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Pro gradu -tutkielmassani perehdyn analysoimaan Kemijärven sellutehtaan ja Nokian 
Bochumin matkapuhelintehtaan lakkauttamispäätöksestä seurannutta julkista 
keskustelua kahden eri median välityksellä. Aineistonani ovat Helsingin Sanomat ja 
Lapin Kansa. Aineistoni koostuu uutis- ja reportaasijutuista sekä pääkirjoituksista, 
kolumneista ja yleisön mielipidekirjoituksista. Tuon esille tehdaskeskusteluihin 
osallistuneet eri yhteiskunnalliset toimijat ja heidän moraaliset valtapiirioikeutukset, 
joita toimijat esittävät eri mediateksteissä. Valtapiirioikeutukset ovat moraalisia 
teemoja, joihin ihmiset vetoavat erilaisissa kiistatilanteissa. Oikeutukset ovat; 
innoituksen, kodin, mielipiteen, kansalaisuuden, teollisuuden ja markkinoiden valtapiiri. 
Valtapiiriteorian ovat kehitelleet ranskalaiset Luc Boltanski ja Laurent Thévenot. 
Työssäni käytän myös Bruno Latourin kehittelemää seitsemättä valtapiiriä: ekologian 
valtapiiriä. 
 
Menetelmäni perustuu Michel Foucaultin diskurssianalyysiin. Yhteiskunnan eri toimijat 
ovat erilaisissa valta-asemissa. Heillä on yhteiskunnallisen aseman mukainen valta, 
jonka vuoksi he esittävät asiat tietyllä tavalla. Heillä on myös erilaista tietoa. Eri 
toimijoiden valtasuhteet muodostavat kiistatilanteita, joita myös tehdaslakkauttamiset 
olivat. 
 
Kemijärven aineistosta luokittelin kahdeksan eri toimijaluokkaa: Stora Enso, 
Massaliike, hallitus, oppositio, metsäalan ammattilaiset, maakuntatoimijat, 
ammattiyhdistys, asiantuntijat ja Ruukki Group sekä Anaika Group. Toimijat vetosivat 
useisiin valtapiireihin eri tilanteissa. Ne kuitenkin jäivät kaikki markkinoiden valtapiirin 
varjoon, johon Stora Enso lakkauttamispäätöksensä perusti. Kritiikki kohdistui valtion 
rooliin pörssiyhtiön osakkaana ja Stora Enson suurimpana osakkeenomistajana. Valtio 
moralisoi Stora Enson päätöstä, muttei tehnyt mitään sen kieltämiseksi. Tehtaan 
lakkautumisesta rakentui myös tarina, jota erityisesti Helsingin Sanomat piti yllä. 
Tarinan alku oli uutinen pohjoisen sellutehtaan lakkauttamisesta ja ihmisten jäämisestä 
työttömiksi. Tarinan keskivaiheena voidaan pitää Massaliikkeen syntyä ja kapinointia 
lakkauttamispäätöstä vastaan. Tarinan dramaattinen ja samalla konkreettinen loppu oli 
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tehtaan purku. Nokian Bochum-uutisointi oli erilainen. Siinä Nokian toiminta Saksassa 
oikeutettiin globaaleihin lainalaisuuksiin ja kovaan kilpailuun vedoten. Nokian 
tapauksessa moraalia ei kyselty, vaan pohdittiin sitä, onko Nokia noudattanut lakia ja 
oliko Nokian viestintä työntekijöille oikein lakkauttamispäätöksessä. Jatkotutkimuksen 
kannalta olisi mielenkiintoista seurata esimerkiksi seuraavia vaaleja. Kuinka oppositio 
käyttää tehdaslakkautuksia kampanjoinnissaan? Mihin valtapiireihin ne tukeutuvat, ja 
miten media esittää keskustelun? 
 
Avainsanat: Kemijärven sellutehdas, Nokian Bochumin matkapuhelintehdas, valtapiirit, 
diskurssi, toimija, oikeutus. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Prologi 

”Lopettaa nyt kannattava tehdas. Eihän siinä ole mitään järkeä. Ei ollut Lapissa ennen niin 

köyhää mökkiä, että viimeinen lypsävä lehmä olisi laitettu pois.”, Lapin Kansa 

Suomessa on koettu toisen maailmansodan jälkeen nopea muutos agraariyhteiskunnasta 

teollisuusyhteiskuntaan ja teollisuusyhteiskunnasta palveluyhteiskuntaan. Muutosta on 

selitetty vapaalla markkinataloudella, tekniikan kehittymisellä ja globalisaatiolla. 

Kehitys ja muutos ovat olleet nopeaa. Miten tämä kaikki on ollut mahdollista, ja kuinka 

muutos tapahtuu? Olen kiinnostunut tästä kysymyksestä ja erilaisista 

muutosprosesseista. Se on yksi syy, joka on antanut innoituksen tähän työhön.  

 

Tiedotusopin näkökulmasta on mielenkiintoista tutkia mediaa tilana, jossa 

yhteiskunnallisia asioita, ongelmia ja kiistoja käsitellään. Tutkielman nimi Taistelu 

tehtaasta: eri yhteiskunnallisten toimijoiden käyttämät moraaliset oikeutukset 

Kemijärven sellutehtaan ja Nokian Bochumin matkapuhelintehtaan alasajoa 

käsittelevässä julkisessa keskustelussa kertoo kahden tehtaan lopettamisesta ja sitä 

edeltäneestä taistelusta, jota käytiin tehtaan puolesta ja vastaan. Kyse on eri 

yhteiskunnallisten toimijoiden perusteluista ja moraalista oman toimintansa 

toteuttamisessa, ja muiden tahojen toiminnan kritisoimisesta erilaisten moraalisten 

oikeutusten perusteella median välityksellä.  

 

Moraalisen toiminnan taustalla on ihmisten ja yhteisöjen käsitys ”yhteisestä hyvästä”. 

Länsimaissa toiminta perustuu hyvin pitkälle talouden realiteettien ja aineellisen 

hyvinvoinnin ympärille, joka liitetään vapaan markkinatalouden ideologiaan. Tämä 

ideologinen suuntaus on liitetty myös talouden globalisaation eri prosesseihin ja 

toimintalogiikkaan. Erilaiset näkemykset yhteisen hyvän saavuttamiseksi esitetään 

hyvin pitkälti demokraattisissa yhteiskunnissa vapaisiin vaaleihin perustuvan politiikan 

keinoin. Demokratian ja sanavapauden toteutuminen rakentuu myös vapaan lehdistön 

kautta, jonka tarkoitus on tuoda tietoa julki. Eri medioissa keskustelevat eri 

yhteiskunnalliset toimijat luoden kielen välityksellä sosiaalista todellisuutta 

hyväksytyistä arvoista ja toiminnasta. Nämä erilaiset arvot ja moraaliset oikeutukset 
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haastavat ja kritisoivat vallalla olevaa toimintaa, jos siihen koetaan yhteisössä tarvetta. 

Tässä tutkimuksessa tuon esille yhteisön tuoman kritiikin kahden kannattavan tehtaan 

sulkemisesta voitontavoittelun nimissä.  

 

Tapaukset Kemijärvi ja Bochum 

 

Kemijärven sellutehdas perustettiin vuonna 1965 aluepoliittisista syistä. Tehtaan 

perustamisella pyrittiin muun muassa parantamaan Itä-Lapin vaikeaa 

työllisyystilannetta. Kolme vuotta myöhemmin (1968) sellutehdas liitettiin Veitsiluoto 

Oy:öön. Vuonna 1996 Veitsiluoto Oy ja Enso Gutzeit Oy yhdistyivät Enso Oy:ksi. 

Kaksi vuotta myöhemmin (1998) Enso Oy ja Stora Ab yhdistyivät Stora Enso Oyj:ksi. 

Kemijärven sellu fuusioitiin vuonna 2005 Stora Enso Oyj:hin ja se sai nimekseen Stora 

Enso Oyj:n Kemijärven tehdas. (Pikkarainen 2008, 105.) Fuusioituminen ja 

yhdistyminen isommiksi yrityksiksi ovat olleet osa Stora Enson 

globalisoitumisprosessia. 

 

Kemijärven sellutehdas lakkautettiin alkukesästä 2007. Tehtaassa työskenteli 

lakkauttamisvuonna 2007 reilut 200 työntekijää, asukkaita kunnassa oli tuolloin noin 

9000. Tehtaan omistaja Stora Enso Oyj on ruotsalais-suomalainen metsäteollisuusyritys, 

jonka juuret ulottuvat 1300-luvulle saakka. Tuolloin Ruotsin Falunissa alkoi kuparin 

louhinta Kopparbergissa, mikä mahdollisti myöhemmin 1600-luvulla Ruotsin nousun 

suurvallaksi (HS.1.9.2009). Tämän historiallisesti merkittävän yrityksen suurin 

osakkeenomistaja on tällä hetkellä Suomen valtio. Se omistaa 12,3 prosenttia yhtiön 

osakkeista, ja äänivaltaa sillä on yhtiön hallituksessa 35 prosenttia, kun mukaan 

lasketaan Kansaneläkelaitoksen 3,4 prosentin osakekokonaisuus. Tehtaita Stora Ensolla 

on Suomen ja Ruotsin lisäksi muun muassa Brasiliassa.  

 

Suomen kehittyminen paperinvalmistajana katsotaan lähteneen sotakorvauksista, jotka 

kehittivät muun muassa Tampellan ja Valmetin paperikonetekniikkaa. Paperiteollisuutta 

pidettiinkin kansantalouden selkärankana vielä 1960-luvulla. Huima tekniikan 

kehittyminen, yhteiskunnan rakennemuutos ja siitä seurannut vaurastuminen ovat 

muuttaneet paperiteollisuuden rakenteita. Stora Enso ja UPM kuuluvat maailman 

suurimpiin paperin tuottajiin. Ala on vaatinut erittäin suuria investointeja ja 

voimavaroja, joita ovat voineet tehdä ainoastaan suuret globaalit paperiyhtiöt. Pienet 
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yritykset ovat käytännössä kuolleet kokonaan. (Meinander 2005, 142.) Suomen 

hyvinvointia on rakennettu voimakkaasti 1990-luvulle saakka metsä- ja 

paperiteollisuuden varaan.  Myös EU-jäsenyys ja euroon siirtyminen heikensivät 

vientivetoisen metsä- ja paperiteollisuuden valta-asemaa teollisuuden ykköspaikalla. 

Muutoksessa ovat olleet mukana niin työntekijät kuin yritykset. 

 

Metsäteollisuus on siis ollut perinteisesti Suomen yksi perusteollisuuksista. Valtion 

omistajapolitiikka metsäteollisuuden alalla on kokenut muutoksia viimeisen 20 vuoden 

aikana. Syynä tähän on globalisoituva talous ja vapaa kauppa. Valtion 

omistajapolitiikassa vahvistui 2000-luvulla tulkinta, jonka mukaan sillä oli 

omistamassaan metsäteollisuudessa vain sijoittajan intressit. Ajattelutapa oli muuttunut: 

60-luvulla tehdas perustettiin aluepoliittisista ja työvoimapoliittisista syistä. Tehtaan 

omistavan Stora Enson näkökulmasta Kemijärven tehtaalla ei ollut enää 2000-luvulla 

mitään erikoista merkitystä, koska tärkeä omistaja (Suomen valtio) ei tällaista vaatinut. 

Stora Enso toimi globaalissa markkinaympäristössä, jossa se pyrkii saamaan parhaan 

mahdollisen tuoton sijoittamalleen pääomalle. (Rytteri 2009, 281–282.)  

 

Työntekijöiden näkökulmasta tehtaan sulkeminen oli outoa. Kemijärven sellutehtaaseen 

investoitiin kymmenen viimeisimmän toimintavuotensa aikana 120 miljoonaa euroa. 

Metsäteollisuudessa käytetään uusinvestointien kirjanpidolliseen poistamiseen noin 

kymmenen vuotta. Kemijärven Sellu Oy:n toiminta on ollut kannattavaa: tuottoja on 

siirretty emoyhtiö Stora Ensolle 103, 25 miljoonaa euroa konserniavustuksina vuosina 

1995–2005 (Pikkarainen 2008, 14–27.) Kyse oli siis kannattavasta tehtaasta. Tehdas 

ajettiin alas noin puolessa vuodessa. 

 

Nokia puolestaan on suomalaisten ylpeyden aihe. Suomalainen insinööritaito lasketaan 

jopa kansalliseksi ominaisuudeksi. Suomen identiteettiä onkin rakennettu milloin 

urheilun, saunan tai joulupukin, milloin Nokian voimalla. Suomalainen kansallinen 

identiteetti rakentuu konkreettisesti tietyllä maantieteellisellä alueella – Suomen valtion 

rajojen sisällä. Meillä on oma kulttuuri, omat myytit ja tarinat. Kansakuntaa on juostu ja 

ajettu maailmankartalle joko Paavo Nurmen tai Kimi Räikkösen toimesta. Suomalainen 

yhteiskunta on olemassa tarinoiden kautta. (Jokinen & Saaristo 2000, 26–70.) Yksi 

tarinoista on matkapuhelinyritys Nokia. Nokia on lähtöisin Suomesta, sen pääkonttori 

sijaitsee Espoossa. Yritys valmisti alkutaipaleellaan kumisaappaita ja autonrenkaita sekä 
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vessapaperia, mutta keskittyi sitten tekniikkaan. Nokia kasvoi yhdessä muun 

suomalaisen teollisuuden kanssa. Se laajensi toimintaansa 1980-luvun lopussa 

matkapuhelimien valmistukseen. Tuo satsaus osui kylmän sodan loppumiseen ja 

Neuvostoliiton hajoamiseen. Nokiasta rakentui suomalaisen viennin yksi tärkeimmistä 

tuotteista. (Steinbock 2001, 25.) Nokia onkin globaali tietoliikennealan yritys, jonka 

tuotantotehtaita on noin kymmenessä eri maassa. Suomalaiset eri tahot omistivat 11 

prosenttia yhtiön osakkeista vuonna 2008 (Nokian osavuosikatsaus 2008). Nokian 

toimitusjohtaja Olli-Pekka Kallasvuo kuvailee Nokiaa ja sen alati muuttuvaa 

toimintaympäristöä seuraavasti. 

 

"Makrotaloudellinen toimintaympäristö on heikentynyt viime aikoina erittäin 

nopeasti, ja kuluttajien vielä entistäkin heikompi luottamus, ennätykselliset 

valuuttakurssivaihtelut ja luotonsaantimahdollisuuksien heikentyminen 

vaikuttavat edelleen toimialaamme. Nokia on ryhtynyt toimiin 

kokonaiskustannustensa vähentämiseksi ja vahvan pääomarakenteensa 

säilyttämiseksi. Tämä on kirkkaasti tärkein prioriteettimme nykyisten 

vallitsevissa taloudellisissa olosuhteissa.” Olli-Pekka Kallasvuo, 

http://www.nokia.fi/nokia/lehdisto/tiedotteet/tiedotteet?newsid=1284211 

 

Nokian kännykkätehdas Bochumissa lakkautettiin kesäkuun lopussa 2008. Se työllisti 

tuolloin lähes 2300 työntekijää. Asukkaita Saksassa sijaitsevassa Nordrhein-

Westfalenin osavaltioon kuuluvassa Bochumin kaupungissa on noin 400 000.  Tehdas 

oli erittäin suuri alueellinen työllistäjä, aivan kuten sellutehdas Kemijärvellä. 

Matkapuhelinteollisuudessa keskeiseksi tekijäksi on muodostunut logistiikka- ja 

valmistusprosessien pitäminen kustannustehokkaina. Nokia etsii jatkuvasti uusia 

paikkoja toteuttaa tuotantoa kustannustehokkaasti. Vaikka Nokian tehtaan ympärille 

rakennettu kokonainen uusi teollisuusalue on tervetullut vaurauden merkki paikallisille 

ihmisille esimerkiksi Romaniassa ja Intiassa, se tuottaa harmia ihmisille niissä 

kaupungeissa joista se on lähtenyt pois jättämällä tyhjiä tehdasrakennuksia ja 

työttömyyttä alueelle, kuten kävi Saksan Bochumissa (Hakkarainen 2009, 11.)   

 

Molemmat yritykset niin Stora Enso kuin Nokia ovat globaaleja pörssiyhtiöitä. Ne 

noudattavat globaalin markkinatalouden toimintaperiaatteita. Eroja löytyy paikoista, 

joissa tehtaat sijaitsevat ja omistajasuhteista. Stora Enson suurin omistaja on Suomen 
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valtio. Vaikka Saksa ja Suomi ovat molemmat Euroopan unionin jäsenmaita, on 

molemmilla oma paikallinen kulttuuri, sisäpolitiikka ja ammattiyhdistystoiminta.  

 

Ay-liike Suomessa ja Saksassa 

 

Suomalaisella ja saksalaisella ammattiyhdistysliikkeellä on eroja. Suomessa käytössä on 

ollut niin kutsuttu kolmikanta, jossa osapuolina ovat valtio, työntekijät ja työnantajat. 

Saksassa työehdot sovitaan kahdella tasolla: toimialakohtaisesti 

ammattiyhdistysliikkeen ja työnantajien välillä sekä yksityiskohtaisesti työpaikoilla 

yritysneuvostojen ja yksittäisten työnantajien kesken. (Heikkinen 1993, 31–32.) Tosin 

Suomessakin on näistä niin kutsutuista tupoista luovuttu, ja siirrytty alakohtaisiin 

ratkaisuihin. Historiallisesti katsottuna Suomessa tulopoliittinen peruslähtökohta on 

ollut hallituksen ja ammattijärjestöjen yhteisymmärrykseen perustuva pitkäjänteinen 

talous- ja tulopolitiikka, joka on mahdollistanut myös työ- ja sosiaalipolitiikan 

kehittämisen. Neuvostoliiton romahdus oli lähtölaukaus Suomen työväenpuolueiden ja 

ammattiyhdistysliikkeen poliittiseen murrokseen. ( Kauppinen 1992, 68.)  

 

Saksassa yrityksiä sitoo kovempi pelote, sillä työnantajalle koituvat kustannukset ovat 

huomattavasti suuremmat Saksassa kuin Suomessa, jos yritys irtisanoo henkilöstöään 

ilman pätevää syytä. Irtisanottavalle työntekijälle maksettava korvaus on Saksassa 

vähintään kahden viikon palkka palvelusvuotta kohti. (HS 24.1.2008)  

 

Työntekijöiden yhtenä äänitorvena Suomessa on toiminut Paperiliitto. Vapaa 

markkinatalous ja talouden globalisaatio ja tekniikan huima kehitys ovat laittaneet 

vanhan ja perinteisesti vahvan Paperiliiton ahtaalle. Paperiliitto kuvailee omaa rooliaan 

työntekijöiden puolestapuhujana seuraavasti: 

 
Paperiliiton tärkein tehtävä on neuvotella määrävälein jäsenilleen 

työehtosopimus. Sopimuksessa määritellään alalla työskentelevien työntekijöiden 

keskeiset työntekoon liittyvät vähimmäisehdot ja pelisäännöt sekä velvollisuudet. 

Sopimuksia tehdään myös paljon paikallisella tasolla. Paikallisissa sopimuksissa 

määritellään pääsääntöisesti työntekijöiden palkat tehdaskohtaisesti. 

(www.paperiliitto.fi) 
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Sisäpolitiikan muutoksesta ja talouden globalisaation vaikutuksesta huolimatta 

Paperiliitto on ajanut hyvin voimakkaasti jäseniensä asioita. Kemijärven tapauksessa se 

oli kuitenkin voimaton. Stora Enso maksoi irtisanotuille työntekijöille viisi miljoonaa 

euroa, jotka suunnattiin uudelleen koulutusta varten. Saksan Bochumissa toiminut 

Nokia puolestaan maksoi irtisanotuille työntekijöille satoja miljoonia euroja. Ero johtuu 

maiden erilaisesta työlainsäädännöstä. Nokia tiesi, että tehtaan lopettaminen tulisi 

kalliiksi, sillä heitä sitoi sopimus Bochumiin: 

 

Saksalaisten puolella oli monta tahoa neuvottelemassa: osavaltio, liittovaltio, 

Bochumin kaupunki ja osavaltion pankki. (HS. 4.7.2008)  

 

Näiden neuvottelujen pohjalta Nokia maksoi Bochumin työntekijöille irtisanomis- ja 

koulutusrahaa 200 miljoonaa euroa. Liittokansleri Angela Merkel painosti voimakkaasti 

Nokiaa. 

"Liittokansleri pyrki katsomaan, mikä on parasta Saksalle, ja minä sitä, mikä on 

parasta Nokialle pitkällä tähtäimellä. Nyt pitää tehdä yhdessä työtä 

liittohallinnon, osavaltiohallinnon ja Nokian välillä." Nokian toimitusjohta Olli-

Pekka Kallasvuo Helsingin Sanomissa 24.1.2008 

Seuraavaksi avaan hiukan globalisaation käsitettä ja siihen liittyviä prosesseja. 

Tarkoitus on taustoittaa sitä, missä ympäristössä ja yhteiskuntajärjestelmässä Suomi ja 

Saksa elävät, ja mitä talouden globalisaatio on merkinnyt valtiolle ja niiden 

kansalaisille. 

Globalisaatio käsitteenä 

Käsitteenä globalisaatio ei ole mikään uusi, vaan sen etymologia ulottuu hyvinkin 

kauas. Karl Marx puhui jo 1800-luvulla globalisaatiosta. Vasta 1960-luvulla ja 1970-

luvun alkuvuosina termi globalisaatio tuli tutuksi yliopistomaailmassa ja muuallakin 

yhteiskunnassa. Valtiososialismin romahdettua ja kapitalistisen järjestelmän 

vakiintuminen länsimaisessa järjestelmässä vakiinnutti globaalin tietoisuuden 1990-

luvulla. Tämän kehityksen osuessa yhteen informaatiovallankumouksen kanssa syntyi 

käsitys siitä, että maailmasta oli tulossa yhteinen sosiaalinen ja taloudellinen tila. (Held 

& McGrew 2005, 9-10.) Globalisaation käsite onkin liitetty yhteiskuntatieteissä 
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keskusteluun modernin yhteiskunnan muutoksesta postmoderniin yhteiskuntaan. 

Globalisaation on kuin matka kohti jotain uutta. Globalisaation eri prosesseja on liitetty 

modernisaatioteoriaan. Sen mukaan globalisaatio on osa suurempaa yhteiskunnallista 

liikettä, joka vie modernia yhteiskuntaa kohti postmodernia yhteiskuntaa (Väyrynen 

1998, 64). Globalisaatiota on tutkittu yhteiskuntatieteissä viime vuosina hyvin paljon. 

Käsitteenä siitä on muodostunut hyvin epämääräinen.  

 

Pohdin seuraavaksi hiukan globalisaation käsitettä ja siihen liittyviä ideologisia 

jännitteitä. Käsitteen avaamisessa käytän apuna saksalaisen sosiologi Ulrich Beckin 

määrittelyä globalisaatiosta. Beck erottaa toisistaan globalisaation ja globalismin sekä 

toiseksi globaalisuuden ja globalisaation. Globalismilla tarkoitetaan näkemystä, jonka 

mukaan markkinat korvaavat poliittisen toiminnan. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, 

kuinka markkinatalouden ideologia hajottaa modernin erottelun politiikan ja talouden 

välillä. Valtiota tulisi johtaa kuin yritystä, jonka tehtävänä on luoda puitteita yrityksille 

ulkopolitiikan ja kulttuurin kautta. Globaalisuudella puolestaan tarkoitetaan sitä, että 

olemme eläneet jo pitkään maailmassa, joka ei voi sulkeutua muilta mailta. Erilaiset 

taloudelliset, kulttuurilliset ja poliittiset muodot törmäävät toisiinsa, mikä aiheuttaa 

länsimaisen mallin uudelleen tarkastelun ja itsensä määrittelyn muihin kulttuureihin 

verrattuna. Globalisaatio puolestaan tarkoittaa prosesseja, joiden seurauksena 

kansallisvaltiot ja niiden suvereenisuus hajoaa ja tilalle astelevat ylikansalliset toimijat 

ja globaali markkinatalous. (Beck 1997, 43–46.) Globalisaatio ei kuitenkaan ole mikään 

absurdi tila. Doreen Masseyn (2005) mukaan kysymys siitä, mitä paikalle ja 

paikalliselle käy globalisaatiossa, kääntää katseen kohti paikkaa ja paikallista. Vaikka 

mikä tahansa ilmiö olisikin määritelmällisesti kansainvälinen tai globaali, on se aina 

kiinnittynyt tiettyyn paikkaan (Massey 2005, 5–20.) Eli globalisaatio toteutuu 

konkreettisesti tietyssä paikassa, tilassa ja ajassa. Esimerkiksi Nokian tehdas 

Bochumissa jätti talouden globalisaation pelisääntöjen vuoksi alueelle taloudellisen 

tyhjiön, mutta Nokia loi hyvinvointia ja työtä Romaniaan avaamalla tehtaan sinne.   

      

Tässä tutkielmassa on tarkoitus tuoda esille julkinen keskustelu kahden tehtaan 

lakkauttamispäätöksistä, joihin talouden globalisaation pelisäännöillä oli suuri merkitys. 

On selvää, että kahden merkittävän alueellisen työnantajan poislähtö synnyttää kiivaan 

vastustuksen niiden joukossa, joita tehtaan poislähtö koskettaa, ja myös niiden, jotka 

kokevat sympatiaa työttömäksi jääneitä kohtaan. Kyse on kiistasta, jossa osapuolina 
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ovat työntekijät ja työnantaja, valtio ja globaali talous, poliitikot, bisnesihmiset ja eri 

asiantuntijat. Kuinka nämä eri toimijat perustelevat toimintaansa erilaisten moraalisten 

valtapiirioikeutusten välityksellä julkisessa tilassa? Seuraavassa alaluvussa muotoilen 

tarkemmin tutkimusongelman.  

 

1.2 Tutkimusongelma 

 

Tutkimuksen päätarkoitus on tuoda esiin keskustelu, jota käytiin kahdessa 

suomalaisessa mediassa (Helsingin Sanomat ja Lapin Kansa) kyseisten Kemijärven ja 

Bochumin tehtaiden sulkemisesta. Tutkimuksen pääkysymys on seuraava:  

 

1 Millaisia valtapiirioikeutuksia (ks. s.14) eri toimijat käyttävät Kemijärven 

sellutehtaaseen liittyvässä keskustelussa? Keitä ovat nämä toimijat, jotka keskusteluun 

osallistuvat Helsingin Sanomien ja Lapin Kansan uutis- ja reportaasijutuissa? 

 

2 Miten tehdaskiista esitetään mielipidekirjoituksissa? Ja millaisia valtapiirioikeutuksia 

niissä esiintyy? Mielipidekirjoitukset jakaantuvat pääkirjoituksiin, kolumneihin ja 

yleisön mielipidekirjoituksiin. 

 

3 Kuinka Nokian Bochumin matkapuhelintehtaan lakkauttamisesta uutisoitiin Helsingin 

Sanomissa, ja miten uutisointi eroaa Kemijärven tapauksesta? Mitä valtapiirioikeutuksia 

esiintyy Bochumin tapauksessa? 

 

Tarkoitus on tuoda esiin vallitsevat moraaliset diskurssit ja oikeutukset kyseisistä 

mediateksteistä. Kyse on poliittisen kiistan tutkimisesta, moraalin, järjen ja yhteisen 

hyvän näkökulmista, joista keskustellaan julkisessa tilassa.  Bochumin tapauksessa 

kysyn, miten suomalaisessa mediassa kirjoitettiin tehtaan lakkauttamisesta ja sen 

oikeutuksesta. Tarkastelen sitä, kuinka Nokian tehdaslakkautuspäätös esitettiin 

Helsingin Sanomissa ja millaisia valtapiirioikeutuksia se sai. 

 

Eri toimijoiden puhe voi olla tehtaan sulkemisen kannalla tai tehtaan sulkemista 

vastaan. Lisäksi luokittelen aineistosta eri toimijat. Toimijoilla tarkoitan eri 

yhteiskunnallisissa asemissa olevia henkilöitä ja instituutioita. Kyse on kiistasta, johon 

osallistuvat eri ihmiset eri argumentein. Tehdastyöntekijä puhuu tietenkin omasta 



 13

lähtökohdastaan. Hän haluaa, että tehdas säilyy paikkakunnalla ja hän saa jatkaa 

työssään ilman, että tarvitsee muuttaa pois tai jäädä työttömäksi. Globaalin yrityksen 

tavoite on tuottaa voittoa. Keskusteluun kuitenkin osallistuu myös paljon muita 

toimijoita, joita erittelen enemmän aineistoluvussa. 

 

Valtion ja siihen kuuluvien kansalaisten suhde globaaleihin markkinoihin on monesti 

hyvin ristiriitainen. Valtio järjestää suotavat olosuhteet yritykselle harjoittaa 

liiketoimintaa, yritys palkkaa työntekijän, joka maksaa veroja kunnalle ja valtiolle. 

Näiden eri instituutioiden ja toimijoiden valtasuhteet ovat epätasa-arvossa: kyse on 

epäsymmetrisestä valtasuhteesta. Globaali yritys voi valita useampien vaihtoehtojen 

joukosta, missä se toimintaa harjoittaa. (Bauman 1997, 144–145.) Työntekijää sitovat 

paikkakunnalle perhesiteet, koti ja ystävät. Yritys voi vaihtaa maisemaa heti, kun 

taloudellisesti kannattavampi paikka löytyy. Asetelma, jossa valtio loi yritykselle 

mahdollisuudet siinä toivossa, että valtio hyötyy, kääntyykin päälaelleen. Paikka josta 

tehdas lähti, on ongelmissa ja valtion rooliksi jää paikata vahingot. Suomessa tämä on 

yleensä tarkoittanut korvaavia työpaikkoja ja lisää työllistämisrahaa, joka otetaan 

verovaroista.  

 

On olemassa siis erilaisia intressejä toimijoiden välillä. Tutkimuksen päätehtävä onkin 

tuoda esille mediassa käytävä keskustelu. Kuka puhuu ja kuinka hän oikeuttaa 

puheensa? Kuinka puhe muuttuu? Tiivistetysti: Millainen toimijaverkosto näiden 

kahden tehtaan puolestapuhujien ja vastustajien kesken muodostuu? Kuinka tämä puhe 

oikeutetaan erilaisten moraalisten valtapiirioikeutusten avulla? Seuraavaksi selitän mitä 

tarkoitan valtapiireillä. 

 

1.3 Valtapiirien teoria 

 

Ihmiset oikeuttavat tekojansa kielessä erilaisista lähtökohdista. Oikeuttamisen taustalla 

on yleensä jokin intressi, jota toimija haluaa toteuttaa. Toimija voi olla yksityinen 

henkilö, yhteisö, yritys tai vaikkapa valtio. Kyse on hyvin pitkälti moraalisista 

hierarkioista, jotka ovat rakentuneet länsimaisten moraalifilosofien teksteistä ja 

ajatuksista historiallisiksi jatkumoiksi.  
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Työni keskeinen teoreettinen lähestymistapa nojautuu kahden ranskalaisen sosiologin, 

Laurent Thévenotin ja Luc Boltanskin teokselle De la justicication, joka ilmestyi 

ranskan kielellä vuonna 1991. Alkuperäinen teos käännettiin vuonna 2006 englannin 

kielelle, ja se sai nimekseen On Justification. Economies of Worth. Teos kertoo 

kiistoista, niiden ratkaisuista, toiminnan oikeuttamisesta ja moraalisen järjestyksen 

rakentumisesta. Teoksessa rakennetaan kuusi eri oikeuttamisen diskurssia, joita 

Thèvenot ja Boltanski kutsuvat valtapiireiksi, alkuperäinen ranskan kielen käsite on 

”cité”. Boltanskin ja Thèvenot luovat valtapiirit kuuden eri yhteiskuntafilosofin 

klassikon kautta, eli kyse on kuudesta historiallis- moraalisesta teemasta, joiden mukaan 

ihmiset oikeuttavat toimintaansa (Lehtonen & Lonkila, 2008: 342–346.) Boltanskin ja 

Thèvenotin työtä pidetään jälkibourdieulaisena teoretisointina. Pierre Bourdieu on tullut 

tunnetuksi kenttäteorian kehittäjänä, jonka mukaan yhteiskunta on olemassa rakenteiden 

ja yhteiskunnallisten suhteiden kautta. Kentällä hän tarkoittaa asemien välisten 

objektiivisten suhteiden verkostoa. Kentät ja ryhmät ovat eräänlaisia yhteiskunnan 

palasia tai osa-alueita, joilla kullakin on oma sisäinen järjestyksensä. Kenttä on 

samanaikaisesti konfliktin ja kilpailun tila. Eli yhteiskunta rakentuu kentistä, jossa eri 

toimijat ”pelaavat” omien resurssien mukaisesti (Bourdieu 1990, 120–127.) Bourdieun 

mukaan ”kentän raja on siinä, missä kentän vaikutukset lakkaavat.”  (Bourdieu & 

Wacquant 1995, 128). Boltanskin ja Thevenotin mukaan yhteiskunnan eri toimijat 

puolestaan vetoavat universaaliin oikeudenmukaisuuteen, ihmisten käsitykseen hyvästä. 

Yhteiskunta on näiden moraalisten oikeutusten ja useiden järjestysten tila, eli heidän 

mukaan kenttien rajat sekoittuvat.  Valtapiirit (moraaliset oikeutukset) ovat sidottu 

erilaisiin tilanteisiin. Boltanskin ja Thèvenotin kuusi valtapiiriä ovat seuraavat: 

 

1 innoituksen valtapiiri (Augustinuksen Jumalan valtio). 

2 kodin valtapiiri (Jacques Bossuet) 

3 mielipiteen valtapiiri (Hobbesin Leviathan) 

4 kansalaisuuden valtapiiri (Rousseaun Yhteiskuntasopimuksesta) 

5 teollisuuden valtapiiri (Saint Simonin Le Systeme industriel) 

6 markkinoiden valtapiiri (Adam Smithin Kansojen varallisuus) 

 

Boltanski ja Thèvenot kuvaavat valtapiirit moraalisiksi järjestyksiksi. Nämä moraaliset 

järjestykset asettavat säännöt oikeuttamiselle ja toiminnan lopputuloksen 
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saavuttamiselle. Jokaista valtapiiriä jäsentää se, mitä henkilö tai toimija pitää 

arvokkaana.  

 

Innoituksen valtapiiri, joka perustuu Augustinuksen Jumalan valtio -teokseen suuri tai 

arvokas asia on pyhä henkilö tai vaikkapa taitelija. Nämä henkilöt kohdistavat 

oikeuttamisen mieleen ja ruumiiseen. Innoituksen valtapiirissä kyse on tilasta, jossa 

henkilö tavoittaa jotain pyhää ja arvokasta. Esimerkiksi papille tämä tila voi olla 

rukoushetki, taiteilijalle luova tila, inspiraatio tai jopa luomisen tuska. Valtapiirin voi 

ymmärtää myös luovuuden oikeutukseksi. Tätä kyseistä valtapiiriä ei esiinny 

tehdaskeskusteluissa. Esittelin sen, koska se kuuluu Boltanskin ja Thèvenotin 

valtapiiriluokitukseen. Seuraavat viisi valtapiiriä ovat keskeisiä oikeuttamisen tapoja 

tehdaskeskusteluissa. Kodin valtapiirissä hyvyys ja arvokkuus määrittyvät kodin 

hierarkkisesta asemasta. Perhesuhteet toimivat riippuvuussuhteiden kautta, jossa ”suuri” 

on perheenpää, isä, vanhempi tai suojelija. Koti on tärkeä, ja se koetaan turvalliseksi 

paikaksi. Mielipiteen valtapiiri muodostuu julkisuudesta, kunniasta ja näkyvyydestä. 

