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Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Euroopan unionin sopimusuudistusprosessin käsittelyä 
kotimaisessa puoluelehdistössä.  Pyrin aineistoni  perusteella  selvittämään,  miten kokoomuksessa, 
SDP:ssä, keskustassa ja vasemmistoliitossa on suhtauduttu sopimusuudistukseen ja mikä on ollut 
sen rooli kotimaan politiikassa. Aineistoni koostuu Nykypäivän, Uutispäivä Demarin, Suomenmaan 
sekä  Kansan  Uutisten  vuosina  2002-2009  julkaistuista  EU:n  perustuslakiehdostusta  sekä  sen 
myöhempää versiota Lissabonin sopimusta käsittelevistä artikkeleista. 

Euroopan  unionin  perussopimusten  laajalla  uudistustyöllä  on  pyritty  muun  muassa  takaamaan 
laajentuneen  unionin  toimintakyky,  ajanmukaistamaan  sen  toimielimiä  sekä  tehostamaan 
päätöksentekoa. Sopimusuudistuksen pitkittynyt ratifiointiprosessi sekä etenkin menettelytapa, jolla 
sopimusta  on  ajettu  eteenpäin  on  kuitenkin  herättänyt  laajaa  arvostelua  ja  aiheuttanut  puheita 
unionin perustuslaillisesta kriisistä. Monet ovat kokeneet, että sopimus on haluttu vielä läpi väkisin, 
eikä kansalaisten mielipiteitä ole kuunneltu tarpeeksi.  Tutkin aineistostani,  millaisena tilanne on 
puolueiden näkökulmasta näyttäytynyt.

Tutkimusmenetelmänä  työssä  on  käytetty  retorista  analyysiä,  jonka  avulla  on  tarkoitus  pyrkiä 
hahmottamaan ja erittelemään aineistossa käytettyä poliittista argumentaatiota.  Työn teoreettinen 
viitekehys  perustuu  pääasiassa  puolueita  ja  Euroopan  integraatiota  käsittelevään 
tutkimuskirjallisuuteen.  Aineiston  analyysistä  esiinnousseet  havainnot  olivat  pääosin  ennakko-
oletuksieni mukaisia. Analyysini perusteella voidaan todeta, että sopimusuudistukseen kohdistunut 
kritiikki  ei  ole  osoitettu  varsinaisesti  itse  sopimuksen  sisältöön  tai  sen  tarpeellisuuteen,  vaan 
ennemmin tapaan, jolla sopimusta on viety eteenpäin. Vaikeuksiin ajautunutta sopimusuudistusta on 
hyödynnetty myös oppositiopolitiikassa ja EU-vastaisten mielipiteiden lietsomisessa. Aineistostani 
kävi ilmi, että hallituspuolueiden suhtautuminen sopimusuudistukseen on ollut myönteisempää kuin 
oppositiopuolueiden.
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1. JOHDANTO

Tässä  pro  gradu  -työssäni  aion  tutkia,  miten  sopimusehdotusta  Euroopan  unionin  uudesta 

perustuslaista  ja  sen  myöhempää  versiota  Lissabonin  sopimusta  on  käsitelty  kotimaisessa 

puoluelehdistössä. Aineistoni kautta pyrin hahmottamaan, miten puoluepoliittinen suuntautuminen 

ilmenee  suhtautumisessa  sopimusuudistukseen  ja  Euroopan  integraation  tiivistymiseen.  Työni 

tarkoituksena on tutkia sopimuksen etenemisprosessia kokonaisuudessaan.

Euroopan  unionin  perussopimusten  laaja  uudistamistyö  sai  alkunsa  vuoden  2001  lopussa,  kun 

Belgiassa  Laekenissa  kokoontunut  Eurooppa-neuvosto  päätti  kutsua  koolle  erillisen  Euroopan 

tulevaisuutta pohtivan valmistelukunnan eli konventin. Aiempia EU:n perussopimuksia muuttaneita 

konferensseja  on  valmisteltu  aina  hallitusten  välisesti  ilman  julkista  keskustelua.  Tällä  kertaa 

haluttiin  kehittää  uusi  tapa  valmistautua  vuoden 2004 EU-konferenssiin  ja  siten  päädyttiin  EU-

konventin  muodostamiseen.  Konventtiin  valittiin  105  jäsentä  ja  pääministeri  Paavo  Lipposen 

edustajana  siellä  toimi  valtiotieteen  tohtori  Teija  Tiilikainen.  Muita  konventin  suomalaisjäseniä 

olivat  Matti  Vanhanen,  Kimmo  Kiljunen,  Piia-Noora  Kauppi  sekä  Esko  Seppänen 

(Eurooppatiedotus: Julkaisut, 2002). 

Euroopan unioni on laajentunut nopeasti viime vuosina ja on havaittu, ettei 27:stä jäsenvaltiosta 

muodostuva  unioni  voi  toimia  enää  samoilla  säännöillä  kuin  alkuperäinen  perustajajäsenten 

muodostama yhteisö.  Laajentuneen unionin  toimintakyky on  haluttu  taata  jatkossakin,  joten  on 

koettu  tarpeelliseksi  selkeyttää  vanhoja  sopimuksia  ja  samalla  uudistaa  unionin 

päätöksentekomenettelyä sekä ajanmukaistaa sen toimielimiä ja tarkentaa EU:n ja jäsenvaltioiden 

välistä toimivaltajakoa. Valmistelulautakunta sai aikaiseksi ehdotuksen EU:n toimintaa uudistavasta 

perustuslakisopimuksesta,  jolla  uskottiin  voitavan ratkaista  unionin ongelmat  (Eurooppatiedotus: 

Perustietoa EU:sta, 2010). 

Sopimusehdotus  uudesta  perustuslaista  luovutettiin  jäsenmaiden  hallituksille  heinäkuussa  2003. 

Perustuslakisopimus  allekirjoitettiin  Roomassa  lokakuussa  2004.  Sopimus  jäi  kuitenkin 

ratifioimatta,  sillä  Hollannin  ja  Ranskan  kansanäänestyksissä  enemmistö  oli  sopimuksen 

hyväksymistä  vastaan.  Eurooppa-neuvosto  hyväksyi  kesäkuussa  2005  julkilausuman,  jossa 

todettiin,  että  sopimuksen  ratifiointiprosessia  tulisi  lykätä.  Kaikille  jäsenmaille  jätettiin 

1



mahdollisuus  päättää  itse  ratifioinnin  jatkosta.  Suomessa  valtioneuvosto  oli  valmistautunut 

esittämään  eduskunnalle  perustuslakisopimuksen  hyväksymistä,  mutta  pohdintataukoa  koskevan 

julkilausuman  jälkeen  asiaa  päätettiin  vielä  siirtää  toistaiseksi.  Eduskunta  sai  sen  sijaan 

käsiteltäväkseen  valtioneuvoston  yksityiskohtaisen  selonteon  perustuslakisopimuksesta 

marraskuussa 2005. Eduskunta käsitteli selonteon  kevätistuntokaudella ja yhtyi  valtioneuvoston 

kantaan,  jonka  mukaan  sopimus  muodostaa  tasapainoisen  ja  Suomen  kannalta  hyväksyttävän 

kokonaisuuden. Eduskunta päätti ratifioida perustuslakisopimuksen joulukuussa 2006 äänin 125-39, 

ja  näin  Suomesta  tuli  16.  sopimuksen  ratifioinut  maa  (Valtioneuvosto:  Perussopimusuudistus, 

2010).

Eurooppa-neuvosto päätti, että vuoden 2007 alussa tulisi esittää raportti perustuslakisopimuksen sen 

hetkisestä  tilanteesta  ja  vaihtoehdoista  jatkokehitykselle.  Silloinen  EU-puheenjohtajamaa  Suomi 

aloitti  raportin  valmistelutyön  käymällä  laajoja  keskusteluja  kaikkien  jäsenmaiden  kesken. 

Eurooppa-neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen sopimuksen uudistuneesta sisällöstä ja seuraavista 

etenemisvaiheista  kesäkuussa  2007.  Perustuslain  korvaava  uudistunut  sopimus  allekirjoitettiin 

Portugalissa vuoden 2007 lopussa,  ja se sai  nimekseen Lissabonin sopimus.  Suomen eduskunta 

hyväksyi  sopimuksen  11.6.2008  äänin  151–27.  Alun  perin  tarkoituksena  oli  saattaa  sopimus 

voimaan jo vuoden 2009 alusta, mutta hanke viivästyi Irlannin ja Tshekin vastustuksesta johtuen. 

Irlanti järjesti ainoana maana sopimuksesta kansanäänestyksen, jonka tuloksena sopimus hylättiin 

niukasti  53,4%  vastustuksella.  Pitkään  valmistellusta  sopimuksesta  ei  kuitenkaan  enää  haluttu 

luopua,  joten  Irlannin  kanssa  neuvoteltiin  erityisehdoista  sopimuksen  suhteen.  Uudessa 

kansanäänestyksessä 2.10.2009 Lissabonin sopimus sai enemmistön kannatuksen myös Irlannissa, 

ja sopimus astui lopulta voimaan 1.12.2009 (Eurooppatiedotus: Perustietoa EU:sta, 2010).

Yksi  Lissabonin  sopimuksen  mukanaan  tuomista  uudistuksista  on  EU:n  päätöksenteon 

tehostuminen,  kun  useampia  politiikan  aloja  siirtyy  määräenemmistöpäätöksenteon  alaiseksi. 

Lisäksi jäsenmaiden äänivaltaa uudistetaan, mutta Suomen kokoisen jäsenvaltion painoarvo pysyy 

ennallaan. EU:n demokratiavajeongelmaan on pyritty vastaamaan lisäämällä Euroopan parlamentin 

vaikutusta  lainsäädäntötyössä.  Parlamentti  saa  lisää  valtaa  budjettiasioihin,  ja  siitä  tulee 

tasavertainen  lainsäätäjä  neuvoston  kanssa.  Myös  kansallisten  parlamenttien 

vaikutusmahdollisuudet  paranevat.  Uuden  sopimuksen  myötä  EU:sta  tulee  oikeushenkilö,  eli 

jatkossa  EU  voi  saada  oikeuksia  ja  velvollisuuksia  kansainvälisissä  sopimuksissa.  Myös  EU:n 

perusoikeuskirja  muutettiin  oikeudellisesti  sitovaksi.  Yksi  merkittävä  uudistus  näiden  lisäksi  on 

ollut unionin suurista toimilinjoista päättävän Eurooppa-neuvoston määrittäminen virallisesti EU:n 
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toimielimeksi.  Eurooppa-neuvostolla  on  myös  jatkossa  oma  kahdeksi  ja  puoleksi  vuodeksi 

kerrallaan valittava presidenttinsä. Toinen uusi EU-virka on yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan 

korkea edustaja (Eurooppatiedotus: Lissabonin sopimus, 2010).

