa 
meitä suomalaisia seuraavalla viikolla. 

Sivustolla on jatkossakin politiikkaa, puheen
aiheita, ilmiöitä, haastatteluita, tarinoita ja tie
tenkin ihmisiä. Henkilötarinassa viemme luki
jat haastateltavan lähelle. Henkilötarinan jälkeen 
päästään rentoutumaan toden teolla, sillä viimei
sen aukeaman jutuissa käsitellään ilmiöitä ja ih
misiä kevyellä otteella.  

Haluamme kuulla, mitä mieltä olet Sunnuntaisuo-
malaisesta. Jokainen viikonlopun lehti on oman
laisensa, ja siksi toivomme palautetta siitä, mi
kä teitä lukijoita erityisesti ilahdut
taisi. Voit lähettää meille postia 
osoitteeseen toimitus@sun
nuntaisuomalainen.fi tai te
kijöille erikseen osoitteel
la etunimi.sukunimi@sun
nuntaisuomalainen.fi.

●● Tarja Koljonen  
on Sunnuntai suomalaisen 
tuottaja.

K&V: Jaana Kivi

Euroopan unionissa pelataan suurten
ehdoilla suurten pussiin, sanoo lobbauksesta 
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J
aana Kiven, 30, uutuuskirja Brys-
sel myyty - lobbausparatiisin 
kaup piaat (Into Kustannus 2016) 
pureutuu EU:n lobbausmaailmaan 
ja kertoo, kuinka kulissien takai
set vaikutuspyrkimykset heijastu

vat unionin päätöksentekoon. Kivi on toi
mittaja, joka on työskennellyt muun mu
assa Ylessä.  

Kenelle Bryssel on myyty?
Se on myyty Nestlén, Volvon ja Philipsin 

kaltaisille teollisuusjäteille, jotka vaikut
tavat ERTlobbausjärjestönsä (European 
Round Table of Industrialists) kautta. Koa
litiolla on 1990luvun alkupuolelta saakka 
ollut hyvin vaikutusvaltainen asema EU:n 
päätöksenteossa.     

Miten lobbaustyötä tehdään?
On tietenkin suoraa peruslobbausta, 

jossa otetaan yhteyttä edustajaan ja so
vitaan tapaaminen. Ongelma ei ole se, 
vaan komis sion läpinäkymätön, raken
teellinen lob baus. Yksi ongelmakohta 
ovat EU:n omat asiantuntijaryhmät, jot
ka ovat tiiviisti mukana lainvalmistelus
sa. Niissä istuu hyvin vaikutusvaltaisia fi
nanssialan ja elinkeinoelämän lobbarei
ta, joiden intressejä komissio ei välttä
mättä kerro kuulleensa laki aloitteita val
mistellessaan. Toinen ongelma ovat laki
firmat. Ne kiikuttavat komissioon tai eu
roparlamentaarikoiden käteen valmii
ta lakimuutosehdotuksia, jotka saattavat 
päätyä lainsäädäntöön sellaisenaan. Fir
mat eivät paljasta, kenen puolesta ne lob
baavat. 

Missä päätöksissä lobbareiden kädenjäl-
ki näkyy vahvimmin?

Se näkyy hyvin isoissa kysymyksis
sä, kuten Maastrichtin sopimuksessa 
(1990luvun alussa solmittu sopimus, jol
la muun muassa perustettiin Euroopan 
unioni ja yhteisvaluutta euro), kilpailuky
kypolitiikassa, leikkauspolitiikassa ja va
paakauppasopimusneuvotteluissa.

Lobbauksella on epäilyttävä kaiku. On-
ko lobbaaminen demokratian näkökul-
masta vain paha asia?

Ei missään nimessä. Poliittiset päättäjät 
ovat vain ihmisiä eivätkä voi tietää kaik
kea kaikesta, joten näkemysten kertomi

nen on legitiimi osa demokratiaa. On
gelmaksi se muodostuu siinä vaiheessa, 
jos suositaan tiettyä intressitahoa järjes
telmällisesti ja hakeudutaan jatkuvas
ti sen puheille. Huonosta vallankäytös
tä on kyse silloin, kun lobbaaminen on 
vain yksityisen pääoman etujen ajamis
ta eikä yleisen hyvinvoinnin tavoittelua.  

EU:lla on käytössä läpinäkyvyyt-
tä lisäävä lobbausrekisteri, mutta se 
on vapaaehtoinen eikä siksi kattava. 
Kirjassasi väitetään, että Alexander 
Stubb (kok.) esti pakollisen lobbaus-
rekisterin luomisen toimiessaan eu-
roparlamentaarikkona. Mitä hän te-
ki? 

Alun perin lobbausrekisteristä oli tar
koitus tehdä pakollinen ja lakisäätei
nen. Stubb toimi rekisteriä perustet
taessa EU:n perustuslakivaliokunnas
sa raportoijana eli meppinä, joka te
ki aloitteesta mietinnön parlamentil
le. Hänellä ei ollut poliittista tahtoa luo
da kerralla kunnollista lobbausrekiste
riä. Hän tahtoi mennä siitä, mistä aita 
on matalin, ja tuloksena oli näennäinen 
versio läpinäkyvyydestä.  

Millainen suomalaisedustus Brysselin 
”lobbausteollisuudessa” on?

Suomalaisista Brysselissä lobbaa
vat eniten suuret metsäteollisuuden ja 
energiateollisuuden yritykset, Elinkei
noelämän keskusliitto EK, palkansaa
jajärjestöt sekä Maa ja metsätalous
tuottajain Keskusliitto MTK. Suomalai
nen liikeelämä vaikuttaa voimakkaas
ti EU:n lainsäädäntöön myös Euroopan 
laajuisten etujärjestöjen kautta. 

Mikä oli yllättävintä, mihin törmäsit 
Brysselin lobbausmaailmaan pereh-
tyessäsi?

Ensinnäkin yllätyin siitä, ettei EU
lobbaus olekaan sitä, että suuryritykset 
painostavat päättäjiä niska limassa. Pi
kemminkin kyse on kädenpuristusdii
listä, jossa soitellaan puolin ja toisin: 
komissio itse kyselee lobbareilta, mil
laisen päätöksen he tahtovat. Toinen 
yllätys oli tapa, jolla komissio teettää 
tutkimuksia päätöksenteon tueksi. Jos 
tutkimus ei aja haluttua asiaa, se teete
tään uudelleen.l

Jos tutkimus 
ei aja haluttua 
asiaa, se
teetetään
uudelleen. 