Maineella on suuri merkitys mielipiteen valtapiirissä. Siinä henkilö tai toimija mittaa 

itseään muiden silmissä. Toimintaa oikeutetaan esimerkiksi tekoina julkisessa tilassa. 

Tarkoitus on saada mielipide esille. Kansalaisuuden valtapiirin oikeutus tuo esiin 

yhteisön mielipiteen ja tahdon. Kansalaisuuden valtapiirissä yhteisellä edulla on suurin 

merkitys ja oikeutus. Teollisuuden valtapiirin suuruus on synonyymi tuottavuudelle ja 

tehokkuudelle. Oikeutus ja arvo ovat ammattimaisessa toiminnassa: rationaalisuus ja 

järki luovat toimintatehokkuutta pitkällä aikavälillä, mitä arvostetaan. Markkinoiden 

valtapiirissä on kyse kyvystä rikastua ja pärjätä globaalissa kilpailussa, johon 

osallistuvat monet kilpailevat yritykset. Rikastumisen pitää olla nopeaa ja sen pitää 

tuottaa rahaa lyhyellä aikavälillä paljon. (Boltanski & Thevenot, 2006: 159–203.) 

 

Oikeuttamisessa ei kuitenkaan ole kyse staattisista tiloista. Tämä tarkoittaa sitä, että 

ihmiset voivat esimerkiksi yhden päivän aikana vedota useisiin eri valtapiireihin, 

tilanteen mukaan. Oikeuttamisessa on kyse aina tilanteesta, jossa ihminen tai toimija on.  

Bruno Latourin (2003, 76) mukaan Boltanski ja Thèvenot ovat todistaneet, että 

valtapiirit ovat ehyitä kokonaisuuksia, mutta toistensa kanssa yhteensopimattomia. 

Taustalla voi olla rationaalinen tai arvorationaalinen toiminta. Ihmiset arvottavat 

tekonsa. Kyse on myös hyödystä, siitä mikä toiminta hyödyttää eniten kussakin 

tilanteessa ja siitä, millainen puhe sopii mihinkin sosiaaliseen tilanteeseen.  
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Oikeuttamisen valtapiirejä voi olla myös muita kuin Boltanskin ja Thèvenotin esittämät 

kuusi valtapiiriä. Latour on tuonut esille ekologisen valtapiirin, jossa poliittisen 

toiminnan oikeutus tuodaan esiin hyväksikäyttäen luontoon liittyviä argumentteja. 

Latourin mukaan poliittisessa ekologiassa ei tarvitse ottaa kaikkea huomioon eikä 

etenkään luontoa sen itsensä takia, vaan poliittista ekologiaoikeutusta pitää lähestyä 

toisin. Ei siten, että poliittisissa kiistoissa moraalinen oikeutus perusteltaisiin luonnon 

kautta. Luontoperustelut käyvät aina dialogia muiden oikeutusperusteiden, kuten 

markkinoiden kanssa, tällöin ihmiset tekevät kompromisseja tavoista toteuttaa 

esimerkiksi tehdashanke ”luonnon ehdoilla” (Latour, 2003: 94–100.)Kyse on 

politiikasta, asioista, ei luonnosta itsessään. Latourin ekologista valtapiiriä on kutsuttu 

myös seitsemänneksi valtapiiriksi. Bruno Latourin ajatuksiin tukeutuen oikeuttamiset 

pyrkivät tekemään näkyväksi ja keskusteltavaksi yhteiskunnallisten toimijoiden 

toiminnalleen esittämiä perusteluja ja toiminnassa käyttämiään arviointirepertuaareja – 

eli justifikaation tapoja. 

 

Valtapiirioikeutuksilla taustalla on yleensä valtion talousjärjestelmä ja sen 

toimintalogiikka. Thèvenot on arvioinut eri muotoja ja oikeutuksia Yhdysvaltain ja 

Ranskan tavoissa käsitellä yhteistä hyvää ja yhteisöä. Taustalla ovat poliittiset ja 

ideologiset erot. Yhdysvalloissa individualismilla ja yksilön oikeuksilla on suuri 

historiallinen merkitys. Ranskassa puolestaan on painotettu yhteisön oikeuksia, joilla 

saavutetaan yhteistä hyvää. Nämä kaksi ideologista perustaa jakavat oikeuttamisen 

tapoja eri tilanteissa (Lamount &  Thèvenot, 2000.) Boltanskin ja Thévenotin mukaan 

kiistatilanteet, joissa vedotaan eri oikeutuksiin, eivät ole toistensa kanssa 

vertailukelpoisia. Eri toimijat voivat valitsevat tilanteen mukaan oikeutuksen ja he 

voivat käyttää useita oikeutuksia asian ratkaisemiseksi. Modernit yhteiskunnat eivät ole 

yhden sosiaalisen järjestyksen, vaan toisiinsa sekoittuvien monien sosiaalisten 

järjestysten yhteiskuntia. (Boltanski & Thèvenot 1999 359–377.) Poliittisissa kiistoissa 

esimerkiksi ekologian ja kansalaisuuden oikeutukset palautuvat yleensä aina 

markkinoiden ja talouden piiriin. Ne keskustelevat ja politikoivat eri argumentein, 

vaikka kohde on sama: talous. Kyse on ihmisten ja asioiden suhteista, ja niiden 

moraalisista oikeutuksista. Boltanskin ja Thèvenotin ajattelutapaa on luonnehdittu 

ranskalaiseksi pragmatismiksi, jossa politiikan ja moraalin väliset suhteet, kiistat ja 

konfliktit määrittävät välienselvittelyn kautta muodostuvan sosiaalisen järjestyksen.  
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Taustalla on ranskalainen tapa ajatella yhteiskuntaa Durkheimin sosiaalisen faktan 

(kollektiivinen merkitys), strukturalistisen ajattelun ja erilaisten kilpailevien teorioiden 

(Bourdieu) kautta. Pierre Bourdieun mukaan sosiologeilla ja yhteiskuntatieteilijöillä on 

parempi kyky hahmottaa sosiaalinen tiedostamaton. Bourdieun ajattelua on kutsuttu 

kriittiseksi sosiologiaksi, kun taas Boltanskin, Thèvenotin ja Latourin ajattelua 

pragmaattiseksi sosiologiaksi, jossa tarkoitus on tutkia itse kritiikkiä, mihin se 

kohdistuu, ja mihin eri oikeutuksiin eri toimijat tukeutuvat toimintansa perustelemiseksi 

(Bénatoüil 1999, 379–396.)  

 

Valtapiirioikeutuksien luokittelun tarkoituksena on näyttää, kuinka moraaliset 

järjestykset pysyvät ajan myötä ja kuluessa suhteellisen vakaina. Ne toki muuttuvat 

hitaasti diskursiivisten ja rakenteellisten muutosten seurauksena, mutta niitä pidetään 

yllä toiminnan kautta. Ymmärrän Boltanskin ja Thèvenotin valtapiiriluokitukset 

diskursseiksi, jotka ovat säilyneet suhteellisen muuttumattomina valistusajan filosofien 

teksteistä tähän päivään. Valtapiiriluokitukset ovat siis valmiita luokituksia tietyistä 

moraalisista teemoista, jotka käsittävät ylhäällä esitetyt kuusi moraalista tapaa oikeuttaa 

jotain tiettyä toimintaa yhteisen hyvän nimissä. Näitä moraalisia teemoja tuovat esille 

puolestaan eri toimijat yhteiskunnan sisällä. Toimijat ovat eriarvoisissa asemissa, eli 

heidän välillään on kyse erilaisista valtasuhteista. Ranskalaisen filosofin Michel 

Foucault teoretisoi tiedon ja vallan suhdetta ja sitä, kuinka tekijä muodostuu 

valtasuhteiden verkostossa. Kyse ei ole vallasta, joka pakottaa toimimaan jollakin 

tietyllä tavalla. Kyse ei ole myöskään instituutioiden tai valtion luomasta valta-

asemasta. Foucaultin mukaan vallan termein tehty analyysi ei saa ottaa lähtökohdakseen 

valtion suvereenisuutta tai lain muotoa. Nämä toiminnot ovat Foucaultin mukaan vasta 

lopputuloksia. Valta on peliä, jossa eri toimijat yhteiskunnan sisällä kamppailevat 

loputtomien ristiriitojen kautta muuttaen, vahvistaen ja kääntäen voimasuhteita 

päälaelleen. Diskurssin esittäjä on aina joku toimija, jolla on tietty valta-asema 

yhteisössä. (Foucault 1998, 69–70 & 2005, 117) Tieto ja valta edellyttävät toinen 

toistaan. Jotta on mahdollista, että on valtasuhteita, on oltava myös erilaista tietoa, joka 

muodostuu erilaisista yhteiskunnallisista asemista. Eli aineistoni toimijat: 

tehdastyöläiset, Stora Enso, valtio, kunta, asiantuntijat jne. taistelevat asioista 

kielellisinä tekoina, ja näiden tekojen lopputulosta voidaan pitää vallan lopputuloksena.  

Diskursseissa on kysymys aina vallasta. Kyse on Foucaultin mukaan siitä, että tieto ei 

ole lähtöisin tietävän subjektin toiminnasta, vaan vallan ja tiedon välisistä suhteista 
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(Foucault 1980, 35.) Valtapiirioikeutukset, jotka Boltanski ja Thèvenot ovat luokitelleet 

filosofien teksteistä, ovat historiallisia katkelmia ja osa lausumien joukkoa, ne ovat eri 

toimijoiden esittämiä moraalisia oikeutuksia, jotka kritisoivat eri valta-asemista jotain 

valtapiiriä tai sitten ne tukeutuvat johonkin valtapiiriin oikeuttaessaan toimintaansa. 

 

Annan esimerkin: omassa tutkielmassani tuon esille eri toimijoiden oikeutuksia 

tehdaskiistassa. Jokainen toimija pyrkii oikeuttamaan toimintaansa, jollain moraalisella 

valtapiirioikeutuksella, jonka tarkoitus on yhteinen hyvä, tai kritisoimaan toisen 

toimijan toimintaa tukeutumalla johonkin valtapiiriin. Kritiikki voi olla Boltanskin ja 

Thèvenotin mukaan ulkoista tai sisäistä kritiikkiä. Esimerkiksi tehdaskiistassa 

sisäpuolelta tullut kritiikki lopettaa sellutehdas Kemijärvellä liitetään Stora Enson 

puolelta markkinoiden ja globaalin kilpailun oikeutukseen. Jos yritys ei toimi 

markkinoiden logiikan mukaisesti, se joutuu sulkemaan loputkin tehtaat. Ulkopuolinen 

kritiikki tehdasasiassa voi liittyä esimerkiksi tehdastyöläisen kritiikkiin siitä, että 

globaalille pörssiyhtiölle ei riitä mikään, vaan voittoa halutaan rajattomia määriä. 

Työntekijälle riittäisi perustoimeentulo ja asuminen kotona. Työntekijä puhuu 

kansalaisuuden ja kodin valtapiirioikeutusten kautta. Tällöin kaksi (markkinoiden ja 

kansalaisuuden) moraalista oikeutusta on vastakkain, jolloin voidaan miettiä näiden 

kahden moraalisen oikeutuksen olemusta yhteisen hyvän kannalta. Millainen toiminta 

on hyvää? Nämä eri kritiikit toteutetaan erilaisten valtapiirioikeutusten kautta, jotka 

ovat diskursseja ja keskustelutapoja tavasta toimia hyvin ja oikein ymmärtämämme 

(länsimaiden) moraalin kautta. Oikeutusteoria ja Foucaultin teoria diskursseista ja 

vallasta ovat työni teoreettis-metodologinen kehys. 

 

Julkisuus tilana 

 

Kun mietitään erilaisia oikeuttamisen tapoja, on käännettävä katse myös sinne, missä ne 

tapahtuvat. Julkisuustila on vertauskuvallinen käsite. Mitattavassa olevaa alaa tai 

tilavuutta sillä ei ole. Julkisuustila täyttyy erilaisista toimijoista, tahoista tai 

instituutioista, jotka esiintyvät viestimissä. Nämä tekijät muodostavat viestimien tai 

median keskeiset tahot ja keskeiset puhujat (Suikkanen & et al. 2008, 25.) 

Tutkielmassani erilaiset moraaliset oikeuttamisen tavat tehdaskiistaa koskevista asioista 

tulevat ilmi median ja julkisuuden kautta.  
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Media ja viestintä ovat myös liitetty voimakkaasti globalisaation käsitteeseen. 

Prologissa käytin saksalaisen sosiologin Ulrich Beckin määritelmää globalisaatiosta. On 

kuitenkin hyvä vielä hiukan käsitellä asiaa nimenomaan median ja viestinnän 

näkökulmista. Globalisaatioteoreetikot siis näkevät maailman muodostuvan 

kansallisten, alueellisten ja paikallisten yhteisöjen verkostoiksi, jonka yläpuolelle 

erilaiset globalisaation prosessit muodostuvat. Nämä prosessit ovat kehitystä ja 

modernisaatiota, jossa paikat ja lähiyhteisöt pitävät kiinni voimakkaasti paikallisesta 

identiteetistä, kun taas toisaalta ne itse osallistuvat globalisaation mahdollistavaan 

toimintaan vapaan kaupankäynnin ja tiedonvälityksen keinoin. Tämä siis länsimaisissa 

yhteiskuntajärjestelmissä (Heiskanen 1998, 339–340.) Voidaan siis ajatella, että media 

rakentaa osaltaan globalisaation kehitystä ja globaaleja prosesseja. 

 

Ihmiset lukevat samoja kirjoja, lehtiä, he kuuntelevat samoja lauluja ja katsovat samoja 

elokuvia. Populaarikulttuurista on muodostunut yhteinen kokemusperäinen tila, jota 

media ja erilaiset julkisuuden muodot ruokkivat. Mediatuotteet, kuten sanomalehdet 

voidaan myös ymmärtää tämän teoretisoinnin pohjalta sellaisiksi välineiksi, jotka 

uutisillaan ja jutuillaan muodostavat yleistä mielipidettä jostain tietyistä asioista. Asiat 

jaetaan mediassa yhteisesti, ne koetaan yhteiseksi, koska ne koskettavat meitä ja meidän 

arkikäytäntöjämme. Joukkoviestintä ja media julkisena tilana ei ole pelkästään sen 

sisällön ottamista yhteiseksi kokemusperäksi, vaan se on myös jaettua diskursiivista 

todellisuutta, jossa kieli rakentaa ja hajottaa yhteiskunnallisia käytäntöjä – media 

mahdollistaa tämän kehityksen tuomalla eri toimijat julkisuuteen ja antamalla heille 

puheenvuoron.  

 

Mediaa on perinteisesti pidetty neljäntenä valtiomahtina. Median valtaroolia on 

ymmärretty vallan vahtikoiran tai vallan sylikoiran käsitteiden kautta. Risto 

Kuneliuksen (1998) mukaan journalismi valvoo kansalaisten puolesta julkisen vallan 

käyttäjiä. Journalismille muodostuu tämän kautta kaksi tehtävää: ylläpitää 

päätöksentekojärjestelmän toimivuutta ja uskottavuutta. Tällöin 

päätöksentekojärjestelmän toimivuuden kannalta päättäjät saavat tietoa, mitä muut 

päättäjät ja toimijat ajattelevat ja kuinka he aikovat toimia. Journalismi on eliitin 

keskeinen viestinnän väline (Kunelius 1998, 176–177.) Kemijärven sellutehdaskiistassa 

ja Nokian Bochumin tehdaskiistassa eri osapuolet saivat tietoa median kautta. He 

vastasivat toistensa argumentteihin median välityksellä. Argumentteja oikeutettiin eri 
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lähtökohdista, jolloin media tilana toimii ikään kuin eräänlaisena ”sotatantereena”, jossa 

luodit oli korvattu sanoilla ja vastakkaisilla väitteillä. Ymmärränkin median tilana, jossa 

poliitikot, julkkikset ja tavalliset kansalaiset, yhteisöt ja yritykset tuovat omia asioitaan 

esille.  

 

Jürgen Habermasin (2004) mukaan julkisuus omana yhteiskunnallisena tilana muotoutui 

1600- ja 1700-luvun taitteessa Englannissa. Feodaalisessa yhteiskunnassa julkisuus ei 

muodostanut omaa itsenäistä yhteiskunnan osa-aluettaan, vaan se oli olemassa ns. 

edustavana julkisuutena. Ruhtinas ja hänen säätynsä edustivat omaa valtaansa kansan 

asemasta samoin kuin kirkko edusti jumalaa tai jumalallista auktoriteettia. Edustavassa 

julkisuudessa ei ollut kyse mistään "julkisuudesta", vaan tärkeimpien asioiden 

salaamisesta julkisuudelta. Erityisesti poliittisen julkisuuden tehtävänä on Habermasin 

mukaan toteuttaa kansalaisyhteiskunnan ja valtion välitys, eli alistaa julkinen valta 

yksityisen sfäärin tarpeille. Tämä toteutuu siten, että persoonat nousevat yksityisestä 

tilasta julkisuuden tilaan keskustelemaan avoimesti siitä, mikä on yleinen tavoite tai 

intressi. Julkisuudessa syntyvän yleisen mielipiteen on tarkoitus vaikuttaa ja 

kontrolloida julkisen vallan toimintaa tavallisesti epävirallisella tavalla. Olennaista tässä 

prosessissa on se, jota Habermas kutsuu diskursiiviseksi tahdon muodostukseksi, eli 

avoimen, tasa-arvoisen ja pakottoman keskustelun kautta muodostuva tahto (Habermas 

2004, 26–61.)  

 

Tämä Habermasin muotoilema diskursiivinen tahto pitää ymmärtää kuitenkin 

ideaaliseksi tapaukseksi. Mutta päämäärät ja ideat julkisuuden tarkoituksesta ovat 

hienoja. Jos ajatellaan esimerkiksi Helsingin Sanomia julkisena tilana, jossa Kemijärven 

sellutehtaasta käyty keskustelu antaa puheenvuoron erilaisille toimijoille ja heidän 

ajamilleen asioille, josta muodostuu ”yleinen mielipide”, ovat keskustelu ja 

rationaalinen mieli kohdanneet. En kuitenkaan väitä, että muodostunut mielipide olisi 

kaikkein paras ja järkevin. Kyse on enemmänkin ideaalisesta, siis tavoittelemisen 

arvoisesta toiminnasta ja käytännöstä.  

 

Toimijat ja toimijaverkostot 

 

Tutkielmassani puhun erilaisista toimijoista. Mikä on toimija? Toimijoita 

yhteiskunnassa on paljon. Omassa tutkielmassani toimijan käsitteellä tarkoitan ihmisiä, 
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ihmisjoukkoa ja instituutiota tai muita vastaavia ryhmiä, joihin lehtitekstit viittaavat 

tavalla tai toisella. Lehdessä ei voi olla puhetekoja, joita ei olisi joku toimija tehnyt 

(Pietilä & Sondermann 1994, 77.) Annan esimerkin Kemijärven sellutehtaaseen liittyen:  

 

”Matti Vanhasen (kesk) porvarihallitus ryhtyy pikavauhtia torjumaan Stora 

Enson suurten irtisanomisten aiheuttamia ongelmia. Ministerit tekivät torstaina 

pikapäätöksen ja lupasivat rakennemuutosten runtelemille alueille 15 miljoonan 

euron tukipaketin.”, HS  

"Hallituksen pitäisi ottaa metsäteollisuuden huoli tosissaan ja vaikuttaa puun 

saatavuuteen ja hintaan", Eero Heinäluoma, HS 

"En voi enää istua odottelemassa parempia aikoja tai Yhdysvaltain dollarin 

vahvistumista. On ryhdyttävä toimiin ympäristön muuttamiseksi", Stora Enson 

toimitusjohtaja Jouko Karvinen, HS 

 

Ensimmäisessä sitaatissa toimijana on Suomen valtion hallitus. Toisessa sitaatissa 

toimijana on oppositio ja kolmannessa sitaatissa toimija on Stora Enso. Nämä eri 

toimijat oikeuttavat toimintaansa eri lähtökohdista. Hallitus pyrkii ajamaan sitä 

politiikkaa, jonka se katsoo parhaaksi. Tässä tapauksessa hallitus katsoo parhaaksi antaa 

alueelle 15 miljoonan euron tukipaketin. Oppositiopoliitikko puolestaan kritisoi 

hallituksen ajamaa politiikkaa ja vetoaa koko metsäteollisuuden tulevaisuuteen puun 

saatavuuden ja hinnan kautta. Stora Enso puolestaan perustelee toimintaansa 

markkinataloudellisista syistä ja heikkoon dollariin vedoten. Kaikilla toimijoilla on 

jokin intressi toiminnalleen. Nämä intressit törmäävät, jolloin syntyy kiistatilanne, joka 

vaikuttaa monen ihmisen, perheen ja yhteisön elämään. 

 

Toimijoiden asemat verkostossa ovat epäsymmetrisiä valtasuhteita, joiden avulla 

toimijalla on mahdollisuus kontrolloida toisten toimijoiden käyttäytymistä ja tekemisiä 

(Knoke 1990, 3). Jollain henkilöllä tai taholla on laajat tietoresurssit, joillakin taas laajat 

kontaktiverkostot, ja kyky olla oikeassa paikassa oikeaan aikaan (Paloheimo & Wiberg 

1997, 73). Verkosto tai toimijaverkosto on käsitteenä hyvin monimerkityksellinen ja 

verkostoanalyysia, tai sen käsitettä voi käyttää monella eri tavalla. Tärkeää on 

määritellä verkosto-käsite (Stoker 1995, 7). Omassa tutkimuksessani toimijaverkosto 
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tarkoittaa eri toimijoiden muodostamaa verkostoa tai ryhmää eri toimijoista, jotka 

osallistuvat tehdaskeskusteluun median välityksellä. Aineistostani on luettavissa 

kahdeksan eri toimijaryhmää, jotka muodostavat toimijaverkoston. Erittelen 

toimijaryhmät seuraavassa alaluvussa, joka käsittelee tutkielmani aineistoa. 

 

1.4 Aineistona Helsingin Sanomat ja Lapin Kansa 

 

Tutkielmani aineistona on kaksi suomalaista sanomalehteä: Lapin Kansa ja Helsingin 

Sanomat. Tämä siitä syystä, että kyseiset sanomalehdet ovat kaksi erilaista mediaa, 

lehteä. Lapin Kansa kuvailee itseään seuraavasti: ”Lapin Kansa on poliittisesti 

sitoutumaton maakunnallinen sanomalehti, joka on ollut osa lappilaisten elämää jo 80 

vuotta. Lehden päälevikkialue peittää koko Lapin läänin.  

Lapin Kansan vuoden 2009 tarkastettu keskilevikki on 34 461 kappaletta. 

Viimeisimmän lukijatutkimuksen mukaan lehdellä on yli 89 000 lukijaa.” 

(www.lapinkansa.fi) Eli kyseessä on Lapin suurin maakuntalehti, jonka päätehtävä on 

tuoda esiin uutisia ja ilmiöitä, jotka koskettavat Lapin asukkaita. 

 

Helsingin Sanomat on Suomen suurin seitsemänä päivänä ilmestyvä valtakunnallinen 

sanomalehti. Lehden pääkirjoitustoimittaja Reetta Meriläinen kuvailee Helsingin 

Sanomia näin: ”Helsingin Sanomien tehtävä on välittää tietoa sekä herättää ja ylläpitää 

keskustelua. Lehti osallistuu myös yhteiskunnan kehittämiseen. Mediayleisöjen 

pirstoutuessa lehden merkitys kasvaa entisestään. Se tarjoaa edelleen yhteistä 

keskusteltavaa. Jotain pysyvää jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.”(www.hs.fi) 

 

Helsingin Sanomat ja Lapin Kansa ovat molemmat merkittäviä medioita, jotka käyttävät 

myös valtaa. Aineisto mahdollistaa vertailun, sillä valtakunnan sanomalehti ja suuri 

maakuntalehti lähestyvät uutisia ja ilmiöitä eri tavoin. Molemmat tuottavat sosiaalista 

todellisuutta, antavat puheenvuoron erilaisille asiantuntijoille ja pyrkivät kertomaan 

mitä tapahtuu. Esimerkiksi Helsingin Sanomat kertoi Kemijärven sellutehtaan 

lakkauttamisesta koko kansaa koskettaen. Se uutisoi, mitä merkitystä tehtaan 

lakkauttamisesta on koko Suomelle ja veronmaksajille, kun Lapin Kansa keskittyi 

uutisoinnissaan alueellisiin ongelmiin ja toimenpiteisiin.  
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”Matti Vanhasen (kesk) porvarihallitus ryhtyy pikavauhtia torjumaan Stora 

Enson suurten irtisanomisten aiheuttamia ongelmia. Ministerit tekivät torstaina 

pikapäätöksen ja lupasivat rakennemuutosten runtelemille alueille 15 miljoonan 

euron tukipaketin.” Helsingin Sanomat 26.10.2007 

 

”Iltapäivällä järjestetyssä tiedotustilaisuudessa päätöstä läpi käynyt tehtaanjohtaja 

Tapio Ylikangas oli selvästi liikuttunut. Hautajaismaisissa tunnelmissa hän 

muistutti, että työntekijöillä on mahdollisuus kriisiapuun. Henkisen tuen antoa 

järjestellään koko ajan.” Lapin Kansa 27.10.2007 

 

Lapin Kansa meni heti lähelle ihmistä ja työnsä menettäneitä ihmisiä, kun Helsingin 

Sanomat keskittyi ”kovaan uutisointiin”. Myöhemmin kyllä Helsingin Sanomatkin teki 

ihmisläheisiä uutisia ja reportaaseja, mutta tämä pieni esimerkki kuvastaa kahden eri 

median lähestymistapoja uutiseen. Toimittajien ammattikielessä tätä kutsutaan myös 

tulokulmaksi.  

 

Aineistot hankin lehtien digitaalisista arkistoista. Kemijärven sellutehtaan tapauksessa 

käytin ”Stora Enson Kemijärven sellutehdas”- hakusanaa. Haku tuotti Lapin Kansasta 

76 juttua ja Helsingin Sanomista 110.  Juttutyypit jakautuivat alla olevan taulukon 1 

mukaan. 

 

Lehti/Juttutyyppi Uutinen Reportaasi Kolumni Mielipide Pääkirjoitus Yht. 

HS 71 3 12 12 12 110 

LK 50 5 4 13 4 76 

Yhteensä 121 8 16 25 16 186 
Taulukko 1. Kemijärven sellutehdasaineiston juttutyypit. 

 

Juttutyypit jaottelin siten, että uutiseksi laskin kaikki ”normimittaiset” uutiset, eli 

maksimissaan noin 2500–3000 merkkiä pitkät jutut, joissa kerrottiin mitä on tapahtunut. 

Kyseinen merkkimäärä vastaa yhtä A4-liuskaa kirjoitettuna fonttikoolla 12 ja rivivälillä 

1,5. Aineistoni jutut Helsingin Sanomissa ja Lapin Kansassa sijoittuvat aikavälille 

26.10.2007–28.4.2008. Eli aktiivinen tehdaskeskustelu kesti kuusi kuukautta, jonka 

aikana kyseisissä medioissa (HS ja LK) esiintyi yhteensä ainakin 186 juttua, jotka 
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liittyivät tehdaskeskusteluun tavalla tai toisella luoden erilaisia moraalisia oikeuttamisen 

muotoja ja tapoja. 

 

Veikko Pietilä (1995) on todennut, että uutinen on diskursiivinen esitys, joka noudattaa 

jo olemassa olevaa kaavaa. Uutisen sisään rakentuvat toimijat, arvot ja normit ohjaavat 

sitä, miten uutinen pitää, ja miten se voidaan esittää (Pietilä 1995, 43–52.) Tämä siis 

tarkoittaa sitä, että uutisen odotetaan kertovan mitä on tapahtunut. Sen toimintalogiikka 

on ennalta arvattavissa. Uutiset syntyvät usein tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien 

kautta, jolloin toimittajan rooliksi jää kuunnella ”auktoriteetin” sanoma ja kirjoittaa se. 

Tällöin uutinen ei ole vain yhden diskurssin areena, vaan kahden tai useamman, jotka 

muodostuvat toimittajan ja haastateltavien diskursiivisista lausumista (Pietilä 1995, 44).  

 

Reportaaseiksi laskin kaikki pitkät jutut, jotka kuvailivat aihetta laajemmin, ja joissa oli 

useita eri haastateltavia eri asemista. Reportaasin merkkimäärä sanomalehdessä on noin 

5000–7000 merkkiä. Kolumnit olivat kaikki lehtien omien toimittajien tekemiä 

mielipidekirjoituksia sellutehtaasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä. Mielipidekirjoituksia 

puolestaan kirjoittivat tavallisten kansalaisten lisäksi myös useat eri asiantuntijat. 

Pääkirjoituksissa lehden pääkirjoitustoimittajat tuovat aiheen esille ja ilmoittavat 

”lehden linjan”. Juttutyypittelyn ja niiden määrien laskemisen jälkeen luokittelin 

aineistosta eri toimijat, jotka osallistuivat julkiseen keskusteluun tehdaskiistassa. 

Toimijaluokat ovat seuraavat: 

 

1 Massaliike/kemijärveläiset/Kari Väänänen 

2 Stora Enso 

3 Hallitus 

4 Oppositio 

5 Ammattiyhdistysliike ja työnantaja (Paperiliitto, EK, TU) 

6 Maakuntatoimijat/Lapin liitto, Lapin kunnat 

7 Asiantuntijat/ metsäalan ammattilaiset, professorit, tutkijat, filosofit 

8 Ruukki Group/ Anaika Group 

 

Toimijaluokitukseni tarkoittaa yhteiskunnan sisällä toimivien eri ihmisten, 

instituutioiden ja yhteisöjen muodostamaa kokonaisuutta. Yhteiskuntarakenteen voikin 

ymmärtää näiden eri toimijoiden (yhteisöjen, instituutioiden, yritysten) ja ihmisten 
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vuorovaikutuskokonaisuudeksi, joka muodostaa sosiaalisen todellisuuden ja 

elämismaailman keskeiset elementit. (Berger& Luckmann 1994, 44)  

 

Käytännössä toteutin luokitukset siten, että luin aineiston läpi ja koodasin eri 

mediateksteistä keskeiset toimijat, jotka jutuissa esiintyvät aktiivisina puhujina, eli heitä 

on siteerattu. Otin myös huomioon epäsuoran kerronnan, jossa toimittaja kirjoittaa 

esimerkiksi näin: Tehdastyöläisen X mukaan tai tehdastyöläinen X kertoo/ sanoo X-

asiaa.  

 

Nokian Bochumin aineisto on huomattavasti pienempi kuin Kemijärven 

sellutehdasaineisto. Nokiaa käsittelevä aineisto on kerätty Helsingin Sanomien 

digitaalisesta arkistosta. Hakusanana käytin ”Nokian Bochumin matkapuhelintehdas”. 

Haku tuotti yhteensä ainoastaan 11 juttua, jotka jakaantuivat alla olevan taulukko 2:en 

mukaan. 

 

Lehti/Juttutyyppi Uutinen Reportaasi Mielipide Pääkirjoitus Kolumni Yht. 

HS 7 2 0 2 0 11 
 Taulukko 2. Nokian Bochumin matkapuhelintehdasaineiston juttutyypit.  

 

Vaikka Nokia-aineisto on huomattavasti pienempi kuin Kemijärven aineisto, ei se ole 

tutkimuksen kannalta ongelmallista. Jos työn tarkoitus ei ole löytää keskimääräisiä 

yhteyksiä eikä tilastollisia säännönmukaisuuksia, aineiston koko ei määräydy näihin 

perustuen. Laadullisessa tutkimuksessa on tarkoitus ymmärtää tutkimuskohdetta 

(Hirsjärvi & kump. 2004, 170.) Työni on laadullinen tutkimus, jonka tarkoitus on 

analysoida ja ymmärtää eri yhteiskunnallisten toimijoiden käyttämiä moraalisia 

oikeutuksia. 

 

Nokian tapauksessa en niinkään keskity pelkästään valtapiirioikeutuksiin, vaan 

analysoin myös tapaa, jolla Helsingin Sanomat esittää Nokian ratkaisut Bochumissa. 

Tuon esille, miten Nokian toiminta oikeutettiin Saksassa ja vertaan sitä Kemijärven 

tapaukseen. 
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1.5 Diskurssianalyysi menetelmänä 

 

Tulkitsen aineistoani diskurssianalyysin keinoin. Diskurssianalyysin perusajatuksena on 

kielenkäytön tarkasteleminen tekemisenä, joka muotoutuu sosiaalisissa tilanteissa ja 

rakentaa sosiaalista todellisuutta. Diskurssianalyysissa kiinnostus kohdistuu sen 

pohtimiseen, miten toimijat tekevät ymmärrettäväksi asioita kielenkäytöllään. Omassa 

tutkimuksessani tutkin eri toimijoiden käyttämiä oikeutusta tehdaskiistassa. Nämä 

oikeutukset ovat diskursseja. Eri toimijat kuvaavat ilmiötä eri tavoin, ja nimeävät näille 

tavoille syitä. (Suoninen, 1999: 17–18.) Diskurssin voi suomentaa puhetavaksi, jonka 

avulla jäsennämme todellisuutta (Väliverronen 1998, 20). Tehdaskiista voidaan nähdä 

diskurssina, jolloin analysoidaan tapaa ja edellytyksiä, joilla tehdaskiistakeskustelua 

suomalaisessa mediassa käydään, ja nämä diskurssit muodostuvat lausumien 

kokonaisuudesta. 

 

Mitä ovat tarkalleen ottaen nämä lausumat? Omassa tutkielmassani lausumat pitää 

ymmärtää aineistoni kautta. Lausumien kokonaisuus on aineistoni 186 juttua 

Kemijärven sellutehtaasta ja 11 juttua Nokian Bochumin matkapuhelintehtaasta. Näiden 

juttujen toimijat, jotka osallistuvat tehdaskiistaan, rakentavat kielellisinä tekoina 

lausumien kokonaisuuden ja kamppailevat tehtaan puolesta ja vastaan, erilaisten 

moraalisten valtapiirioikeutuksien kautta. Hyvin merkittävää on se, kuka puhuu ja mistä 

asemasta puhuu sekä milloin hän puhuu.  

 

Eri toimijoiden puhekäytäntöjä ohjaavat myös paikalliset tekijät ja ympäristö. 