1.2. Tutkimuskysymys ja sen perustelu

Tarkoituksenani  on siis  tutkia  puoluelehdistössä Euroopan unionin  sopimusuudistuksesta  käytyä 

keskustelua  vuodesta  2002  syksyyn  2009  saakka,  jolloin  sopimus  saatiin  hyväksyttyä  kaikissa 

jäsenmaissa.  Aineistokseni  olen  koonnut  kirjotuksia  kokoomuksen  pää-äänenkannattajalehdestä 

Nykypäivästä,  keskustan  Suomenmaa-lehdestä,  SDP:n  lehdestä  Uutispäivä  Demarista  sekä 

vasemmistoliiton  lehdestä  Kansan  Uutisista.  Euroopan  integraatio  on  laajentanut  puolueiden 

toimintaympäristöä ja toisaalta  siirtänyt  päätöksentekoa entistä  enemmän ylikansalliselle  tasolle, 

joten  pyrin  tarkastelemaan,  millaisen  käsityksen  puoluelehdistön  välityksellä  saa  puolueiden 

suhtautumisesta  Euroopan  integraatioon.  Lisäksi  tutkin,  miten  menettelytapoja  sopimuksen 

läpiviemisessä  on  arvioitu  ja  miten  koko  sopimusprosessin  on  uskottu  vaikuttaneen  EU:n 

uskottavuuteen kansalaisten silmissä. 

Euroopan unionin sopimusuudistus on herättänyt laajaa keskustelua. Sopimuksen tarkoituksena on 

uudistaa Euroopan unionia institutionaalisesti  ja tehostaa päätöksentekoa,  jotta myös laajentunut 

unioni  voisi  säilyttää  toimintakykynsä.  EU:n  pilarirakenne  ja  aiemmat  sopimukset  on  haluttu 

yhdistää  yhdeksi  kokonaisuudeksi.  Vaikka  sopimusuudistuksella  onkin  pyritty  lisäämään  EU:n 

demokraattisuutta  ja  päätöksenteon  läpinäkyvyyttä,  on  monien  pelkona  ollut  vallan  siirtyminen 

entistä  enemmän  vain  suurien  jäsenmaiden  käsiin  ja  entistä  kauemmas  kansalliselta  tasolta. 

Sopimuksen ratifiointi  ei  ole  edennyt  ongelmitta  ja etenkin menettelytapa,  jolla  hallitukset  ovat 

vieneet sopimusta eteenpäin on herättänyt arvostelua. Monet ovat kokeneet, että sopimus on haluttu 

viedä  väkisin  läpi,  eikä  kansalaisten  mielipiteitä  asiasta  ole  haluttu  kuunnella.  Lissabonin 

sopimuksen  myötä  EU:ssa  siirrytään  entistä  enemmän  yhteispäätösmenettelystä 

enemmistöpäätösten tekoon, ja se on koettu haasteeksi pienille jäsenmaille. 

EU:n  perustuslakisopimuksen  ensimmäisestä  versiosta  järjestettiin  kansanäänestyksiä  useissa 

jäsenmaissa.  Irlanti  sen  sijaan  oli  ainoa  maa,  jossa  järjestettiin  kansanäänestys  Lissabonin 

sopimuksen  ratifioimisesta.  Suomessa  eduskunta  teki  päätöksen  ratifioimisesta  molempien 

sopimusten kohdalla. Aion tutkia, miten kansanäänestysten roolia arvioidaan puoluelehdistössä ja 
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olisiko kansanäänestyksen järjestämistä pidetty myös Suomessa tarpeellisena. Kansanäänestyksen 

järjestämistä  sopimuksen  ratifioimisesta  on  pidetty  itsestäänselvänä  keinona  EU:n 

demokraattisuuden  parantamiseksi,  mutta  toisaalta  kansanäänestyksen  järjestämistä  on  kritisoitu 

sillä  perusteella,  että  suurin  osa  kansasta  äänestäisi  siinä  tapauksessa  aivan  muusta  kuin  itse 

sopimuksen  sisällöstä.  Kansanäänestystä  vastustavien  mielestä  äänestystä  ei  tulisi  järjestää 

myöskään  siitä  syystä,  että  kansalaisilla  ei  ole  riittävää  ymmärrystä  EU-asioista.  Tutkimusten 

mukaan  kansalaisten  EU-tietämys  on  heikkoa  ja  harvalla  on  selkeää  käsitystä  siitä,  miten 

esimerkiksi päätöksenteko toteutuu unionissa. Tiedon puutetta pidetäänkin usein suurimpana syynä 

uudistusten  vastustamiselle.  Pyrin  tutkimaan  aineistostani,  millä  perusteilla  kansanäänestyksen 

järjestämistä olisi kannatettu ja millä perusteilla vastustettu.

Puolueihin  on  kohdistettu  kritiikkiä  niiden  liiallisesta  samankaltaistumisesta,  joten  tutkin  myös 

toteutuuko tämä väite puolueiden asenteissa sopimusuudistusta ja Euroopan integraatiota kohtaan. 

Puolueet, lukuunottamatta esimerkiksi perussuomalaisia, ovat yleensä ottaen olleet varovaisia sen 

suhteen, etteivät profiloituisi liian selkeästi EU-myönteisiksi tai -kielteisiksi. Puolueet eivät halua 

ottaa  liian  jyrkkää  kantaa  EU:n  suhteen,  jotta  siitä  ei  muodostuisi  kynnyskysymystä  hallitusta 

muodostettaessa.  Vaalien  alla  osa  puolueista  on  jopa  vältellyt  EU-asioiden  käsittelyä.  Yleinen 

mielipide ja potentiaalisten äänestäjien miellyttämishalu vaikuttavat myös osaltaan puolueiden EU-

politiikkaan.  Etenkin  keskusta  on  mielenkiintoinen  tutkittava  tässä  suhteessa,  sillä  vaikka 

enemmistö puolueen kannattajista suhtautuu EU:hun kielteisesti, puolueen virallinen linja on ollut 

yllättävänkin  EU-myönteinen.

Kiinnitän  huomiota  myös  siihen,  miten  sopimuksen  etenemisen  eri  vaiheet  tulevat 

lehtikirjoituksissa  esiin  ja  muuttuuko  suhtautuminen  sopimusuudistusta  kohtaan  kielteisempään 

suuntaan  esimerkiksi  sen  tullessa  hylätyksi  Ranskan  kansanäänestyksessä.  Lisäksi  tutkin, 

kohdistuuko lehdissä kritiikkiä erityisesti joihinkin tiettyihin asioihin sopimusuudistuksen sisällössä 

vai  koetaanko  jotkut  uudistuksista  onnistuneina.  Tutkimusaineistoksi  valitsemieni  lehtien  kautta 

pyrin  lisäksi  hahmottamaan,  miten  sopimusuudistuksesta  kirjoittaminen  ja  Euroopan  unioniin 

suhtautuminen yleisellä tasolla eroaa puolueiden välillä. 

Aineistokseni  valitsemiani  puoluelehtiä  perustelen  sillä,  että  ne  edustavat  suurimpia  puolueita 

poliittisen kentän eri laidoilta. Pyrin ottamaan selvää, millaisia eroja on eri puolueiden asenteissa 

sopimusuudistusta kohtaan. Valitsin tutkittavaksi kokoomusta ja vasemmistoliittoa edustavat lehdet 

erityisesti  myös sen vuoksi, jotta voin selvittää, miten hallitus/oppositio- ja vasemmisto/oikeisto 
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-asetelmat näkyvät sopimusuudistuksesta kirjoitettaessa. Olisi ollut kiinnostavaa ottaa tutkittavien 

puolueiden  joukkoon  myös  esimerkiksi  perussuomalaiset,  mutta  koska  päädyin  käyttämään 

aineistonani  nimenomaan  virallisia  puoluelehtiä,  osa  puolueista  rajautui  oman  puoluejulkaisun 

puuttumisen vuoksi tutkimukseni ulkopuolelle.

EU:n sopimusuudistusta on toki tutkittu jo paljon ennestäänkin, mutta mielestäni aihe on edelleen 

ajankohtainen ja tutkimisen arvoinen etenkin puolueiden näkökulmasta. Olen pyrkinyt valitsemaan 

sellaisen näkökulman ja sellaista tutkimusaineistoa työni pohjaksi, jota ei olisi vielä ehditty tutkia 

läpikotaisin. Uskon, että EU:n sopimusuudistuksesta käytyä keskustelua tutkimalla on mahdollista 

saada lisätietoa EU:n nykytilanteesta sekä muodostaa käsitys siitä, millaisessa roolissa sopimus on 

ollut kotimaan politiikassa. Itse sopimuksen onnistuneisuus tai sen pidemmän tähtäimen vaikutukset 

jäsenmaissa  ovat  sen  sijaan  paremmin  arvioitavissa  vasta  joidenkin  vuosien  kuluttua,  kun 

sopimuksen voimaansaattamisesta on kulunut enemmän aikaa.

1.3. Hypoteesit

Ensimmäinen hypoteesini on, että kritiikin kohteena ei ole ollut itse sopimusuudistuksen sisältö tai 

sen tarpeellisuus,  vaan ennemmin tapa,  jolla sopimusta on viety eteenpäin.  Sopimusuudistus on 

saanut  osakseen  paljon  negatiivista  julkisuutta  ja  arvostelua,  vaikkakin  EU:n  toiminnan 

selkiyttämisen ja uudistamisen tarpeellisuus on tunnustettu useimpien tahojen suunnalta. Suomessa 

eduskunta  teki  päätöksen  sopimuksen  hyväksymisestä,  mutta  myös  kansanäänestyksen 

järjestämisestä käytiin paljon keskustelua. Toisaalta etenkään kansalaisten parissa ei ole vallinnut 

kovinkaan  selkeää  käsitystä  siitä,  mikä  sopimusuudistus  edes  on  tai  mihin  sillä  pyritään.  Osa 

kansalaisista on kokenut, että EU:ta ollaan viemässä kohti liittovaltiota vastoin yleistä tahtoa. Näin 

ollen päättäjiä on kritisoitu siitä, että sopimusuudistuksen valmistelusta ei ole tiedotettu tarpeeksi 

avoimesti, eikä kansalaisten mielipiteisiin kiinnitetty riittävästi huomiota. Moittimisen kohteena ei 

varsinaisesti  ole  ollut  sopimusuudistuksen  sisältö  tai  asiat,  joita  sopimuksella  pyritään 

tavoittelemaan, vaan arvostelu on kohdistunut nimenomaan päättäjien toimintaan asian tiimoilta.

Toinen hypoteesini on, että sopimusuudistus on toiminut eräänlaisena välikappaleena koko unionia 

koskevien epäilyksien suhteen.  Sopimusuudistus  on ollut  helppo kritisoinnin kohde integraation 

vastustajille, ja näin ollen sitä on käytetty osana EU-vastaista kampanjointia. Sopimusuudistusta 

kritisoimalla on haluttu tuoda esiin yleistä tyytymättömyyttä EU:ta kohtaan. Sopimusuudistuksen 
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pitkäksi  venyneen valmisteluprosessin  on koettu  vähentäneen EU:n uskottavuutta  entisestään  ja 

lisänneen  EU-kriittisyyttä.  Monissa  yhteyksissä  on  puhuttu  EU:n  perustuslaillisesta  kriisistä  ja 

kyseenalaistettu  koko  unionin  tulevaisuus,  mikäli  sopimusuudistusta  ei  saada  ratifioitua 

aikataulussa.  Pyrin  aineistoni  pohjalta  ottamaan  selvää,  onko  Suomessakin  käytetty 

sopimusuudistusta eräänlaisena tehokeinona EU-vastaisten mielipiteiden lietsomisessa. 