Kemijärveläisen tehdastyöläisen puhe taloudesta esimerkiksi kohdistuu siihen, että hän 

haluaa syödä ja elättää perheensä, kun taas Stora Enson toimitusjohtajan puhe 

taloudesta kohdistuu osakkeenomistajien ruokahalun tyydyttämiseen. Molemmat 

puhuvat taloudesta, mutta eri lähtökohdista. Puhe taloudesta saa erilaiset merkitykset 

sosiaalisesti, ja nämä sosiaaliset merkitykset luovat toimintaa. Toiminta tehdaskiistassa 

voi olla esimerkiksi kapina, lakko tai häviäjän katkeroituminen ja siitä seuraava 

sosiaalinen syrjäytyminen työelämästä. Syrjäytyminen työelämästä puolestaan on 

yhteiskunnallinen ongelma, johon valtio puuttuu. Eli kaikki sosiaaliset kamppailut 

käydään kielellisinä tekoina. Yleensä sanotaan, että nyt kaivataan tekoja eikä vain 

puheita. Puhe on teko, lopputulos ja käytäntö ovat seurausta puheesta. Ja tämä puhe ja 

keskustelu, jota käytiin, on valtaa.  
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Millä tavalla sitten olen käyttänyt Foucaultin diskurssiteoreettista lähestymistapaa ja 

oikeuttamisen teoriaa? Käytännössä siten, että koodasin aineistosta luvussa 1.3 

esittämäni Luc Boltanskin ja Laurent Thèvenotin rakentamat valtapiiridiskurssit, jotka 

ymmärrän Michel Foucaultin erilaisten toimijoiden valtasuhteiden diskursiivisiksi 

kamppailuiksi. Eli eri toimijoiden ristiriitaisten puhekäytäntöjen kamppailuksi, joka 

rakentaa sosiaalista todellisuutta erilaisista yhteiskunnallisista valta-asemista kielen 

välityksellä. Vallan lopputulos sinällään on eri asia. Pertti Alasuutarin (2001) mukaan 

laadullinen analyysi, jota myös minä työssäni teen aineistolle, koostuu kahdesta 

vaiheesta, havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. (Alasuutari 2001, 

39) Havainnot pelkistän koodaamalla oikeuttamisen diskurssit jokaisen eri 

toimijaluokan puheesta. Tällä pyrin vastaamaan esitettyyn tutkimuskysymykseen, jota 

Alasuutari nimittää arvoitukseksi. Alla oleva kuviolla 1 pyrin selventämään teorian, 

aineiston ja menetelmän suhdetta ja sitä, millä tavoin näillä elementeillä pyritään 

vastaamaan tutkimusongelmaan. 

 

 
Kuvio 1. Tiivistelmä työn tutkimusongelmasta, teoriasta ja menetelmästä. 

 

Nämä ovat työni keskeiset osat. Tutkimuksen tausta ja konteksti pitää kuitenkin 

muistaa: länsimainen elämäntyyli ja globalisaation eri prosessit. Myös julkisuus ja 

media ovat kontekstin kannalta tärkeitä asioita tutkimuksessa. Kontekstilla tarkoitan 

aikaa, paikkaa ja tilaa, jossa jokin asia tapahtuu. Tässä tapauksessa konteksti tarkoittaa 

Tutkimusongelma: Millaisia eri 
valtapiirioikeutuksia muodostuu 

Kemijärven ja Bochumin tehdaskiistassa, 
ja keitä ovat nämä toimijat, jotka 

osallistuvat keskusteluun? 

Teoria: Seitsemän oikeuttamisen 
diskurssia/valtapiiriä: innoituksen, 
kansalaisuuden, kodin, mielipiteen, 

teollisuuden, markkinoiden ja 
ekologian valtapiiri 

Menetelmä: Koodata aineistosta 
oikeuttamisen valtapiirit, jotka 

ymmärrän diskursseiksi. Taustalla 
Michel Foucaultin ajatus diskursseista 

ja toimijoiden valtasuhteista 
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tehdaskiistoja Kemijärvellä ja Bochumissa, ja sitä seurannut julkinen keskustelu eri 

toimijoiden välillä kahden eri median välityksellä (HS ja LK). 

 

1.6 Työn rakenne 

 

Työni jakautuu siten, että luvussa kaksi tutkin ja analysoin, millaisia eri 

oikeuttamisen/valtapiirin muotoja esiintyy uutisissa ja reportaaseissa koko julkisen 

keskustelun aikana, joka kesti noin kuusi kuukautta (26.10.2007–28.4.2008). Tuon 

myös esille toimijat, jotka osallistuvat keskusteluun Kemijärven sellutehdaskiistassa. 

Luku jakaantuu kuuteen eri alalukuun, joista jokainen käsittelee ja kuvaa tehdaskiistan 

käännekohtia. Käännekohdalla tarkoitan sitä, että julkiseen keskusteluun astuu joku uusi 

toimija uusin argumentein ja oikeutuksin. Tai esiin nousee jotain sellaista, joka muuttaa 

keskusteluilmapiiriä. Olisin voinut luokitella aineiston kaikki oikeuttamisen valtapiirit 

ja niistä puhuneet toimijat erillisiksi luvuiksi, mutta tulin siihen tulokseen, että haluan 

esittää kronologisessa järjestyksessä erilaiset oikeutukset ja niistä puhuneet toimijat. 

Näin toimimalla pystyn tuomaan esiin sen, kuinka keskustelu eteni ja kuinka se muuttui, 

ja kuka keskustelun muutti. Välillä tulee toistoa, mutta se kuuluu sosiaalisen 

todellisuuden rakentumiseen. Kiista-asiassa yleensä eri toimijat puhuvat toistaen, sillä 

heidän päämääränsä on saada argumentit läpi. 

 

Luku kolme noudattaa samaa kaavaa kuin luku kaksi, mutta sillä erotuksella, että 

mediateksteinä ovat mielipidekirjoitukset. Mielipidekirjoitukset pitävät sisällään 

kansalaisten mielipidekirjoituksia, toimittajien tekemiä kolumneja ja lehtien 

pääkirjoituksia. Mielipidekirjoituksissa ei esiinny aktiivisia toimijoita. 

Mielipidekirjoituksien valtapiirioikeutuksien erittelyllä pyrin tuomaan esille, kuinka 

tehdaskiistasta puhutaan julkisuudessa. Teen molempiin lukuihin yhteenvedot lukujen 

lopussa ja luvun kolme lopussa myös analysoin uutistekstien sekä mielipidekirjoitusten 

eroja oikeutuksien näkökulmasta. Onko niitä? 

 

Luvussa neljä käsittelen Nokian Bochumin matkapuhelintehtaasta käytyä keskustelua. 

Luvun pääkysymys on: Kuinka Nokian Bochumin matkapuhelintehtaan 

lakkauttamisesta uutisoitiin Helsingin Sanomissa, ja miten uutisointi eroaa Kemijärven 

tapauksesta? Mitä valtapiirioikeutuksia esiintyy Bochumin tapauksessa? Luvussa on 

kaksi alalukua. Ensimmäisessä alaluvussa käyn läpi Helsingin Sanomien uutisointia. 
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Toisessa alaluvussa analysoin kahta Bochumia käsittelevää pääkirjoitusta, joissa 

käsitellään Nokiaa ja globalisoituvaa maailmaa.  
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2 TAISTELU TEHTAASTA 

Millaisia eri valtapiirioikeutuksia muodostuu Kemijärven sellutehtaaseen liittyvässä 

keskustelussa ja keitä ovat nämä toimijat, jotka keskusteluun osallistuvat eri moraalisten 

oikeutusten välityksellä? Tämä on tutkielmani pääkysymys. Seuraavaksi erittelen niitä 

oikeuttamisen muotoja, jotka esiintyivät tehdaskiistan alkutaipaleen uutisoinnissa, kun 

ilmoitus tehtaan lakkauttamisesta tuli. Lisäksi tuon esille toimijat, jotka osallistuivat 

keskusteluun. 

Kaikilla taisteluilla on osapuolensa ja jokainen taistelu alkaa jostakin. Kemijärven 

sellutehdasta koskeva taistelu alkoi 25.10.2007, kun Stora Enso ilmoitti, että se sulkee 

tehtaan. Yli 40 vuotta alueella toimineen sellutehtaan sulkemispäätös oli tietenkin 

järkyttävä uutinen kaikille työntekijöille ja heidän perheilleen. Kemijärven kaupungille 

uutinen oli myös järkytys, sillä kaupungissa oli vielä hyvin muistissa 

matkapuhelinlatureita valmistaneen Salcompin ilmoitus vuonna 2003, että se irtisanoo 

280 työntekijää ja lopettaa tehtaan 2004 (Lapin Kansa 11.09.2003).  Tuolloin 

työpaikkoja katosi kaupungista noin 500. Mediassa Kemijärven sellutehdas sai heti 

suuren huomion, olihan Salcomp antanut Kiina-ilmiölle kasvot kolme vuotta aiemmin.  

Uutinen tehtaan lakkauttamisesta kuohutti tunteita heti eduskunnassa. Vain tunti tehtaan 

lakkauttamispäätöksestä pääministeri Matti Vanhanen ilmoitti, että valtiosihteeri Anssi 

Paasivirran johtama Rakennemuutokseen reagointi -työryhmä oli ryhtynyt 

suunnittelemaan hoitotoimia.  

"Nopealla toiminnalla voidaan huomattavasti vähentää niitä ongelmia, jotka 

yleensä rakennemuutospaikkakunnilla syntyy.” Pääministeri Matti Vanhanen, HS. 

 

Helsingin Sanomat toi jutussa esille tietysti myös vasemmisto-opposition mietteet. 

Ääneen pääsivät vasemmistoliiton ja Sdp:n puheenjohtajat sekä Kemijärven ainut 

kansanedustaja Markus Mustajärvi (vas). 

 

”Tästä tulee satoihin perheisiin ja tuhansille ihmisille aika ikävä joulu” Sdp:n 

puheenjohtaja Eero Heinäluoma, HS. 
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Kemijärveläinen kansanedustaja Markus Mustajärvi totesi, että kemijärveläiset saavat 

maksaa yhtiön (Stora Enson) epäonnistuneen Amerikan valloituksen. Amerikan 

valloituksella Mustajärvi viittasi Stora Enson epäonnistuneeseen yritykseen sijoittaa 

paperituotantoa Yhdysvaltoihin. Ympäristöjärjestöt saivat myös osansa. Kemijärven 

sellutehtaan lisäksi Stora Enso ilmoitti sulkevansa Haminan Summan ja Ruotsin 

Norssundetin sellutehtaat. Lisäksi Anjalankosken tehtaan yksi paperikone pysäytettiin. 

Työpaikkoja katosi Suomesta noin 1100 ja koko yhtiöstä noin 1700 (HS 26.10.2007). 

Kemijärven tapauksessa työt lähtivät yli 200 henkilöltä. Stora Enson toimitusjohtaja 

Jouko Karvinen perusteli rajuja toimenpiteitä kovan yritysjohtajan roolin mukaisesti. 

Hän oikeutti toiminnan puhtaasti markkinataloudellisesta syystä, joka on globaalissa 

markkinatalousympäristössä perussyy kaikelle toiminnalle.  

”Raakapuun marginaalihinta nousee. Se tarkoittaa, että tehtaiden pyörittämiseksi 

ostetut viimeiset kuutiot maksavat liian paljon. Hinnat ovat kohonneet 45–65 

prosenttia vuodessa. Tämä on perussyy, miksi olemme päättäneet vähentää 

tuotantoa ja raakapuun hankintaa. Haluamme katkaista nämä korkeat 

häntähinnat. Näillä hinnoilla sellun tuotannossa ei ole mitään mieltä". Jouko 

Karvinen, HS.  

Hän jatkaa. 

"Mutta minä toimin turvatakseni yhtiön tulevaisuuden. Odottelu maksaisi vain 

vielä enemmän ja aiheuttaisi vielä suurempia ongelmia." Jouko Karvinen, HS 

Stora Enson toimitusjohtajan puheessa markkinoiden valtapiirioikeutus saa perustelun 

siten, että Kemijärven sellutehtaan sulkeminen pelastaa muut tehtaat. Toimitusjohtaja 

vetoaa moraalisen oikeutukseen, jossa Kemijärvi uhraaminen pelastaa muut tehtaat 

(Kemi ja Oulu). Johtaja katsoo laajempaa kokonaisuutta, mutta samalla arvottaa muut 

tehtaat arvokkaammaksi kuin Kemijärven tehtaan.  

 

Kemijärveläiset ja etenkin sellutehtaalla työskentelevät ihmiset olivat tietenkin 

kauhuissaan, kun he kuulivat, että 40 vuotta alueella toiminut tehdas lopetetaan. 

”Ei minkäänlaista ennakkotietoa tästä asiasta ollut. Menimme kuuntelemaan 

tehtaalle tullutta vierasta. Kerrottiin, että yhtiön yksi uusista johtajista on tullut 
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käymään. Tehtaan lopettamistieto tuli aivan puun takaa ja yllätys oli kauhea”, 

kertoi tehtaan varapääluottamusmies Petri Somppi, LK.  

”Ei Kemijärveltä löydy meille työpaikkaa. Pakko panna talo myyntiin ja muuttaa 

muualle, uskoo perheenpää.” Tehdastyöläinen Jukka-Pekka Simula, LK. 

Kodin oikeutus nousee esille työntekijöiden puheesta. Koti on oikeutus, jolla 

kritisoidaan tehtaan lopettamista vastaan. Lapin Kansa haastatteli Lapin liiton 

maakuntajohtaja Esko Lotvosta, jonka mukaan tehtaan sulkemisesta aiheutuvat 

alueelliset haitat ovat todella merkittävät. Haitat puolestaan heijastuvat koko 

yhteiskuntaan.  

”Stora Enson päätös ajaa alas Kemijärven sellutehdas ensi kesään mennessä, on 

vaikutuksiltaan yhteiskuntapoliittisesti iso asia, korostaa Lapin liiton 

maakuntajohtaja Esko Lotvonen. Tilanne on verrannollinen Salcompin 

tapaukseen. Sellutehtaan alasajon vaikutukset ovat kuitenkin alueellisesti vielä 

laajempia maakunnallisesti.” LK. 

 

Lotvosen puhe voidaan luokitella kansalaisuuden valtapiiriin, jossa yleisellä edulla on 

suurin merkitys. Se vetoaa yhteiseen hyvään ja hyvinvointiin, joka on koko Suomen 

valtiota koskettava rakenteellinen seikka niin poliittisesti kuin kulttuurillisesti. 

 

Kemijärvi oli tullut tunnetuksi myös televisiosarja Taivaan tulien myötä, jonka 

ohjaajana toimi kemijärveläislähtöinen ohjaaja Kari Väänänen. Helsingin Sanomat 

haastatteli Väänästä tehtaan sulkemisesta, olihan ohjaaja vuosien mittaan tullut 

tunnetuksi räväköistä kommenteistaan. 

 

"Täysin mulkvisti temppu. Mitä jos joskus ajateltaisiin ihmisiä, eikä pelkkiä 

pörssikursseja”, Kari Väänänen, HS 

Väänäsen puhe voidaan luokitella mielipiteen valtapiiriin, jossa julkisuudella, maineella 

ja omalla mielipiteellä on suuri merkitys Boltanskin ja Thévenotin valtapiiriluokitusten 

mukaan. Väänäsen asema mahdollistaa mielipiteen tuomisen esille. Ohjaajan kritiikki 

kohdistuu vallitsevaan systeemiin. Mielipiteen valtapiiri kritisoi markkinoiden 

valtapiiriä, se nostaa ihmisen esille ja paheksuu talousjärjestelmää, jossa voitot ovat 

pääasia. 
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Stora Enson julkistama uutispommi Kemijärven sellutehtaan sulkemisesta herätti 

valtavan julkisen keskustelun. Heti uutisen tultua ulos, on Helsingin Sanomien ja Lapin 

Kansan jutuista luettavissa eri toimijoiden perusteluja ja oikeutuksia tehtaan 

lakkauttamiseen johtavista asioista. Tiivistän valtapiirioikeutukset alla olevassa 

kuviossa 2. 

Toimija Oikeutus 

Hallitus Kansalaisuuden valtapiiri 

Oppositio Kodin valtapiiri 

Tehdastyöläiset/Väänänen Kodin ja mielipiteen valtapiiri 

Stora Enso Markkinoiden valtapiiri 

Maakuntatoimijat Kansalaisuuden valtapiiri 

Kuvio 2. Alkuvaiheen uutisoinnin valtapiirioikeutukset. 

Länsimaisen elämäntyylin yksi perusta on vapaa markkinatalous ja yksilön oikeudet. 

Saksalaisen sosiologi Max Weberin mukaan yhteiskunnan sisällä on useita talouksia, ja 

ne ovat usein hyvin ristiriitaisia järjestelmiä. Weber luokittelikin ”taloudenpidon” 

käsitteen. Sitä on hänen mukaan kahta tyyppiä: tarpeentyydytykseen ja 

voitontavoitteluun tähtäävää taloudenpitoa. (Gronow & Töttö, 1997: 279–280.)  

Sellutehdaskiistassa on useita taloudenpitoja vastakkain: työntekijöiden ja Stora Enson, 

valtion ja maakunnallisten toimijoiden. Nämä taloudenpidot puolestaan heijastuvat 

laajemmin yhteiskuntaan. Kemijärven kaupungin verotulot vähenevät, jos kunta 

menettää työpaikkoja ja sitä kautta veronmaksajia. Suomen valtiokin menettää 

verotuloja ja sen menot kasvavat, sillä se joutuu järjestämään työttömiksi jääneille uutta 

koulutusta ja korvaavia työpaikkoja. Vastakkain ovat yksilö, yritys, yhteiskunta ja 

globaali talousjärjestelmä. Kaikki oikeuttavat toimintaansa jollakin tavalla, silti ne 

toimivat kaikki samalla talouden kentällä muodostaen erilaisia oikeutuksia 

toiminnalleen. 

Kyse on siis Boltanskin ja Thèvenotin mukaan tavasta kritisoida vallalla olevaa 

toimintatapaa. Kritiikki kohdistuu globaaliin talouteen ja pelisääntöihin. Markkinoiden 

valtapiirioikeutusta kritisoidaan kodin, kansalaisuuden ja mielipiteen valtapiirien kautta. 

Ajatus yhteisestä hyvästä 
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Työntekijät vaativat tehtaan jatkoa sillä perusteella, että se turvaa heidän taloutensa, ja 

talous puolestaan mahdollistaa heidän asumisensa yhdessä perheen kanssa kotona. 

Muualle muutto koetaan uhkana perheelle ja kodille. Oikeutus on hyvin inhimillinen ja 

se koskettaa kaikkia. Kukapa nyt ei haluaisi kotona asua? Näin oikeuttamalla työntekijät 

kyseenalaistavat valloilla olevan tavan toteuttaa yhteistä hyvää. 

Toimijoilla on samat päämäärät, eli kaikki haluavat ”yhteistä hyvää”, mutta heillä on 

erilaiset oikeutukset toiminnalleen tai siihen pyrkimiseen. Tässä tilanteessa Stora Enso 

on voittaja, se voi valita missä tuotantoa jatkaa, sillä se omistaa tehtaan. Työntekijöiden 

ja maakunnallisten toimijoiden pitää mukautua tilanteeseen ja pyrkiä nopeasti 

hankkimaan uusi työpaikka tai mennä koulutukseen. Näin toimisi ihannekansalainen, 

joka noudattaa nöyrästi globaalin markkinatalouden pelisääntöjä. Näin ei kuitenkaan 

käynyt. Hyvin nopeasti tuli esille tosiseikka, joka muutti koko keskusteluilmapiiriä. 

Kävi nimittäin ilmi, että Stora Enson Kemijärven sellutehdas on voittoa tuottava tehdas, 

ja sen talous on hyvällä pohjalla. Tämä oli ensimmäinen käänne keskustelussa.  

Medialle tämä tietenkin oli mieluisa uutinen, skuuppiainesta: Stora Enso lopettaa 

kannattavan tehtaan hankalassa asemassa olevan pienen lappilaisen kaupungin 

kustannuksella. Kaiken kukkuraksi valtio on Stora Enson suurin osakkeenomistaja. 

Kemijärveläiset sellunkeittäjät ja opposition poliitikot eivät hyväksyneet Stora Enson 

lakkauttamispäätöstä. He pitivät sitä järjenvastaisena – syntyi Massaliike, joka sai 

aikaan suomalaisessa mediassa mittakaavoiltaan suuren huomion.   

2.1 Massaliike syntyy 

Kun uutinen Kemijärven sellutehtaan sulkemisesta oli kiirinyt läpi koko 

mediakoneiston, ei kukaan varmaan uskonut, minkälainen taistelu tehtaan puolesta 

syntyisi. Kemijärveläiset olivat aikaisemmin saaneet tuntea rakennemuutoksen hyvinkin 

konkreettisesti, kun Orionin lääketehdas lähti kaupungista ja Salcompin laturitehdas 

vain muutama vuosi sitten pakkasi tuotantolinjansa ja muutti Kiinaan. Tuoreessa 

muistissa oli myös VR:n päätös lakkauttaa yöjunaliikenne Kemijärvelle. Näin ei 

kuitenkaan käynyt. Joukko kemijärveläisiä naisyrittäjiä perusti Junakapinaliikkeen, 

jonka voimakas painostus, ja koko Suomen tuki, saivat yöjunaliikenteen takaisin 

Kemijärvelle. Tämä erävoitto oli harvinainen ilmiö suomalaisessa kapinoinnissa. 

Junakapinaliikkeen esimerkki antoi myös pontta Kemijärven sellutehtaan puolesta 
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syntyneen Massaliikkeen toiminnalle. Liike syntyi, kun tuli ilmi, että Kemijärven 

sellutehdas on voittoa tuottava yritys. Väitteen toi julkisuuteen Paperiliiton Kemijärven 

osasto. 

”Paperiliiton Kemijärven osasto n:o 84 r.y. paheksuu antamassaan 

julkilausumassa jyrkästi Stora Enson toimivan johdon päätöstä sulkea maailman 

pohjoisin sellutehdas Kemijärvellä.  Tehdas sijaitsee keskellä voimakkaasti 

kasvavaa raaka-ainetta, jonka kuljettaminen kauemmaksi jalostettavaksi ei ole 

taloudellisesti kannattavaa, eikä perusteltua. Tehdas on hyvässä kunnossa ja on 

ylittänyt yhtiön vaatiman 13 prosentin tuottovaatimuksen vuodesta 1999 

alkaen.”, LK 

”Ammattiosasto vaatii tehtaan myyntiä konsernin ulkopuolelle, jotta toiminta 

Kemijärvellä voisi jatkua.”, HS 

Kemijärven osaston julkilausuma perustelee tehtaan jatkoa tuotannollisilla syillä. 

Raaka-aine sijaitsee lähellä. Jalostaminen on täten järkevää, tehdas on hyvässä kunnossa 

ja täyttää vaatimuksen 13 prosentin tuotosta asetetulle pääomalle. Julkilausuma 

perustelee tehtaan jatkamista teollisuuden valtapiirioikeutuksen kautta. Teollisuuden 

valtapiirin yksi keskeisimmistä perusteluista oikeuttamisteorian mukaan on järkevä 

tuotanto ja pitkällä aikavälillä toimiva yritys. Toiminnan pitää olla rationaalista ja 

kestävää. Jos Stora Enso ei suostu jatkamaan kannattavaa tehdasta, sen on myytävä se. 

Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen vastasi välittömästi ammattiosaston 

vaatimuksiin. 

”Tehtaan lakkauttaminen on tosiasia, eikä tehdasta tulla myymään kenellekään. 

Itä-Lapin puuta tarvitaan silti edelleen. Jos sitä ei saada, joudutaan tekemään 

lisää kipeitä päätöksiä", Jouko Karvinen, HS  

Karvinen toistaa puheissaan markkinoiden ja teollisuuden oikeutusta. Toisaalta nämä 

kaksi oikeuttamisen valtapiiriä ovat ristiriidassa keskenään. Markkinoiden valtapiiriin 

keskittyvä puhe ja diskurssi perustelevat toimintaa kilpailun ja nopeiden voittojen 

kautta, kun taas teollisuusvaltapiiri, niin kuin aikaisemmin totesin, pitkän aikavälin 

toiminnalla.  

Massaliike ei kuitenkaan masentunut toimitusjohtaja Jouko Karvisen odotetusta 

lausunnosta. Massaliikkeen mukaan Karvisen lausunto selvensi asioita. Painostus ja 
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toiveet suunnattiinkin valtion suuntaan, olihan valtio Stora Enson suurin 

osakkeenomistaja. 

"Hyvää oli kuitenkin se, että vierailu selvensi asioita. Nyt tiedämme, että Stora 

Enson puoleen on turha uikuttaa", Massaliikkeen tiedottaja Juha Pikkarainen, HS  

Valtio myös vastasi kemijärveläisten huutoon. Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri 

Pekkarinen (kesk) lupasi selvityttää Kemijärven tehtaan kannattavuuden. 

”Pekkarinen totesi Kemijärvellä STT:n mukaan yllättyneensä laskelmista, joiden 

mukaan Stora Enson lakkautuslistalla oleva tehdas on arveltua paljon 

kannattavampi.”, HS 

”Pekkarinen arvioi, että hallituksessa Kemijärven sellutehtaan tilanteesta tullaan 

vielä keskustelemaan, mutta puuttuminen tehtyihin päätöksiin on eri asia. 

Edellisillan tapaan Pekkarinen korosti, että hänellä ei ole komentovaltuuksia 

pörssiyhtiöön, eikä hän voi ottaa kantaa tehtaan kohtaloon.” LK 

Pekkarisen lausuma on teollisuuden valtapiiriin kuuluva toiminnan oikeutus, jonka 

tarkoitusperää on hankala analysoida. Ristiriitaiseksi sen tekee se, että Pekkarinen on 

istuvan hallituksen kauppa- ja teollisuusministeri, ja istuva hallitus on pääministeri 

Matti Vanhasen (kesk) ja valtion omistajapolitiikasta vastaavan ministerin Jyri 

Häkämiehen (kok) johdolla siunannut Stora Enson johdon tekemän päätöksen sulkea 

Kemijärven sellutehdas. Toisaalta taas Pekkarinen edustaa Suomen Keskustaa, joka on 

Lapin suurin puolue, ja näin ollen suuri vallankäyttäjä. Pekkarisen puheen voi luokitella 

poliittiseksi peliksi, jolla saadaan rauhoiteltua kiihtyneitä kannattajia ja ihmisiä. 

Pekkarinen kuitenkin myöntää avoimesti, ettei hallitus pysty vaikuttamaan pörssiyhtiön 

päätöksiin. Moraaliselta kannalta Pekkarinen ei ota vastuuta, vaan pikemminkin siirtää 

sitä. Anu Kantola (2002) tutki 90-luvun laman ja pankkikuplan syitä. Kantolan 

väitöskirjasta tulee esille, ettei kukaan ottanut vastuuta pankkikriisistä ja lamasta, vaan 

virheet koettiin monien eri tahojen ja toiminnan seuraukseksi (Kantola 2002, 171–246.) 

Tässä kyseisessä tehdaskiistassa valtio moralisoi toimintaa, mutta samalla se toteaa, 

ettei mitään voida tehdä. Vastuuta siirretään ja luodaan kuvaa, että olemme kaikki tässä 

samassa liemessä. Kun on politiikasta kyse, niin silloin esille nousevat eri toimijat 

poliittisten argumentein Kiistaa hallituspuolueiden välille toi keskustan puoluesihteeri 

Jarmo Korhonen, joka edustaa ”puolueen kenttää”. 
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”En lainkaan moiti Stora Enson hallitusta, joka vain pyrkii tekemään yhtiön edun 

mukaisia ratkaisuja. Moitin sitä, ettei valtio ole puuttunut asiaan 

yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Valtio omistaa Stora Ensosta eri instanssien 

kautta yhteensä 35 prosenttia. Valtion on nyt toimittava niin, että asia otetaan 

uudestaan esille Stora Enson hallituksessa ja Kemijärven tehdas myydään. Se on 

varma asia, että Stora Enso ei toimintaansa Kemijärvellä jatka.”, Jarmo 

Korhonen, LK 

Korhosen puhe kuuluu teollisuuden ja kansalaisuuden valtapiiriin. Yhteinen hyvä ja 

järkevä tehdastoiminta ovat oikeutuksia, jonka vuoksi puoluesihteeri painostaa hallitusta 

toimimaan suurimpana omistajana, jotta tehdas saadaan myydyksi ja toiminta 

jatkuvaksi. Toisaalta Korhonenkin sysää Stora Enson vastuun pois, ja peräänkuuluttaa 

valtion vastuuta. Moraaliselta kannalta tämä on arveluttavaa, sillä Suomen valtio on 

sitoutunut vahvasti globaalin talouden pelisääntöihin. Omistajaohjauksesta vastaavalla 

ministeri Jyri Häkämiehellä oli kuitenkin selvä viesti Korhoselle selluasiassa. 

”Tässähän keskustan puoluesihteeri arvostelee keskustalaisen pääministerin 

johtamaa hallitusta. Sitä paitsi valtio omistaa Stora Ensosta kymmenen prosenttia 

Kelan kautta, joka puolestaan kuuluu keskustalaiselle ministerille Liisa 

Hyssälälle. On selvää, etten halua kommentoida keskustan sisäisiä vääntöjä.”, 

Jyri Häkämies, LK 

Häkämies pitää Korhosen puhetta keskustan sisäisenä asiana ja sysää vastuuta 

pääministerille ja sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälälle, joka vastaa Kelan Stora 

Enso- osakkeista.  

Mielipide, maine ja perinteet 

Samaan aikaan, kun Pekkarinen selvityttää sellutehtaan kannattavuutta ja keskustalaiset 

kiistelevät julkisuudessa tehtaasta, Helsingin Sanomat tekee reportaasin Kemijärveltä. 

Jo aikaisemmin ääneen päässyt kemijärveläislähtöinen elokuvaohjaaja Kari Väänänen 

tuo voimakkaasti taas mielipiteensä reportaasissa julki. 

"Pörssiyhtiöt päättävät asiat, ja kansalaisille paiskataan paskaämpäri eteen. 

Hallituskin on aivan hiljaa, vaikka se on suuri osakkeenomistaja. Kuka 

kansalaisten oikeuksia puolustaa, jos hallitus ei sitä tee? Mitä touhua tämä on? 

Missä on moraali?", Kari Väänänen, HS 
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Väänäsen puhe asettaa vastakkain pienen ihmisen ja suuren pörssiyhtiön. Puhe on kiivas 

kansalaisten valtapiirioikeutukseen tukeutuva lausuma, jossa peräänkuulutetaan yleistä 

etua. Valtio nähdään voimattomana globaalin talouden edessä. Talous, ahneus ja 

voitontavoittelu ovat Väänäsen mukaan moraalitonta toimintaa. Tekstistä tulevat hyvin 

esille globalisaatioteoreetikkojen väitteet siitä, että valtiosta on tullut vapaan 

markkinatalouden toteuttaja ja ongelmien paikkaaja. Valta on luovutettu globaalille 

markkinataloudelle. Lausumista nousee esille se, että tehtaan sulkemista vastaan 

taistelevat ihmiset eivät ymmärrä, miksi joku voi toimia niin, että kannattava tehdas 

suljetaan. Globaalia taloutta ja voitontavoittelua ei ymmärretä työntekijän 

näkökulmasta, tai sitä ei haluta ymmärtää. Reportaasissa on toinenkin mielenkiintoinen 

valtapiirioikeutus joka liittyy maineeseen, mielipiteeseen ja kansalliseen identiteettiin. 

”Kemijärven entinen kaupunginjohtaja Kaarlo Liimatainen muistaa kaikki 

vaiheet. Hän tuli vuonna 1947 kunnankirjuriksi Kemijärvelle. Vaikka kylästä oli 

jäljellä vain poltettuja taloja ja törröttäviä savupiippuja, eteenpäin mentiin. 

Kouluja ja asuntoja rakennettiin, mutta karjanhoito ja metsätyöt eivät elättäneet 

kasvavaa väkimäärää.”, HS  

Jutussa tuodaan esille historiallinen kehitys agraarisesta yhteiskunnasta kohti modernia 

yhteiskuntaa, jota sellutehdas 1960-luvun puolivälissä edusti. Toimittaja antaa 

puheenvuoron henkilölle, jolla on auktoriteettia ja karismaa ja joka puolestaan vetoaa 

kansalliseen perintöön sekä suurmiesten myyttiin esittämällä toimittajalle historiallisia 

dokumentteja. 

”Liimataisella on vielä tallella kellastuneet kopiot asiakirjoista. Papereista löytyy 

arkkitehti Alvar Aallon lausunto: tehtaan rakentaminen on aluesuunnittelun 

kannalta tarkoituksenmukainen, terve ja onnistunut ratkaisu.”, HS 

Sellutehdas saa nyt puolelleen kansakunnan kuuluisimman arkkitehdin, jonka maine ja 

kuuluisuus ovat mitattavissa myös kansainvälisellä tasolla. Myös Lapin Kansa teki 

hyvin nopeasti kuvailevan reportaasin, jossa haastateltiin tehtaan työntekijöitä. Tehtaan 

pitkä historia ja sukupolvia kestäneet työsuhteet nousevat tekstistä esiin. 

”Kuivaamon valvomossa työskentelevä Marko Somppi on sidoksissa 

tehtaaseen monin tavoin. Pappa tuli aikoinaan Kemistä Kemijärvelle. 

Isäkin on jatkanut papan työuraa ja nyt poikakin on kolmannen polven 
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tehtaalainen. Myös Petrin vaimo, Johanna, on tehtaan konttorissa työssä. 

Petrin on ollut töissä 12 vuotta ja Johanna on ollut kahdeksan vuotta.”, LK 

Tekstissä tuodaan esille oikeutukset, jotka liittyvät kodin valtapiiriin. Perhe on tärkeä, 

suku ja perinteet nostetaan kunniaan. Tehdas on tuonut jatkuvuutta ja elättänyt perheen. 

Tehdas on ollut perheen yhtyeenliittäjänä: isältä pojalle -perinne huokuu tekstistä. 

Metsäalan ammattilaiset  

Seuraavaksi keskusteluun osallistuvat metsänomistajat, jotka esittävät omat 

perustelunsa tehtaan jatkamisen puolesta. Tehtaita lopettava Stora Enso on korostanut, 

että kaikki kotimaasta irtoava puu tarvitaan jäljelle jääville tehtaille. Metsäalan 

ammattilaiset yhtyvät Massaliikkeen ja maakunnallisten toimijoiden puheeseen. Heidän 

mielestään tuotannon lopettaminen ei ole järkevää, sillä kuljetuskapasiteettia ei ole 

tarpeeksi. 

"Kemijärven sellutehtaan lopettamisella on sekin vaikutus, että jopa puoli 

miljoonaa kuutiometriä puuta jää vaille järkevää kuljetuskapasiteettia", sanoo 

Pohjois-Suomen metsänomistajien liiton toiminnanjohtaja Jukka Aula.”, HS 

”Jukka Aulan mukaan rekkakyydissä puu ei satoja kilometrejä Itä-Lapista 

Kemiin ja Ouluun kulje. Eikä se ole pelkkä kustannuskysymys. Ei ole myöskään 

kalustoa eikä kuljettajia kylliksi.”, HS 

Toimitusjohtaja Aulan oikeutuksen voi luokitella teollisuuden valtapiirioikeutukseksi. 