Kolmas  hypoteesini  on,  että  sopimusuudistus  on  toiminut  opposition  aseena  hallitusta  vastaan. 

Suomen maine EU:n mallioppilaana on joidenkin tahojen näkökulmasta muodostunut ennemmin 

taakaksi kuin ylpeyden aiheeksi sopimusuudistusprosessin pitkittyessä jatkuvasti. Monet kokivat, 

että  perustuslakiehdotus  hyväksyttiin  Suomessa  liian  hätäisesti  tilanteessa,  jossa  näytti 

epätodennäköiseltä,  että sopimus tulisi menemään sellaisenaan läpi kaikissa muissa jäsenmaissa. 

Siten  Suomi  menetti  myös  mahdollisuutensa  pystyä  vielä  vaikuttamaan  sopimuksen  uuteen 

versioon. Opposition on ollut helppo arvostella hallitusta liian EU-myönteisestä politiikasta, kun 

sopimusuudistus on kohdannut niin suurta vastustusta muualla Euroopassa.

Neljäs  hypoteesini  on,  että  oppositiota  edustavan  puoluelehdistön  kanta  on  kriittinen 

sopimusuudistusta  kohtaan  ja  hallituspuolueita  edustavien  lehtien  myönteinen.  Uskon,  että 

oppositiota  edustavasta  puoluelehdistöstä  esiin  tuleva  näkemys  on,  että  sopimusuudistuksen 

sisällöstä ei kerrottu eikä keskusteltu tarpeeksi avoimesti ja että sopimuksen ratifioimisesta olisi 

pitänyt järjestää kansanäänestys. Tutkimusaineistosta uskon vahvimmin nousevan esiin vaatimukset 

keskustelun  lisäämisestä  kansanäänestyksen  tarpeellisuudesta,  sekä  etenkin  vasemmistoliiton 

kritiikki  hallituksen  toimintaa  kohtaan  sopimusuudistuksen  käsittelyssä.  Tarkkailen  erityisesti, 

millaista  hallituksen  EU-politiikkaan  kohdistuvaa  kritiikkiä  on  havaittavissa  Kansan  Uutisissa. 

Lisäksi  kiinnitän  huomiota  siihen,  tapahtuuko  esimerkiksi  kokoomuksen  tai  SDP:n  EU-

myönteisissä  linjoissa  muutoksia  puolueiden  jäädessä  oppositioon  tai  noustessa  takaisin 

hallitukseen.

1.4. Teoreettinen viitekehys

Työni  teoreettinen  viitekehys  perustuu  pääasiassa  tutkimuskirjallisuuteen  puolueiden  suhteesta 

Euroopan  integraatioon.  Yksi  työni  tavoitteista  on  neljän  eri  puolueen  äänenkannattajalehteä 

tutkimalla  saada  lisää  tietoa  puolueiden  EU-kannoista,  joten  puolueista  tehtyihin  tutkimuksiin 

perehtyminen tukee tätä päämäärääni ja antaa tarvittavaa pohjaa sekä taustatietoa aiheesta.
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Aluksi käyn läpi, miten integraation tiivistyminen on vaikuttanut puolueiden toimintaan Suomessa 

ja mitä tästä puolueiden toimintakentän laajentumisesta ja politiikan painopisteen muuttumisesta on 

käytännössä seurannut. Vastaavasti selvitän myös, mikä on puolueiden rooli suhteessa integraatioon 

ja miten puolueet omalta osaltaan vaikuttavat EU:n sisällä. Esimerkiksi Simon Hix ja Christopher 

Lord  ovat  korostaneet  poliittisten  puolueiden  merkitystä  ja  esittäneet  perusteluita  sille,  miksi 

puolueiden asemaa ei tulisi väheksyä EU:ssa. Pyrin ottamaan selvää,  miten puolueiden suhdetta 

integraatioon on tutkittu  vasemmisto-oikeisto  -akselilla  sekä  muilla  politiikan  ulottuvuuksilla  ja 

millaista  tutkimustietoa  asiasta  on  saatu.  Käsittelen  myös  Carole  J.  Wilsonin  ja  Gary  Marksin 

tekemää  tutkimusta  siitä,  miten  politiikan  perinteiset  jakolinjat  ja  puolueiden  ideologiset  juuret 

ohjaavat puolueiden integraatiokantojen muodostumista. Esittelen myös tarkemmin, mitä tiettyyn 

eurooppalaiseen  puolueperheeseen  kuuluminen  voi  kertoa  yksittäisen  puolueen  suhtautumisesta 

integraatioon  ja  minkä  eri  tekijöiden  yhteisvaikutuksesta  puolueiden  integraatiokannat 

muodostuvat.

Teorialuvun  toisessa  osassa  keskityn  aiheeseen  enemmän  kotimaan  politiikan  näkökulmasta  ja 

selvennän tarkemmin kokoomuksen, vasemmistoliiton, keskustan ja sosialidemokraattien virallisia 

EU-kantoja  käyttämällä  lähteenä  esimerkiksi  puolueiden  vaaliohjelmia  sekä  muita  poliittisia 

ohjelmia  ja  julistuksia.  Suomea  on  perinteisesti  pidetty  EU:n  mallioppilaana  ja  tutkimustenkin 

perusteella  suomalaiset  puolueet  ovat  muihin  jäsenmaihin  verrattuna  keskimääräistä  EU-

myönteisempiä. Pyrin selvittämään, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet Suomen EU-myönteisen linjan 

muodostumiseen. Vastaavasti Suomen EU-politiikkaa kuvaillaan usein vakaaksi ja pitkäjänteiseksi, 

joten etsin myös syitä, jotka ovat vaikuttaneet Suomen EU-linjan säilymiseen samansuuntaisena 

vuodesta toiseen. 

1.5. Menetelmä

Lehtikirjoituksia  aion  käydä  läpi  retorisen  analyysin  keinoin  ja  tutkia  kirjoitusten  poliittista 

argumentaatiota.  Retorinen  analyysi  tuntui  luontevimmalta  valinnalta  kirjoitusten  analysointiin. 

Perustietoa  retorisesta  analyysista  olen  koonnut  muun  muassa  Marja-Liisa  Kaakkuri-Knuuttilan 

teoksesta Argumentti ja Kritiikki (1998). Kari Palonen ja Hilkka Summa luokittelevat  politiikan 

retoriikan  eri  tyyppejä  teoksessaan  Pelkkää  retoriikkaa  (1996).  Voidaan  puhua  policy-,  polity-, 

politikointi- ja politisointiretoriikoista sen mukaan, mistä näkökulmista retoriikalla on merkitystä 
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politiikalle. Esittelen näitä käsitteitä tarkemmin työni menetelmäosuudessa.

Kirjoituksista  pyrin  löytämään  keskeisimmät  argumentit  ja  tutkimaan  asiasisällön  lisäksi  myös 

argumenttien  poliittisuutta  sekä  tapaa,  jolla  asiat  esitetään  ja  miten  mahdollisesti  pyritään 

vaikuttamaan lukijoihin. Puoluelehdissä asioista kirjoitetaan  värikkäämpään sävyyn ja rohkeammin 

kuin  perinteisissä  sanomalehdissä,  joten  uskon,  että  aineistoni  tarjoaa  paljon  arvioitavaa  tässä 

suhteessa. Tutkin myös nimitysten politiikkaa kirjoituksissa. Usein on mainittu unionin ajautuneen 

"perustuslailliseen kriisiin". Mitä tällaisilla sanavalinnoilla pyrittiin välittämään lukijoille ja oliko 

tilanne todellisuudessa näin vakava?

Yleisesti  ottaen  myös  virallisissa  yhteyksissä  on  ollut  huomattavaa  vaihtelua  sen  suhteen,  mitä 

termiä  käytetään  sopimusuudistukseen  viitattaessa.  Usein  puhutaan  joko  EU:n  uudesta 

perustuslaista,  perustuslakiehdotuksesta  tai  EU:n  uudistussopimuksesta.  Kiinnitän  huomiota 

kirjoituksissa  myös  siihen,  millä  nimityksillä  sopimusuudistusta  kutsutaan.  Nimivalinnat  eivät 

välttämättä ole kirjoittajaltaan poliittinen kannanotto suuntaan tai toiseen, mutta tässä tapauksessa 

asialla  on  kuitenkin  merkitystä,  sillä  sopimusuudistusta  on  vastustettu  myös  siihen  liitetyn 

perustuslaki-nimen  vuoksi.  Kari  Palosen  mukaan  argumentointi  on  aina  poliittista  ja  retorisilla 

rakenteilla  on  aina  poliittinen  ulottuvuutensa,  kun  retoriikka  on  sidoksissa  tiettyyn 

konfliktiasetelmaan (Palonen, 1987:55). 

On pohdittu, olisiko perustuslakiehdotus mahdollisesti saanut paremman vastaanoton, mikäli siitä 

olisi  käytetty  nimitystä  valtiosopimus  ja  onko perustuslaki-nimi  paras  valinta  kuvaamaan  uutta 

säädöskokoelmaa. Perustuslaki kuulostaa nimenä erittäin pysyvältä, ja se on mahdollisesti osaltaan 

vaikuttanut  ihmisten  suhtautumiseen  sopimusta  kohtaan.  Sopimusehdotuksen  toisesta  versiosta 

jätettiinkin perustuslaki-nimitys  kokonaan pois.  Toisaalta  taas  puhuminen pelkästään Lissabonin 

sopimuksesta ei kerro asiasta tietämättömälle yhtään mitään itse sopimuksen sisällöstä.

1.6. Aineisto

Aineistoni  koostuu  Nykypäivän,  Uutispäivä  Demarin,  Suomenmaan  ja  Kansan  Uutisten 

kirjoituksista. EU:n sopimusuudistuksen vaiheet ovat edenneet vuodesta 2002 syksyyn 2009 saakka, 

joten  tutkin  kirjoitusten  sisältöjä  koko  tältä  ajanjaksolta  kattavimman  käsityksen  saamiseksi 

sopimuksen etenemisestä. Uutispäivä Demarin aineiston sain käyttööni ottamalla yhteyttä lehden 
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toimitukseen, josta minulle lähetettiin aihettani käsittelevät pääkirjoitukset. Toisaalta koin pieneksi 

puutteeksi  sen,  että  Uutispäivä Demarin aineiston sain  vain tekstimuodossa,  joten mahdollisesti 

pääkirjoituksiin  liittyneet  kuvat  jäävät  tältä  osin  huomioimatta.  Nykypäivän,  Suomenmaan  ja 

Kansan  Uutisten  lehtiartikkelit  kokosin  näköisversioina  käymällä  sanomalehtiä  läpi  yliopiston 

kirjastossa. Nykypäivän artikkelit vuodesta 2006 alkaen sain koottua suoraan lehden verkkosivujen 

arkistosta. Olen pyrkinyt keräämään aineistoa tutkimuksen kannalta tarpeeksi laajasti. Vaikka osasta 

lehtiä on niiden tiheämmän julkaisuvälin vuoksi kertynyt enemmän kirjoituksia kuin toisista, pyrin 

käsittelemään  aineistoani  tasapuolisesti.  Uutispäivä  Demarista  olen  ottanut  aineistooni  mukaan 

pelkästään  pääkirjoituksia,  koska  jo  pelkästään  niitä  kertyi  53  kappaletta  vuosilta  2002-2009. 