Rationaalisuus ja irrationaalisuus kohtaavat: Stora Enson lakkauttamispäätös saa 

metsäalan ammattilaisen puheessa teollisuusoikeutuksen, joka on ristiriitainen Stora 

Enson teollisuusoikeutukseen nähden. Molemmat ajattelevat omaa taloutta, ja näin 

syntyy kiista, jossa eri toimintatavat kiistelevät keskenään. 

Oikeutuksena luonto 

Poliittisilla kiistoilla on viime vuosina ollut tapana kriisiytyä ympäristökysymysten, 

ilmastonmuutoksen, saasteiden ja energiakysymysten ympärille. Yhteiskuntatieteissä on 

puhuttu viime aikoina yhä enemmän luonnon poliittisuudesta. Luonnon poliittisuus on 

sitä, että luonto itsessään on osallisena inhimillisten yhteisöjen jokapäiväisessä 

elämässä. Tästä näkökulmasta katsottuna luontoa voidaan pitää toimijana tai luonnon eri 
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oliot ja prosessit voidaan nähdä toimijoina, koska ne vaikuttavat ihmisten tahdosta ja 

toiminnasta riippumatta inhimillisen elämän toimeentulon ehtoihin, josta puolestaan 

syntyy eri yhteisöjen välille erilaisia poliittisia kiistoja (Haila & Lähde 2003, 10–11.) 

Tehdaskiista on ilmeisemmin poliittinen, aluepoliittinen, taloudellinen ja moraalinen 

kiista. Ympäristö ja ekologia astuvat yllättävällä tavalla julkiseen keskusteluun. 

Ekologinen oikeutus joko oikeuttaa tehtaan olemassa olon tai on sitä vastaan. Lapin 

Kansa uutisoi näyttävästi, kuinka harvinainen lintu on riippuvainen tehtaan 

olemassaolosta. 

”Kemijärven sellutehtaan lopettaminen on uhka Suomen viimeisille 

rantakurveille, sanoo lintuharrastaja, biologi Pirkka Aalto Lapin lintutieteellisestä 

yhdistyksestä. Kemijärven sellutehtaan toiminnan jatkumiselle olisi siten 

olemassa myös luonnonsuojelullisia perusteita.”, LK 

Pertti Alasuutari (1999) toteaa, että diskurssit muuttuvat ajan myötä, vaikka niillä on 

muutosta ohjaava ja usein sitä hidastavaa voimaa. Keskustelussa haastajan asemaan 

nousevat käsitteet ovat muihin tekoihin rinnastettavissa olevia siirtoja kamppailussa, 

jota käydään sosiaalisesta todellisuudesta ja sen muutoksen suunnista (Alasuutari 1999, 

196–197.) Eli mikään diskurssi ei ole oikea tai väärä, on erilaisia diskursseja samasta 

aiheesta, näin myös tehdaskeskustelun ekologiaoikeutuksessa. Kemijärven sellutehtaan 

jatkaminen saa ekologian valtapiirioikeutuksen, joka on ristiriitainen aikaisemmin 

esitettyyn ekologiaoikeutukseen. Kemijärven ainut kansanedustaja Markus Mustajärvi 

syytti luontojärjestöjä ja Greenpeacea tekijöiksi, joiden vuoksi Stora Enso lakkautti 

tehtaan. Myös Kemijärven kaupunginjohtaja Timo E. Korva puhui ekologisen 

oikeutuksen kautta siten, että luontojärjestöt ja heidän halunsa suojella Lapin metsiä ja 

luontoa nujersivat pohjoisen sellutehtaan. Nämä toimijat (oppositio, maakuntatoimija) 

oikeuttavat tehtaan jatkamista ekologiseen valtapiiriin tukeutuen. Luontoargumentin 

negatiivisuudella tai positiivisuudella ei ole merkitystä. 

”Timo E. Korva varoitteli ensimmäisenä lappilaisena vaikuttajana jo 

parikymmentä vuotta sitten metsien suojelusta, jonka tarkoitus on tehdä Lapista 

suomalaisen metsäteollisuuden vihreä kortti, avain metsäteollisuuden tuotteiden 

kansainvälisille markkinoille”, LK   
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”Tiedän, että nimenomaan tämä yhtiö, joka on lähimpänä valtionmetsiä, on ollut 

kansainvälisesti Greenpeacen pääkohde. Sitä on arvosteltu markkinoilta ja 

yritetty kaikin tavoin sabotoida sen toimintaa sillä väitteellä, että tämä yhtiö 

hakkaa Lapista viimeisiä aarniometsiä ja tuhoaa luontoa.”, Timo E. Korva, LK 

Tehdaskiista kulminoituu ekologian valtapiirioikeutuksessa kahteen ”luonto-olioon”. 

Rantakurvi on luontokappaleena riippuvainen ihmisen muokkaamasta tehdasalueesta, 

kun taas metsät ovat ottavana osapuolena tehdaskiistassa. Ihmiset arvottavat, mikä on 

arvokasta, mikä ei ole arvokasta tai mikä on inhimilliselle toiminnalle kaikkein 

hyödyllisintä siten, ettei se tuhoa merkittävästi ympäristöä tai luontoa. 

Luontoargumentit ovat keino jatkaa tehtaan toimintaa tai lopettaa se yhteisen hyvän 

nimissä.  Luonto-oikeutus tehtaan puolesta saa myös inhimillisen aspektin, kun Lapin 

Kansan jutussa tuodaan esille kyseisen lintubongarin, Pirkka Aallon tuska siitä, että 

hyvä bongauspaikka menee tehtaan myötä. 

”Tehtaan sulkeminen vaikuttaa myös lintubongarin arkeen, sillä ympäri vuoden 

sulana pysyvä selluallas on ollut mainio bongauspaikka. Aalto on nähnyt siinä 

useampaan kertaan Suomessa erittäin harvinaisen rantakurvin. Lisäksi altaasta on 

bongattu jo seitsemänä peräkkäisenä kesänä Tiibetin-hanhi, jota ei pitäisi esiintyä 

koko Euroopassa.”, LK 

Tehdasta ei pelkästään oikeuteta ekologian kautta, vaan myös ihmisen harrastuksen 

kautta, jonka tehdas ja harvinainen lintu mahdollistavat.  

Myrkyt ovat aina olleet riskejä, joita tehtaiden ja tuotantolaitosten vanavedessä on 

päässyt luontoon ja sitä kautta mediaan ihmisten tietoisuuteen. Ulrich Beck kirjoitti 

riskiyhteiskunnasta (1990), jossa ihminen ei pysty hallitsemaan riskejä, sillä aina tulee 

uusia. Ekologisen kriisin ja ympäristökatastrofien uhkakuvat ovat tunkeutuneet 

kaikkialle yhteiskuntaan ja kulttuuriin (Väliverronen 1996, 203.) Jo kuusikymmenluvun 

lopulla biologit huomasivat, että Etelämantereen pingviinien lihassa oli suuria määriä 

teollisuudesta peräisin olevia myrkkyjä, joita kemiantehtaiden savupiipuista ja tuotteista 

oli päässyt tähän suhteellisen koskemattomaan luonnontilaan. Tästä seurasi vuonna 

1992 Riossa järjestetty ympäristökokous, jonka päämääränä oli poliittisin keinoin vaatia 

”kestävää kehitystä”, joka lyhyesti tarkoittaa luonnonvarojen ja ympäristön suojelua 

siten, että uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö pienennettäisiin ja tilalle otettaisiin 

uusiutuvia luonnonvaroja. Tällä toiminnalla turvattaisiin tulevien sukupolvien 
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elinmahdollisuudet maapallolla.  (Beck 1997, 56–57, Beck 1990.) Rion kokousta 

seurasi Kioton ilmastosopimus ja viimeisimpänä Kööpenhaminan ilmastokokous, jossa 

suurvaltojen edustajat kokoontuivat päättämään päästörajoituksista. EU aikoi supistaa 

päästöjään 20 prosentilla vuoden 1990 tasosta. Yhdysvallat lupasi neljän prosentin 

supistusta päästöihin vuoden 1990 tasosta. Intia puolestaan ilmoitti, että se vähentää 

hiilidioksidipäästöjään vuoden 2005 tasosta 20–25 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. 

(HS 1.2.2010.) Voidaan siis sanoa, että saasteet ja ilmastonmuutos on politisoitunut 

merkittävästi parin viime vuosikymmenen aikana.  

Massaliikkeen voimahahmo ja Kemijärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki 

Nivala toi voimakkaasti Helsingin Sanomien jutussa esille myrkyt ja niiden uhka, jos 

tehdas suljetaan. Tulkitsenkin Nivalan käyttämää oikeutusta inhimillisestä 

näkökulmasta, jossa tehdas tavallaan pitää ”omat myrkkynsä mahassaan”, jos se vain 

saa jatkaa toimintaansa, ja näin ollen ”luonto” säästyy. 

"He (Stora Enso) eivät esimerkiksi tienneet siitä, että tehtaan uuden saostusaltaan 

sulkeminen estää entisten jätteiden puhdistamisen. Sitä on 80 hehtaarin 

laajuisessa altaassa. Puhdistus ei onnistu, ellei tehdas ole käynnissä, ja siitä 

vastaa kuitenkin tehtaan entinen omistaja", Kemijärven kaupunginhallituksen 

puheenjohtaja Heikki Nivala, HS 

Myös sellutehtaan työntekijät pyysivät tekemään ympäristöministeri Kimmo Tiilikaista 

(kesk) selonteon Kemijärven sellutehtaan ympäristöasioista. Myrkyt koetaan uhkana: 

”Jätevesijärven veden puhdistaminen ilman käyvää sellutehdasta kestää 

parhaimmassakin tapauksessa vuosia ja puhdistaminen voidaan tehdä vain 

lämpimän veden aikana. Nykyinen aktiivilieteprosessi ei sellaisenaan sovellu 

siihen, vaan on rakennettava kokonaan uusi laitos. Jätevesijärvi on ollut käytössä 

yli 40 vuotta. Valkaisuprosessissa käytettiin klooria 28 vuotta ja voidaan olettaa, 

että pohjasedimentissä on hiilivetyjä, joista voi muodostua vaarallisia 

supermyrkkyjä.” Kemijärven sellutehtaan henkilökunta, LK 

Tehtaan jatkaminen saa siis ekologisen oikeutuksen: myrkyt ovat uhka ja riski 

ympäristölle ja luonnolle, jos tehdas suljetaan tai sen toimintaa ei jatketa. 

Paradoksaalisesti saasteet, joita on pidetty uhkana ihmiselle ja heidän toiminnalleen, 
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saavat positiivisen oikeutuksen. Myrkyt mahdollistavat tehtaan jatkumisen, tehtaan 

sulkeminen puolestaan vapauttaa myrkyt luontoon, mistä puolestaan aiheutuu katastrofi.  

Valtiota huudetaan apuun 

Stora Enso ilmoitti, että se aikoo tukea työttömäksi jääviä työntekijöitä viidellä 

miljoonalla eurolla, joka suunnataan uudelleen koulutukseen ja korvaavien työpaikkojen 

luomiseen. Paperiliiton puheenjohtaja Jouko Ahonen vastaa omiensa puolesta vihaisesti, 

ammattiyhdistysmiehen roolin mukaisesti.  

"Nyt kun pannaan luukut kiinni, niin tähän suhteutettuna yhtiön esittämä viisi 

miljoonaa on työntekijöiden halveksuntaa. Henkilökunnan kannalta on 

suorastaan loukkaavaa, että tällaisia verirahoja edes jaetaan. Vaikka viisi 

miljoonaa on rahaa, niin ei voi kuin surkutella, että kehtaavat näin tehdä", Jouko 

Ahonen, HS  

Massaliike puolestaan vaatii yhä kiivaammin, että tehtaan toiminta jatkuu tai tehdas on 

laitettava myyntiin. Massaliikkeen johtohahmot Pikkarainen ja Nivala matkustivat 

Helsinkiin, jossa heitä vastassa olivat keskustan Timo Kalli ja Esko-Juhani Tennilä 

(vas). 

”Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Timo Kalli (kesk) luonnehti Stora 

Enson päätöstä järkyttäväksi. Hän sanoi kannustavansa keskustelua siitä, että 

tehtaan toiminnalle löytyisi jatkaja. Itsekin lappilainen Esko-Juhani Tennilä (vas) 

uhkasi opposition järeimmillä mahdollisilla keinoilla, jotta inhimilliset 

kärsimykset polkeva pörssikurssin nostattaminen saadaan loppumaan yhtiössä, 

jonka elinehtojen tukemiseen valtio on sitoutunut.”, HS 

Jutusta tulee ilmi jälleen kerran kansalaisuuden valtapiiriin lukeutuva valtapiirioikeutus, 

jossa yhteinen etu on etusijalla, ja inhimilliset kärsimykset voidaan nujertaa kylmän ja 

kasvottoman markkinatalouden edessä. Ideologinen vastakkainasettelu korostuu jälleen: 

vapaus ja tasa-arvo. Boltanski ja Thèvenot totesivat, että valtapiirioikeutusten taustalla 

ovat Yhdysvaltain liberaali käsitys oikeuksista ja Ranskan kommunitaristinen aate 

yhteisön oikeuksista ennen yksilöä.  

Tehdaskiista siis alkaa politisoitua yhä enemmän. Valtion vastuuta penätään ja 

hallituksen sisäiset kamppailut käydään eri ministereiden tasolla. Kauppa- ja 
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teollisuusministeri Mauri Pekkarinen oli aiemmin luvannut selvityttää tehtaan tilan, 

mutta oli myös todennut, ettei pysty vaikuttamaan pörssiyhtiön hallituksen tekemiin 

päätöksiin. Pekkarinen toi julkisuuteen ikuisen vesienergiapoliittisen Vuotos-

kysymyksen, joka sai hallituspuolueista erityisesti vihreiden työministeri Tarja 

Cronbergin liittymään sellutehdaskeskusteluun. 

”Cronberg sanoi TV1:n Lauantaiseurassa, että hallitus ei ole käsitellyt asiaa, Hän 

ihmetteli, miksi Vuotoksen altaan rakentaminen on haluttu nostaa taas esille. 

Cronbergin mielestä kysymys on kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarisen 

(kesk) yksityisajattelusta.”, HS  

"Voidaan myös spekuloida sitä, että onko tämä vain keskustelua, jota halutaan 

käydä suhteessa keskustan kannattajiin ja rauhoittaa heitä", Cronberg pohdiskeli 

ohjelmassa, HS 

Puhe on puhtaasti poliittinen, jossa hallituksen vastuu otetaan pois, vedoten keskustan 

sisäiseen poliittiseen peliin. Onhan keskusta Lapin suurin puolue, niin kuin jo aiemmin 

totesin. Keskustan puoluesihteeri Jarmo Korhonen erityisesti loi painetta keskustan 

sisältä pääministeri Vanhaselle ja kauppa- ja teollisuusministeri Pekkariselle. 

Cronberg lupasi itälappilaisille myös korvaavia työpaikkoja, jotka pyritään toteuttamaan 

aluepoliittisin ratkaisuin. Vanhasen toisen hallituksen aikana pääkaupunkiseudun 

ulkopuolelle on tarkoitus sijoittaa 4000 työpaikkaa Itä- ja Pohjois-Suomea painottaen, 

ministeri lupaili. Tämä ei kuitenkaan riittänyt Massaliikkeelle, jonka ehdoton tavoite oli 

pitää kannattava sellutehdas Kemijärvellä 

"Vaikka kaikki suunnittelemamme hankkeet toteutuisivat, ne kattaisivat vain 

murto-osan tehtaan lopettamisen tuomista haitoista", Kemijärven 

kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Nivala, HS  

Seuraavaksi tiivistän kuvion 3 avulla eri toimijoiden valtapiirioikeutukset, jonka jälkeen 

seuraavassa alaluvussa julkiseen keskusteluun astuu uusi toimija, joka muuttaa 

keskustelua ja tuo lisää erilaisia moraalisia valtapiirioikeutuksia. 
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Toimija Henkilöt Oikeutus/valtapiiri 

Massaliike/Työläiset/Väänänen 

Paperiliitto 

Heikki Nivala, Juha 

Pikkarainen, Kari Väänänen, 

Petri Somppi, Jouko Ahonen 

Teollisuus kannattavaa Kemijärvellä. 

Ekologia/estää myrkkyjen pääsyn 

luontoon. Väänänen mielipiteen 

oikeutus, maine ja karisma. 

Stora Enso Jouko Karvinen, Aulis 

Ansaharju 

Teollisuus ei-kannatavaa. Puuta ei 

riitä. Markkinoiden paineet. 

Hallitus Mauri Pekkarinen(kesk), 

Jarmo Korhonen(kesk), Jyri 

Häkämies(kok), Matti 

Vanhanen(kesk), Tarja 

Cronberg(vihr), Timo 

Kalli(kesk) 

Teollisuus kannattavaa (Pekkarinen). 

Markkinat ja teollisuus ei kannattavaa 

(Häkämies). Cronberg, Korhonen ja 

Kalli kansalaisuuden valtapiiri (työtä 

kaikille, yhteinen hyvä). Vanhanen 

passiivinen 

Oppositio Esko-Juhani Tennilä (vas), 

Markus Mustajärvi (vas), 

Eero Heinäluoma(sd), Martti 

Korhonen(vas). 

Teollisuus kannattavaa, kansalaisuus/ 

yhteinen hyvä 

Maakuntatoimijat Timo E. Korva, Esko 

Lotvonen 

Kansalaisuus ja yhteinen hyvä 

Ekologia/negatiivinen syy 

(Greenpeace ja luontojärjestöt). 

Metsäalan ammattilainen Jukka Aula, Pohjois-Suomen 

metsänomistajien liiton 

toiminnanjohtaja 

Teollisuus kannattavaa Kemijärvellä. 

Ongelmia myös logistisille yrityksille. 

Puuta riittää. 

Asiantuntija Pirkka Aalto, biologi Ekologia/linnut (Rantakurvi, 

Tiibetinhanhi)/oma harrastus. 

Kuvio 3. Toimijoiden keskeisimmät valtapiirioikeutukset tehdaskeskustelussa. 

2.2 Ostajaehdokas Ruukki Group 

Toinen käänne tehdaskeskustelussa tapahtui 21.12.2007, kun Ruukki Group -niminen 

yritys ilmoitti, että se on halukas ostamaan Kemijärven sellutehtaan. Ruukin 

toimitusjohtaja pitää Stora Enson toimintaa ja suunnitelmia puukuljetuksissa 

irrationaalisena ja näin oikeuttaa oman toiminnan rationaaliseksi, mikä puolestaan antaa 

oikeutuksen tehtaan ostoon.  

"Näkemyksemme mukaan puuraaka-aineen kuljettaminen Itä- ja Ylä-Lapista 

alueen ulkopuolelle laajamittaisesti ei ole pitkien etäisyyksien takia 
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taloudellisesti tai ympäristöä ajatellen järkevää, Ruukki Groupin toimitusjohtaja 

Matti Vikkula ilmaisi tiedotteessa.”, HS 

Teollisuusvaltapiiri oikeutetaan ympäristön kautta. Bruno Latourin mukaan (2003) 

ekologiset kiistakysymyksethän loppujen lopuksi palautuvat aina talouden ja 

teollisuuden piiriin. Stora Enson vastaus tulee jälleen välittömästi. Stora Enso tyrmäsi 

Ruukki Groupin tehdassuunnittelut välittömästi. 

"Edellytämme edelleen selluntuotannon lopettamista Kemijärvellä, Stora Enson 

viestintäjohtaja Kari Vainio lausunnossaan STT:lle.”, HS 

Massaliike on hyvillään siitä, että Ruukki Group haluaisi tutkia myös bioenergian 

tuotantoa osana sellutehtaan jatkosuunnitelmia. Stora Enson toimitusjohtaja kuitenkin 

tyrmäsi ostajaehdokkaan tarjouksen heti seuraavana päivänä.  

”Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen pitää perusteettomana kehitysyhtiö 

Ruukki Groupin näkemystä, jonka mukaan Pohjois-Suomessa riittää puuta sekä 

Stora Ensolle että Kemijärven sellutehtaan mahdolliselle uudelle omistajalle.”, 

HS 

”Ruukin ja Kemijärven tehtaan aktivistien mukaan pohjoisessa riittää puuta sekä 

Stora Ensolle että Kemijärven tehtaan mahdolliselle uudelle omistajalle. 

Metsäntutkijoiden mukaan hakkuita voidaan lisätä 1,4 miljoonaa kuutiota 

vuodessa.”, HS  

Karvinen toistaa teollisuuden valtapiiriin kuuluvaa oikeutusta, jota hän perustelee 

muilla tehtailla ja tulevaisuuden tuotannolla, jonka pohjoisen puu turvaa, ja näin ollen 

säilyttää työpaikkoja ainakin Kemissä ja Oulussa. 

Vastakkain asettuvat taas teollisuuden valtapiirit: kyse on eri toimijoiden intresseistä. 

Pörssiyhtiönä Stora Enso kuitenkin voi tehdä miten parhaaksi katsoo. Se ei näe 

sellunkeittämistä järkevänä toimintana Kemijärvellä, eikä se halua kilpailijaa samoille 

puuapajille. Kyse on kilpailusta, jossa paikalliset ihmiset, heidän perheensä ja kotinsa 

ovat alisteisessa asemassa globaalien toimijoiden edessä. Aineistosta nousee jatkuvasti 

esille se, että toimijat eivät ”ymmärrä” toisiaan. Toiminnalla on aina seurauksia ja 

toiminta aiheuttaa vastatoimintaa. Näin kävi myös Kemijärvellä. Massaliike kovensi 

panoksia ja valtasi tehtaan. 
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”Sellutehtaan ruokala täyttyi noin 200 valtaajasta, jotka vaativat yhteen ääneen 

tehtaan toiminnan jatkamista äänekkäästi ja päättäväisesti.”, LK 

"Emme hyväksy näennäisiä kompensaatioita tai mitään puuhastelua tehtaan 

alueelle. On turha kuvitella, että meidät voitaisiin vaientaa.”, Heikki Nivala, HS  

”Sellutehtaan henkilökunnan tiedottajan Juha Pikkaraisen mukaan valtauksen 

kaltaiset tapahtumat ovat tärkeitä, koska ne pitävät yllä uskoa tehtaan 

tulevaisuuteen.”, HS 

Massaliikkeen yksi tehokkaimmista valtapiirioikeutuksista on mielipiteen valtapiiri. 

Valtapiirit, joita Massaliike julkisuudessa välittämissään lausumissa tuo esille, ovat 

rationaalisia heidän näkökulmastaan. Niin kauan kun sellutehdas on otsikoissa, on 

tehtaalla toivoa. Valtion omistajaohjauksesta vastaava puolustusministeri Jyri Häkämies 

pysyi painostuksesta huolimatta porvarihallituksen linjassa: se ei puutu pörssiyhtiön 

tekemisiin, vaikka on yhtiön suurin osakkeenomistaja. 

"Viiltävät päätökset tehdään, jotta Stora Enso turvaa puuhuoltonsa ja säilyttää 

työpaikat muilla tehtaillaan”, Jyri Häkämies, HS 

Ministerin oikeutus on laajakantainen teollisuuden valtapiiriin kuuluva lausuma, joka myös 

siunaa Stora Enson hallituksen päätöksen. Työpaikat muilla paikkakunnilla tarkoittavat Kemiä 

ja Oulua. Täten ministeri myös arvottaa kyseiset tehtaat arvokkaammiksi kuin Kemijärven 

tehtaan. Valtion rooliksi jää seurata sivusta. Valtiolla ei ole valtaa, sillä on ainoastaan 

velvollisuus huolehtia tehtaalta jääneistä työttömistä, järjestämälle heille koulutusta tai 

tukemalla uuden työn etsimisessä. 

Puukeskustelu 

Ehkä suurin yksittäinen seikka, jonka ympärille sellutehdaskiista kietoutui, oli väite 

pohjoisen puun riittämättömyydestä tai riittävyydestä. Stora Enson ja Massaliikkeen 

lisäksi keskusteluun osallistuivat eri asiantuntijat, jotka esittivät julkisuudessa 

laskelmia. Ne puolsivat väitettä puun riittävyydestä.  

”Stora Enson Kemijärven-tehdasta ei tarvitse sulkea puupulan vuoksi, sillä 

metsät kasvavat nopeammin kuin mitä niitä ehditään kaataa. Pohjois-Suomessa 

voitaisiin lisätä hakkuita 3,5–4,3 miljoonaa kuutiota vuodessa ilman, että metsien 
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monikäyttö ja luontoarvot vaarantuisivat, arvioivat Lapin, Oulun ja Kainuun 

metsäkeskusten johtajat Jukka Ylimartimo, Niilo Piisilä ja Jorma Tolonen.”, HS 

Ja Lapin Kansa jatkaa todistelua siitä, että Lapin puu riittää. 

”Lapin metsien kasvu on nyt suurempaa kuin koskaan ja lisääkin saataisiin, jos 

vajaatuottoisia metsiä uudistettaisiin täyteen kasvuun. – Vajaatuottoisten metsien 

osuus on 17 prosenttia koko puuntuotannon pinta-alasta Lapissa, sanoo professori 

Erkki Tomppo.”, LK 

Teollisuuden jatkaminen nähdään asiantuntijoiden mukaan järkevänä vaihtoehtona 

Kemijärvellä. Lisäksi puiden hakkuita voidaan lisätä ilman että siitä on haittaa metsille. 

Eli teollisuusvaltapiiri saa jälleen rinnalleen ekologisen valtaoikeutuspiirin. Tieto puun 

riittävyydestä käänsi katseen Stora Enson suuntaan. Puukeskustelusta tuli jälleen 

poliittinen konflikti. Helsingin Sanomat kirjoitti asiasta seuraavaa. 

”Puunhuoltotiedot on Häkämiehen mukaan saatu ensisijaisesti Stora Ensolta. 

Hänen mielestään yhtiön tietoihin pitää omistajaohjaajan voida luottaa. Häkämies 

ei ottanut kantaa tietoihin, joiden mukaan puupula ei välttämättä olisikaan niin 

paha kuin on annettu ymmärtää. Häkämiehen mukaan eri lähteistä saadut tiedot 

poikkeavat toisistaan.”, HS 

Puukeskustelu tyrmätään hallituksen ja Stora Enson puolelta hyvin samassa linjassa. 

Tietoja ei voida kyseenalaistaa, sillä ne ovat yrityksen omia, ja näin myös hallituksen on 

niitä uskottava, onhan se yhtiön suurin osakkeenomistaja. Puukeskusteluun liittyy 

toinenkin asiantuntija. Metsäprofessori Matti Kärkkäinen Joensuun yliopistosta väittää 

Helsingin Sanomien jutussa, ettei todellisia tehtaan lopettamissyitä ole kerrottu, ja että 

tehtaalle pitää antaa kymmenen vuoden jatkoaika. 

"Mitä vaikutti ympäristöjärjestöjen kampanjointi pohjoisen puunkäyttöä vastaan? 

Ja vaativatko ruotsalaiset, että suomalaisia on kohdeltava yhtä huonosti, kun 

yhtiö lopettaa Ruotsissa Norrsundetin massatehtaan?", Matti Kärkkäinen, HS 

Ekologinen valtapiirioikeutus saa metsäprofessorin puheessa negatiivisen sävyn. 

Ympäristöjärjestöt ovat pohjoisen puunkäytön suurin ongelma. Suojelemalla puita 

säästyy metsä, mutta tehdas loppuu, ja se ei metsäprofessorin moraalisen 

oikeutuspuheen mukaan ole järkevää. Sitaatista tulee esille myös nationalistinen kaiku, 
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jossa toiminnan lakkauttamiseen johtaneet syyt heijastuvat naapurivaltio Ruotsin 

suuntaan. Stora Enson toinen suuri osakkeenomistaja nimittäin on Wallenbergin suku. 

Professorin väite, että ruotsalaiset olisivat vaatineet tehtaan sulkemisen myös Suomessa, 

koska heidän Norrsundetin massatehtaansa suljettiin, voidaan laskea mielipiteen 

valtapiiriin. Professori tuo asemansa tuoman auktoriteetin varjolla esille oman 

näkemyksensä, jonka toimittaja on kirjoittanut juttuun. Erkki Kauhanen on kirjoittanut 

(1998), että toimittajan vallassa on lisätä tutkijan yhteiskunnallista painoarvoa tai 

vähentää sitä, herättää ihmisten kiinnostus tai tehdä naurunalaiseksi. (Kauhanen 1998, 

312) Vaikutusvaltainen metsäprofessori ei tee itseään naurunalaiseksi, vaan hän ottaa 

voimakkaasti kantaa isoon yhteiskunnalliseen asiaan. Samalla hän politisoi aihetta ja 

kärjistää. Auktoriteetilla on valtaa sanoa tietämästään asiasta mielipide, ja yleensä 

toimittaja sen myös lehteen kirjoittaa. Auktoriteetin sanomiset myös monesti ärsyttävät 

niitä, joihin se kohdistuu suoraan tai epäsuoraan. Metsäprofessori Kärkkäinen totesi 

myös jutussa, ettei Ruukki Group ole hyvä ostajaehdokas, koska se on bulvaani. Ruukki 

Groupin toimitusjohtaja Matti Vilkuna närkästyi kovasti professorin sanoista. 

”En ymmärrä ollenkaan tuollaista puhetta. Ruukki Group on juuri muuttumassa 

puupohjaisia tuotteita valmistavaksi teolliseksi yritykseksi. Meidän 

investointimme Kostromaan, Moskovan koillispuolelle, on suurin suomalainen 

metsäteollisuuden hanke Venäjällä koskaan. Rakennamme sahan ja sellutehtaan 

ja panostamme yli miljardi euroa. Eivät bulvaanit tee sellaisia investointeja.”, LK 

Myös Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen närkästyi metsäprofessorin 

lausunnosta. 

"Minulla ei ole aikaa odottaa kymmentä vuotta. Venäjän vientitullit tulevat kohta 

täysimääräisinä voimaan, ja sitä ennen pitää varmistaa konsernin kaikkien 

tehtaiden raaka-ainehuolto.", HS 

Toimitusjohtaja käyttää sanaa minä, joka henkilöi päätöksenteon ja vallan häneen. 

Venäjän puutullit ovat uhka ja muiden tehtaiden puun saanti pitää turvata, jotta 

yritystoiminta voi jatkua. Karvinen toistaa jälleen teollisuuden valtapiiriin kuuluvaa 

oikeutusta, joka käsittää suuremman joukon ihmisiä kuin pelkkä Kemijärven 

sellutehdas. Taustalla on myös markkinaoikeutus, joka havittelee nopeita voittoja ja 

kilpailukykyä globaaleilla markkinoilla. Pääministeri Matti Vanhanen puolestaan näkee 
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pohjoisen metsät ja puut kansalaisuuden valtapiirioikeutuksen kautta. Helsingin 

Sanomat kirjoittaa uutisessaan näin. 

”Myös pohjoisen metsävarojen kehittäminen ja käyttö ovat Vanhasen mukaan 

"yleisessä intressissä", HS 

Hallituksen joukot rakoilevat entisestään julkisuuteen tulleiden puutietojen myötä. 

Keskusteluun liittyy ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrynen (kesk), joka ihmettelee 

ristiriitaisia tietoja pohjoisen puumääristä. 

"Hämmentävää tässä on, että on esitetty erikoisia perusteluja. Ensin sanottiin, että 

tehdas on kannattamaton. Sitten, kun osoittautui, että se ei olekaan 

kannattamaton, on sanottu, ettei ole puuta. Nyt parhaat alan asiantuntijat ovat 

osoittaneet, että puuta on tarjolla.", Paavo Väyrynen, HS 

Väyrynen oikeuttaa sanomansa auktoriteettien välityksellä. ”Parhaat alan asiantuntijat” 

viittaa tietoon, jota ei kenelläkään muulla ole. Foucaultin mukaan kyse on tiedon ja 

vallan suhteesta. Asiantuntijoilla on valtaa sanoa, koska he tietävät kyseisestä asiasta. 

Puhe voidaan luokitella mielipiteen valtapiiriin, joka kyseenalaistaa toiminnan 

lopettamisen. Piilomerkityksenä ja taustalla on teollisuusvaltapiiri, jonka Väyrynen 

katsoo järkeväksi toiminnaksi nimenomaan Kemijärvellä. Väyrysen asema kuitenkin on 

hyvä muistaa: hän on keskustan voimahahmo Lapissa. Poliitikkona Väyrynen puhuu 

vaikeissa kiistatilanteissa äänestäjiensä kautta ja pyrkii puolustamaan heitä. Samalla 

kuitenkin Väyrynen asettaa mielipiteillänsä hallituksen ajaman politiikan ahtaalle. 

Erityisesti keskustapuolueen sisällä näyttäisi olevan ristiriitaisia puheita: Mauri 

Pekkarinen ja Paavo Väyrynen vastaan Matti Vanhanen.  

2.3 Yt-neuvotteluiden alku ja loppu 

Kolmantena käänteenä tai keskustelun muutoksena voidaan pitää yt-neuvotteluiden 

alkamista tai pikemminkin päättymistä. Tulos oli odotettavissa ja se tuli julkisuuteen 

18.1.2008. Massaliikkeen tiedottajan Juha Pikkaraisen mukaan oikeita neuvotteluita ei 

edes käyty, vaan päätös tehtaan sulkemisesta oli tehty jo alun perin. Stora Enso 

puolestaan toi julkisuuteen tiedotteen, joka kertoi aivan muuta. 
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”Stora Enson tiistaina julkaistun pörssitiedotteen mukaan "neuvottelut on käyty 

rakentavassa hengessä ja molemmat osapuolet ovat yrittäneet löytää ratkaisua 

tilanteeseen", HS 

"Nämä olivat sellaiset neuvottelut, joissa työnantaja oli jo ennen neuvotteluiden 

alkua päättänyt lopputuloksen", henkilöstön tiedottaja Juha Pikkarainen, HS 

Työntekijöiden puolella mieliala oli myös lannistunut. Kukaan ei enää uskonut, että 

Stora Enso peruisi lakkauttamispäätöksen. Sellutehtaalla 32 vuotta työskennellyt Heino 

Kenttäkumpu totesi Helsingin Sanomien haastattelussa, että tehdas loppuu 

”mediamylläkästä” huolimatta. Kyse on mielipiteen valtapiiristä, jossa julkisuudella on 

suuri rooli. Julkisuus ja media vain eivät pärjää Stora Enson päätökselle. 

Pörssiyhtiöiden ja vapaan markkinatalouden suurin voima on markkinoiden 

valtapiirissä, jota oikeutetaan usein pitkänaikavälin teollisuustoiminnalla ja 

järkevyydellä, joka puolestaan heijastuu kansalaisuuden valtapiiriin, jossa kaikki 

hyötyvät. Markkinoiden valtapiirin taustalla on Adam Smithin teos kansankunnan 

varallisuus ja väite, jossa kapitalistinen järjestelmä tuottaa kaikille hyötyä. Vastakkain 

ovat jälleen suuri ja näkymätön talous ja pieni näkyvä yksilö. Helsingin Sanomien 

toimittaja tuo klassisella tavalla esille tehtaan työntekijöiden mietteitä tehtaalta. 

”Miehet uskoivat viimeiseen asti, että yt-neuvottelut päättyisivät toisin. 

Vieläkään toivosta ei ole kokonaan luovuttu. `Tämä on ollut henkisesti raskasta 

aikaa. Olen verrannut tunnetta siihen kun ihminen sairastuu, eikä sairauden syytä 

tiedetä`Matti Mäkinen, 40 vuotta tehtaalla töissä, HS  

”Vähän matkan päässä koneasentaja Jarmo Talviaho istui jalat pöydällä ja kuori 

appelsiinia. Talviaholla on kaksi pientä lasta, omakotitalo ja vaimolla työpaikka 

Kemijärvellä.”, HS 

Koti, perhe ja lapset. Näihin kolmeen sanaan tiivistyvät työntekijöiden oikeutukset 

taistelussa Stora Enson markkinaoikeutusta vastaan. Myös työntekijöiden työuran 

pituutta korostetaan jutuissa. Pitkä työura suomalaisessa kulttuurissa kunnioitettava 

asia, se on vahvasti osa suomalaista kulttuuria ja identiteettiä. 

Ay-liike reagoi voimakkaasti Stora Enson päätökseen. Toimihenkilöunioni (TU) aikoi 

painostaa Stora Ensoa perumaan lakkauttamispäätöksen uhkaamalla lakoilla muissa 

valtionyhtiöissä. Unioni syytti valtiota huonosta omistajapolitiikasta. 
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"Elisassa ja TeliaSonerassa jätetään todennäköisesti tekemättä työtehtäviä, jotka 

koskevat Stora Enson ja sen asiakkaiden puhelinpalveluja. Lisäksi 

maksuliikenneyhteyksien ylläpidossa töitä jätetään tekemättä.", Antti Rinne TU:n 

puheenjohtaja, HS 

Paperiliitto vastusti myös voimakkaasti tapaa, jolla yt-neuvottelut käytiin. Niitä pidettiin 

lainvastaisina ja huonon tavan mukaisina. 

”Paperiliiton puheenjohtajan Jouko Ahosen mukaan torstaina julkistetut 

päätökset olivat jopa sanasta sanaan samat kuin viime vuoden puolella kerrotut 

suunnitelmat.”, HS  

Filosofi ja Jeesus 

Lopullinen tieto ja yt-neuvotteluiden tulos herätti keskustelua Stora Enson tavasta 

kertoa tehtaan lopettamisesta irtisanotuille. Helsingin Sanomat haastatteli kahta 

filosofia, jotka kertoivat omat asiantuntijanäkemyksensä tehdastapauksesta ja nyky-

yhteiskuntajärjestelmän toimivuudesta. 

"Kyse on ylimielisyydestä tai puutteellisesta realiteettien tajusta. Ei ymmärretä, 

miten ihmiset kokevat tällaiset asiat ja mitä se saa aikaan, kun ihmiset kokevat, 

että heitä on kohdeltu kaltoin", filosofi Terho Pursiainen, HS 

Helsingin Sanomat jatkaa: 

”Kemijärven tehtaalta irtisanottujen on ollut erityisen vaikea käsittää 

tapahtunutta, koska tehdas on kannattava. Suomalaiseen työetiikkaan on 

perinteisesti kuulunut ajatus, että kun teet työsi hyvin, se riittää. Nyt ei riittänyt.”, 

HS 

Suomalainen ”työetiikka” tukee järkevää ja tehokasta tehdastoimintaa. 

Valtapiirioikeutus kuuluu jälleen kerran teollisuuden piiriin. Globaalilla pörssiyhtiöllä ei 

filosofin mielestä ole ”realiteetin” tajua. Filosofin mukaan yritys ei ymmärrä, miten 

ihmiset asian kokevat. Tarvitseeko globaalin pörssiyhtiön ymmärtää työttömäksi 

jääneitä työntekijöitä? Yritys on oikeuttanut toimintaansa toistuvasti, että sen ainut 

motiivi on pärjätä globaalissa kilpailussa ja turvata toiminta muilla paikkakunnilla 
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lopettamalla Kemijärven sellutehdas. Toinen filosofi puolestaan haikailee historiaan ja 

kyseenalaistaa kehityksen suunnan. 

"Paperintuotannon ympärille on syntynyt paikkakuntia, joiden olemassaolo on 

ehtona sille, että Stora Enso pystyy tuottamaan paperia Suomessa. Mielestäni se 

velvoittaa moraalisesti Stora Ensoa. Vanhat patruunat tunsivat vastuuta 

porukasta, joka oli heidän elinkeinonsa harjoittamisen ehto. Tällainen eettinen 

side tuntuu kadonneen nyt tyystin", Jukka Relander, HS 

Relanderin ja Pursiaisen puheet ovat molemmat mielipiteen valtapiiriin kuuluvia 

asiantuntijapuheenvuoroja, jotka moralisoivat nykyistä yhteiskuntajärjestelmäämme, 

moraaliamme ja ymmärrystä hyvistä tavoista. Globaali talous ja pörssiyhtiöiden valta 

koetaan voimiksi, jotka alistavat kansalaisia, tehtaan työntekijöitä, ihmisiä. Vanhan ajan 

vahvuus oli se, että joku kantoi vastuuta, nyt sitä ei enää kanneta. Järjestelmä kuitenkin 

koetaan oikeaksi ja pitkällä aikavälillä kannattavaksi. 

"Suurten yritysten yhteiskunnallinen vastuu on monenlainen. Tulevaisuuden 

toiminta ja työpaikat on turvattava. Päätöksenteon pitää olla taloudellisesti 

rationaalista ja näkökulman tulevaisuuteen pitkä", Terho Pursiainen, HS 

Hän jatkaa: 

"Inhimillisesti katsoen oikeudenmukaisuus ja kohtuus eivät tunnu olevan 

paikoillaan, vaan rajuja ihmisiin kohdistuvia muutoksia tapahtuu tihenevään 

tahtiin", Terho Pursiainen, HS  

Filosofi oikeuttaa yrityksen toiminnan teollisuusoikeutuksen kautta, jossa toiminta on 

pitkässä juoksussa rationaalista ja kannattavaa. Samalla hän arvottaa teollisen 

yhteiskunnan historiaksi ja vanhan maailman toiminnaksi, kun taas globaali kilpailu ja 

kehitys luovat uutta ja parempaa. Puhe on tyypillinen modernisaatio-puhe. Filosofin 

pohtiikin toiminnan oikeudenmukaisuutta ja kohtuutta. Muutokset sattuvat kaikkein 

eniten yksittäiseen ihmiseen. Järjestelmä ja yksilö erotetaan toisistaan. Yksilöä ei nähdä 

järjestelmässä, taloudessa, vaikka se muodostaa koko järjestelmän muiden yksilöiden 

kanssa. Järjestelmä on yksilöä korkeampi voima, jopa jumalallinen. Lapin Kansa 

haastatteli Helsingin kauppakorkeakoulun professoria, joka löytää Raamatusta ja 

Jeesuksesta loogiset selitykset pörssiyhtiöiden toiminnalle. 
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”Jeesus nuhteli vertauksessaan niitä, jotka kätkivät leiviskänsä (rahansa), eivätkä 

panneet rahaa poikimaan. Jeesus ymmärsi, että pääoma pitää panna tuottamaan, 

Helsingin kauppakorkeakoulun talousmaantieteen professori Jarmo Eronen, LK 

 

”Hänen mukaansa Kemijärvenkin tapauksessa on kyse tästä ikiaikaisesta 

totuudesta: teollisen toiminnan jatkon päättävät omistajat, jotka vahtaavat 

pääomansa tuottoprosenttia. Jeesuksen aikana fiksut palvelijat panivat rahat 

poikimaan, ja saivat vertauksessa ”jalosukuisen miehen” kehut. Rahat 

jemmanneilta typeryksiltä otettiin pois loputkin.”, LK 

”Kadunmiehestä voi tuntua kummalliselta, että miksi pitää sulkea tuottava 

tehdas. Siksi, että voittoprosentti ei ole riittävän korkea. Tämä on yleinen 

kapitalismin laki, Jarmo Eronen, LK 

”Tämä on yleinen kapitalismin laki”-kommentti viittaa normaaliin toimintaan, jopa 

luonnollisuuteen ja jumalallisuuteen. 

Edunvalvojat nuottasilla 

Aikaisemmin Toimihenkilöunioni (TU) oli arvostellut Helsingin Sanomissa 

voimakkaasti Stora Enson tapaa hoitaa yt-neuvottelut. Se uhkaili ulosmarsseilla ja jopa 

pienimuotoisilla lakoilla, jotka kohdistuisivat muihin valtionyhtiöihin siinä tapauksessa, 

jos Stora Enso ei peru lakkauttamispäätöstään. Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) 

vastasi Helsingin Sanomien jutussa samalla mitalla. 

"Työtaistelutoimenpiteet Stora Ensossa koskevat työrauhavelvoitetta eli ne ovat 

laittomia. Mahdolliset tukitoimet muissa yhtiöissä ovat siis myös laittomia. 

Liikkeenjohdolliset päätökset työtaistelun perusteena eivät ole työmarkkinoiden 

pelisääntöjen mukaisia", apulaisjohtaja Eeva-Liisa Inkeroinen EK, HS 

Hän jatkaa. 

"Metsäteollisuudessa on tehty vaikeita päätöksiä. Niillä pyritään varmistamaan 

jäljelle jäävien työpaikkojen tulevaisuus. Ulkopuolisten yritysten painostus ei ole 

kenenkään edun mukaista" 

Huomionarvoista sitaateissa on niiden lähes identtinen tyyli ja oikeutustapa valtion 

omistajaohjauksesta vastaavan ministeri Jyri Häkämiehen lausumiin sekä Stora Enson 
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toimitusjohtajan Jouko Karvisen tuomiin perusteluihin. Valtapiirioikeutus on järkevän 

teollisuuden piiriin kuuluva oikeutus, jossa kärsijän rooli lankeaa kemijärveläisten 

niskaan. EK:n apulaisjohtaja Inkeroinen ei myöskään koe, että muiden valtionyhtiöiden 

lakkoilu tai sympaattiset eleet olisivat kenenkään etu, päinvastoin: haitta. Tällöin 

teollisuuden valtapiiri oikeutetaan myös yleisellä edulla, joka voidaan laskea 

kansalaisuuden piiriin. 

Hallitusrintama repeilee 

Toin jo aiemmin esille hallituspuolueiden (keskusta ja kokoomus) sisäiset hankaukset 

sellutehdasasiassa. Erityisesti keskustan puoluesihteeri Jarmo Korhonen, kauppa- ja 

teollisuusministeri Mauri Pekkarinen ja ulkomaankauppaministeri Paavo Väyrynen 

olivat tuoneet julkisuudessa vahvasti esille valtion vastuun ja roolin Stora Enson 

suurimpana osakkeenomistajana. Paavo Väyrynen jatkoi Stora Enson kritisoimista. 

”Kemijärven sellutehtaan sulkemisen perusteet eivät vakuuta Väyrystä. Hänen 

mielestään yhtiön ylimmän johdon puheet raaka-aineen riittämättömyydestä eivät 

ole uskottavia.”, HS 

”Stora Enson antamat perusteet eivät ole kauhean vakuuttavia. Näissä perusteissa 

korostettiin kannattavuutta ja puunsaantia, mikä näyttäytyy nyt hieman 

kummallisessa valossa”, Mauri Pekkarinen, LK  

Puheet raaka-aineen, siis tässä tapauksessa puheet puun riittävyydestä, eivät ole 

Väyrysen eivätkä Pekkarisen mukaan ”uskottavia” tai ”vakuuttavia” Stora Enson 

perusteluissa. Tehtaan jatkaminen Kemijärvellä on Väyrysen ja Pekkarisen mielestä 

perusteltavaa, kun taas lopettaminen ei ole. Tosin Pekkarinen ei halua ottaa kantaa 

keskustan Jarmo Korhosen vaatimuksiin, jotka liittyivät valtion omistajaohjaukseen. 

Vastuun pakoilu jatkuu, moraalia sen sijaan löytyy.  

Poliittinen taistelu jatkuu, kun vasemmistoliitto tekee hallitukselle välikysymyksen 

Stora Ensosta. Hallitusta kritisoidaan löysästä ja välinpitämättömästä toiminnasta 

sellutehdaskiistassa. Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki kysyikin 

pääministeri Vanhaselta, miksei hallitus tee mitään. 

”Varapuheenjohtaja Paavo Arhinmäki hehkutti, miten Saksan konservatiivinen 

liittokansleri Angela Merkel pystyy vaatimaan yksityiseltä yritykseltä (Nokialta) 



 56

tehtaan lopettamispäätöksen perumista, mutta Suomen pääministeri Matti 

Vanhanen (kesk) katsoo, ettei valtion osaksi omistamankaan yhtiön tekemisiin 

voida puuttua”, HS 

Helsingin Sanomien jutussa journalisti oli toimittanut Arhinmäen lausuman, jossa 

tuodaan esille valtionyhtiön ja yksityisen yrityksen erot. On kuitenkin muistettava, että 

molemmat yritykset, niin Stora Enso kuin Nokiakin, ovat globaaleja pörssiin 

listautuneita yrityksiä. Ero on siinä, että Stora Enson suurin omistaja on Suomen valtio. 

Arhinmäen lausuman voi tulkita poliittiseksi debatiksi, jossa kritisoidaan vallassa 

olevien puolueiden toimintaa. Kommentin voi luokitella mielipiteen valtapiiriin, jossa 

näkyvyydellä ja julkisuudella on merkittävä rooli. Sanallista taistelua käydään 

toimintatavoista. Voisi helposti väittää, että kyse on ideologisista näkemyksistä, joiden 

avulla pyritään perustelemaan, mikä toiminta on ihmiselle ja yhteiskunnalle kaikkein 

parasta. Ideologiset vastakkainasettelut ovat jakautuneet kapitalistisen ja kommunistisen 

ajattelun ympärille. Tässä kyseisessä kiistassa ei kuitenkaan ole kyse kommunismin tai 

kapitalismin riidasta, sillä molemmat puolet, niin tehtaan puolestapuhujat kuin tehtaan 

lakkauttamisen kannalla olevat tahot, oikeuttavat toimintaa markkinoiden ja 

kapitalismin puolesta. Erottavana tekijänä ovat taloudet: yksityinen ja alueellinen talous 

vastaan yrityksen globaali talous, joka puolestaan heijastuu valtion talouteen. Kaikki 

toimijat puhuvat talouden puolesta: oman talouden puolesta. 

2.4 Ostajaehdokas Anaika Group 

Neljäs käännös tapahtui 26.1.2008, kun Anaika Group (nykyisin Arktos Group) -

niminen liimapuupalkkeja valmistava yritys ilmoitti, että se ostaa Stora Ensolta 

tehdaskiinteistön Kemijärveltä ja aloittaa tuotannon kaupungissa. Massaliike suhtautui 

hyvin epäilevästi uuteen tulokkaaseen. Massaliikkeen tiedottaja Juha Pikkarainen totesi 

Helsingin Sanomille, ettei liimapuupalkkitehdas korvaa sellun menetystä. 

"Emme vain näe tehtaan lakkauttamisessa mitään järkeä. Tässä on kysymys 

isoista asioista, kuten EU:n bioenergiavaatimuksista ja Suomen 

metsävarannoista", Juha Pikkarainen, HS 

Pikkarainen toistaa teollisuuden valtapiiriin kuuluvaa oikeutusta, jossa tehtaalaiset eivät 

näe tuotannon lopettamisessa ”mitään järkeä”. Tehtaassa on kyse suurista asioista, joilla 
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viitataan ympäristöarvoihin ja EU:n lainsäädäntöön. Tukea oikeutukselleen Pikkarainen 

sai vihreiden työministeri Tarja Cronbergilta. 

”Teollisen toiminnan jatkolle on tullut esityksiä myös kansainvälisiltä toimijoilta. 

Näin sanoo työministeri Tarja Cronberg.”, LK 

”Jos puuta jatkojalostetaan Kemijärvellä mekaanisesti tai kemiallisesti, 

bioenergia on yksi mahdollinen siihen yhdistettävä elementti”, Tarja Cronberg, 

LK 

Matkailusta pelastaja 

Julkisuudessa alettiin spekuloida yhä enemmän korvaavien työpaikkojen hankkimisesta. 

Sellutehtaalla oli ollut jo kaksi ostajaehdokasta, tosin Ruukki Group ei saanut Stora 

Ensolta siunaustaan ja sen ostotarjous hylättiin. Julkisuuteen nousi tuttu tekijä, jolla 

Lapin työllisyystilannetta parannettaisiin: matkailu.  

Lapin matkailusta onkin puhuttu uuden työn käsitteen kautta. Tämä liittyy laajempaan 

työyhteiskunnan muutokseen, joka on tapahtunut länsimaissa. Tutkijat (Ulrich Beck ja 

Richart Sennet) ovat kuvanneet siirtymistä 1990-luvulta jälkiteolliseen tuotantoon ja 

kulttuuriin, mikä tarkoittaa uudenlaista työtä, työoloja ja ammatteja (Valkonen & 

Veijola 2008, 9-10.) Lapissa tämä ”uusi työ” on tarkoittanut matkailun kautta 

rakentuvaa uutta työkulttuuria, joka nähdään tulevaisuudeksi. Sellutehdas oli ollut 

paljon julkisuudessa ja se koettiin hyväksi asiaksi matkailun kannalta.  

"Nyt kaikki tietävät, missä Kemijärvi sijaitsee. Moni oli kiinnostunut myös 

kakkosasunnoista", Kemijärven kaupungin matkailusihteeri Auli Narkilahti, HS 

Kemijärven matkailusihteeri löytää siis positiivista tehtaan lakkauttamispäätöksestä. 

Oikeutus on mielipiteen ja maineen valtapiirioikeutus. Julkinen keskustelu on saanut 

matkailusihteerin mukaan Kemijärven tunnetuksi: ”kaikki tietävät, missä Kemijärvi 

sijaitsee”. Tämä on positiivinen oikeutus matkailun puolesta, jonka matkailusihteeri 

näkee tulevaisuutena. Vanha teollinen yhteiskunta ja sen rakenteet nähdään historiaksi. 

Selluntekijät eivät kuitenkaan riemuiten ottaneet vastaan matkailun glooriaa.   

"Vähän vaikea kuvitella meitä tienvarteen myymään jotain poronsarvia", tehtaan 

konekorjaamossa työskentelevä Mauri Rytilahti, HS 
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Muutos koetaan negatiivisena ja hankalana. Matkailusta hankittu leipä tuntuu vanhoista 

tehdastyöläisistä utopistiselta ajatukselta. Työkulttuurin muutos koetaan tehdaslaisten 

keskuudessa vaikeana ja negatiivisena asiana. 

Pääministeri Kemijärvelle 

Pari päivää sen jälkeen, kun Anaika Group oli ilmoittanut kiinnostuksen sellutehtaan 

ostosta ja liimapuupalkkitehtaan aukaisemisesta Stora Enson siunauksella, saapui 

pääministeri Matti Vanhanen Kemijärvelle. Uusi tulokas, Anaika Group ei ollut 

vakuuttanut toiminnallaan. Oli ilmennyt, että yrityksen viimeisimmät tiedot olivat 

kaupparekisterissä vuodelta 2005. Silloinen liikevaihto oli noin 120 000 euroa ja tulos 

noin 10 000 euroa. 

"Sokea mummokin näkee otsaluullaan, ettei täällä mikään liimapalkkituotanto 

kannata. Terveisiä Vanhaselle, että me ei olla niin hölmöjä kuin etelässä 

luullaan.”, Yrjö Salokorpi, HS 

Uusi tuotanto koetaan huijaukseksi. Oikeutuksena sen voi luokitella mielipiteen 

valtapiiriksi. Anaika Groupin toimitusjohtaja Jaakko Kilpeläinen ihmetteli kovaa 

vastusta, joka tehtaan tulemisesta oli noussut Kemijärvellä ja julkisuudessa. 

"Uskon, että pääsemme myös paikallisten ihmisten kanssa eteenpäin ensi 

keskiviikoksi sovitussa tapaamisessa. Mutta voivathan ihmiset tehdä vaikka 

joukkopäätöksen siitä, että eivät tule tehtaalle töihin", Jaakko Kilpeläinen, HS 

Viikko kului, ja Kilpeläinen saapui Kemijärvelle kuultavaksi. Helsingin Sanomat oli 

paikalla haastatellen Massaliikkeen tiedottajaa Juha Pikkaraista. 

"Edelleen jäi tunne, että meitä houkutellaan aika heikoille jäille.", Juha 

Pikkarainen, HS 

Toimittaja jatkoi Pikkaraisen kommentoimista toimitetulla tekstillä.  

”Pikkarainen ihmetteli myös, onko oikein, että Kemijärvelle tuodaan valtion ja 

globaalin metsäjätin tuella teollisuutta, joka uhkaa alueella jo toimivaa 

mekaanista puunjalostusta.”, HS  
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Esiin nousee vastakkainasettelu paikallisen jo olemassa olevan tuotannon ja muualta 

tulevan globaalin tuotannon välille. Lausuma on teollisuuden valtapiiriin kuuluva 

oikeutus.  

Vetoomus eduskuntaryhmille 

Massaliike lähetti vasemmistoliiton kautta vetoomuksen kaikille eduskuntaryhmän 

puheenjohtajille, jotta puolueet allekirjoittaisivat vetoomuksen, jossa vedotaan Stora 

Enson johtoon, että tehtaille annettaisiin jatkoaikaa vuoden 2009 loppuun. Tuona aikana 

selvitettäisiin perusteellisesti puun lisäsaannin mahdollisuudet tehtaalle sekä muut 

toimet, joilla tehtaan toimintaa voisi pysyvästi jatkaa. Samaan aikaan keskustan 

puoluesihteeri Jarmo Korhonen vaatii taas valtiolta tiukkoja tukitoimia uusien 

työpaikkojen luomiseksi Itä-Lappiin ja Kemijärvelle. 

"Valtion täysimääräiset yritystuet on otettava käyttöön. Edellytämme, että yhtiö 

on mukana työllistämässä. Stora Enso omistaa kaikki tilat ja voi myötävaikuttaa", 

Jarmo Korhonen, HS 

Sellutehtaan jatkamista vaativan Massaliikkeen johtaja Heikki Nivala puolestaan 

kritisoi Helsingin Sanomissa hallituspuolueita saamattomuudesta ja oppositiota 

”välistävedosta”.  

”Nivala sanoi arvostelevansa keskustan lisäksi muitakin hallituspuolueita 

saamattomuudesta. Vasemmistoliittoa Nivala moitti torstaina erikseen 

välistävedosta", HS 

Turhautuminen alkoi näkyä ja kuulua aktivistien puheissa. Taistelua oli käyty jo kolme 

kuukautta. Vetoomus, joka lähetettiin eduskuntaryhmien puheenjohtajille, ei saanut 

tuulta purjeen alle, sillä eduskuntaryhmät katsoivat, ettei eduskunnan tehtävä ole 

kirjelmöidä toimivalle yritysjohdolle. Sen sijaan Stora Ensosta tehtiin välikysymys. 

Hallitus kuitenkin sai odotetusti eduskunnan luottamuksen. 

Massaliike raiteilla 

Helsingin Sanomat teki ison reportaasin Massaliikkeen Helsingin reissusta ja paluusta 

Kemijärvelle junalla. Massaliike oli käynyt tapaamassa päättäjiä: ministereitä, 
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presidenttiä, kansanedustajia ja joukkoa virkamiehiä. Reportaasi kuvailee Massaliikkeen 

johtajakaksikon Heikki Nivalan ja Juha Pikkaraisen taistelujoukkoja, jotka eivät tunne 

puoluerajoja. Tehtaan sulkemispäätös on yhteinen huoli ja pelko. Tämä tiivistyy 

tehtaalta eläkkeelle jääneen kokoomustaustaisen Yrjö Salokorven puheessa. 

"En olis ikinä uskonu, että mie oon Pikkaraisen kanssa samassa kapinassa. Ja 

vielä samalla puolella", Yrjö Salokorpi, HS 

Helsingin Sanomien toimittaja jatkaa. 

”Pikkarainen taas vähättelee itseään "tällaiseksi vanhaksi kommunistiksi". Heidät 

on yhdistänyt se, mikä ennen erotti. Kapitalismi.”, HS 

Toimittaja tuo esille historiallisen kahtiajaon kapitalismin ja kommunismin välillä. 

Tämä ideologinen taistelu jakoi itää ja länttä lähes puoli vuosisataa: koko kylmän sodan 

ajan. Nyt molempia yhdistää se, ”mikä ennen erotti. Kapitalismi” -lausuma kuvastaa 

keskustelun muutosta, ajattelutavan muutosta, koko järjestelmän muutosta. Kaikki 

toimivat talouden ja kapitalismin puitteissa, ainoastaan ”uhka” on muuttunut. Kyse on 

globaalin talouden tuomasta uhkasta, joka koetaan usein huonona asiana paikallisille 

talouksille. Järjestelmä perustuu vapaaseen kauppaan, jossa valtion rooliksi on jäänyt 

hedelmällisten olosuhteiden järjestäminen pörssiyhtiöille, jotta ne toisivat tehtaansa 

paikkakunnille ja näin loisivat työtä. Riski on, että tehdas lähtee heti kun löytyy 

halvempi ja tehokkaampi paikka harjoittaa tuotantoa. Ongelmat jäävät alueelle. Myös 

kansalaisliikkeet ovat muuttuneet modernisaation ja globalisaation vanavedessä. 

Keskustan valta uhattuna 

Eduskunta kiisteli sellutehdasasiasta yhä kovemmin. Hallitusta syytettiin valtion 

omistajapolitiikan muutoksesta, kun taas omistajaohjauksesta vastannut ministeri 

Häkämies perusteli, että hallituksen omistajapolitiikka on ollut samanlaista jo 15 vuotta. 

Oppositio syytti hallitusta myös siitä, että se olisi tiennyt lakkauttamisesta etukäteen, 

”Valtion edustajat eivät ole siunanneet Stora Enson päätöksiä etu- tai jälkikäteen, 

koska päätös ei kuulu yksittäisen osakkeenomistajan toimivaltaan, Häkämies 

sanoi vastatessaan eduskunnassa opposition välikysymykseen.”, HS  
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Poliittinen taistelu kiihtyi. Massaliike oli vallankumousmielellä liikkeellä sellutehtaan 

puolesta. Lappilaiset uhkasivat romuttaa Lapin suurimman puolueen vallan, eli 

keskustan vallan. 

”Kemijärvi-liikkeessä on mukana edustajia kaikista poliittisista ryhmistä. Osa 

Kemijärven ja lähikuntien poliittisista vaikuttajista sanoo, että Kemijärvi-

liikkeestä on syntymässä poliittinen ryhmä, joka uhkaa keskustapuolueen 

mahtiasemaa pohjoisessa.”, HS 

Massaliikkeen tuomaa kapinahenkeä verrataan protestiliike Smp:een syntyyn. 

"Saattaa olla, että syntyy uusi ryhmittymä. Poliittisen ryhmän perustaminen vaatii 

kuitenkin paljon työtä. Jos uusi ryhmä syntyy, en usko, että se syntyy pelkästään 

keskustasta lähtevistä, vaan mukaan tulee muitakin", Heikki Nivala, HS 

Hän jatkaa. 

"Smp syntyi aikanaan vähän samalla pohjalta, ja kun löytyi vetäjä, joka pystyi 

organisoimaan tyytymättömyyden poliittiseksi liikkeeksi.", HS 

Toimittaja jatkaa toimitetulla tekstillä, jossa ääneen pääsee vasemmistoliiton 

kemijärveläinen kansanedustaja Markus Mustajärvi. Puhe voidaan luokitella mielipiteen 

valtapiiriin, jossa ratkaisevaksi tekijäksi muodostuvat perinteet, maine ja auktoriteetti. 

Kekkonen koetaan aluepolitiikan isäksi ja esikuvaksi, joka rakensi Suomen 

hyvinvointivaltion ja menestyksen. Pohjoinen sellutehdas koetaan nimenomaan 

aluepoliittisena symbolina. 

”Kemijärveläinen kansanedustaja Markus Mustajärvi (vas) näkee, että 

pohjoisessa sellutehtaan lopettamista pidetään Kekkosen kauden symbolin 

häpäisemisenä.", HS 

"Smp syntyi, kun olosuhteet muuttuivat nopeasti Savotta-Suomen vahingoksi, ja 

keskusta joutui myötäilemään muutosta. Nyt EU ja talouden globalisoituminen 

ovat heikentäneet aluepolitiikan.", Kari Hokkanen Ilkka-lehden entinen 

päätoimittaja, HS 

Myös entinen Ilkan päätoimittaja ottaa kantaa keskusta ahdinkoon pohjoisessa. Hän 

näkee yhtäläisyyksi Smp:een ja Massaliikkeen toiminnassa. Molemmissa on kyse 
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nopeasta muutoksesta. Globalisaatio ja Euroopan unioni nähdään uhkina, jotka 

rapauttavat aluepolitiikkaa ja niiden talouksia sekä elinkeinoa. 

Tehdas vallataan 

Massaliike nostaa jälleen panoksia. Se valtaa tehtaan. Taistelu tehtaan olemassaolon 

oikeuttamisesta Kemijärvellä on tehdaslaisten sydämenasia.  

"Tavoitteena on ollut koko ajan, että tehtaan järjetön sulkemishanke pysyy 

julkisuudessa mahdollisimman pitkään. Salcompin sulkemisessa valtio veti meitä 

kemijärveläisiä tosi pahasti patterin läpi. Meitä ei vedetä nenästä toista kertaa", 

Heikki Nivala, HS 

Mielipiteen valtapiiriksi nimeämä Boltanskin ja Thèvenotin oikeutus saa Nivalan 

puheessa suuren merkityksen. "Tavoitteena on ollut koko ajan, että tehtaan järjetön 

sulkemishanke pysyy julkisuudessa mahdollisimman pitkään”-lauseessa tiivistyy 

tehdastaistelun olemus. Paikallisten toimijoiden näkökulmasta katsottuna kannattavan 

tehtaan sulkeminen on järjetön teko. Vaikka taistelun pääosallistujat ovatkin Massaliike, 

Stora Enso ja Suomen valtio, on medialla erittäin suuri rooli keskustelun toteuttajana. 

Tässä tapauksessa media ei käytä pelkästään valtaa, vaan mediaa käytetään vallan 

välineenä. Massaliike kokee, ettei se voi muuten taistella suurta pörssiyhtiötä vastaan 

kuin median kautta. Julkisuus, yleinen mielipide ja moraaliset teot tuodaan esille 

lehdissä, televisiossa, radiossa ja muissa medioissa taktiikalla, jolla pyritään 

vaikuttamaan yleiseen käsitykseen siitä, millainen toiminta on sopivaa ja millainen 

puolestaan ei ole.  

2.5 Kemijärvi haluaa pakkolunastaa tehtaan 

Viides käänne tuli julkisuuteen 19.3.2008, kun Helsingin Sanomat uutisoi, että 

Kemijärven kaupunki haluaa pakkolunastaa sellutehtaan. Massaliikkeen johtaja Heikki 

Nivala on jälleen äänessä.  

"Pakkolunastettava tehdas on kunnan kehittämisen kannalta välttämätön. 

Tällainen kohta löytyy pakkolunastuslaista, mutta sitä ei ole koskaan sovellettu 

Suomessa, sanoo kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heikki Nivala.”, HS  

Hän jatkaa. 
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"Kemijärvelle tehtaalla on suurempi merkitys kuin Sipoon maa-alueen lunastus 

Helsingin kaupungille", HS 

Toimittaja jatkaa toimitetulla tekstillä. 

”Lisäksi tehtaalla on hyvin suuri yhteiskunnallinen vaikutus koko Itä-Lapinkin 

alueelle.”, HS 

Puhe voidaan luokitella kansalaisuuden valtapiiriin. Tärkein asia on yhteinen etu. 

Yhteinen etu kylläkin tarkoittaa tässä tapauksessa Itä-Lapin etua, eli voidaan puhua 

enemmin alueellisesta edusta. Lunastusta perustellaan Helsingin toimilla lunastaa maa-

alueita Sipoosta sillä oikeutuksella, että maa-alueiden lunastus palvelee suurta joukkoa 

ihmisiä. Nivala arvottaa sellutehtaan merkityksen suuremmaksi. Nivalan tapa tuoda 

asioita ymmärrettäväksi on hyvin perusteellinen. Hän vertaa Helsingin yritystä lunastaa 

maa-alue Sipoosta tehtaan lakkauttamiseen Kemijärvellä. Tämä vertaus laittaa lukijansa 

tai kuulijansa miettimään oikeudenmukaisuutta ja moraalia.  

Helsingin Sanomat toi hyvin nopeasti asiantuntijoiden kommentit esille 

pakkolunastusasiasta. Lapin yliopiston ympäristöoikeuden professori ei usko, että 

sellutehtaan pakkolunastaminen olisi mahdollista. Seuraavassa ote toimittajan 

toimittamasta tekstistä. 

”Professori pitää epätodennäköisenä pakkomyyntiä. Lain ensisijainen tarkoitus 

on rakentamis- ja kaavoituspolitiikan toteuttaminen, ja kunta aikoo soveltaa sitä 

elinkeinopolitiikkaan.”, HS 

Professorin mukaan kemijärveläiset ovat siis tulkinneet väärin pakkolunastuspykälää. 

Rakentaminen ja kaavoituspolitiikka luokitellaan eri toiminnaksi kuin 

elinkeinopolitiikka, joka katsotaan kuuluvan sellutehdaskysymykseen. Stora Enso 

vastasi pakkolunastusaikeisiin. 

"Tässä vaiheessa ollaan sivustakatsojina. Meitä kuullaan sitten, jos asia etenee.", 

Stora Enson päälakimies Jyrki Kurkinen, HS 

Valtiota kiinnostivat myös pakkolunastusaikeet. 
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”Työ- ja elinkeinoministeriö on lähettänyt Kemijärven kaupungille 

lisäselvityspyynnön Kemijärven sellutehtaan lunastushakemusesta. 

Lisäselvityksiä ministeriö haluaa muun muassa perusteista, joilla Kemijärven 

kaupunki hakee tehtaan pakkolunastusta.”, LK 

Sellutehtaan puolustajat yrittivät kaikkensa, jotta tehdas pysyisi Kemijärvellä. Lapin 

Kansa uutisoi seuraavaa. 