Muista lehdistä olen sen sijaan koonnut pääkirjoitusten lisäksi  myös muita aihettani käsitteleviä 

artikkeleita, koska pelkästään pääkirjoituksia olisi kertynyt liian vähän. Yleisönosastokirjoituksia en 

ole ottanut mukaan aineistooni. Koko aineistoni laajuus on 219 lehtiartikkelia.

Kansan Uutiset on Vasemmistoliiton viikottain ilmestyvä puoluelehti.  Vuoteen 2009 saakka lehti 

ilmestyi  vielä  neljä  kertaa  viikossa.  Kansan  Uutiset  aloitti  ilmestymisensä  vuonna  1957,  kun 

Suomen kommunistisen puolueen äänenkannattaja Työkansan Sanomat yhdistettiin SKDL:n Vapaa 

Sana-lehteen.  Lehti  on  toiminut  elokuusta  2000  lähtien  virallisesti  Vasemmistoliiton 

kannattajalehtenä, kun vielä 1990-luvulla kyseessä oli niin kusuttu sitoutumaton vasemmistolehti. 

Kansan uutisten levikki on noin 8000 (Wikipedia: Kansan Uutiset, 2010). 

Nykypäivä on Kansallisen Kokoomuksen vuonna 1955 perustettu äänenkannattaja, joka ilmestyy 

kerran  viikossa.  Nykypäivän  levikki  on  noin  25000.  Nykypäivä  on  luonteeltaan  poliittinen 

viikkosanomalehti. Lehden omien mediatietojen mukaan lehden tehtävänä on uutisoida, analysoida 

ja taustoittaa hallituspuolueen tavoitteita ja päätöksentekoa sekä toimintaa puoluekentässä ja toimia 

lisäksi poliittisena keskustelufoorumina (Nykypäivä: Mediatiedot, 2010).

Uutispäivä  Demari  ilmoittaa  olevansa  erityisesti  politiikan  ja  työelämän  aiheisiin  paneutuva 

asiantuntija-  ja  vaikuttajalehti,  joka  perehtyy  yhteiskunnallisiin  kysymyksiin  ennen  kaikkea 

työntekijöiden  näkökulmasta.  Uutispäivä  Demarin  toimituspoliittisena  linjana  SDP:n  pää-

äänenkannattajana  on  seurata,  kommentoida,  taustoittaa  ja  kommentoida  politiikan  ja 

työmarkkinoiden ilmiöitä. Uutispäivä Demaria on julkaistu eri nimillä vuodesta 1895 lähtien, joten 

se on myös Suomen vanhin puoluelehti. Uutispäivä Demari ilmestyy viitenä päivänä viikossa ja sen 

levikki oli vuonna 2009 noin 15000 (Demari.fi: Tietoa lehdestä, 2010).
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Suomenmaa  on  keskustan  neljä  kertaa  viikossa  ilmestyvä  pää-äänenkannattaja.  Suomenmaan 

levikki on noin 10000. Sanomalehti on perustettu vuonna 1908 nimellä Maakansa. Lehden nimi 

vaihtui  Suomenmaaksi  vuonna  1965,  kun  Maalaisliitto  muutti  nimensä  Suomen  Keskustaksi. 

Suomenmaa-lehden omien verkkosivujen mukaan sen tehtävänä on seurata politiikan tapahtumia 

eduskunnassa ja hallituksessa,  mutta myös paikallistasolla ympäri  Suomea.  Suomenmaan kautta 

päättäjät  saavat  paremman  käsityksen  siitä,  mitä  maakunnissa  ajatellaan,  ja  tavalliset  lukijat 

puolestaan pysyvät perillä puolueen sisäisistä tapahtumista ja saavat tietoa puolueen näkemyksistä 

eri asioihin (Suomenmaa Verkkoapila: Pelisäännöt, 2010).
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2. PUOLUEET JA INTEGRAATIO

2.1. Puoluenäkökulma integraatioon

Euroopan  integraation  etenemisen  myötä  ja  EU:n  toimivallan  laajentuessa  entistä  enemmän 

politiikan eri  sektoreille,  on EU:sta tullut  uusi  toiminnan osa-alue myös puolueille.  Integraation 

tiivistyminen on muuttanut politiikan painopistettä ja vaikuttanut kansallisten instituutioiden arkeen 

sekä politiikan sisältöön ja muuttanut puolueiden toimintaympäristöä merkittävällä tavalla. Suomi 

liittyi  Euroopan  unionin  jäseneksi  vuonna  1995,  joten  tätä  ennen  puolueiden  ei  Suomessa 

integraatiota tarvinnut juurikaan ottaa toiminnassaan huomioon. Ennen 1990-lukua EY:n toimivalta 

oli  muutenkin kapea,  ja sen päätöksenteko tapahtui lähinnä hallitusten kokoontumisten pohjalta. 

Yhteinäisasiakirjan  (1986)  ja  Maastrichtin  sopimuksen  (1992)  myötä  unioni  sai  kuitenkin  lisää 

toimivaltaa  ja  päätöksentekoa  ylikansallistettiin,  joten  EU:n  merkitys  kasvoi  myös  puolueiden 

näkökulmasta (Raunio, 2000:43).

Puolueiden toimintakenttä on laajentunut kansalliselta tasolta  kansainväliselle  ja samalla  EU:ssa 

tehdyt  päätökset  on  koko  ajan  otettava  huomioon  myös  kotimaan  politiikassa,  kun  Suomea 

koskevista  asioista  päätetään  yhä  useammin  EU:ssa.  Kansalliset  hallitukset  ja  parlamentit  ovat 

edelleen  puolueiden  tärkeimmät  vaikutuskanavat,  mutta  myös  toiminta  Euroopan  parlamentin 

puolueryhmissä on kasvattanut rooliaan. Puolueiden vaikutusmahdollisuudet ovat myös parantuneet 

Euroopan parlamentin aseman vahvistumisen myötä. On myös huomioitava, että EU:n kokouksiin 

osallistuvat ministerit eivät ole pelkästään jäsenmaidensa edustajia vaan myös puoluepoliitikkoja 

(Raunio, 2008a:186).

Simon Hix ja Christopher Lord korostavat puolueiden ja puoluepoliitikkojen asemaa EU:ssa, vaikka 

ei  olekaan tyypillistä,  että  Euroopan unionia  tutkitaan puoluepolitiikan  näkökulmasta.  Poliittiset 

puolueet  ovat  tärkeässä  roolissa  Euroopan  integraatiossa  sekä  kansallisella  että  ylikansallisella 

tasolla.  Unionin  päättävien  elinten  poliittinen  johto  rekrytoidaan  edelleen  pääosin  puolueiden 

kautta. Useimmat komissaareista ovat kokeneita puoluepoliitikkoja kotimaissaan. Euroopan unionin 

neuvosto taasen kokoaan yhteen jäsenmaiden ministerit, ja siten kaikki puolueet, jotka ovat mukana 

hallituksessa  omassa  kotimaassaan,  ovat  automaattisesti  mukana  myös  EU:n  päätöksenteossa. 

Unionin poliittisen johdon toiminnan valvomisesta puolestaan vastaavat Euroopan parlamentti sekä 
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kansalliset  parlamentit.  Eurooppa-neuvostossa kokoontuvat valtioiden päämiehet edustavat omaa 

maataan, mutta nämä samat henkilöt toimivat yleensä myös puoluejohtajina. Useimmilla EU:ssa 

toimivilla poliitikoilla on oma vahva roolinsa siis myös kotimaan politiikassa. Näistä syistä uuden 

maan  hakiessa  EU-jäsenyyttä  myös  kyseisen  maan  puolueet  ja  poliittinen  järjestelmä  asetetaan 

tiukan tarkkailun alaiseksi (Hix & Lord, 1997:1-3).

Puoluepoliitikoiden  valikoitumisesta  unionin  johtotehtäviin  aiheutuu  kuitenkin  myös  tiettyjä 

ristiriitoja.  On  kyseenalaista,  millaisia  vaikutuksia  on  sillä,  että  puoluepoliitikot  eivät  päädy 

toimimaan EU:ssa varsinaisesti omasta tahdostaan vaan ennemmin olosuhteiden pakosta johtuen. 

Poliitikkojen päätyminen unionin päättäviin  elimiin ei  edellytä  mitään tiettyjä  saavutuksia EU:n 

poliittisella kentällä,  vaan on seurausta ainoastaan puolueiden kansallisesta menestyksestä.  Tästä 

johtuen EU:ssa on pääasiassa edustettuna vain valtavirtaan kuuluvien puolueiden näkemyksiä, ja 

näiden puolueiden on siten helpompi käyttää EU:ta omien tavoitteidensa ajamiseen. Vuodesta 1958 

lähtien kristillisdemokraatit, konservatiivit, liberaalit ja sosiaalidemokraatit ovat aina olleet mukana 

EU:n päätöksenteossa (Hix & Lord, 1997:4-5).

EU:n haasteena on saada kansalaismielipide integraatiota tukevaksi. Tässä tehtävässä puolueet ovat 

tärkeässä  roolissa  tarjoamalla  mahdollisuuden  integraatiokeskustelun  käymiseen  kansallisella 

tasolla. Etenkin suurimmat puolueet ovat kuitenkin pyrkineet varomaan liian selvää profiloitumista 

EU-myönteisiksi  tai  -kielteisiksi.  Vaalien  alla  EU-asioiden  käsittelyä  on  suorastaan  vältelty  ja 

puolueet ovat  pyrkineet pysyttelemään itselleen tutummissa ja helpommissa kotimaan politiikan 

aihepiireissä. Europarlamentti-vaaleista tehdyt tutkimukset ovat myös osoittaneet, että puolueiden 

vaalikampanjat ovat perustuneet pääosin kansallisiin eikä integraatioon liittyviin teemoihin (Mattila 

& Raunio, 2009:326). 

Integraation  merkitystä  puolueille  voidaan  mitata  esimerkiksi  EU-kysymyksiin  käytetyllä  ajalla 

sekä  integraation  johdosta  tapahtuneiden  organisatoristen  muutosten  perusteella.  Puolueet  ovat 

muun  muassa  perustaneet  uusia  koordinaatioelimiä  integraatiopolitiikan  valmistelua  varten. 

Riittävän integraatiopoliittisen asiantuntemuksen kartuttaminen on koettu suurimmaksi haasteeksi. 