”Massaliikkeen tavoitteena on kerätä Itä-Lapin alueelta ja sijoittajilta 50 

miljoonan euron alkupääoma Stora Enson Kemijärven sellutehtaan ostoon. Jos 

osto ei onnistu, ryhdytään varoilla suunnittelemaan ja rakentamaan uutta 

biosellua tuottavaa tehdasta Kemijärvelle. Sellutehtaan hinnaksi on arvioitu 100-

200 miljoonaa, uusi tehdas maksaisi vähintään 450 miljoonaa euroa.”, LK 

Stora Enson yhtiökokous 

Media seurasi tarkasti, mitä Stora Enson yhtiökokouksessa tapahtui. Juttu uutisoitiin 

27.3.2008 laajasti. Helsingin Sanomat otsikoi: ”Stora Enson johtoa arvosteltiin ankarasti 

yhtiökokouksessa”. Yhtiökokoukseen oli saapunut paljon pienomistajia. Myös 

sellutehtaalla työskennellyt, jo useissa edellisissä jutuissa esille tullut Yrjö Salokorpi, 

pääsi jälleen ääneen. 

”Sellutehtaalla yli kolmekymmentä vuotta työskennellyt osakkeenomistaja Yrjö 

Salokorpi piti tehtaan lakkauttamista vaarallisena ympäristösyistä. Hänen 

tietojensa mukaan tehtaan jätevesilammikko sisältää runsaasti vaarallisia 

ympäristömyrkkyjä, joita ei pystytä poistamaan, jos tehdas lakkautetaan.”, HS 

Tässä toimittajan toimittamassa jutussa Salokorpi oikeuttaa tehtaan jatkamisen 

ekologisen valtapiirioikeutuksen kautta. Jo aikaisemmin alaluvussa 2.2 tuotiin esille 

ympäristöasioiden poliittisuus ja erilaiset tavat oikeuttaa jotain tiettyä toimintaa 

ympäristön nimissä. Myrkyt ovat uhka, jos tehdas lopetetaan. 

Elokuvaohjaaja Kari Väänänen oli myös yhtiökokouksessa osakkeenomistajan roolissa. 

Hän kritisoi jälleen Stora Enson toimintatapoja. 

”Väänäsen mielestä osakkeenomistajien edun mukaista olisi muuttaa Kemijärvi 

suureksi koelaitokseksi, jossa tutkittaisiin puukuitujen ominaisuuksia.”, HS  
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"Olen varma, että kymmenen vuoden kuluttua osakkeenomistajat kiittäisivät 

meitä.", Kari Väänänen, HS 

Väänänen oikeuttaa tehtaan jatkumisen teollisuuden valtapiirioikeutuksella, joka 

pitkässä juoksussa hyödyttää myös osakkeenomistajaa. Helsingin Sanomien jutussa 

tulee esille mielenkiintoinen seikka journalismin kannalta. Nimittäin pienomistaja 

Pekka Jaakola pyysi Stora Enson hallitusta ja operatiivista johtoa esittäytymään. 

”Johtajat nousivat vaivautuneesti salin eteen osakkeenomistajien töllisteltäviksi. 

Vastaavaa ei Stora Enson ja sen edeltäjän Enso-Gutzeitin yhtiökokouksissa ole 

tapahtunut ainakaan kahteenkymmeneen vuoteen.”, HS 

Koko tämän julkisen keskustelun aikana, jota Helsingin Sanomissa ja Lapin Kansassa 

oli käyty, jutuissa ei kertaakaan haastateltu Stora Enson hallituksen jäseniä, jotka 

lakkauttamispäätöksen olivat tehneet. Heidän äänitorvenaan oli toiminut yhtiön 

toimitusjohtaja Jouko Karvinen, jota ainakin Lapissa vihattiin hyvin avoimesti. Hyvän 

journalismin kannalta olisi suotavaa, että kaikkia keskeisiä toimijoita haastateltaisiin. 

On hankala sanoa, ovatko toimittajat yrittäneet saada haastatteluita, niistä ei ainakaan 

ole kerrottu mitään. 

Aikaisemmin julkisuuteen tullut ilmoitus, jossa Kemijärven kaupunki halusi 

pakkolunastaa sellutehtaan, oli hyväksytty Kemijärven kaupunginvaltuustossa, ja 

lunastusanomus lähetettiin valtioneuvostolle. Stora Enso kommentoi tuolloin, että se 

katsoo, mitä tapahtuu ja ottaa kantaa, jos asia niin vaatii. Niin se ottikin. Stora Enso 

ilmoitti purkavansa tehtaan. 

2.6 Tehtaalle purkutuomio 

Kuudes ja viimeinen käänne sellutehdaskiistassa oli hyvin konkreettinen. 

Pakkolunastusvaatimusten vastapainoksi Stora Enso ilmoitti, että se purkaa tehtaan heti, 

kun tehdas on suljettu huhtikuun lopussa 2008. Paperiliitto vastusti purkutöitä ja tietysti 

myös Massaliike. Massaliike julisti purkutyöt saartoon ja vaati, että valtioneuvoston 

pitää käsitellä pakkolunastusanomus ennen kuin tehdas puretaan. Se ei kuitenkaan 

auttanut.  
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”Stora Enso aikoo aloittaa tehtaan purkutyöt alkuperäisen suunnitelman 

mukaisesti - huolimatta Kemijärven kaupungin jättämästä tehtaan haltuunotto- ja 

pakkolunastushakemuksesta.”, HS  

Kemijärven tehtaanjohtaja Tapio Ylikangas jatkaa. 

"Purkaminen etenee tehdasalueelle tulevan Anaika Groupin kanssa tehdyn 

esisopimuksen mukaan. Osa laitteista toimitetaan muille Stora Enson tehtaille, ja 

näiden toimitusten aikataulut määräävät purkutahdin. Joka tapauksessa 

purkaminen ottaa aikaa", Kemijärven-tehtaan johtaja Tapio Ylikangas, HS 

Vielä yksi taistelu 

Purkutuomiosta närkästynyt Massaliike ryhtyi vielä yhteen taisteluun. Se haki tehdasta 

rakennusviraston kautta suojeluun. Heidän mielestään tehdasmiljöö on kokonaisuus, 

jolla on suuri teollisuus- ja kulttuurihistoriallinen merkitys.  Mikäli sellutehtaan 

toimintaa jatkaa toinen yrittäjä, silloin ei ole uhkaa rakennusten ja miljöön 

hävittämisestä.  

”Lapin ympäristökeskus antoi tiistaina toimenpidekiellon koskien Kemijärven 

sellutehtaan purkamista. Toimenpidekielto on voimassa, kunnes tehtaan suojelua 

koskeva asia on ratkaistu. Voidakseen selvittää varsinaisen rakennussuojeluasian 

ympäristökeskus pyytää lausunnot Kemijärven kaupungilta, Arktos Groupilta ja 

Stora Ensolta. Lisäksi Museovirasto saa mahdollisuuden täydentää 

ennakkolausuntoaan.”, LK 

 

Tehdasta ei suojeltu. Se purettiin ja tilalle tuli liimapuupalkkitehdas Anaika Group. Yli 

40 vuotta alueella toiminut sellutehdas oli lopullisesti historiaa. 

 

Yhteenveto 

Olen esittänyt noin kuusi kuukautta kestäneen mediakeskustelun Kemijärven 

sellutehtaan lakkauttamispäätöksestä puoltavista ja vastustavista puheenvuoroista. 

Kronologisessa järjestyksessä esitetty lausumien diskursiivinen esitys on tuonut esille 

eri toimijoiden erilaiset valtapiirioikeutukset.  
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Tehdaskiistassa on kyse eri toimijoiden käsityksestä siitä, mikä on hyvää toimintaa 

yhteiskunnan ja ihmisen kannalta. Nämä moraaliset käsitykset ovat vastakkaisia siitä 

syystä, että toimijat ovat eri asemissa yhteiskunnan sisällä. Kritiikin kohteeksi nousee 

tapa, jolla suomalaista talousjärjestelmää pyöritetään. Toisaalta globaali talous nähdään 

rakenteena, joka luo hyvinvointia pitkällä aikavälillä, mutta tuhoaa pienien 

paikkakuntien taloudet ja jättää ihmiset työttömiksi. Tehdaskiistaa, jota käytiin median 

välityksellä ja jossa eri toimijat toivat argumenttinsa esille ja oikeuttivat ne jonkun 

valtapiirioikeutuksen kautta, voidaan kutsua ulkopuoliseksi kritiikiksi, joka on 

radikaalia. Radikaaliksi sen tekee useiden toimijoiden vaatimus, että valtio puuttuu 

pörssiyhtiön toimintaan tai ainakin painostaa sitä jatkamaan. Systeemin sisältä kritiikkiä 

ei tullut juurikaan. Tosin hallituspuolue keskustan Pekkarinen, Väyrynen ja Korhonen 

kritisoivat valtion roolia tehdaskiistassa, mutta hekin hyvin löyhästi.  

Kritiikki kohdistui valtion ajamaan omistajapolitiikkaan. Luokittelemani toimijat 

käyttivät eri tilanteissa eri oikeuttamisen valtapiirejä. Kaikki muut olivat tehtaan 

säilyttämisen kannalla paitsi Stora Enso, Jyri Häkämies ja Elinkeinoelämän keskusliitto. 

Tulkitsen, että kyseessä on kaksi eri tapaa ajatella yhteistä hyvää ja siihen pääsemisen 

keinoja. Kyse ei kuitenkaan ole ideologisesta kahtiajaosta kommunismin ja kapitalismin 

välillä, päinvastoin. Kaikki toimijat puhuvat talouden ja kapitalistisen ajattelun 

mukaisesti. Kyse on ennemmin siitä, kenellä on valta päättää, missä jokin tehdas 

sijaitsee ja mikä määrä rahaa on tarpeeksi, jotta ihminen tai jokin taho on tyytyväinen. 

Suomen valtio oli sitä mieltä, että Stora Enson toiminta on moraalisesti epäilyttävää, 

mutta valtio ei sille mitään voi.  

Media, eli lehdistö ja sähköinen media puolestaan toimivat näiden argumenttien 

julkisena tilana, jossa eri diskurssit ja oikeuttamisen muodot kiistelevät tavoista 

toteuttaa ”yhteistä hyvää”. Omassa aineistossani lehtien toimittajat olivat tuoneet hyvin 

esille eri toimijoiden argumentteja, ne keskustelivat ja loivat sosiaalista todellisuutta, 

jossa pohdittiin, onko tehtaan lakkauttaminen oikein vai väärin. Median valta tässä 

tapauksessa on ainoastaan tuoda kielelliset julki eri toimijoiden esittämät diskurssit. 

Vallan lopputuloksesta päättää lukijat, ihmiset. He määrittelevät oliko esitetyt kritiikit 

tehdaskiistassa oikeutettuja vai ei, ja onko se tapa, jolla suomalaista yhteiskuntaa 

rakennetaan yhteisen hyvän nimissä. Tätä varten järjestetään vaalit joka neljäs vuosi. 
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Valtiolle valitaan eduskunta, joka toteuttaa sellaista politiikkaa, jota kansa on äänillään 

halunnut sen toteuttavan. 
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3 MIELIPIDEKIRJOITUSTEN VALTAPIIRIT 
 
Tässä luvussa käsittelen Lapin Kansan ja Helsingin Sanomien tapoja käsitellä ja 

oikeuttaa Kemijärven sellutehtaan alasajo tai tehtaan jatkaminen. Luvun pääkysymys 

on: Miten tehdaskiista esitetään mielipidekirjoituksissa? Ja millaisia 

valtapiirioikeutuksia niissä esiintyy? Mielipidekirjoitukset jakaantuvat kolmeen eri 

ryhmään: pääkirjoitukset, kolumnit ja yleisön mielipidekirjoitukset. Ensimmäisessä 

alaluvussa käsittelen pääkirjoituksissa esiintyviä valtapiirejä, toisessa alaluvussa 

kolumnien valtapiirejä ja kolmannessa alaluvussa mielipidekirjoituksia. Pääkirjoitukset, 

kolumnit ja mielipidekirjoitukset ovat mediateksteinä hyvin erilaisia kuin perinteiset 

uutiset ja reportaasit. Pyrinkin tuomaan esille myös sen, kuinka Kemijärven 

sellutehdasasiasta puhuttiin julkisuudessa ja kuinka asioita tehtiin ymmärrettäviksi 

erilaisten diskurssien kautta. Kirjoitukset ovat osa lausumien joukkoa, jolla poliittista, 

taloudellista ja moraalista kiistaa käsiteltiin tutkimukseni aineistossa (HS, LK).  

 

Risto Kuneliuksen (1996) mukaan journalismia on hyvä tutkia erilaisten mediatekstien 

kautta. Kyseiset aineistoni mielipidekirjoitukset yhdistävät sekä tuottajia että kuluttajia. 

Ne avaavat eteemme ”yhteisen maailman”, tai ainakin niiden kautta voimme tutkia, 

missä määrin ne edustavat yhteisesti jaettuja merkityksiä. Mielipidekirjoitukset 

edustavat arkipäivän kulttuuria. Teksteissä esiintyy erilaisia diskursseja ja tapoja 

keskustella ilmiöistä ja asioista, jotka luovat suhteita ihmisten ja instituutioiden välille 

(Kunelius 1996, 4-393.)  

 

Pääkirjoitukset, kolumnit ja yleisönosaston mielipidekirjoitukset ovat kuitenkin 

luonteeltaan erilaisia. Pääkirjoitukset ja kolumnit ovat median ammattilaisten tekemiä, 

kun taas mielipidekirjoitukset ovat kansalaisten kirjoittamia tekstejä. Näitä tekstejä 

voidaankin kutsua kansalaisjournalismin yhdeksi osa-alueeksi. Tiedotusvälineiden 

näkeminen ajatusten ”toriksi” tai julkisen keskustelun areenaksi antaa viitteitä 

kansalaisjournalismin demokratiakäsityksestä. Demokratian toimivuuden kannalta 

onkin suotavaa, että kansalaiset pääsevät keskustelemaan erilaisista poliittisista ja 

moraalisista asioista median välityksellä (Kunelius & Ridell 2000, 9.) 

Mielipidekirjoitusaineisto (pääkirjoitukset, kolumnit ja yleisön mielipidekirjoitukset) 

sijoittuu samalle aikavälille kuin uutisaineisto, eli noin kuuden kuukauden ajalle 

(26.10.2007–28.4.2008). 



 70

3.1 Pääkirjoitusten valtapiirit 

Aineistoni pääkirjoituksista on luettavissa kolme pääteemaa, joiden kautta 

sellutehdaskiistaa käsitellään. Ensimmäinen teema on tunnustaa globaalin talouden 

realiteetit ja syyt, miksi tehdas haluttiin lopettaa Kemijärvellä. Toiseksi teemaksi nousee 

valtion rooli pörssiyhtiön osakkaana ja kansallinen etu. Kolmantena teemana 

pääkirjoituksissa on spekulointi korvaavista työpaikoista tai tehtaan jatkamisen 

mahdollistava uusi tuotanto, joka liitetään ekologiseen keskustelusfääriin bioenergian 

kautta. Seuraavaksi kuvaan diskursiivista todellisuutta realiteettien määrittelyssä. 

Kuinka pääkirjoituksissa oikeutetaan (valtapiirit) tehtaan lakkauttaminen ja toisaalta sen 

jatkaminen. 

Realiteettien perustelu 

Sanomalehtien pääkirjoituksissa asiaa pyritään käsittelemään informatiivisesti ja 

kriittisesti. Yleensä pääkirjoituksissa tuodaan esille lehden linja. Vaikka aineistoni 

molemmat sanomalehdet niin Lapin Kansa kuin Helsingin Sanomat ilmoittavat olevansa 

poliittisesti sitoutumattomia lehtiä, on niillä kuitenkin päämäärä, jota ne ajavat. Toin 

aineiston esittelyluvussa 1.4 esille Lapin Kansan ja Helsingin Sanomien kuvaukset 

itsestään yhteisön palvelijana. Lapin Kansa kertoi kirjoittavansa Lapin ihmisiä 

koskettavia uutisia, tarinoita ja ilmiöitä, aivan kuten maakuntalehdet yleensä tekevät. 

Helsingin Sanomat kuvaili itseään yhteiskuntaa kehittävänä voimana ja 

yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitäjänä. Rooli sopii valtakunnalliselle 

sanomalehdelle. 

Näiden lehtien pääkirjoituksissa on siis huomattavia eroja. Lapin Kansan pääkirjoitukset 

menivät suoraan asiaan. Lehden mukaan pitää toimia nopeasti ja Lapin työpaikat tulee 

säilyttää tai korvata. Valtion vastuu korostui kirjoituksissa. Markkinatalouden 

realiteetteja ei juurikaan käsitelty. Päinvastoin: Lapin Kansan pääkirjoitukset 

keskittyivät perusteluissaan tehtaan säilyttämiseen ja teollisuuden jatkamiseen. 

”Lappi on lyhyen ajan sisällä kokenut jo kaksi kovaa takaiskua. Päätös 

Kemijärven sellutehtaan lopettamisesta ei ehtinyt juuri vanhentua, kun 

Sodankylän Pahtavaaran kaivosyhtiön konkurssikypsyys tuli ilmi. Rankat 

uutiset koskettavat satoja ihmisiä ja heidän perheitään. Aivan liian moni 
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sai tällä tavalla ikävän joululahjan. Tapauksilla on selkeästi yhteisiä 

piirteitä. Sekä Kemijärven sellutehdas että Pahtavaaran kultakaivos ovat 

toimineet kannattavasti. Sellumyllyt ovat jauhaneet tulosta ja 

huippukorkea kullan hinta on taannut kaivokselle kannattavuuden. Tämä 

ei kuitenkaan näytä riittävän.”, LK, pääkirjoitus 

Pääkirjoituksessa tuodaan esille Lapin hankala tilanne, joka on seurausta globaalin 

talouden epävarmoista ajoista niin metsätalouden kuin kaivannaisteollisuuden aloilla. 

Kirjoituksessa korostetaan, että kyseiset tuotantolaitokset, etenkin Kemijärven 

sellutehdas on tuottanut voittoa. Kirjoituksen voi lukea teollisuusvaltapiiriin, jonka 

mukaan tuotanto on pitkällä aikavälillä kannattavaa. Kirjoitus ei yritä edes ymmärtää 

globaalin pörssiyhtiön toimintalogiikkaa. Se kohdistaa kritiikin kansallisen 

valtapiirioikeutuksen kautta markkinoiden oikeutukseen. Yhteinen hyvä saadaan 

aikaiseksi ottamalla kaikki huomioon.  

Helsingin Sanomien pääkirjoituksessa lähestymistapa on erilainen. Kirjoituksessa 

/kirjoituksissa tuodaan esille eri toimijat ja heidän päämääränsä. Stora Enson päätös 

lopettaa sellutehdas Kemijärvellä liitetään globaaliin kilpailuun ja 

markkinaoikeutukseen, joka luetaan markkinoiden valtapiiri-puheeseen. 

”Jouko Karvinen on aloittanut Stora Enson johdossa dramaattisin ottein. Hän on 

uudistanut johtoryhmän ja organisaation ja myynyt yhtiön kalliilla ostetut 

Pohjois-Amerikan toiminnot. Nyt hän lopetti joukon pohjoismaisia 

tuotantolaitoksia. Syntyy vaikutelma, että Stora Enson johdossa on vihdoin 

ryhdytty toimiin, jotka olisi pitänyt tehdä jo aiemmin. Toisaalta ei voi välttyä 

vaikutelmalta, että Karvinen käyttää nyt johtajanvaihdosta ja ehkä puutullien 

aiheuttamaa uhkaakin hyväkseen saadakseen aikaan muutoksia, joiden avulla on 

helppo saada tuottavuus nopeasti kasvamaan.” HS, pääkirjoitus 

Stora Enson päätös sulkea sellutehdas henkilöidään toimitusjohtaja Jouko Karviseen. 

Karvisen toimintaa kuvaillaan järkeväksi yritysjohtajan toiminnaksi. Kirjoituksen 

mukaan ”on vihdoin ryhdytty toimiin, jotka olisi pitänyt tehdä jo aiemmin”. Se on 

perustelu, joka oikeuttaa globaalin pörssiyhtiön toiminnan, ja näin ollen ehkä pelastaa, 

mitä pelastettavissa on. Lausuman voi tulkita markkinoiden valtapiirioikeutukseen 

kuuluvaksi diskurssiksi, jossa toimintaa perustellaan rationaalisin 

markkinatalousperustein. Karvisesta rakentuu kuva, että hän on ymmärtänyt globaalin 
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”pelikentän” toimintaperiaatteet, jotka väkisinkin satuttavat jotain muuta tahoa, mutta 

voittojen kannalta toiminta nähdään oikeaksi. 

Sellutehtaan lakkauttamispäätökseen johtaneita syitä lueteltiin jo uutisaineistosta esille 

nousseilla asioilla: puun hinta ja yhtiön globaali kilpailukyky olivat perussyyt tuotannon 

lopettamiselle Kemijärvellä. Kemijärven sellutehdas koetaan kirjoituksissa pienenä 

pohjoisen tehtaana, joka uhrataan muiden tehtaiden puolesta. Tämä ”Daavid vastaan 

Goljat”- asetelma herättää aina lukijassa tai katsojassa sympatiaa, joka kohdistuu 

pienemmän puolelle. 

”Stora Enson uusi johto perusteli lakkautuspäätöstä sillä, että Itä- ja Pohjois-

Lapin ja Koillismaan puut tarvitaan Kemijärven tehtaalta Stora Enson muihin 

tehtaisiin Ouluun, Kemiin ja Uimaharjulle. Toimitusjohtaja Jouko Karvinen 

ilmoitti, että hänen on uhrattava Kemijärven runsaat 220 työntekijää, jotta hän 

voi pelastaa kolmen muun tehtaan 2500 työntekijää. Asiantuntijat pitävät arviota 

Kemijärven osalta kummallisena. Kemijärven tehdas sijaitsee kustannusten 

kannalta erinomaisella paikalla: sellutehdas toimii keskellä juuri niitä metsiä, 

joiden tuoton arvioidaan tulevina vuosikymmeninä olevan erityisen hyvä. Tehdas 

sijaitsee keskellä raaka-ainevarastoja, kuten sellutehtaan tulee sijaita, ja se on 

toiminut kiinteässä yhteydessä yhtiön Kemin paperitehtaan kanssa. Sen sijaan 

esimerkiksi Uimaharjun sellutehdas toimii tuontipuun varassa. Stora Enso on itse 

horjuttanut puukaupan tasapainoa muuttamalla Oulun sellutehtaan käyttämään 

koivun sijasta havupuuta. Toinen syy Kemijärven tehtaan lopettamispäätökseen 

on Lapin metsien ympärillä käytävä jatkuva ympäristösota, joka on langettanut 

sellutehtaan ylle synkän varjon. Kemijärven tehdas on leimattu 

ympäristörosvoksi, joka nielee Lapin ikimetsät.” HS, pääkirjoitus 

Kirjoituksessa tuodaan esille, että puun hinta ja puun riittämättömyys ovat ontuvia 

selityksiä sulkea sellutehdas Kemijärvellä. Pääkirjoitustoimittaja oikeuttaa tämän 

vedoten asiantuntijalausuntoihin, jotka ovat olleet sitä mieltä, että pohjoisen puu riittää 

kaikille pohjoisen tehtaille, erityisesti Kemijärvelle. Toinen merkittävä realiteetti, jota 

kirjoituksissa tuodaan esille, liittyy ekologian valtapiirioikeutukseen. 

Ympäristöjärjestöjen rooli ja vaikutus tai painostus Stora Ensoa kohtaan koetaan hyvin 

merkittäväksi asiaksi sellutehtaan lakkauttamispäätöksessä. Sellutehtaan ylle on 

langennut ”synkkä varjo” ympäristösodan seurauksena. Tällaisella diskursiivisella 

metaforatason kuvailulla kirjoitus tuo ymmärrettäväksi sen ympäristön, jossa 
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sellutehdas toimii. Varjo liittyy valoon ja luontoon. Varjo koetaan pimeänä paikkana, 

jossa ei kasva mitään uutta, sillä sinne ei pääse valo. Sellutehdas on pimeä paikka 

pääkirjoituksen mielestä, jos asiaa ajatellaan ympäristöjärjestöjen kautta. Tämä 

ekologian valtapiiriin liittyvä poliittinen ja moraalinen debatti on hyvin yleistä Lapin 

poliittisessa historiassa. Jarno Valkosen (2003) mukaan Lappia on pidetty milloin 

aarreaittana (vesistöt, malmit, metsät, eksotiikka) tai karuna erämaana (suot, jänkä, 

erämaa, kylmyys, pimeys). Lappi maakuntana on hyvin politisoitunut 

ympäristökysymysten, maakiistojen, poronhoidon ja alkuperäiskansojen väliseksi 

kiistelyksi siitä, miten Lappia pitäisi kehittää, ja mikä on sen rooli koko yhteiskuntaa 

ajatellen. Lapin luonnonkäytön ongelmat ovat kulttuurillisia, jossa korostuvat eri 

toimijoiden ja ryhmien ajamat edut, joista puolestaan muodostuu kiistoja talouden, 

ympäristön ja elinkeinojen ympärille. Vastakkain ovat erilaiset luontokäsitykset. 

(Valkonen 2003, 206.) Ympäristökysymykset ovat siis hyvin politisoituneita prosesseja 

Lapissa. Sellutehdas ja Lapin metsät ovat olleet yksi poliittisista kiistakohteista. 

Pääkirjoitusten realiteetti-keskustelun voi siis tiivistää globaalin talouden toiminnan, 

ekologian-keskustelun ja puun hinnan ja määrän syy-seuraus-suhteeksi, jotka kaikki 

osaltaan vaikuttivat tehtaan sulkemiseen. Diskurssit rakentuvat pääkirjoituksissa 

tavallaan luetteloksi asioista, jotka ovat tulleet julkisuuteen uutisten kautta. 

Pääkirjoitukset kokoavat yhteen sen, mitä on tapahtunut. Seuraavaksi tuon esille toisen 

teeman, joka nousi esiin pääkirjoituskirjoittelussa. 

Valtion rooli 

Erityisesti Lapin Kansan pääkirjoitukset keskittyivät valtion roolista spekuloimiseen 

tehdaskiistassa. Pääkirjoitustoimittaja vaati tehtaan jatkamista kansalliseen etuun 

vedoten, joka luokitellaan kansalaisuuden valtapiirioikeutukseksi. Kirjoituksissa 

kyseenalaistettiin valtion rooli pörssiyhtiön osakkaana ja puolustettiin nimenomaan 

Lappia maakuntana. Lappilaisten työpaikat olivat pääkirjoitusten päähuolenaihe. 

”Pohjois- ja Itä-Suomi on merkittävien luonnonvarojen johdosta keskeinen osa 

Suomen suurteollisuuden toiminta-aluetta. Globalisoituvassa maailmassa 

tilanteeseen liittyy myös elinkeino- ja yhteiskuntapoliittisia riskejä. Valtio on 

edelleenkin merkittävä teollisuusyritysten sekä maan omistaja alueella. Sen 
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vuoksi valtiolla on myös suuri vastuu näiden alueiden ja väestön hyvinvoinnista.” 

LK, pääkirjoitus 

 

”Lappi tarvitsee jokaisen työpaikan. Supistusten sijaan on rakennettava uutta. 

Kemijärven sellutehtaan mahdollinen sulkeminen on valtava isku Itä-Lapille ja 

koko maakunnalle. Jos tehdas hiljenee, ei kaikkia seurauksia vielä pysty 

arvioimaan kukaan. Kahdensadan työntekijän työpaikan menetyksen lisäksi 

lopettaminen koskettaa jopa tuhansia maakunnan ihmisiä. Se kouraisee kovasti 

koko aluetaloutta.” LK, pääkirjoitus 

 

Valtiolla on vastuu kansalaisistaan. Globalisoituva maailma koetaan riskinä ja uhkana 

paikallisille talouksille, vaikka paikat ja Suomen valtio ovat itse hyvin aktiivisia 

toimijoita globaalilla toimintakentällä. Globalisaatio koetaankin aina silloin uhkana ja 

riskinä, kun se koskettaa henkilökohtaisesti esimerkiksi työpaikan menettämisenä. 

 

Valtion ja hallituksen vastuuta oikeutettiin myös valta-aseman kautta. Lapin suurin 

puolue, ja samalla koko Suomen suurin puolue Suomen Keskusta, on Lapissa ja etenkin 

Itä-Lapissa vankassa asemassa. Pääkirjoituksessa vedotaankin valtaan ja sen tuomaan 

vastuuseen, joka puolueella on äänestäjiä kohtaan. 

 

”Lapissa keskustalla on valta-asema. Itä-Lapissa, jota nykypolitiikka erityisesti 

kurittaa, puolue oli viime kunnallisvaaleissa ylivoimainen, sillä yli puolet äänistä 

meni keskustalle Kemijärvellä ja Sallassa, Savukoskella puolue ylsi 49,7 

prosentin kannatukseen ja Pelkosenniemellä 41,8 prosentin kannatukseen. Ensi 

tiistaina eduskunta äänestää siitä, nauttiiko pääministeri Matti Vanhasen (kesk.) 

johtama hallitus eduskunnan enemmistön luottamusta. Aiheena on valtion 

omistajapolitiikka ja kimmokkeen välikysymykseen oppositio sai Stora Enson 

tehtaiden lakkauttamispäätöksestä. Välikysymyskeskustelu ei ollut vain poliittista 

teatteria. Se kertoo ristiriidasta, joka kansalaisten ja hallituksen välillä on. Vaikka 

hallitus äänestyksen voittaisikin, sen voitto kääntyy tappioksi, ellei se ota 

keskustelusta opikseen.” LK, pääkirjoitus 

 

Kirjoituksessa on hyvin poliittinen ja vaativa sävy. ”Vaikka hallitus äänestyksen 

voittaisikin, sen voitto kääntyy tappioksi, ellei se ota keskustelusta opikseen”- lausuma 

viittaa suoraan tuleviin vaaleihin ja sen tulokseen. Keskusta ja hallitus koetaan 
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pettureiksi sellutehdasasiassa. Lapin Kansan pääkirjoituksissa jyristiin hyvinkin 

voimakkaasti suomalaisen työn ja lappilaisen työn puolesta, ja jos näitä asioita hallitus 

ja keskusta eivät ota huomioon, Lapin ihmiset ”kostavat” seuraavissa vaaleissa.   

 

Kritiikkiä kohdistui myös valtion omistajapolitiikkaan ja rooliin pörssiyhtiön 

osakkaana. Helsingin Sanomat kirjoitti pääkirjoituksissaan hyvinkin kriittisesti valtion 

omistajaohjauksesta. 

 

”Suomen hallituksen edustajat ovat kiirehtineet aivan oikein huomauttamaan, että 

valtio ei voi ryhtyä sanelemaan pörssiyhtiön päätöksiä. Ei voikaan, mutta valtio 

voi ilmaista yhtiön johdolle ja hallitukselle, millä periaatteilla se haluaa yhtiötä 

kehitettävän ja johdettavan. Stora Enson johdon valitsema toimintatapa, joka 

nimenomaan sulki pois Kemijärven tehtaan kehittämismahdollisuuksia, antaa 

aiheen kysyä, minkälaisen viestin valtion edustajat ovat Stora Enson hallitukselle 

ja johdolle yhtiön yhteiskuntavastuusta antaneet. Jos valtion edustajilla ei ole 

tässä suhteessa ollut Stora Ensolle mitään sanottavaa, valtion osakkeet voi saman 

tien siirtää poliittisesti johdetun omistajaohjauksen piiristä vaikkapa Valtion 

eläkerahastoon tai innovaatioyliopiston pesämunaksi.” HS, pääkirjoitus 

Valtion rooli pörssiyhtiön osakkaana koetaan ”ajopuuksi”, jolla ei ole valtaa päättää, 

millä tavoin valtion rahoja yhtiössä käytetään. Kritiikki ei sinällään koske millään 

tavoin Stora Ensoa, vaan nimenomaan valtiota ja istuvaa hallitusta. Millaisen ”viestin 

valtion edustajat ovat Stora Enson hallitukselle ja johdolle yhtiön yhteiskuntavastuusta 

antaneet” -lausuma liittyy keskusteluun, jossa globaalien pörssiyhtiöiden moraalia ja 

yhteiskuntavastuuta on kyseenalaistettu. Yritysten johdon tehtävä on tavallisesti selitetty 

yrityksen tuotannon ja voiton tavoitteluksi. Johdon tulee noudattaa laissa määriteltyä 

roolia, eikä yritysjohto voi ratkaista liiketoiminnassa mahdollisesti ilmentyviä eettisiä, 

yhteiskunnallisia ja moraalisia ongelmia, sillä nämä vaarantaisivat omistajien edun. 

Moraalia ei myöskään tarvita, sillä yhteiskunnallinen hyvinvointi toteutuu taloudellisen 

prosessin ”sivutuotteena” (Takala 2004, 224–225.) Tämä markkinatalouden ideologinen 

ja vapaan talouden toiminnan oikeuttava ajatusmaailma kehittyi Adam Smithin 

näkymätön käsi -käsitteen ja teoretisoinnin kautta. 

Valtion omistajaohjauksesta vastaava ministeri Jyri Häkämies (kok) vastasi 

omistajaohjaus ja valtion rooli -keskusteluun Helsingin Sanomien pääkirjoitussivulla. 
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”Jo viime vaalikaudella valtionyhtiöt jaettiin kolmeen luokkaan: erityistehtävää 

suorittaviin, strategisiin ja puhtaasti finanssisijoituksiin. Erityistehtäväyhtiöillä on 

nimensä mukaisesti hyvän taloudellisen tuloksen lisäksi toteutettavanaan tietty 

yhteiskunnallinen tehtävä. Näitä yhtiöitä ovat muun muassa Veikkaus ja Alko. 

Strategisissa yhtiöissä valtio haluaa pitää kiinni enemmistöomistuksesta. Näitä 

yhtiöitä ovat muun muassa Fortum, Neste Oil ja Finnair. Finanssisijoituksissa 

valtio toimii hyvän omistajan tavoin, eikä näille omistuksille aseteta hyvän 

taloudellisen tuloksen lisäksi muita tehtäviä. Näitä yhtiöitä ovat ne pörssiyhtiöt, 

joissa valtion omistus on vähemmistönä, kuten Stora Enso, TeliaSonera, 

Outokumpu ja Rautaruukki. Loppuvuonna eduskunnassa hyväksytty 

valtionyhtiölaki, jolla säädellään muun muassa myyntivaltuuksia, poiki 

keskustelun omistajapolitiikasta. Eduskunnassa oltiin huolissaan siitä, aikooko 

valtio myydä joidenkin teollisuusyritysten osakkeita. Totesin hallituksen 

puolesta, ettei hallituksella ole julkista eikä salaista myyntilistaa ja että myynnit 

perustuvat aina yhtiö- ja markkinatilannekohtaiseen tarkasteluun. Suomi on 

johtava paperiteollisuusmaa. Metsäteollisuus toimii globaalissa 

liiketoimintaympäristössä.” Jyri Häkämies, HS, pääkirjoitus 

Kirjoituksessa tulee esille globaali paine ja se, että Suomi on sijoittajan roolissa 

metsätaloudessa (Rytteri 2009). Se tarkoittaa sitä, että valtio rooli ei ole rakentaa tai 

pitää metsäteollisuuden työpaikkoja Suomessa. Tämä asia on kaikkein hankalin 

ymmärtää eri toimijoiden kesken. Edelleen eletään siinä kuvitelmassa, että 

metsäteollisuus on ”meidän” teollisuutta, vaikka se on ollut jo kauan globaalin 

yritystoimintaa. 