Periaatteessa puolue-elinten toiminta on kuitenkin jatkunut entiseen tapaan. Kaikkia muutoksia ei 

voida  kuitenkaan  pitää  pelkästään  integraatiosta  johtuvina,  sillä  eurooppalainen  näkökulma  on 

vahvistunut  puolueiden  toiminnassa  myös  laaja-alaisemman  poliittisen  ja  taloudellisen 

globalisaation myötä (Raunio, 2000:51).
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Suomessakin viime vuosina tapahtunutta parlamentarismin vahvistumista voidaan osittain pitää EU-

jäsenyydestä johtuvana, vaikkakin pääministerin ja hallituksen aseman parantumisen syynä on ollut 

ennen  kaikkea  perustuslain  muuttaminen.  Suomen  poliittista  järjestelmää  on  ennen 

perustuslakiuudistusta  voitu  pitää  puoli-presidentiaalisena.  Perustuslain  mukaan  maamme  EU-

politiikkaa johtaa hallitus, ja presidentin toimivalta ulottuu lähinnä vain unionin perussopimusten 

tarkistamiseen  sekä  yhteisjohtajuuteen  ulko-  ja  turvallisuuspolitiikkaan  liittyvissä  kysymyksissä. 

EU-politiikan  koordinoimisen  lisäksi  pääministeri  on  nykyään  Suomen  ensisijainen  edustaja 

Euroopan unionin huippukokouksissa (Raunio, 2008a:196). Myös EU-jäsenyyden voidaan olettaa 

edistäneen vallan keskittymistä puolueiden johdolle ja parlamenttiryhmille. Tätä väitettä voidaan 

perustella sillä, että EU-yhteistyön kautta etenkin hallituksessa olevien puolueiden johtajat saavat 

käsiinsä paljon sellaista informaatiota, joka ei suoraan välity muille puolue-elimille. Eurooppa- ja 

ministerineuvostoissa tehdään myös väistämättä sellaisia nopeita päätöksiä, joista ei ole etukäteen 

ehditty keskustella puolueissa (Raunio, 2008a:195). 

Toisaalta  integraation  voidaan  arvioida  vahvistavan  myös  eduskuntaryhmien  asemaa,  sillä 

kansallisten  parlamenttien  vastuulla  on  hallitustensa  toimien  valvominen  EU:ssa.  Eduskunnan 

aktiivisuus  hallituksen  valvonnassa  EU-asioiden  tiimoilta  vaikuttaa  myös  puolueiden  sisäisiin 

valtasuhteisiin.  Puolueen johdon ja hallituksen aseman korostumista on voitu hillitä pakottamalla 

hallitus  säännölliseen  raportointiin  EU:hun  liittyvissä  asioissa.  Integraation  johdosta 

eduskuntaryhmien työmäärä on selvästi lisääntynyt ja puolueryhmissä on jouduttu pohtimaan uusia 

ratkaisuja  käsiteltävissä  olevien  EU-asioiden  hallitsemiseksi.  Suurimmat  puolueryhmät  ovat 

esimerkiksi  perustaneet  erityisiä  EU-jaostoja  tai  Eurooppa-poliittisia  työryhmiä  (Raunio, 

2008a:196). 

2.2. Integraation vaikutus puolueisiin

Yksi tärkeistä tutkimuskysymyksistä on myös se, miten puolueiden toiminnassa on saatu sovitettua 

yhteen  kansallinen  ja  EU-näkökulma.  Useimmat  puolueista  on  perustettu  jo  kauan  ennen 

integraation alkua, joten niiden ideologia pohjautuu kansallisiin eikä EU:hun liittyviin kysymyksiin 

(Raunio, 2000:43). Esimerkiksi keskusta-puolue on perustettu jo vuonna 1906. Puolueet ovat olleet 

siis  integraation  suhteen  sikäli  uudessa  tilanteessa,  että  EU-kysymysten  käsittelyyn  ei  ole  ollut 

mitään valmista toimintamallia. Puolueet ovat kuitenkin olleet varsin aktiivisia EU-kannanotoissaan 

ja pyrkineet samalla hahmottelemaan omia integraatiopoliittisia tavoitteitaan. 
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Puolueet  ovat  sopeutuneet  nopeasti  EU-jäsenyyteen,  vaikka  kysymys  Suomen  EU-jäsenyydestä 

saikin puolueet osittain jakautumaan mielipiteissään. Puolueiden oman arvion mukaan EU-jäsenyys 

ei  ole  kuitenkaan  muuttanut  niiden  ideologisia  peruslinjoja,  vaikkakin  esimerkiksi  SDP:n  uusi 

puolueohjelma  luotiin  vuonna  1999  pitkälti  EU-jäsenyydestä  seuranneiden  uusien  haasteiden 

innoittamana.  Kaiken  kaikkiaan  Suomen  puoluejärjestelmä  on  osoittautunut  varsin  joustavaksi 

integraatiohaasteen  edessä,  ja  puolueet  ovat  todistaneet  valmiutensa  vastata  uusiin  haasteisiin 

organisaatiotaan hajottamatta ja ilman suurempia vaalitappioita (Raunio, 2000:45, 49).

Euroopan  integraatio  on  osaltaan  vaikuttanut  puolueiden  ideologisten  profiilien 

samankaltaistumiseen ja myös puolueiden tavoitteiden lähentymiseen. Samankaltaista kehitystä on 

tapahtunut  Suomen  lisäksi  muissakin  EU:n  jäsenvaltioissa.  Talouspolitiikkojen 

yhdenmukaistumisen  lisäksi  puolueiden  ideologista  lähentymistä  voidaan  selittää  myös  uusilla 

kansainvälisillä  ja  ylikansallisilla  säädöksillä,  jotka  omalta  osaltaan  supistavat  kansallisten 

hallitusten toimintamahdollisuuksia. Yhteisten säädösten alaisuus vähentää  liikkumavaraa. Lisäksi 

hallituspuolueiden  on  toiminnassaan  otettava  huomioon  talous-  ja  rahaliiton  mukanaan  tuomat 

realiteetit (Raunio, 2000:46). 

Puolueiden  ideologista  samankaltaistumista  voidaan  pitää  myös  hallitusvastuun  tavoittelusta 

johtuvana.  Puolueet  ovat  joutuneet  tekemään  ideologisia  linjanmuutoksia  ollakseen 

hallituskelpoisia,  mutta  sen  seurauksena  on  samalla  kuitenkin  tapahtunut  etääntymistä  omista 

kannattajista. Esimerkiksi vihreät ja vasemmistoliitto ajautuivat vaikeaan tilanteeseen mennessään 

mukaan  Paavo  Lipposen  hallitukseen  vuonna  1995.  Puolueiden  oli  omaksuttava  nopeasti  EU-

myönteinen linja, vaikka vain muutamaa kuukautta aiemmin järjestetyssä EU-kansanäänestyksessä 

puolueiden sisällä vallitsi laaja erimielisyys EU-jäsenyydestä (Raunio, 2008a:189).

Steenbergenin ja Scottin mukaan puolueet, jotka hyötyvät Euroopan integraatiosta, pyrkivät myös 

korostamaan  sen  merkitystä.  Jos  nykyjärjestelmä  tukee  puolueen  toimintaa,  ei  puolueella  ole 

tarvetta  tavoitella  muutoksia.  Toisaalta  on  voitu  osoittaa  tutkimalla  esimerkiksi  puolueiden 

vaaliteemoja, että osa puolueista pyrkii vähättelemään integraation merkitystä ja välttelemään EU-

asioiden  käsittelyä.  Tämän  ilmiön  laajetessa  koskemaan  kaikkia  puolueita  on  vaarana,  että 

integraatio-kysymykset  jäävät  kokonaan  sivuun  vaalien  alla.  Steenbergenin  ja  Scottin  mukaan 

Euroopan integraatiota vähämerkityksisenä teemana pitävien puolueiden määrä on kuitenkin ollut 

pikemminkin laskussa kuin nousussa (Steenbergen & Scott, 2004:189).

14



2.3. Puolueiden integraatiokannat politiikan eri ulottuvuuksilla

Simon  Hix  nimeää  tärkeimmiksi  EU:n  poliittista  tilaa  kuvaaviksi  ulottuvuuksiksi 

vasemmisto/oikeisto- ja integraatio/itsenäisyys -jakolinjat. EU:n moniulotteiseen poliittiseen tilaan 

sopeutuminen  on  ongelmallista  puolueille,  sillä  niiden  ideologia  perustuu  vahvasti 

vasemmisto/oikeisto-ulottuvuuteen.  EU:n  moniulotteisuudesta  aiheutuu  hajaannusta  ennemmin 

puolueiden  sisällä  kuin  puolueiden  kesken,  ja  tästä  johtuen  etenkin  suuret  puolueet  edelleen 

määrittävät  itsensä  ennemmin  sosio-ekonomisin  perustein  kuin  integraatiokannan  mukaan  (Hix, 

1999:78-80).  Suuret  puolueet  eivät  myöskään  kilpaile  keskenään  EU-asioissa.  Hixin  ja  Lordin 

mukaan  enemmistö  sosialistisista  puolueista  vastusti  integraatiota  vielä  1970-luvulla,  kunnes 

niistäkin 1990-luvun aikana tuli yleisesti ottaen kohtalaisen integraatiomyönteisiä. Samalla myös 

sosialistiset  puolueet  lähenivät  oikean  laidan  puolueperheitä  EU-asioissa  ja  näiden  puolueiden 

välinen kilpailu keskittyi siten enää pelkästään vasemmisto/oikeisto-ulottuvuudelle (Hix & Lord, 

1997:49-50).

Gary  Marks  ja  Carole  J.  Wilson  ovat  tutkineet,  missä  määrin  puolueiden  suhtautuminen 

integraatiota kohtaan on politiikan perinteisiin jakolinjoihin ja  sisäpolitiikkaan sulautuvaa. Marksin 

ja  Wilsonin  mukaan  teoria  politiikan  jakolinjoista  antaa  hyvät  lähtökohdat  puolueiden 

integraatiokantojen tarkasteluun (Marks & Wilson, 2000:433-435). Myös Hooghe ym. tarkastelevat 

samaa kysymystä ja sitä,  voidaanko puolueiden sijoittumisesta  esimerkiksi  vasemmisto/oikeisto-

akselille  tai  muille  politiikan  ulottuvuuksille  tehdä  päätelmiä  niiden  suhtautumisesta  Euroopan 

integraatioon. Hooghe ym. pyrkivät selvittämään, mitkä konkreettiset tekijät yhdistävät puolueiden 

asennoitumista integraatioon ja kotimaan politiikan kiistakysymyksiin (Hooghe ym., 2004:120).

Moderni eurooppalainen puoluejärjestelmä perustuu valtioiden muodostamisesta, uskonnosta sekä 

sosiaalisista luokkaeroista kumpuaviin konflikteihin. Vaikkakin puolueiden ideologisilla juurilla on 

pitkä  historia  ja  perinteisten  sosiaalisten  luokkaerojen  ja  keskusta/periferia-jaottelun  merkitys 

äänestäjien käyttäytymiselle on vähentynyt, Marksin ja Wilsonin mukaan nämä tekijät kuitenkin 

edelleen  vaikuttavat  siihen,  miten  puolueet  reagoivat  uusiin  poliittisiin  kysymyksiin.  Voidaan 

olettaa, että uudet asiat omaksutaan ja niitä hyödynnetään jo olemassaolevien mallien perusteella. 

Näin  ollen  puolueen  suhtautumisen  integraatioon  voidaan  nähdä  johtuvan  sekä  puolueen 

ideologiasta  ja  maineesta  että  sen  sisäisistä  rajoitteista  ja  siteistä  äänestäjäkuntaan.  Politiikan 
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perinteiset jakolinjat ja puolueiden ideologiset sitoumukset muodostavat eräänlaiset puitteet sille, 

millaiseksi puolueen integraatiokanta muodostuu (Marks & Wilson, 2000:433-435).