Korvaavat työpaikat 

Pääkirjoituksissa tuotiin esille hyvin nopeasti vaatimus, jossa penättiin korvaavien 

työpaikkojen järjestämistä valtion toimesta. Esille nousivat myös isot poliittiset kiistat, 

jotka ovat liittyneet Suomen energiapolitiikkaan ja Lappiin maakuntana yhteiskunnan 

hyöty- ja haittanäkökulmista. Lappi on suuri maakunta, jossa on pitkät välimatkat, 

työttömyys on suurta ja väestön ikärakenne vinoutunut. Nuoret muuttavat pois ja 

tulevaisuutta ei koeta valoisana elämän rakentamisen kannalta.  

Vuotoksen tekojärvi on ollut noin 35 vuotta vesienergiapoliittinen kiista. Suomen 

korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen, jossa Vuotoksen tekojärvihanke tuomittiin 
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kuopattavaksi suurten ympäristöllisten haittojen vuoksi. Sellutehtaan alasajo ja Itä-

Lapin nouseva työttömyys herättivät keskustalaisen työ- ja elinkeinoministeri Mauri 

Pekkarisen puhumaan jälleen Vuotoksen puolesta. Helsingin Sanomat ottikin 

Vuotoksen jälleen kerran käsittelyn kohteeksi. 

”Tässä sitä taas ollaan. Kauppa- ja teollisuusministeri Mauri Pekkarinen (kesk) 

aikoo tuoda Vuotoksen tekoaltaan rakentamisen myös tämän hallituksen 

käsittelyyn. Hän viis veisaa siitä, että vuosikymmeniä jauhettu hanke on kuopattu 

lopullisesti moneen kertaan korkeinta oikeusastetta myöten. Siitä huolimatta hän 

saa tukea paitsi omasta puolueestaan myös kokoomuslaiselta ministeritoveriltaan 

Jyri Häkämieheltä (kok). Pekkarinen puhui Vuotoksen puolesta myös edellisessä 

hallituksessa. Vesivoima on uusiutuvaa energiaa, jonka osuutta olisi lisättävä 

energiantuotannossa. Nyt Pekkarinen on keksinyt yhdessä valtion 

omistajapolitiikasta vastaavan Häkämiehen kanssa ajankohtaisen koukun, johon 

Vuotoksen voi yrittää ripustaa: Koillis-Lapin surkean työttömyystilanteen Stora 

Enson ilmoitettua Kemijärven sellutehtaan sulkemisesta. Vuotoksen 

rakentaminen toisi alueelle työtä, jos se voitaisiin joskus toteuttaa.”, HS 

pääkirjoitus 

Kirjoitus jatkuu 

”Ympäristönsuojelullisten näkökohtien painoarvo on koko ajan vahvassa 

kasvussa. Vuotos-hankkeen mittasuhteet olisivat tarkistettuinakin niin suuret ja 

rakennusvaiheen jälkeen saatavat hyödyt luontoarvoihin verrattuina niin vähäiset, 

että moneen kertaan haudatun hankkeen esiin kaivamisesta on syytä luopua 

alkuunsa.” HS, pääkirjoitus 

Kirjoittaja oikeuttaa Vuotos- hankkeen kuoppaamisen ekologian valtapiirin kautta. 

Altaan haitat ovat hyötyihin nähden ”vähäiset”. Tämä ekologinen valtapiirioikeutus, 

joka on Bruno Latourin (2003) kehittelemä niin kutsuttu seitsemäs valtapiirioikeutus, on 

hyvin keskeinen tapa oikeuttaa lähes kaikkia teollisuuden toimintoja ja 

energiakysymyksiä. Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys maapallon raaka-ainevarantojen 

turvaamiseksi on koettu globaalilla mittakaavalla yhteiseksi huoleksi. Tämän vuoksi 

ekologinen pohtiminen ja vihreä ajattelu ovat tulleet yhdeksi voimakkaimmista 

ideologisista suuntauksista sitten kapitalistisen ja kommunistisen ideologiakeskustelun.  
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Helsingin Sanomat jatkaa pääkirjoitussivuillaan Vuotos-hankkeen käsittelyä. Kritiikki 

kohdistuu keskustaan ja elinkeinoministeri Mauri Pekkariseen. Politisointi ja keskustelu 

korvaavista työpaikoista Kemijärvellä ei paljoa sellutehtaalta työttömäksi jääviä ihmisiä 

lämmitä, sillä mitään konkreettista uutta ei pääkirjoituksissa ehdoteta, vaan ”jotain 

tarttis tehdä” -argumentointi tulee esille teksteistä. 

”Vesivoiman puolestapuhujat vetoavat sen tärkeyteen uusiutuvana 

energianlähteenä sekä säätövoimana sähkön kulutushuippujen tasoittamiseen. EU 

velvoittaa Suomen kasvattamaan voimakkaasti uusiutuvan energian osuutta 

sähköntuotannossa. Mitä enemmän rakennetaan ydinvoimaa, sitä kovempi on 

uusiutuvan energian tavoite. Vesivoiman lisärakentamisen potentiaali on kovan 

haravoimisen jälkeenkin niin vähäinen ja sitä vastaan olevat luontoarvot niin 

kalliita, että vesistöt on jätettävä rauhaan ja tarmo on suunnattava 

vaihtoehtoihin.”, HS, pääkirjoitus 

Kirjoituksessa ei esitetä mitään konkreettista, vaan ”tarmo on suunnattava 

vaihtoehtoihin”. Mitä ovat nämä vaihtoehdot? Niistä ei kerrota. Lapin Kansa puolestaan 

heittää pallon suoraan valtiolle korvaavien työpaikkojen rakentajana. Tämä on 

paikallisten talouksien ja globaalin talouden suurin ongelma ja ristiriita. Globaalin 

yrityksen lähdettyä alueelta, jäävät alueelle kuitenkin ongelmat. Tällöin huudetaan 

yleensä valtiota apuun. Näin teki myös Lapin Kansa. 

”Rakennemuutos- ja ohjelmarahojen kohdentamisen lisäksi nopeita pysyvämpiä 

ratkaisuja voidaan toteuttaa valtion toimintojen alueellistamispäätöksillä. Näiden 

toimenpiteiden valmistelu on viipymättä aloitettava.”, LK, pääkirjotus 

Valtiota vaaditaan tekemään ”alueellistamispäätöksiä”. Käytännössä tämä tarkoittaa 

valtion työpaikkojen siirtämistä alueelle. Kyse on ratkaisuista, jotka tehdään istuvan 

hallituksen toimesta. Valtapiiriluokituksen mukaan kyse on kansallisesta/alueellisesta 

oikeutuksesta, jossa hyöty ja etu ovat kaikkien yhteinen. Kollektiivinen hyvä ja kaikkien 

hyvinvointi koetaan valtion tehtäväksi järjestää kansalaistensa parhaaksi. Vahvaa 

valtiota kaivataan. 

3.2 Kolumnien valtatapiirit 

Kolumnit ovat journalistien tekemiä mielipidekirjoituksia, joissa otetaan kantaa 

johonkin ajankohtaiseen asiaan. Kolumnit eroavat pääkirjoituksista tyylinsä suhteen. Ne 
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ovat räväkämpiä ja aina selkeästi jotain mieltä, kun taas pääkirjoituksissa maalaillaan 

yleistä kuvaa ilmiöstä ja pyritään ajamaan tiettyä lehden linjaa. Kolumneista on 

luettavissa myös eri teemoja, joiden kautta sellutehdasasiaa käsiteltiin ja oikeutettiin. 

Kolumneissa kiistaa käsiteltiin henkilöiden kautta: Stora Enson toimitusjohtajan Jouko 

Karvisen kautta, omistajaohjauksesta vastanneen Jyri Häkämiehen kautta ja kansanliike 

Massaliikkeen kautta. Seuraavaksi tuon esille, kuinka Lapin Kansan ja Helsingin 

Sanomien toimittajat käsittelivät kolumneissaan ilmiötä henkilöiden ja kansanliikkeen 

välityksellä. 

Johtaja Karvinen 

Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen ei paljoa sympatiaa herättänyt lappilaisten 

ihmisten keskuudessa, eikä myöskään valtakunnallisesti. Lapin Kansan toimittaja 

kirjoitti kolumnissaan Jouko Karvisesta kylmän viileänä yritysjohtajana, jonka ainut 

tehtävä on tuottaa osakkeenomistajille voittoa. 

”Hollantilaisesta Philipsistä Stora Enson toimitusjohtajaksi yllätyslöytönä vedetty 

Jouko Karvinen sanoo kylmän rauhallisesti ensi sanoikseen, ettei ole muuttanut 

kantaansa: Kemijärven sellutehdas lakkaa eikä sitä myydä kenellekään. Stora 

Enso ostaa Itä-Lapin puut jatkossa tehtailleen Kemiin ja Ouluun eikä suinkaan 

jätä niitä millekään muulle yritykselle. Näin on paras, Karvinen jatkaa. Kemissä 

ja Oulussa Stora Ensolla on yli 2000 työntekijää, Kemijärvellä vain 220. Oulu ja 

Kemi taas saavat luovuttaa niille etelämpää tullutta puuta Enocellille, joka on 

isompi kuin Kemijärvi. Näin on Jouko Karvinen ajatellut, sillä hänen täytyy 

kantaa huolta koko Stora Ensosta, ei suinkaan vain kemijärveläisistä. Karvinen 

puhuu Stora Ensosta kuin omasta firmastaan. Hän on tottunut sellaiseen elämänsä 

varrella, kun on palvellut hollantilaista Philipsiä ja sveitsiläis-ruotsalaista 

ABB:tä. Ne ovat kasvottomia pörssiyhtiöitä, joissa toimitusjohtaja sanelee 

suuria ratkaisuja eikä koira perään hauku. LK, Seppo Savolainen 

Karvisesta luodaan kuva, joka oikeuttaa toimintaansa puhtaasti markkinoiden 

valtapiirioikeutuksen mukaisesti. Kritiikki kohdistuukin pikemmin siihen, että Karvisen 

toiminta on paheksuttavaa, sillä Stora Enson suurin osakkeenomistaja on Suomen 

valtio, ja tällöin pitäisi kuunnella suurinta osakkeenomistajaa. Se ei kuitenkaan poista 

sitä tosiasiaa, että Stora Enso on globaali pörssiyhtiö, jonka ainut tehtävä on tuottaa 

voittoa. Kolumni jatkaa perusteluja, miksi Karvisen toiminta on vahingollista. 
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”Valtio menettää huimat summat rahaa, kun antaa Jouko Karvisen tehdä 

halunsa mukaan. Valtio menettää verotuloja ja joutuu panemaan rahaa 

kaikenlaiseen korvaavaan laastarilääkintään, kun tilalle yritetään saada korvaavia 

työpaikkoja. Myös Kelan kautta valtio menettää, kun työnsä menettäneiden 

työttömyys pitkittyy ja työttömät putoavat peruspäivärahalle.”, LK, Seppo 

Savolainen 

 

Kirjoittaja kritisoi Karvisen toimintaa kansallisen valtapiirioikeutuksen kautta. Karvinen 

tekee hallaa koko suomalaiselle työlle, yhteiskunnalle ja ennen kaikkea 

kemijärveläisille. Koko tehtaan sulkemispäätös henkilöityi Jouko Karviseen. Tälle 

Karvisen toiminnalle löydetään syy Helsingin Sanomien toimittajan kirjoittamassa 

kolumnissa. 

”Stora Enson hallinnossa on poliittisia ulottuvuuksia, sillä valtio ja 

Kansaneläkelaitos omistavat yhdessä 37 prosenttia yhtiön äänivallasta. Erityisen 

tärkeä yhtiö on sosiaalidemokraateille, sillä Kymenlaakson ja Kaakkois-Suomen 

paperimiehet ja -naiset ovat Sdp:n peruskannattajia. Jos sosiaalidemokraatit 

istuisivat hallituksessa, Karvinen ei olisi uskaltanut ryhtyä näin rajuun 

operaatioon.”, HS, Jyrki Iivonen 

Ideologinen ja poliittinen ulottuvuus tulevat esille kirjoituksessa. Suomen hallituspohja 

koetaan Karvisen ajaman yritystoiminnan mahdollistajaksi. Kirjoittajan mukaan ”jos 

sosiaalidemokraatit istuisivat hallituksessa, Karvinen ei olisi uskaltanut ryhtyä näin 

rajuun operaatioon”- lausuma viittaa siihen, että sini-vihreä- hallituskanta on tehnyt 

mahdolliseksi toteuttaa kovaa markkinatalouden toimintamalleja, joissa päärooliin 

nousevat yrityksen voitot ja osakkeenomistajien tyytyväisyys. Sosiaalidemokraattinen 

ajattelumalli puolestaan on liitetty laajempaan yhteiskunnalliseen hyvinvointiin ja 

ajatukseen, jossa työ ja teollisuus ovat yhteiskunnan tukipilareita. 

Omistajaohjaaja Häkämies 

Toinen kolumneissa esiintyvä sellutehdaskiistan”henkilöitymä” oli puolustusministeri ja 

valtion omistajaohjauksesta vastannut Jyri Häkämies (kok). Häkämieheen kohdistunut 

kritiikki kohdistuu valtion rooliin pörssiyhtiön osakkaana. Onko moraalisesti oikein, 

että yritys, jonka suurin osakkeenomistaja on Suomen valtio, lopettaa kannattavan 

tehtaan ja jättää satoja ihmisiä työttömäksi? Kyse on ajatuksesta ja toimintamalleista 
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joiden perusteella päästään yhteiseen hyvään. Stora Enso, hallitus ja työnantajat 

oikeuttivat toiminnan myös yhteisen hyvän nimissä markkina- ja teollisuusoikeutuksen 

valtapiirien kautta. Keskusteluun osallistuneet kaikki muut toimijat kyseenalaistivat 

tämän toiminnan erilaisten oikeutusten, kuten kodin ja kansalaisuuden 

valtapiirioikeutusten kautta. Kolumneissa Häkämiehestä rakennetaan vastuuton toimija, 

jonka pyrkimyksiä ei koeta yhteisen hyvän saavuttamisen kannalta oikeiksi. 

”Häkämies sanoi osakeyhtiölain ja arvopaperilain sitovan hallituksen kädet 

asiassa. Pötypuhetta. Häkämies on lyhyessä ajassa ehtinyt osoittaa olevansa 

mitään pelkäämätön ministeri. Tämän miehen jos kemijärveläiset voittaisivat 

puolelleen, niin Stora Enson Karvinen olisi helisemässä – valitettavasti 

Häkämiehen sydän ei vain taida olla tässä taistelussa 110-prosenttisesti 

mukana.”, LK, Esko Pihkala 

 

Helsingin Sanomien kolumnissa tuotiin esille Häkämiehen toiminta mielipiteen 

valtapiirin kautta, jolla kirjoittaja näkee olevan paikkailevaa rooli suhteessa Kemijärven 

tehtaan sulkemiseen. Kirjoituksessa ihmetellään omistajapolitiikan logiikkaa ja 

kritisoidaan tapaa hoitaa yhteistä hyvää valtion toimesta. 

 

”Elisasta valtio omistaa 0,65 prosenttia. Omistus on perua Helsingin 

Puhelinyhdistyksen osuustodistuksista, jotka muutettiin Elisan osakkeiksi. Valtio 

omistaa suoraan ja Kansaneläkelaitoksen omistusten kautta välillisesti yhteensä 

35 prosenttia Stora Enson osakkeiden äänivallasta. Miksi Häkämies pullistelee 

Elisan mikkihiiriomistuksella? Elisassa on käynnissä vallankaappausyritys, jota 

suomalaisnäkökulmasta hyvin voi luonnehtia vihamieliseksi. Häkämies halusi 

antaa tukensa suomalaisten eläkeyhtiöiden rintamalle, jonka tavoitteena on pitää 

Elisa nykylinjalla. Tuellaan Häkämies hakee positiivista julkisuutta Stora Enson 

tarjoaman kielteisen rinnalle. Miksi Häkämies sitten kiertelee ja kaartelee Stora 

Enson suuromistajana? Virallinen selitys on ollut se, että omistajat eivät hyvän 

hallintokäytännön mukaan voi puuttua hallitukselle kuuluviin asioihin. Näinhän 

ei ole. Suuromistaja voi koska tahansa kutsua koolle ylimääräisen 

yhtiökokouksen ja valita uuden hallituksen yhtiöön.”, HS, Antti Kokkonen 

Häkämiehen pullistelu Elisan mikkihiiriomistuksella koetaan kirjoituksessa hyvän 

julkisuuden tavoitteluksi. Kirjoitus on mielipiteen valtapiiriluokitus. Kirjoittaja tuo 
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voimakkaasti esille Häkämiehen pyrkimyksen nostaa julkista profiiliaan 

omistajaohjaajana Elisa-asiassa. Kirjoitus myös kyseenalaistaa suuromistajan (valtion) 

toimintatavat pörssiyhtiön osakkeenomistajana. 

Massaliike talvisodan hengessä 

Kemijärven sellutehtaan puolesta taisteleva Massaliike sai paljon huomiota 

valtakunnallisessa mediassa. Massaliikkeen johtohahmot Heikki Nivala ja Juha 

Pikkarainen olivat viikoittain uutisissa kertomassa syistä, miksi sellutehdas pitää 

säilyttää Kemijärvellä. Massaliike otettiin myös huomioon lehtien kolumneissa. 

Helsingin Sanomien toimittajat kirjoittivat useita kolumneja sitkeästä Massaliikkeestä ja 

sen toiminnasta. Kirjoituksissa luotiin talvisotahenkeä yhteistä ja suurta vihollista 

vastaan. Viholliseksi koettiin Stora Enson päätös sulkea kannattava tehdas talouden 

globalisaation nimissä. 

”Kemijärven Massaliike on erikoinen ilmiö. Se on elänyt jo 105 päivää, eikä se 

ole vieläkään väsähtänyt, eikä siihen ole väsähdetty. Kaikki tuntuvat symppaavan 

sellutehtaansa puolesta taistelevia itälappilaisia.” Ritva Liisa Snellman, HS 

”Kansanliike on jo näyttänyt kyntensä Kemijärvellä. Kemijärven 

yöjunaliikenteen puolesta taistellut joukko on ainakin osittain myös selluliikkeen 

taustalla.”, Martta Nieminen, HS 

”Päinvastoin nyt pitäisi taistella peitset tanassa ja verissä päin sen eteen mitä on 

tullut vaalien alla luvatuksi.Mutta ei, kun puoluesatraapit jyräävät kehäkolmosen 

sisältä, ulkokehän päivystävät konsultit valahtavat Luther-puolustukseen: tässä 

seison enkä muuta voi. Oi kertokaa, oi valaiskaa, rakhaat sisaret ja veljet, mistä 

meille Sven Duuva?”, Jouko Kurppa, LK 

Kolumnit lähestyvät Massaliike- ilmiötä suuren kansallisen kertomuksen kautta. 

Nationalistinen kaiku pienestä ja sorretusta on kirjoitusten vakioasettelu. Vedotaan 

taisteluhenkeen, yhteiseen hyvään ja siihen, että yhdessä voidaan vaikuttaa. Suomen 

historia ja fennomanian perintö, jonka pääsanoma on Suomen ymmärtäminen omaksi 

kansaksi ja valtioksi, on rakentanut suomalaisista kollektiivisen yhteisön. Yhteinen 

historia ja keskinäinen ymmärrettävyys tekevät kansasta samantyyppisen 

primaariyhteisön kuin perhe (Virtanen 2001, 389.) Taistelu sellutehtaan puolesta 

koetaan yhteiseksi asiaksi. Eri mediatekstien välityksellä tuotu tieto Stora Enson 
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päätöksestä lopettaa tehdas, sai aikaiseksi suuren kritiikin moraalista ja siitä, kuinka 

”yhteistä hyvää” luodaan. Tästä näkökulmasta katsottuna voidaan sanoa, että 

tehdaskiista kritisoi nimenomaan globalisaatiota ja talouden globalisaation 

toimintamalleja. Markkinoiden oikeutus, eli valtapiiri saa siis vastaansa kansalaisuuden 

valtapiiriin, jossa peräänkuulutetaan yhteistä hyvää ja solidaarisuutta.  

3.3 Mielipidekirjoitusten valtapiirit 

Mielipidekirjoitukset ovat kansalaisten kirjoittamia tekstejä, jotka katsotaan liittyvän 

osallistuvan kansalaisjournalismin ideaan. Osallistuvassa demokratiassa kansalaisille 

annetaan mahdollisuus vaikuttaa yhteisiin asioihin muutenkin kuin äänestämällä. Tämä 

mahdollisuus toteutuu muun muassa lehtien mielipideosastojen, internetin 

keskustelupalstojen ja erilaisten foorumien välityksellä. Esimerkiksi kunnat haluavat 

korostaa kansalaisten osallistumista ja vuorovaikutusta kuntalaisten ja päättäjien välillä. 

Osallistuvaa demokratiaa tarvitaan, sillä äänestysprosentit ovat matalia ja kansalaisten 

mielestä puolueet ovat ajautuneet kauaksi tavallisesta kansasta ja sen kokemista 

ongelmista (Heikkilä & Kunelius 2000, 10–11.)  

Tehdaskiistassa osallistuvalla demokratialla ja kansalaisten mielipiteen esiintuomisella 

on suuri merkitys. Mielipidekirjoituksissa tuodaan esille huoli ja kritiikki Suomen 

ajamasta politiikasta, jonka päällimmäinen ongelma on suomalaisen työn ja 

yhteiskunnan hyvinvoinnin tulevaisuus. 

Mielipidekirjoitukset jakaantuivat kolmeen isompaan teemaan: Lapin suojeluun ja 

tulevaisuuteen, joka liitettiin puukeskusteluun ja raaka-ainereservaattidiskurssiin. 

Toinen teema oli keskustelu talouden globalisaation haitoista. Siinä kritiikki kohdistui 

vallitsevaan talousjärjestelmään. Kolmas teema, jota mielipidekirjoituksissa käsiteltiin, 

liittyi valtion rooliin pörssiyhtiön osakkaana. Myös metsäteollisuuden tulevaisuutta 

käsiteltiin kirjoituksissa. 

Suojeltu Lappi 

Lapin Kansan yleisönosaston kirjoituksissa Kemijärven sellutehtaan lakkauttamispäätös 

herätti tyypillisen keskustelun Lapin roolista yhteiskunnassa. Kiivas keskustelu yleensä 

liittyy siihen, että Lappia halutaan kehittää teollisuuden ja matkailun kautta, mutta 

luontoarvot ja luonnonsuojelu nähdään asioiksi, jotka hidastavat Lapin ”kehitystä”. 
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Lappia on pidetty milloin eksoottisena erämaana milloin karuna ja köyhänä periferiana, 

mistä seuraa yhteiskunnalle ja valtiolle kustannuksia. Erämaadiskurssit ovat erämaan 

ideaa määrittäviä ja tuottavia yhteiskunnallisia puhetapoja, joihin kytkeytyy poliittista, 

taloudellista ja sosiokulttuurillista merkityksellisyyttä. Se, millaiseksi erämaa tai 

eksoottinen luonto milloinkin määritellään, ohjaa samalla sitä, miten sen suhteen 

toimitaan (Saarinen 2006, 14.) Lapin ihmiset ovatkin jakaantuneet hyvin voimakkaasti 

eri leireihin, kun he puhuvat luonnonsuojelusta ja teollisuuden rinnakkaiselosta liittäen 

nämä puhetavat Lapin luontoon. Toinen kokee Lapin luonnonvarat suojeltavana ja 

arvokkaana asiana, jonka varaan muun muassa luontomatkailua rakennetaan. Toinen 

osapuoli puolestaan näkee Lapin luonnonvarat teollisuuden hyötynäkökulmasta. 

Teollisuus koetaan työn tuottajana, ja sitä kautta aineellisen hyvinvoinnin 

mahdollistajana. Kyseisessä keskustelussa vastakkain asettuvat kaksi näkemystä 

ekologian valtapiiristä. Ensimmäinen kritisoi suojelua syyksi lopettaa tehdas, toinen 

puolestaan kritisoi markkinoita ja puolustaa ekologista oikeutusta teollisuuden 

mahdollistavana oikeutuksena, sillä luontoarvot nähdään modernin teollisuuden yhtenä 

mahdollistavana tekijänä (kestävä kehitys ja vihreä ajattelu). 

”Metsäteollisuus on ollut Lapin elinkeinoelämän perusta ja tärkein tulonlähde. 

Lapin metsäteollisuuden vientitulo on yli miljardi euroa ja metsäsektori työllistää 

yli 5000 henkeä (Metsähallituksen tiedote 21.7.2006). Metsäsektorin vientitulo 

on kolme kertaa niin suuri kuin esimerkiksi matkailun tuotto. Venäjän otettua 

käyttöönsä puutullit ja tuonnin käytyä sieltä kannattamattomaksi oli selvää, että 

Kemijärven sellutehtaan toiminnan jatkaminen olisi vaatinut Lapin metsien 

lisähakkuita, mutta mitä tekivätkään vihreät, Greenpeace, Luonto-Liitto ja 

Suomen luonnonsuojeluliitto - he vaativat Lappiin lisää suojelualueita.”, LK, 

Alpo Isomäki 

 

”Alpo Isomäen kirjoituksen Suojelijoiden viimeisin uhri on Kemijärven 

sellutehdas (LK 27.10.) olisi voinut julkaista ennen tai jälkeen Kemijärven 

sellutehtaan lopettamispäätöksen, ikään kuin luonnonsuojelun vihamiehen 

säännöllisenä poliittisena tiedonantona. Niin vähän asiaa se sisälsi sellutehtaan 

lopettamisen todellisista perusteista. Ei tarvitse kun käydä Metsäteollisuuden 

kotisivuilla todetakseen sen, miten keskeisellä sijalla luontoarvot ovat 

metsäkapitalistienkin toiminnassa maailmanlaajuisesti. Tuotanto - olipa se mitä 

tahansa - joutuu ottamaan huomioon ympäristöarvot, sillä se on yksi kilpailuvaltti 

markkinoinnissa.”, LK, Helge Niva 
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”Poromiesten ja suojelijoiden tavoite on ollut suojella metsiä eikä ajaa tehdas 

alas. Nämä ovat kaksi aivan eri asiaa. Ilman Kemijärven tehdasta Lapin 

metsäteollisuus on entistä kolonialistisempaa: puut viedään kauemmas ja 

työpaikat ja rahavirrat karkaavat etelään.”, LK, Janne Saijets 

Ensimmäisessä kirjoituksessa tehtaan sulkemisen suurin syy on luonnonsuojelu, Lapin 

suojelu. Toisessa kirjoituksessa puolestaan tuodaan esille, ettei nykyisessä 

talousjärjestelmässä pystytä kilpailemaan, jos ympäristöarvoja ei oteta huomioon. 

Luonnosta ja ympäristöstä on tullut yksi nykyaikaisen markkinajärjestelmän 

”kilpailuvaltti”. Näiden kahden kirjoituksen vastakkainasettelu kuvastaa hyvin sitä 

sosiaalista todellisuutta, jota Lapissa eletään. Työtä pitää olla, jota puolestaan teollisuus 

tarjoaa. Toisaalta ympäristö ja luonto, jotka koetaan Lapissa erityiseksi ja eksoottiseksi 

muuhun maailmaan verrattuna, pitää ottaa huomioon. Luonnonsuojelijat ja poromiehet 

kokevat Janne Seijatsen kirjoituksessa tehtaan siirron entistä kolonialistisempana 

toimintana, sillä työ ja viedään muualle ja ympäristöarvoja ei oteta niin paljoa 

huomioon niin kutsutuissa kehittyvissä maissa. 

Lapissa kehitetään matkailua ja teollisuutta käsi kädessä. Esimerkiksi kaivosteollisuus 

on tullut osaksi maakunnan kehittämisohjelmaa (Lappi 2020 maakuntasuunnitelma). 

Luonnonsuojelijoiden piirissä se puolestaan koetaan merkittäväksi uhkaksi ympäristön 

kannalta. Mikä toiminta on oikeutettua Lapissa? Moraaliset oikeutukset käyvät 

keskustelua teollisuuden- ja ekologisen valtapiirien kautta, jotka puolestaan 

mahdollistavat moraalisen keskustelun yhteisestä hyvästä, kodin diskurssista ja 

perheestä. 

Stora Enson toimitusjohtaja Jouko Karvinen nimesi puun yhdeksi syyksi, jonka vuoksi 

Kemijärven tehdas piti lopettaa. Puu ei Karvisen mukaan riittänyt muille pohjoisen 

tehtaille (Oulu ja Kemi). Tästä virisikin keskustelu, jossa reservaattidiskurssi nousi 

jälleen esille. Lappi koetaan jälleen alueeksi, josta luonnonrikkaudet ja hyödyt viedään 

Etelä-Suomeen. 

”Lapille valtion harjoittaman aluepolitiikan alasajo on tarkoittamassa paluuta 

vanhaan rooliin eli raaka-aineen ja sähköenergian tuottajaksi. Sitähän kuitupuun 

kuljettaminen Itä-Lapista muualle jalostettavaksi tarkoittaa. Samaan suuntaan 

veisivät myös korvikkeeksi tyrkytetty Vuotoksen tekoallas ja myös 
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ydinvoimalahanke. Näiden hankkeiden työllistävä vaikutus olisi vain 

väliaikainen eikä niiden varaan kukaan nuori tulevaisuuttaan Lapissa laskisi. 

Voitot vesivoiman lisäämisestä korjaisi Fortum. Ydinvoimasta suurimman 

hyödyn taas saisi Fennovoiman pääosakas saksalainen Eon. Kaiken huipuksi 

reservaatti-roolin hyväksyminen Vuotos-alueen hukutuksineen, 

ydinvoimaloineen ja uraanikaivoksineen loisi Lapin luontoon perustuvan 

matkailun ylle varjon.”, LK, Esko-Juhani Tennilä 

”Ajatus siitä, että Lapissa toimiva ja valtion omistajavallassa oleva kannattava 

tehdas suljetaan ja sen raaka-aine kuljetetaan etelään satojen kilometrien päähän, 

on mieletön. Suomi elää 2000-luvulla, elävätkö Stora Enson johto ja Suomen 

hallitus? Ollaanko Lapista tekemässä raaka-ainereservaattia?”, HS, Markku 

Harju 

Tehtaan sulkemissyyt herättävät mielipidekirjoituksissa voimakkaita kannanottoja 

Lapin tulevaisuuden puolesta. Kyse ei ole pelkästään tehtaasta, vaan myös Suomen 

valtion ajamasta aluepolitiikasta. Kritiikki kohdistuu Stora Enson toimintaan ja 

moraaliin, mutta radikaali kritiikki kohdistuu myös valtion ajamaan politiikkaan siitä, 

millä tavoin Lappi on osa suomalaista yhteiskuntaa. Mitä työtä Lapissa tehdään ja 

kuinka luonto otetaan huomioon? 

Globalisaation haitat 

Toinen teema, jota erityisesti kritisoitiin mielipidekirjoituksissa, oli pörssiyhtiöiden 

ahneus ja globaalin talouden haitat, joiden maksajiksi koettiin ”tavalliset ihmiset”. 

Valtion rooli on muuttunut merkittävästi viimeisen 15 vuoden aikana. Talous on 

erotettu hyvin voimakkaasti valtion ohjauksesta. Valtiota on puolestaan ruvettu 

hoitamaan kuin liikelaitosta, joka luo mahdollisimman hyvät olosuhteet yrityksille ja 

markkinatalouden toimijoille (Heiskala & Luhtakallio 2006, 7.) Tärkeäksi asiaksi 

globaalissa maailmassa on muodostunut kyky vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja sen 

luomaa sosiaalista pääomaa, joka perustuu monipuoliseen vuorovaikutukseen eri 

toimijoiden välillä. Valtion rooli globaalissa maailmassa tulee tunnustaa tärkeäksi 

asiaksi. Valtion rooli onkin toimia kollektiivisten palveluiden luojana ja turvallisuuden 

tuottajana. (Väyrynen 1999, 277–279.) Mielipidekirjoituksissa juuri tähän ”valtion 

rooliin” esitettiin kritiikkiä. Globalisaation ja vapaan talouden koetaan olevan uhka 

kotimaiselle teollisuudelle, työlle ja ympäristölle, jotka luovat turvallisuutta. 
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”Alkaa käydä yhä selvemmäksi, että yritysten ja markkinatalouden 

"vastuullisuus" on pelkästään vastuuta sijoittajien voitoista, ei suinkaan vastuuta 

työllisyydestä tai kuntien mahdollisuuksista tarjota asukkailleen peruspalveluja 

eikä liioin vastuuta ympäristöstä tai tuotannon säilymisestä kotimaassa.”, HS, 

Ville Hänninen, valtiotieteen ylioppilas, Helsinki 

”Lappilaisten ja muidenkin suomalaisten käsityksen ja oikeustajun mukaan 

kansallisiin luonnonvaroihimme nojaavan, hyvinvointimme ja elinympäristömme 

kannalta mitä merkittävimmän teollisuuden alan kuuluisi olla strategista 

teollisuutta, jossa valtion tulisi pitää kiinni määräysvallastaan.”, HS, Antti 

Holopainen, Lahti 

 

Vahvaa valtiota kaivataan epävarman globaalin talouden tilalle. Valtiosta toivotaan 

pelastajaa ja yhteisen hyvän rakentajaa. Globalisaatio koetaan uhaksi kotimaiselle 

työlle, mikä heijastuu negatiivisella tavalla valtioon ja kuntiin, ja sitä kautta ”meihin 

suomalaisiin perheisiin”. Kritiikki kohdistuu omistajasuhteisiin: metsät ja niistä 

valmistettava selluloosa ja paperi koetaan kansalliseksi omaisuudeksi.  

Metsäteollisuuden tulevaisuus 

Kolmas teema, jolla kirjoituksissa spekuloitiin, oli Suomen metsäteollisuuden 

tulevaisuus. Metsistä on muodostunut suomalaisten sielunmaisema. Metsillä ja niiden 

puustolla on rakennettu suomalainen metsäteollisuus, joka käsittää myös paperi- ja 

selluloosatuotannon. Metsiä on tarkasteltu taloudellisesta, sosiaalisesta, ekologisesta ja 

työllisestä näkökulmista (Vehkamäki 2006, 405–407.) Kemijärven sellutehdaskiistassa 

nämä näkökulmat tiivistyvät taloudelliseen aspektiin, jossa metsäteollisuuden 

tulevaisuus nähdään edelleen merkittävänä teollisuutena ja hyvinvoinnin tuottajana 

suomalaisessa yhteiskunnassa. 

”Pitkin vuotta on maassamme käyty keskustelua Venäjän vientitullien 

vaikutuksista suomalaiseen metsäteollisuuteen. On todettu, että jos ne 

lähivuosina toteutuvat suunnitellun mukaisina, ei ole enää taloudellisesti 

kannattavaa tuoda raakapuuta sieltä Suomen metsäteollisuudelle. 

Valmistellaanko Venäjästä syntipukkia metsäteollisuutemme vaikeuksille? 

Kuitenkin parhaillaan käynnissä olevan Kemijärven sellutehtaan lopettamisasian 

yhteydessä metsäasiantuntijat ovat vakuutelleet, että kyllä Suomessa puuta riittää 

teollisuutemme raaka-aineeksi, jos vain hakkuita lisätään. ”, HS 
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”Suomessa olisi selvitettävä tehdasmittaisilla kokeilla muun muassa Itä-Lapissa 

voimakkaasti kasvavan entistä pienemmän puun käyttöä sellunteossa, 

räätälöityjen paperisellulaatujen tekoa, liukoselluntekoa sulfaattimenetelmällä, 

bioetanolin ja biodieselin tekoa sekä mustalipeän kaasutusta nestemäiseksi 

liikennepolttoaineeksi. Uusimpana innovaationa voisi olla nanokuitujen 

tehdasmittainen valmistus. Ellei Suomessa reagoida hyvin nopeasti, menetetään 

alan tärkein osaaminen sekä itse metsäteollisuudessa että siihen kiinteästi 

liittyvässä konepajateollisuudessa.”, HS, Heikki Nivala ja Juha Pikkarainen 

”Biopolttoaineteknologian kehittäminen metsäteollisuuden laitosten yhteydessä 

nähdään kestävän kehityksen mukaisena etenemistienä. Lapin pysyminen tämän 

kehityksen kärjessä saavutetaan parhaiten kehittämällä Kemijärven sellutehtaan 

prosesseja niin, että biopolttoaineiden, etanolin ja biodieselin, tuotanto 

liukosellutuotannon rinnalla olisi mahdollista.”, LK, Massaliike Kemijärven 

sellutehtaan toiminnan jatkumisen puolesta asiantuntijat: professori Olli Dahl, 

professori Veli Pohjonen, DI Erkki Kivekäs 

Suomalainen metsäteollisuus on vaarassa romuttua, ellei nopeisiin toimenpiteisiin 

ruveta. Globaali kilpailu koetaan toimintaympäristöksi, jossa pitää kehittyä ja kehittää 

yhä ympäristöystävällisempää tuotantoa. Kemijärven sellutehtaasta haluttiin luoda 

”koelaitos”, jossa voitaisiin kehitellä muun muassa biopolttoaineita. Lappi ja Kemijärvi 

koetaan paikkoina, joissa on hyvät toimintaedellytykset ja osaava henkilökunta toteuttaa 

tuotantoa ja kehitystyötä globaalissa kilpailussa. 

Kyseisessä keskustelussa moraalinen kritiikki kohdistuu jälleen kerran ylikansallisen 

toiminnan ja paikallisen toiminnan eroihin. Kotimainen tuotanto ja toiminta koetaan 

moraalisesti oikeiksi toiminnoiksi, vaikka paikalliset toiminnot tapahtuvat globaalissa 

ympäristössä ja ehdoilla. Keskustelussa nousee esille kansallisen omistamisen ja 

toiminnan oikeuttaminen ylikansallisten toimintoja paremmaksi. Nämä argumentit, joita 

kansalaiset esittivät Helsingin Sanomien ja Lapin Kansan mielipidesivuilla, osallistuvat 

keskusteluun kansallisesta politiikasta. Ne kritisoivat vallalla olevaa talousjärjestelmää 

ja vaativat valtion vastuuta. Suomalaista metsäteollisuutta halutaan puolustaa. 
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Yhteenveto 

Pääkirjoituksissa ja kolumneista muodostuu tavallaan median oma oikeutus, sillä ne 

ovat toimittajien tekemiä kirjoituksia. Pääkirjoituksissa tuodaan esille informatiivisesti 

esille mitä on tapahtunut, luodaan diskursiivinen ”luettelo”, jolla pyritään selittämään, 

miksi tehdas lähti ja miksi sen olisi pitänyt jäädä. Teollisuusvaltapiiriä oikeutettiin 

markkinoiden ja ekologian kautta. Valtion roolia korostettiin korvaavien työpaikkojen 

luojana. Se kuuluu kansalaisuuden valtapiiriin. Pääkirjoitukset menivät hyvin nopeasti 

”eteepäin”, eli ikään kuin sanoen ”näin on käynyt, ei jäädä murehtimaan”. Lapin Kansa 

vaatikin heti valtion apua, eikä yrittänyt edes analysoida, miksi tehdas lähti. 

Kolumneissa ilmiö tuodaan esille henkilöiden kautta. Teollisuuden valtapiiriä ja Stora 

Enson toimintaa kritisoidaan kansalaisuuden, ekologian ja kodin valtapiirien kautta. 

Siltä nämä moraaliset lausumat jäävät talouden ”jalkoihin”.  

Mielipidekirjoituksissa tuodaan esille huoli Lapista. Mikä on Lapin rooli 

yhteiskunnassa? Kritisoidaan globaalia taloutta paikallistalouksien murtajana ja 

”pienten” ihmisten höykyttäjänä. Mielipidekirjoituksissa pohditaan myös 

metsäteollisuuden tulevaisuutta. Onko sitä Suomessa? Ja kuka sitä ohjaa? 
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4 TAISTELU BOCHUMIN TEHTAASTA 

Tässä luvussa käsittelen Nokian Saksan Bochumissa sijainneen matkapuhelintehtaan 

lopettamisesta käytyä julkista keskustelua Helsingin Sanomissa. Tutkimuskysymys on: 

kuinka Nokian Bochumin matkapuhelintehtaan lakkauttamisesta uutisoitiin Helsingin 

Sanomissa, ja miten uutisointi eroaa Kemijärven tapauksesta? Mitä valtapiirioikeutuksia 

esiintyy Bochumin tapauksessa? Tarkastelu kohdistuu enemmän siihen, kuinka Nokian 

toiminta Saksassa oikeutettiin suomalaisessa valtakunnan sanomalehdessä, ja millaisia 

piirteitä se sai.  

 

Bochum- aineisto sisältää 11 juttua Helsingin Sanomista. Ne ovat kirjoitettu 16.1.2008–

4.7.2008. Luku jakaantuu siten, että ensin käsittelen Bochum- uutisointia. Tuon esille 

moraaliset oikeutukset (valtapiirit) eri osapuolten tahoilta ja toimijat, jotka keskusteluun 

osallistuivat. Analysoin myös tapaa, jolla Helsingin Sanomat Nokiasta kirjoitti ja 

vertailen sitä Stora Enson Kemijärven tehtaan lakkauttamiskirjoitteluun. Toinen alaluku 

keskittyy analysoimaan kahden pääkirjoituksen käyttämiä oikeuttamistapoja Bochum- 

tapauksessa.  

 

4.1 Bochum- uutisointi 

 

Kun tieto Kemijärven sellutehtaan sulkemisesta oli tavoittanut suomalaisen median, 

alkoi valtaisa kirjoittelu Stora Enson moraalista, Suomen valtion roolista pörssiyhtiön 

osakkaana ja kemijärveläisten tuntojen kuvailusta, kun vuosikymmenien työpaikka oli 

viety pois globaalin kilpailukyvyn nimissä. 

 

Nokian uutinen sulkea Bochumin matkapuhelintehdas sai erilaisen käsittelyn Helsingin 

Sanomissa. Ensimmäinen, joka pääsi ääneen Helsingin Sanomien uutisessa, oli Nokian 

yhteiskuntasuhdejohtaja Veli Sundbäck. Stora Enson tapauksessa Helsingin Sanomat 

kirjoitti pääuutisen näkökulmasta, jossa pureuduttiin alueellisten haittojen minimointiin 

ja rakenneuudistuksen kokeneen pienen lappilaisen kaupungin pelastamiseen antamalla 

alueelle valtion toimesta 15 miljoonaa euroa rakenneuudistusrahaa. Nokia-uutisoinnissa 

yhteiskuntasuhdejohtaja puhuu globaalien markkinalainalaisuuksien äänitorvena. 

Yrityksen päätös sulkea tehdas on ”pakon sanelema juttu”. Yhteiskuntasuhdejohtaja 

oikeutti Nokian toiminnan samalla tavoin kuin Stora Ensokin: markkinoiden paine ja 
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kustannustehokkuus ajavat edelle. Osakkeenomistajat haluavat tulosta. Eli 

markkinoiden valtapiirioikeutus on Nokian pääoikeutus. Kilpailu markkinoilla 

puolestaan turvataan siirtämällä tehdas sellaiseen maahan, jossa tuotanto on edullista ja 

työvoimakustannukset alhaiset. 

”Olemme yrittäneet kaikkea mahdollista vuosien varrella. Mutta 

markkinamuutosten ja jatkuvasti kasvavien kustannustehokkuusvaatimusten 

vuoksi matkapuhelintuotanto Saksassa ei ole enää Nokialle mahdollista", Nokian 

yhteiskuntasuhdejohtaja Veli Sundbäck.”, HS 

”Kallasvuo uskoo kilpailun kiristyvän tulevaisuudessa entisestään. Investointi 

Bochumin konekannan uusimiseen tuskin ratkaisisi yhtälön mahdottomuutta. 

Työpaikat se kuitenkin pelastaisi, ainakin toistaiseksi. "Nokian kilpailukyvyn ja 

kannattavuuden turvaaminen varmistaa sijoituksemme tulevaisuuteen. Olemme 

tekemässä paljon investointeja uusiin liiketoiminta-alueisiin. Kyse on kovaan 

kilpailuun vastaamisesta ja entistä ankarampaan kilpailuun varautumisesta." 

Nokian arvoissa sanotaan, että yritysvastuutoiminnan tavoitteena on lähentää 

ihmisiä toisiinsa ja lisätä yhteisöllisyyttä. Nokian liiketoimintatavan pitäisi 

heijastaa myös välittämisen kulttuuria. "Olen kaikissa sisäisissä 

arvokeskusteluissa korostanut, että yksikään avoimessa kilpailussa toimiva yritys 

ei voi taata elinikäisiä työpaikkoja.", HS 

Uutisoinnissa otetaan esille yrityksen arvot. Toimitusjohtaja Kallasvuo puolustelee, ettei 

avoimessa kilpailussa ole pysyviä työpaikkoja. Kilpailu ja pyrkimys pärjätä globaaleilla 

markkinoilla tekevät työntekijöiden elämästä ja arjesta epävarman. 

Kallasvuo ihmettelee Helsingin Sanomissa kovaa kritiikkiä sulkea kannattava tehdas ja 

jättää 2300 ihmistä vaille työtä. Syyksi hän kokee Nokian viestinnän. Viestinnän 

koetaan epäonnistuneen. Tämä perustelu on mielenkiintoinen viestinnän roolin 

kannalta. Yritysten sisäinen viestintä ja tiedottaminen tekevät valtavan määrän 

tiedotteita, jotka lähetetään eri medioille. Yritykset miettivät tarkasti julkisuuskuvaansa, 

joka rakennetaan tietyn brändäyksen ja mielikuvamainonnan avulla julkisuuteen ja 

ihmisten tietoisuuteen. Liiketoimintatavoitteiden ja liiketoimintastrategian keskeinen 

tavoite on, kuinka viestintä voi parhaiten tukea liiketoimintaa. Viestinnän tärkein 

tehtävä on edistää bisnestä (Forssell & Laurila 2007, 57.) Ilmoitus, jossa yritys kertoo 
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lopettavansa kannattavan tehtaan, on lähtökohtaisesti hankala nimenomaan siellä, missä 

se tapahtuu, jos ajatellaan positiivista julkisuutta. 

”Saksassa Nokian päätöksestä on raivostuttu. Kuluttajat ovat viritelleet 

ostoboikotteja, ja yhtiön mainetta on tahrattu monilla tavoin. Kallasvuo pitää 

saksalaisten reaktiota yllättävän voimakkaana. "Emme saaneet viestiämme läpi 

riittävän hyvin alkuvaiheessa. Koska reaktio oli näin voimakas, jotakin olisi voitu 

tehdä paremmin.", HS 

"Nokian johto on pöyhkeä ja tietämätön. He elävät 1800-luvun kapitalismissa. 

He eivät ymmärrä, että ihmisiä pitää kohdella kunnioittavasti", EMF:n 

saksalainen pääsihteeri Peter Scherrer sanoi. Scherrerin mukaan Nokian parin 

viikon takainen päätös oli yllätys niin hänelle kuin muullekin ay-väelle. "Nokian 

maine oli tätä parempi. Moni onkin sanonut, että ei olisi uskonut suomalaisista - 

vaikka eihän suurin osa Nokian omistajista enää olekaan suomalaisia.", HS 

”EMF on palkannut kaksi juristia selvittämään, rikkoiko Nokian 

ilmoitusmenettely paikallisia ja eurooppalaisia lakeja. Ay-väen mukaan Nokia 

toimi väärin, kun se ilmoitti sulkemisesta henkilökunnalle samaan aikaan kuin 

julkisuuteen.”, HS 

Nokian maine koetaan hyväksi. Meidän suomalaisten maine koetaan hyväksi. Vaikka 

suurin osa Nokian osakkeenomistajista on ulkomaalaisia, niin silti Nokia mielletään 

suomalaiseksi yhtiöksi. Yrityksen ilmoitustapa herätti jälleen keskustelua. Stora Enson 

tapauksessa haastateltiin jopa filosofeja yrityksien ja nykypäivän toimintamallien 

moraalisista ulottuvuuksista. Nokian tapauksessa mentiin suoraan juridiselle puolelle. 

Moraalia ei kyselty, vaan spekuloitiin sillä, onko noudatettu lakia. 

Globalisaation hyöty 

Globalisaatio-keskustelut yleensä nousevat otsikoihin, kun tehdas tai iso yritys lähtee 

pois jostain paikasta vieden tuotannon kustannustehokkaampaan maahan. Kritiikki 

kohdistuu yleensä voitontavoittelijoiden kyltymättömään rahanhimoon. Globaalin 

talouden toinen puoli on kuitenkin se, että köyhemmät maat vaurastuvat ja heidän 

elintasonsa nousee, joka puolestaan heijastuu terveydenhuoltoon, sivistykseen ja 

turvallisempaan elämään. Voisi jopa sanoa, että valtioiden väliset elintasokuilut 

tasoittuvat. Elintasokuilut ovat Euroopassa osin peruja kahden erilaisen 
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yhteiskuntajärjestelmän aiheuttamasta erosta. Kommunismin hajoaminen Euroopassa 

sai aikaiseksi liberalistisen aatteen ja vapaan kaupan leviämisen. Tämä prosessi on vielä 

kesken, sillä Euroopassa on vielä paljon köyhiä maita, jotka yrittävät modernisoitua ja 

siirtyä kovaan kapitalistiseen järjestelmään. Ajattelun taustalla voidaan pitää 

utilitaristista ajattelumallia, jossa hyödyntavoittelu luo onnellisuutta ihmisille ja 

yhteisöille. Tämä puolestaan on liitetty kosmopoliittiseen teoretisointiin, joka 

puolestaan liittyy globalisaation prosesseihin. Kosmopoliittisten teoreetikkojen tausta-

ajatus on perustunut moraalisiin käsityksiin, joiden mukaan kaikki ihmiset ovat 

samanarvoisia. Tästä näkökulmasta katsottuna voidaan sanoa, että kansainvälisissä 

suhteissa on siirrytty ajattelemaan kansallisen edun sijasta globaalia etua. (Raulo 2004, 

219.) Tämä ajattelumalli on puolestaan saanut kritiikkiä siitä, että maailmasta on tulossa 

yhden ajattelutavan, hallinnon ja liitovaltio- ajattelun yksikkö.  

”Romaniassa Nokian investointi on toivotettu tervetulleeksi. Maa on pyrkinyt 

pysäyttämään maastamuuton, jonka myötä Romaniasta on poistunut töihin 

lähinnä Länsi-Eurooppaan noin kaksi miljoonaa kansalaista. "Olemme aidosti 

globaalia liiketoimintaa, ja tänään Cluj'n tehdas liittyy osaksi verkostoamme", 

Nokian johtaja Juha Putkiranta sanoi tehtaan vihkiäisissä. Cluj'n kaupungin 

pormestari Emil Boc luonnehti tehtaan perustamista "selväksi pesäeroksi 

kommunistiseen menneisyyteen". "Tämä on askel tulevaisuuteen, ja meillä 

Cluj'ssa on koulutettua työvoimaa", Boc sanoi.”, HS 

Globalisaation tuoma markkinatalous koetaan romanialaisen pormestarin lausumassa 

tulevaisuudeksi. Kommunistinen aate ja yhteiskunnan toimintamallit ovat historiaa ja 

aikaa, johon ei haluta palata. Nokian päätös siirtää Bochumin tehdas Romaniaan tuo 

vaurautta sinne, ja näin ollen tasoittaa EU:n kuuluvien maiden elintasokuilua. EU:n 

perusajatushan on vahvat sisämarkkinat ja turvallisuus. Nokian toiminta globaalin 

kilpailun nimissä tasoittaa valtioiden välisiä voimasuhteita talouden mittareilla 

mitattuna. Tällaisen mielikuvan antaa Helsingin Sanomat Nokian toiminnasta. Sitä en 

osaa sanoa, onko se totta. Valtakunnan mediassa esitetyt lausumat ovat kuitenkin 

heijastumia sen hetkisestä yhteiskunnasta ja ajattelumalleista. Näitä asioita käsitellään ja 

argumentoidaan julkisessa tilassa, eli tässä tapauksessa Helsingin Sanomissa. 

Romanialaisen pormestarin lausuma voidaan luokitella kansalaisuuden valtapiiriin, sillä 

kommunismin nujertuminen ja globaalin talouden astuminen Romanian maaperälle 

koetaan pormestarin puheessa yhteiseksi eduksi ja kehitykseksi.  
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Nokian maine palautuu 

Saksalaiset työehtosopimukset ovat irtisanomisten osalta huomattavasti tiukemmat kuin 

Suomessa. Nokia tiesi, että se joutuu maksamaan erotetuille työntekijöille merkittävät 

korvaukset työpaikan menettämisen vuoksi. Tämä korvaus, jonka Nokia maksoi 

irtisanotuille, pesi suuren matkapuhelin jätin kasvot julkisuudessa. Nokian 

myöntyminen korvauksiin uutisoitiin hyvänä uutisena, vaikka se oli alusta asti itsestään 

selvää.  

”Sundbäck sanoi Nokian olevan tyytyväinen sopuun, joka hänen mukaansa 

vastasi yhtiön alkuperäistä tavoitetta. "Lähdimme siitä, etteivät pelkät erorahat 

riitä." Jo keväällä Nokia ja työntekijäpuoli sopivat irtisanomiskorvauksista, jotka 

olivat saksalaisittainkin erittäin runsaat. "Tehtaan lopettaminen oli kallis ratkaisu, 

mutta kyllä me sen tiesimme. Mutta bisnessyyt olivat niin vahvat, että päätös piti 

tehdä.", HS 

”Nokia ja Nordrhein-Westfalenin osavaltio aloittavat yhdessä kansainvälisen 

kampanjan investoijien houkuttelemiseksi Bochumin alueelle. Suunnitelma on 

haastava, ja siksi kampanjan suunnittelusta kannattaa antaa päävastuu 

saksalaisille.”, HS 

Hyvä että Nokia oli kerinnyt lähtemään Bochumista, kun paikalliset houkuttelevat 

alueelle jo uusia globaaleja toimijoita, Nokian avustuksella. Doreen Massey (2005) on 

kirjoittanut, että globalisaatio tapahtuu aina jossakin tietyssä paikassa, ja nämä paikat 

ovat aktiivisesti mukana rakentamassa globaaleja prosesseja. Kritiikkiä globaalille 

markkinajärjestelmälle tulee heti, kun se sattuu omalle kohdalle. Globaali ja avoin 

järjestelmä voi olla tasavertainen ainoastaan, jos kaikki valtiot ovat yhtä kehittyneitä ja 

vauraita. Silloin kustannustehokkuus jää kilpailusta pois. Jos globalisaatio kehittyy 

siten, että se tasoittaa valtioiden elintasokuilua, niin kilpailu käydään osaavasta 

henkilökunnasta ja tekniikasta sekä raaka-aineista. Nämä elementit kehittyvät myös 

vaurauden myötä, paitsi raaka-aineet (esim. öljy, maakaasu jne.), joita maapallolla on 

rajoitettu määrä. 
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4.2 Pääkirjoituksien julistus 

Pääkirjoituksia Nokian Bochum-tehtaasta kirjoitettiin Helsingin Sanomissa ainoastaan 

kaksi. Niistä nousee kuitenkin esille yksi syy, minkä vuoksi globalisaatio saa niin paljon 

kritiikkiä kansalaisten ja päättäjien taholta, vaikka länsimaiset ihmiset ja yhteiskunnat 

ovat eläneet jo hyvin kauan vapaan markkinatalouden globaalia aikaa. Syyksi koetaan 

viestinnän puute yritysten, poliitikkojen ja kansalaisten välillä. Kyse on siitä, ettei ole 

”samaa kieltä”. Poliitikot ja kansalaiset eivät pääkirjoitusten mukaan ymmärrä globaalin 

talouden toimia, sillä kielellinen viestintä ja asioiden esittäminen ymmärrettävästi 

koetaan epäonnistuneeksi selitettäessä, miksi kannattava tehdas lähtee alueelta. 

Työntekijä ei voi ymmärtää globaalin talouden logiikkaa, sillä hänen työpaikkansa 

menee, ja se työ, jota hän on tehnyt, on ollut tuottavaa. Työntekijä ajattelee, ettei 

mikään riitä. Globaali yritys puolestaan joutuu ottamaan huomioon koko ajan nousevat 

palkat, raaka-ainekustannukset ja logistiikkakustannukset. Se haluaa voittoa sijoitetulle 

pääomalle, muuten yrittämisessä ei ole mitään järkeä. Tämä pääkirjoitusten huoli siitä, 

että osapuolet eivät ymmärrä toisiaan, kuvastaa hyvin sitä todellisuutta jossa elämme. 

Omistajasuhteet ja työsuhteet ovat teollisen yhteiskunnan perusteita, joita ei ole pystytty 

siirtämään käsittämään alati muuttuvaa globaalia toimintaympäristöä. 

”Saksalaisten mielissä polttaa kuitenkin kolea tapa, jolla uutinen kerrottiin. 

Nokian toimitusjohtaja ei kokenut asiaa niin tärkeäksi, että olisi itse tullut siitä 

kertomaan. Saksa on 80 miljoonan ihmisen markkina, ja yhden myyntivaltin 

Nokia siellä nyt menetti.”, HS, pääkirjoitus 

”Läntisellä Euroopalla ei juuri ole tulevaisuutta perushyödykkeiden, kuten 

matkapuhelinten, massatuotannossa. Pitämällä nykyisiä tuotantorakenteita 

hengissä hidastetaan globalisoituvien yritysten uuden roolin muotoutumista. 

Toistaiseksi Euroopan teollisuus on kuulunut globalisaation kiistattomiin 

voittajiin. Monet kanssamme keskustelleet liike-elämän johtajat valittavat, 

etteivät he saa poliitikkoja ymmärtämään globalisaation ja talouden 

rakennemuutoksen koituvan kaikkien parhaaksi. Poliitikoilla on kuitenkin viime 

kädessä vain yksi "asiakasryhmä": äänestäjät. Nyt äänestäjät eivät halua ottaa 

vastaan sitä, mitä heidän valitsemansa edustajat tarjoavat. Tästä voi päätellä, 

etteivät liike-elämä tai päättäjät ole vielä keksineet, miten kehitys 

selitettäisiin poliittisesti ymmärrettävin termein. Nykyiset hallitusten, 

työvoiman, koulutussektorin ja teollisuuden viestintäkäytännöt eivät 
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mahdollista. Yhä enemmän näyttää siltä, etteivät ne puhu edes samaa 

kieltä.”, HS, pääkirjoitus 

Yhteenveto 

Bochum- uutisointi käsitteli markkinoiden valtapiirioikeutusta. Kritiikki kohdistui 

tapaan, jolla Nokia ilmoituksen teki: se ilmoitti asiasta yhtä aikaa työntekijöille ja 

medialle. Nokian johdon mukaan heidän viestintänsä epäonnistui. Helsingin Sanomien 

uutisjutuissa esiintyi kolme eri toimijaryhmää: Nokian johto ja yhteiskuntasuhteista 

vastaava johtaja, Euroopan ja Saksan ay-liikkeen toimijat ja Romanian alueelliseen 

eliittiin kuuluva pormestari. Helsingin Sanomien uutisointi oli Nokia- vetoista. Jutuissa 

tuotiin esille voimakkaasti markkinoiden oikeutus ja se, että Nokian on pakko toimia, 

jotta se pysyy kilpailussa mukana.  

Pääkirjoituksissa luotiin luetteloa tehtaan lakkauttamisen syistä. Lisäksi nostettiin esiin 

työntekijöiden, työnantajien ja globaalien toimijoiden ristiriitaiset lausumat. Heiltä 

puuttuu sama kieli. Moraalisella tasolla globaali kehitys on kirjoituksen mukaan hyvää, 

vaikka se hajottaa paikallisia talouksia. Pitää vain ”mennä eteenpäin”. 

Modernisaatiopuhe ja matka kohti kehitystä vaativat uhrauksia ja työtä. 
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5 POHDINTA 

Olen yrittänyt tuoda esille eri toimijoiden moraaliset oikeutukset kahden tehtaan 

alasajoa käsittelevässä julkisessa keskustelussa. Kemijärven tapauksesta voin sanoa, että 

tehtaan säilyttämisen kannalla olivat kaikki muut paitsi Stora Enso. Pienin varauksin 

myös Jyri Häkämies ja Elinkeinoelämän keskusliitto siunasivat yrityksen ratkaisun 

lopettaa kannattava tehdas Kemijärvellä. Suomen valtio moralisoi, muttei tehnyt mitään. 

Kritiikki kohdistui valtion rooliin pörssiyhtiön osakkaana ja Stora Enson suurimpana 

osakkeenomistajana. Kukaan ei tuntunut ottavan vastuuta. Totta kai globaali yritys 

tekee niin kuin se parhaaksi näkee. Se voi aina vedota markkinoiden oikeutukseen, oli 

sen toiminta mitä tahansa.  

Sellutehtaasta rakennettiin myös tarinaa. Niin sanottu draaman kaari toteutui. Ilmoitus 

tehtaan sulkemisesta oli järkytys paikallisille ihmisille ja työntekijöille: tarinan alku. 

Massaliikkeen synty ja kapinointi tehtaan lakkauttamista vastaan: tarinan keskikohta. 

Tehtaan purku oli dramaattinen loppu. Etenkin Helsingin Sanomat kirjoitti puolen 

vuoden aikana lähes päivittäin Kemijärven sellutehdastapauksesta. Se seurasi ja raportoi 

kaikki mahdolliset käänteet. Lapin Kansan lähestymistyyli oli erilainen. Maakuntalehti 

uutisoi kyllä, mitä on tapahtunut. Tehdasasian seuraaminen oli kuitenkin huomattavasti 

pienimuotoisempaa kuin Helsingin Sanomien. Lapin Kansan kriittinen ja analyyttinen 

lähestymistapa oli vähäisempää. Se keskittyi ”vaikeroimaan” ja vaatimaan valtion apua. 

Erityisesti pääkirjoituksissa tämä seikka tuli esille. 

Tutkielmassani kysyin, miten eri toimijat oikeuttavat toiminnan erilaisten 

valtapiirioikeutuksien välityksellä. Työni kuitenkin vastaa laajempaan kysymykseen, 

joka kohdistuu valtaan. Länsimaisissa yhteiskunnissa ei ole kuin yksi kenttä, se on 

talouden kenttä. Talouden kentän sisäpuolella on muita yhteiskunnallisia kenttiä: valtio, 

kunta, yhteisöt, perheet yms. Nämä pienemmän kentät sekoittuvat talouden kentällä, 

jossa ne Boltanskin ja Thévenotin mukaan oikeuttavat toimintaansa eri moraalisten 

oikeutusten kautta. Näin todellakin on, mutta nämä moraaliset lausumat, joita eri 

toimijat esittävät, jäävät aina markkinoiden oikeutuksen alle. Tässä suhteessa 

Boltanskin ja Thèvenotin teoria universaaleista oikeuttamisesta saavat kolhun, jos 

ajatellaan Bourdieun kenttäteoriaa. Bourdieuhan väitti, että kentillä on rajat ja niiden 

vaikutukset loppuvat siihen, mihin kenttään toimija kuuluu. Tehdessäni tutkimusta ja 

analysoidessani aineistoa havaitsin, ettei talouden kentälle ole vastustajaa. Kaikki 
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toiminnot niin kodin, perheen, ympäristön kuin yhteisen hyvänkin tavoittelut liittyvät 

talouteen. Liiallista ahneutta paheksutaan, moralisoidaan ja vedotaan eri 

valtapiirioikeutuksiin. Silti kritiikin vaikutus itse kohteeseen, eli globaalin talouden 

toimintaan, on minimaalinen. Järjestelmä hyväksytään, eikä siinä nähdä suuria 

ongelmia. Kyse on vallasta ja siitä, että länsimaiset yhteiskunnat rakentuvat talouden 

varaan. Kritiikin voi kohdistaa siihen, mikä on tarpeeksi, onko se osakkeenomistajalle 

miljoona vai kaksi? Mikä riittää? Valtiot ja niiden kansalaiset eivät päätä, missä joku 

tehdas sijaitsee, mutta valtiot ja niiden kansalaiset päättävät millainen toiminta on 

hyvää. Tähän keskusteluun tarvitaan kriittistä ja vapaata mediaa.  

Kemijärven tapaus nosti julkisuudessa keskustelun yhteisestä hyvästä, kotimaisesta 

työstä, metsäteollisuuden tulevaisuudesta ja suomalaisten hyvinvoinnista. Kaikki 

kokivat, että ”jotain tarttis tehdä”, mutta mitään ei tehty, sillä ei voida, tai ei haluta. 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista tutkia tulevia vuoden 2011 

eduskuntavaaleja. Kuinka niistä kirjoitetaan, ja millaisia valtapiirioikeutuksia nousee 

esille kampanjoinnissa? Onko tällaisilla ”koko kansan sellutehdaspolemiikilla” 

vaikutusta äänestyskäyttäytymiseen, käyttääkö oppositio teollisuuden työpaikkojen 

karkaamista aseena kampanjoinnissa, ja miten lehdistö ja sähköinen media tuovat nämä 

asiat esille? Ovatko moraaliset puheteot vain sanahelinää, vai ovatko ne arvoja, jotka 

oikeasti haastavat markkinat ja rahan sekä liiallisen ahneuden.  

5.1 Itsereflektio 

Tutkijaa suositellaan kirjoittamaan oma asenne ja positio auki tutkielmassaan, niinpä 

sen myös teen. Olen viettänyt nuoruuteni Kemijärvellä ja tiedän miltä sellu haisee. Se 

haisee pahalle, mutta niin raha yleensä tekee.  

Olin pikkupoika, kun Orionin lääketehdas lähti kaupungista ja Torstain vaatetehdas, 

joka valmisti talvivaatteita. Kerkesin olla yhden kesän Salcomp Oy:llä kesätöissä. 

Tehdas valmisti liukuhihnatuotantona matkapuhelinlatureita, kunnes se päätti siirtää 

tuotannon kustannussyistä Kiinaan vuonna 2004. Sinne meni, jäljelle jäi tyhjä 

tehdashalli. Tuolloin jo puhuttiin, että jos sellutehdaskin suljetaan, kylän viimeinen voi 

sammuttaa valot. Meni neljä vuotta ja tehdas suljettiin. Jäljelle ei jäänyt edes tyhjää 

tehdasrakennusta, se purettiin.  
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Olen asunut useissa suomalaisissa kaupungeissa, enkä koskaan ole nähnyt sellaista 

rakennemuutosta, joka Kemijärvellä on koettu. Kaupunki on uinunut vanhainkotiin, 

ikärakenne on vinoutunut ja kaupungista puuttuu kokonaan 22–35-vuotiaat ihmiset, 

kolme ikäluokkaa. Mutta tämä, mitä on tapahtunut, ”on normaalia kehitystä”. Vanhoissa 

Euroopan maissa maaseudut ja periferiat ovat tyhjentyneet. Nykyihminen asuu 

kaupungissa. Suomi on kuitenkin iso maa, jos pinta-alaa katsotaan. Tulevaisuudessa 

maaseudut, pienet kunnat ja kaupungit ovat suurissa ongelmissa, sillä alkuvaiheen 

tuotannollinen työ on viety kustannustehokkaimpiin maihin. Työ on muuttunut ja 

opiskelupaikat sijaitsevat kaupungeissa. Valtion vastuulle jää uinuvat paikat, ja se tulee 

kalliiksi. Veronmaksajat maksavat globaalin kehityksen hinnan. Sitä en tiedä kuka 

voitot korjaa. Jos kuuntelee yritysjohtajia, niin tämä on ”meidän yhteinen projekti”. 

Olen myös toimittaja. Oli erittäin mielenkiintoista tutkia kahta isoa 

sanomalehtiaineistoa, ja huomata, millä tavoin uutiset ja reportaasit rakentuvat, kun 

seurataan jotain pitkää ilmiötä ja tapahtumaa. Jutut toistivat ja toistivat, ne haastattelivat 

samoja toimijoita, ne yrittivät vääntää ja kääntää jotain uutta, mutta aina nousi seinä 

vastaan. Se seinä oli markkinoiden oikeutus. Markkinaoikeutus on moraalinen oikeutus, 

johon kukaan ei pysty vastaamaan, sillä sen uskotaan tuovan leivän myös meidän 

suuhumme. Markkinaoikeutusta kyllä kritisoidaan vedoten kotiin, perheeseen ja 

isänmaahan, mutta silti ne jäävät toissijaisiksi. Medialla ei ole valtaa haastaa 

markkinoiden oikeutusta. Toimittajat eivät tähän rupea. Ainoastaan kuvaillaan pientä 

ihmistä, ja pyritään selittämään miltä tästä tuntuu, kun työpaikka lähtee. Journalismilla 

on paljon haasteita, jos se aikoo palvella demokratiaa. Haasteita on myös valtiolla ja sen 

poliitikoilla. Miten globaalissa toimintaympäristössä pitää toimia, jotta se tahto, mitä 

esimerkiksi tehdastyöläinen Kemijärvellä tai Bochumissa pyytää, toteutuisi. Vastaus ei 

voi olla ”näin tämä nyt vain menee”. Jos asiat nyt vain näin menevät, niin miksi me 

sitten niitä kritisoisimme? 

5.2 Epilogi 

”Lopettaa nyt kannattava tehdas. Eihän siinä ole mitään järkeä. Ei ollut Lapissa ennen niin 

köyhää mökkiä, että viimeinen lypsävä lehmä olisi laitettu pois.”, Lapin Kansa 

Tällä sitaatilla aloitin tutkimukseni. Mitä on tapahtunut siitä ajasta, kun köyhästä 

mökistä ei lypsävää lehmää voitu laittaa pois? Kai meistä on tullut niin rikkaita mökin 
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asukkeja, että voimme lypsävän lehmän laittaa pois, silläkin riskillä, ettei uutta tule 

tilalle. Mutta kun maito loppuu, katseet kääntyvät lypsäjään. 
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