Hooghe ym. korostavat,  että olisi  hyvä tehdä erottelu integraatioon liittyvien politiikan eri  osa-

alueiden,  kuten  ympäristö-,  alue-  ja  talouspolitiikan  välillä,  jotta  voidaan  tarkemmin  tutkia 

integraatiokysymysten sulautumista muihin politiikan jakolinjoihin (Hooghe ym., 2004:121). Myös 

Marksin ja Wilsonin mukaan puolueiden integraatiokantoja tutkittaessa kannattaa erottaa toisistaan 

ainakin  taloudellisen  ja  poliittisen  integraation  käsitteet.  Työvoiman,  tavaroiden  ja  palveluiden 

vapaa  liikkuminen  sekä  yhteisen  markkina-alueen  ja  valuutan  käyttöönotto  ovat  vauhdittaneet 

taloudellista  integraatiota.  Poliittisella  integraatiolla  puolestaan  viitataan  EU:n  ylikansallisten 

päätöksentekoelinten perustamiseen sekä niiden vallan kasvuun (Marks & Wilson, 2000:436).

Integraation  kaksinainen  luonne  on  aiheuttanut  jännitteitä  puolueiden  sisällä.  Esimerkiksi 

sosiaalidemokraattisille  puolueille  on ominaista,  että  taloudellisen integraation  pelätään  lisäävän 

epätasa-arvoisuutta ja työntekijöihin kohdistuvia paineita. Toisaalta poliittisen integraation nähdään 

tarjoavan  ainakin  osittaisen  ratkaisun  näihin  uhkakuviin,  kun  mahdollisuudet  markkinoiden 

yhteiseen  säätelyyn  EU:n  sisällä  paranevat.  Oikeistoon  sijoittuvilla  puolueilla  on  sen  sijaan 

päinvastaiset  näkemykset  integraatiosta.  Taloudelliseen  integraatioon  suhtaudutaan  myönteisesti, 

koska sen vaikutuksesta pääoman liikkumisen kustannukset eri maiden välillä ovat alentuneet ja 

kansalliset hallitukset ovat pakotettuja kilpailemaan pääoman houkuttelemisesta omaan maahansa. 

Taloudellisen  yhdentymisen  seuraukset  sosiaalipolitiikkaan  ja  verotukseen  koetaan  myös 

hyödyllisinä.  Vastaavasti  poliittinen integraatio nähdään uhkana sen lisätessä EU:n ylikansallisia 

säätelymahdollisuuksia  talouden  suhteen  itsenäisten  valtioiden  vaikutusmahdollisuuksien 

kustannuksella (Marks & Wilson, 2000:436-438, 447).

Uskonnon  perusteella  on  havaittu,  että  katolista  laitaa  edustavat  puolueet  ovat 

integraatiomyönteisempiä  kuin  vastaavasti  Pohjoismaiden  itsensä  protestanttisiksi  identifioivat 

kristilliset  puolueet.  Euroopan  integraatio,  niin  taloudellisessa  kuin  poliittisessakin  mielessä,  on 

katolisten puolueiden kannalta toivottava asia. Keskusta/periferia-jakolinja vaikuttaa myös osaltaan 

suuntaavan puolueiden suhtautumista integraatioon. Periferia-alueiden vähemmistöille on ominaista 

vastustaa hallinnon keskittämistä keskusvaltiolle ja kannattaa erilaisia vallan hajauttamisen muotoja 

(Marks & Wilson, 2000:438-439)

Marks  ja  Wilson  jakavat  periferia-alueiden  vähemmistöt  vielä  kahteen  ryhmään:  alueellisesti 

16



keskittyneisiin,  joita  ovat  esimerkiksi  baskit,  skotit  ja  katalonialaiset  sekä  alueellisesti 

hajaantuneisiin,  joita  edustavat  esimerkiksi  syrjäseutujen  maanviljelijät  tai  uskonnolliset 

fundamentalistivähemmistöt.  Alueellisesti  hajaantuneiden periferia-alueiden vähemmistöasukkaita 

edustavat puolueet vastustavat hallinnon keskittämistä riippumatta siitä, tapahtuuko se kansallisella 

vai Euroopan unionin tasolla.  Näiden puolueiden näkökulmasta integraatio johtaa päätöksenteon 

siirtymiseen entistäkin kauemmaksi paikallisten asukkaiden ulottuvilta. Alueellisesti keskittyneiden 

periferia-alueiden vähemmistöt sen sijaan kokevat, että integraation avulla on mahdollista edistää 

vallan  hajauttamista  keskusvaltiolta  takaisin  alueille.  EU  saatetaan  nähdä  myös 

vähemmistömyönteisempänä kuin  oma valtio,  sillä  EU:n  sisällä  vähemmistöt  ovat  yksi  muiden 

joukossa  perinteisen  enemmistö-vähemmistö  -vastakkainasettelun  sijaan.  Vastaavasti  itsensä 

kansallismielisiksi  tunnustavat  puolueet  ovat  integraatiovastaisia,  sillä  integraation  koetaan 

aliarvioivan  valtioiden  itsemääräämisoikeutta  sekä  hajaannuttavan  valtion  vaikutusvaltaa 

tarpeettomasti (Marks & Wilson, 2000:438-439).

Myös  kotimaan  puolueita  voidaan  luokitella  sen  perusteella,  ovatko  ne  kansainvälisesti 

suuntautuneita  vai  ennemmin  kansallisia  arvoja  painottavia.  Kansainvälisesti  suuntautuneet  ja 

asutuskeskuksissa  hyvin  pärjäävät  puolueet  ovat  osoittautuneet  melko  sopeutumiskykyisiksi 

integraation  suhteen,  vaikka  näidenkään  puolueiden  suhtautuminen  integraatioon  ei  ole  täysin 

varauksetonta.  Kansallismielisemmät  puolueet,  joiden  joukkoon  voidaan  laskea  Suomessa 

esimerkiksi  keskusta,  kristillisdemokraatit  ja  perussuomalaiset,  ovat  kohdanneet  enemmän 

vaikeuksia kansainvälisen toimintalinjan omaksumisessa (Raunio, 2000:48). 

2.3.1. Integraatiokannat puolueperheittäin

Tiettyyn  puolueperheeseen  kuuluminen  vaikuttaa  heijastelevan  puolueiden  integraatiokantoja. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että saman puolueperheen puolueilla on enemmän yhteistä keskenään 

kuin saman valtion eri puolueilla. Jos haluaa perehtyä yksittäisen puolueen näkemyksiin Euroopan 

integraatiosta, on aiheellista tutustua myös kyseisen puolueen historiaan ja ideologiseen perustaan 

(Marks  &  Wilson,  2000:441,  459).  Puolueiden  EU-kannoista  muodostuvaa  asetelmaa  kuvataan 

usein  unionin  puoluepoliittiseksi  hevosenkengäksi  (Raunio,  2008a:191).  Äärioikeistoon  ja 

äärivasemmistoon sijoittuvat  puolueet  ovat  yleensä EU-kriittisiä,  kun taas  poliittisen keskustaan 

sijoittuvilla  puolueilla,  mukaan  lukien  sosiaalidemokraatit,  kristillisdemokraatit,  liberaalit  ja 

konservatiivit, suhtautuminen Euroopan unionia kohtaan on myönteisempää. Euroopan integraation 
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kannatus vähenee asteittain siirryttäessä kauemmaksi poliittisesta keskustasta vasemmisto/oikeisto-

akselilla (Hooghe ym., 2004:122). Tutkimuksessani mukana olevien puolueiden, eli kokoomuksen, 

SDP:n, keskustan ja vasemmistoliiton suhteen tämä pätee, mutta suoraviivaisten yleistysten teko on 

kuitenkin vaikeaa, eivätkä puolueiden EU-kannat ole pysyneet muuttumattomina jäsenyysvuosien 

kuluessa.

Sosiaalidemokraattiset  puolueet  vaikuttavat  olevan  muihin  puolueisiin  verrattuna  keskenään 

yhtenäisimpiä  suhtautumisessa  Euroopan  integraatioon.  Kuitenkin  myös  sosiaalidemokraattisen 

puolueperheen  sisällä  on  esiintynyt  vaihtelua  tässä  suhteessa.  Esimerkiksi  1980-luvun  aikana 

Pohjoismaiden  ja  Iso-Britannian  puolueet  olivat  huomattavan  EU-skeptisiä,  kun  taas  Etelä-

Euroopan  sosiaalidemokraatit  ovat  yleisesti  ottaen  olleet  EU-myönteisiä  (Marks  &  Wilson, 

2000:442).  Sosiaalidemokraattien  suhtautuminen  integraatioon  on  kuitenkin  muuttunut 

myönteisempään  suuntaan,  kun  on  havaittu  mahdollisuudet  markkinoiden  säätelyyn.  Tästä 

huolimatta  esimerkiksi  Tanskan,  Saksan  ja  Ruotsin  sosiaalidemokraattisissa  puolueissa  on  yhä 

edelleen  myös  EU-kriittisempiä  ryhmittymiä.  Hooghe  ym.  mukaan  integraatio  herättää 

sosiaalidemokraateissa  kahdensuuntaisia  mielipiteitä.  Toisaalta  integraation  ja  sitä  seuraavan 

kansainvälisten  markkinoiden  kilpailun  tiivistymisen  koetaan  uhkaavan  sosiaalidemokraattisia 

arvoja  ja  kansallisen  tason  saavutuksia  hyvinvointivaltion  suhteen.  Mutta  toisaalta  poliittisen 

integraation  uskotaan  kuitenkin  parantavan  mahdollisuuksia  huolehtia  koko  Euroopan  tasolla 

sosiaalidemokraattisten  arvojen  mukaisesti  niin  työllisyydestä,  ympäristöstä  kuin  alueellisesta 

yhtenäisyydestäkin (Hooghe ym., 2004:129-130). 

Liberaalipuolueet  ovat  suurista  puolueperheistä  ideologisesti  hajanaisimpia.  Vaikka 

liberaalipuolueiden  välillä  on  paljon  eroja,  niitä  yhdistää  kuitenkin  poliittisten  ja  taloudellisten 

vapauksien  kannatus.  Marks  ja  Wilson  jakavat  liberaalipuolueet  vielä  kolmeen  eri  ryhmään: 

liberaali-radikaalit,  liberaali-konservatiivit  sekä  agraari-  ja  keskustapuolueet.  Liberaali-radikaalit 

kannattavat demokraattisten oikeuksien laajaa tulkintaa sekä vasemmalle kallistuneita näkemyksiä 

taloudesta. Esimerkkinä liberaali-radikaalista puolueesta Marks ja Wilson mainitsevat tanskalaisen 

Danish Radicale Venstre -puolueen, joka tukee valtion laajaa puuttumista talouteen sosiaalisen tasa-

arvon edistämiseksi.  Liberaali-konservatiivit  puolestaan suuntautuvat aatemaailmaltaan enemmän 

oikealle ja kannattavat laajoja taloudellisia vapauksia. Esimerkiksi Belgian liberaalipuolueilla on 

ollut hyvin konservatiivinen ja valtion minimiroolia talouden suhteen kannattava puolueohjelma. 

Agraari-  ja  keskustapuolueet  muodostavat  omalaatuisimman  ryhmittymän  liberaalipuolueiden 

joukossa.  Agraari-  ja  keskustapuolueiden  juuret  ja  arvomaailma  perustuvat  maatalouden  ja 
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maaseudun  tukemiseen,  ja  niillä  on  pitkät  perinteet  etenkin  Pohjoismaissa  (Marks  &  Wilson, 

2000:448-449).

Vaikka  liberaali-radikaalit  ja  liberaali-konservatiivit  edustavat  vasemmisto-oikeisto  -akselin  eri 

laitoja,  molemmat  ryhmittymät  kannattavat  kuitenkin  integraatiota,  vaikkakin  hieman eri  syistä. 

Liberaali-radikaalit  vastustavat  jyrkästi  nationalismia  ja  pyrkivät  minimoimaan  valtion  rajoista 

yksilölle aiheutuvia rajoitteita. Toisaalta liberaali-radikaalit kannattavat päätöksenteon hajauttamista 

ja  ovat  kriittisiä  EU:n  demokratiavajeen  ja  liiallisen  byrokratisoitumisen  suhteen.  Liberaali-

konservatiivit  puolestaan  ovat  vahvasti  taloudellisen  integraation  ja  vapaiden  markkinoiden 

kannalla, mutta vastustavat liian pitkälle menevää poliittista integraatiota ja sosiaalidemokraattien 

ajatuksia säädellystä kapitalismista. Agraari- ja keskustapuolueilla on sen sijaan kielteisempi kanta 

integraatioon ja erityisesti päätöksenteon keskittämiseen (Marks & Wilson, 2000:448-449).

Myös Hix ja Lord ovat tehneet samansuuntaisia havaintoja liberaalipuolueista. Liberaali-radikaalit 

uskovat, että Euroopan integraation etenemisen myötä voidaan saavuttaa kansalaisille laajemmat 

sosiaaliset  ja  poliittiset  vapaudet.  Liberaali-konservatiivit  pitävät  integraatiota  parhaana  keinona 

vapaiden  markkinoiden  kehittämiselle.  Agraaripuolueiden  suhtautuminen  integraatioon  on  sen 

sijaan  pitkälti  riippuvaista  yhteisestä  maatalouspolitiikasta.  Mikäli  maataloustukijärjestelmään 

tehtäisiin radikaaleja leikkauksia, menettäisi EU myös agraaripuolueiden tuen. Liberaalipuolueiden 

kannattajat  ovat  Hixin  ja  Lordin  mukaan  jopa  kristillisdemokraatteja  integraatiomyönteisempiä. 

Tosin  tämä  ei  päde  kaikkien  liberaalipuolueiden  tapauksessa.  Esimerkiksi  Kreikan  ja  Espanjan 

liberaali-radikaalit  suhtautuvat  selkeästi  kielteisemmin  integraatioon  kuin  Italian  ja  Saksan 

vastaavat  puolueet.  Tästä  huolimatta  kaikki  liberaalipuolueet  olivat  Maastrichtin  sopimuksen 

ratifioimisen kannalla.(Hix & Lord, 1997:32-33).

Kristillisdemokraattisilla puolueilla on ollut vahva rooli EU:ssa integraation alkuvaiheista lähtien. 

Jokaisessa Euroopan hiili- ja teräsyhteisöön vuonna 1952 sekä Euroopan talousyhteisöön vuonna 

1958  liittyneessä  valtiossa  on  ollut  kristillisdemokraattinen  puolue  valta-asemassa. 

Kristillisdemokraatit  sijoittuvat  oikeisto-vasemmisto -akselilla  ennemmin oikeaan laitaan ja ovat 

aatteiltaan  lähellä  ei-katolisten  maiden  konservatiivisia  puolueita.  Kristillisdemokraattisten 

puolueiden  tuki  integraatiolle  perustuu  niin  ylikansallisen  kirkon  myötä  koettuun 

yhteenkuuluvuuden  tunteeseen  kuin  myös  käytännön  sanelemiin  syihin.  Kristillisdemokraatit 

kannattavat  taloudellista  integraatiota,  mutta  haluavat  kuitenkin  hillitä  kapitalismin  ei-toivottuja 

seurauksia  tukemalla  erilaisia  yleistä  hyvinvointia  edistäviä  sosiaaliohjelmia. 
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Kristillisdemokraattiset  puolueet  voidaan vielä  jakaa  kahteen omaan ryhmäänsä sen perusteella, 

onko kyseessä protestanttinen vai katolinen valtio.  EU:n laajentumisen myötä Pohjois- ja Etelä-

Eurooppaan  myös  kristillisdemokraattinen  puolueperhe  on  muuttunut  keskenään  entistä 

hajanaisemmaksi, eikä se näin ollen muodosta enää niin yhtenäistä ryhmää EU:n sisällä  (Marks & 

Wilson, 2000:451-454).

Hixin  ja  Lordin  mukaan  niissä  maissa,  jotka  ovat  olleet  uskonpuhdistuksen  aikana  vahvimmin 

Rooman  kirkon  alaisuudessa,  kristillisdemokraatit  on  hallitsevin  oikeistopuolueryhmittymä. 

Tällaisia maita ovat esimerkiksi Saksa ja Benelux-maat. Sen sijaan niissä maissa, jotka ovat olleet 

itsenäisempiä  katolisesta  kirkosta,  kuten  Ranska  ja  Pohjoismaat,  on  konservatiiveilla  enemmän 

valtaa  kuin  kristillisdemokraateilla.  Poikkeuksia  tästä  ovat  Espanja,  Portugali  ja  Italia,  joissa 

kristillisdemokraattiset  perinteet  oikeistossa  ovat  heikentyneet  1970-luvulta  lähtien,  ja  tilalle  on 

tullut  maallisemmin  tai  nationalistisemmin  suuntautuneita  puolueita.  Kristillisdemokraattien 

kannattajat  vaikuttavat  olevan  selkeän  integraatiomyönteisiä  kaikissa  EU-maissa  (Hix  &  Lord, 

1997:29-30).

Konservatiivisessa  puolueperheessä  yhdistyvät  niin  uusliberalistiset  kuin  kansallismieliset 

näkemykset.  Kansallismielisyys  on  voimakkainta  äärioikeistolaisissa  puolueissa,  kuten  Ranskan 

kansallisessa rintamassa (Front National) ja Itävallan vapauspuolueessa (FPÖ), jotka ovat erityisen 

EU-vastaisia,  mutta  kansallismielisyyttä  esiintyy  vaihtelevissa  määrin  myös 

konservatiivipuolueiden  joukossa.  Esimerkiksi  Irlannin Fianna  Fáil  ja  Ranskan RPR ovat  olleet 

selvästi  kansallismielisesti  suuntautuneita.  Sen  sijaan  Pohjoismaiden  konservatiivipuolueet 

määrittelevät  itsensä  ennemmin  vasemmisto/oikeisto-jakolinjan  kuin  kansallismielisyyden 

perusteella.  Uusliberalististen  ja  kansallismielisten  konservatiivien  mielipiteet  eroavat  toisistaan 

etenkin, kun taloudellinen integraatio on ristiriidassa kansallisesta valta-asemasta kiinnipitämisen 

kanssa.  Esimerkiksi  talous-  ja  rahaliitto  EMU:un  liittyminen  jakoi  mielipiteitä 

konservatiivipuolueiden kesken.  Uusliberalistiset  konservatiivit  olivat  EMU:n kannalla,  kun taas 

kansallismielisten  koservatiivien  näkemys  oli,  että  valtioiden  tulisi  itse  saada  päättää  omasta 

rahapolitiikastaan (Marks & Wilson, 2000:457).

Uusliberalististen  konservatiivipuolueiden,  kuten  esimerkiksi  Ruotsin  maltillisen  kokoomuksen 

(Moderata Samlingspartiet)  tai Iso-Britannian konservatiivipuolueen (British Conservative Party) 

näkökulmasta poliittisen integraation sijaan tulisi keskittyä taloudelliseen yhdentymiseen, vaikkakin 

myös  ylikansallista  poliittista  valvontaa  tarvitaan  jossain  määrin,  jotta  voidaan tarpeen  mukaan 
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rajoittaa  monopolien  muodostumista  ja  valvoa  sopimusten  noudattamista.  Esimerkiksi 

konservatiivipuoluetta  edustanut  entinen  pääministeri  Margaret  Thatcher  myöntyi  hyväksymään 

määräenemmistöpäätöksen  uutena  päätöksentekomenetelmänä  Euroopan  unionin  neuvostossa 

huolimatta  sen  kansallista  itsemääräämisoikeutta  heikentävästä  vaikutuksesta,  jotta  yksittäiset 

valtiot  eivät  voisi  veto-oikeudellaan  estää  yhteismarkkinoiden  avaamista.  Kansallismieliset 

konservatiivit sen sijaan eivät pidä poliittisen integraation lisäämistä ja valtioiden suvereniteetin 

vähentämistä minkään syiden nojalla perusteltuna (Marks & Wilson, 2000:454-455).

Hix ja Lord tarkastelevat myös vihreiden sekä äärioikeiston ja -vasemmiston integraatiokantoja. 

Vihreiden näkökulmasta integraatio parantaa mahdollisuuksia tehokkaampaan ympäristönsuojeluun 

Euroopan  tasolla,  mutta  toisaalta  vihreät  näkevät  EU:n  demokratiavajeen  vakavana  ongelmana. 

Useimmat  vihreistä  puolueista  vastustivat  tai  eivät  ottaneet  ollenkaan  kantaa  Maastrichtin 

sopimukseen.  Itävallan, Suomen ja Ruotsin vihreät puolueet vastustivat maiden EU-jäsenyyksiä. 

Äärivasemmistoon  sijoittuvat  puolueet  ovat  olleet  lähes  yksimielisesti  integraatiota  vastaan. 

Äärivasemmiston  kannattajien  mielipiteet  EU:sta  kuitenkin  vaihtelevat  laidasta  laitaan.  Myös 

äärikeistopuolueet  ovat  selkeän  integraatiovastaisia,  ja  kaikki  äärioikeistolaisiksi  luokiteltavat 

puolueet vastustivat Maastrichtin sopimuksen ratifioimista. Itävallan ja Ruotsin äärioikeistopuolueet 

myös kampanjoivat näkyvästi maiden EU:hun liittymistä vastaan (Hix & Lord, 1997:38-42).

2.3.2. Vasemmisto-oikeisto -ulottuvuus

Puoluejärjestelmämme  tärkeimpänä  jakolinjana  voidaan  edelleen  pitää  vasemmisto/oikeisto-

ulottuvuutta,  mutta  myös  Eurooppa-poliittiset  kysymykset  ovat  tulleet  entistä  tärkeämmiksi 

hallitusta muodostettaessa. Suhtautumista Euroopan integraatioon ja globalisaatioon voidaan pitää 

Suomen  puoluejärjestelmän  toiseksi  tärkeimpänä  vedenjakajana.  Yhtenä  syynä  tähän  voidaan 

arvioida  olevan,  että  EU-asiat  vaikuttavat  jakavan  valitsijakuntaa  samaan  tapaan  kuin 

keskusta/periferia–ulottuvuuskin.  EU-jäsenyydellä  ja  samalla  myös  integraatiolla  ja 

kansainvälistymisellä  on  ollut  enemmän  kannatusta  asutuskeskuksissa  asuvien 

korkeamminkoulutettujen ihmisten parissa,  kun taas vähemmän koulutettujen ja asutuskeskusten 

ulkopuolella  asuvien  ihmisten  suhtautuminen  integraatioon  on  ollut  varauksellisempaa  ja 

kriittisempää.  Tämän  jakolinjan  merkitys  saattaa  tulevaisuudessa  korostua  entisestään  (Raunio, 

2008a:190).
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Tutkimalla  Euroopan  integraatioon  liittyvien  kysymysten  sijoittumista  suhteessa  puolueita 

perinteisesti  ohjaaviin  jakolinjoihin  on  pyritty  selvittämään  muun  muassa  sitä,  voidaanko 

puolueiden  vasemmisto/oikeisto-suuntautuneisuudesta  päätellä  niiden  EU-kantoja.  Hooghen  ym. 

mukaan politiikan perinteisin jakolinja on edelleen vasemmisto/oikeisto-ulottuvuus ja siihen liittyen 

hyvinvointivaltiokysymykset sekä puolueiden asennoituminen valtion rooliin talouden sääntelyssä. 

Myös  ajankohtaisemmat  kysymykset  liittyen  esimerkiksi  ympäristöön  ja  kulttuuriin  aiheuttavat 

uusia  jakolinjoja,  ja  tämän  perusteella  puolueita  voidaan jakaa  vastakkaisiin  ryhmiin.  Joissakin 

maissa nämä uudet jakolinjat ovat nousseet politiikassa yhtä tärkeiksi kuin vasemmisto/oikeisto-

jakolinja.  Tutkijoiden  esiinnostama  kysymys  on,  mitkä  ovat  todelliset  yhteydet  puolueiden 

suhtautumisessa  Euroopan  integraatioon  ja  kotimaan  politiikan  jakolinjoihin  (Hooghe  ym., 

2004:120). 

Puolueiden  varovaisuus  EU-asioiden  käsittelyssä  ja  omien  kantojensa  julkituomisessa  on  yksi 

osoitus  siitä,  etteivät  Euroopan  integraatiosta  kumpuavat  kysymykset  sulaudu  täysin 

ongelmattomasti  olemassaoleviin  kansallisiin  politiikan  ulottuvuuksiin.  Hooghen  ja  Marksin 

esittämän  mallin  mukaan  vasemmisto/oikeisto–vastakkainasettelu  vaikuttaa  EU-kantojen 

muodostumiseen  vain  tiettyjen  politiikan  osa-alueiden  kohdalla.  Esimerkiksi  sosiaalidemokraatit 

kannattavat  Euroopan  integraatiota  etenkin  sosiaali-,  työttömyys-,  yhdentymis-  ja 

ympäristöpolitiikan osalta (Hooghe ym., 2004:126).

Euroopan unionin on sanottu olevan poliittiseen keskustaan kuuluvien puolueiden tuote, ja tämän 

voidaan  nähdä  edelleen  vaikuttavan  puolueiden  nykyisiin  EU-kantoihin.  Euroopan  unionin 

perustivat valtavirtapuolueet: kristillisdemokraatit, liberaalit, sosiaalidemokraatit ja konservatiivit, 

ja näiden puolueiden valta-asema on säilynyt nykyhetkeen saaakka. Vasemmisto/oikeisto–akselin 

ääripäihin sijoittuvien puolueiden EU-kriittisyyden voidaan arvioida johtuvan osittain myös siitä, 

että  kyseiset  puolueet  vastustavat  EU:n  perustamisen  taustalla  ollutta  ideologiaa,  vaikkakin  eri 

syistä (Hooghe ym., 2004:125). Suomessa etenkin vasemmistoliiton EU-kriittisyyttä selittää EU:n 

kokeminen liian markkinavetoiseksi eliittiprojektiksi, jossa ei huomioida laajemmin kansalaisten ja 

ympäristön  tarpeita  (Raunio,  2000:48).  Euroopan  integraation  vastustus  on  hyvin  vakiintunutta 

äärivasemmistossa,  koska  integraation  koetaan  uhkaavan vasemmistolaisia  arvoja  (Hooghe ym., 

2004:128).
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2.3.3. GAL/TAN -akseli

Hooghe ym. nostavat esiin myös uuden politiikan ulottuvuuden perinteisen vasemmisto/oikeisto-

jakolinjan  rinnalle.  Viime  vuosikymmeninä  esimerkiksi  ympäristöön,  kestävään  kehitykseen, 

maahanmuuttoon, kansalliseen yhtenäisyyteen ja kulttuuriin sekä elämäntapoihin liittyvät teemat 

ovat politisoituneet entisestään, ja ne linkittyvät myös vahvasti Euroopan unioniin esimerkiksi EU:n 

maahanmuutto- ja ympäristöpolitiikan osalta. Hooghen ym. mukaan näistä kysymyksistä kehittynyt 

uusi  politiikan  ulottuvuus  muodostuu  GAL/TAN-akselille  (green/alternative/libertarian  vs. 

traditional/authoritarian/nationalism) (Hooghe ym., 2004:131). 

GAL/TAN-jakoa  voidaan  pitää  perinteistä  vasemmisto/oikeisto-ulottuvuutta  monipuolisempana 

hahmotustapana, sillä kyseiselle akselille voidaan luokitella monia eri aiheita. Maiden välillä on 

yksilöllisiä eroja, mitkä GAL/TAN-akselille sijoittuvat kysymykset painottuvat eniten poliittisessa 

keskustelussa. On kuitenkin mahdollista hahmottaa peruskaava, jonka mukaan GAL/TAN-jakolinja 

toteutuu.  Länsi-Euroopassa  on  todettu  kyseisen  jakolinjan  menevän  hyvin  yksiin 

vasemmisto/oikeisto-ulottuvuuden kanssa (Marks ym., 2006:157). Puolueiden sijoittumisesta tälle 

akselille  voidaan  tehdä  myös  päätelmiä  niiden  suhtautumisesta  EU:hun.  On  kuitenkin  otettava 

huomioon, että esimerkiksi Itä- ja Länsi-Euroopan välillä on eroja siinä, miten puolueet sijoittuvat 

GAL/TAN-akselille.  Hooghen  ym.  tutkimusten  perusteella  on  voitu  osoittaa,  että  GAL/TAN-

akselista  voidaan  tehdä  tarkempia  ennusteita  puolueiden  EU-kannoista  kuin  pelkästään  muita 

politiikan jakolinjoja tarkastelemalla (Raunio, 2006:3). 

Yleisesti  ottaen  voidaan todeta,  että  lähemmäksi  TAN-laitaa  sijoittuvat  äärioikeisto  ja  oikeisto-

populistiset puolueet sekä konservatiivit ovat lähes poikkeuksetta kriittisempiä EU:ta kohtaan kuin 

GAL-puolueet.  TAN-puolueet  pyrkivät  toiminnallaan  tukemaan  kansallista  yhtenäisyyttä,  jota 

Euroopan  integraation  koetaan  uhkaavan.  Siirtolaisvastaisuus  on  lisääntynyt  etenkin  EU:n 

itälaajentumisen myötä ja johtanut myös siihen,  että nämä puolueet kyseenalaistavat periaatteen 

ihmisten  vapaasta  liikkumisesta  EU:n  sisällä.  Suurin  Euroopan  integraatiosta  muodostuva  uhka 

TAN-puolueille  on  kuitenkin  kansallisen  suvereniteetin  vähentyminen  EU:n  valtaoikeuksien 

laajenemisen  myötä.  GAL-puolueiden  näkökulmasta  EU  on  ongelmallinen  muun  muassa 

demokratian  kannalta,  mutta  toisaalta  EU:n  nähdään  myös  tarjoavan  paremmat  mahdollisuudet 

esimerkiksi laajempaan ympäristönsuojeluun. Etenkin vihreitä arvoja kannattavat puolueet tukevat 

Euroopan  integraatiota  voidaakseen  paremmin  ajaa  yhteistä  ympäristöpolitiikkaa.  Tämä  koskee 

etenkin esimerkiksi  Suomen,  Saksan ja  Ranskan vihreitä  puolueita.  Ne vihreät  puolueet,  joiden 
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toiminnassa  myös  äärivasemmiston  näkemykset  ovat  vahvoilla,  ovat  puolestaan  kriittisempiä 

integraation suhteen (Hooghe ym., 2004:131-138).
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3. SUOMEN PUOLUEET JA EU

Poliittinen  keskustelu  Suomen  EU-jäsenyydestä  käytiin  vuosina  1991  ja  1992.  Ulkopolitiikan 

näkökulmasta jäsenyyden perusteltiin olevan johdonmukaista jatkoa sille yhdentymiskehitykselle, 

johon  Suomi  oli  osallistunut  jo  vuodesta  1961  alkaen.  Tuolloin  Suomesta  tuli  Euroopan 

vapaakauppajärjestön EFTA:n liitännäisjäsen. Poliittisten päättäjien kanta Suomen EU-jäsenyyteen 

kehittyi hyvin nopeasti Neuvostoliiton hajoamisen myötä. Vielä vuonna 1990 lähes kaikki politiikan 

vaikuttajat pitivät jäsenyyttä vaikeana ja kaukana tulevaisuudessa häämöttävänä mahdollisuutena. 

Tilanne  kuitenkin  muuttui  vuonna  1991,  kun  ETA-sopimusta  alettiin  pitää  riittämättömänä  ja 

jäsenyyttä  realistisena  vaihtoehtona.  Oma  vaikutuksensa  oli  myös  sillä,  että  Ruotsi  jätti  oman 

jäsenyyshakemuksena heinäkuussa 1991. Suomen liittymissopimus allekirjoitettiin kesäkuussa 1994 

(Kemppinen, 2002:46-48). 

Selkeä  enemmistö  poliittisesta  eliitistä  kannatti  vahvasti  Suomen  liittymistä  EU:n  jäseneksi. 

Jäsenyydellä  oli  myös  SDP:n,  kokoomuksen  ja  keskustan  tuki,  joten  puoluejärjestelmämme 

keskeisimmät  puolueet  myötävaikuttivat  osaltaan  myönteisen  liittymispäätöksen  syntymiseen. 

Yleisesti ottaen voidaan todeta kaikkien puolueidemme sopeutuneen melko hyvin EU-jäsenyydestä 

seuranneisiin  muutoksiin,  vaikkakin  jäsenyyskysymyksestä  aiheutui  vakaviakin  jakolinjoja 

puolueiden  sisällä.  Suomalaisten  puolueiden  EU-kannat  vaikuttavat  menevät  hyvin  yksiin 

eurooppalaisten  puolueperheiden  näkemysten  kanssa.  Puolueiden  integraatiokantojen  voidaan 

olettaa pysyvän suhteellisen samansuuntaisina jatkossakin (Raunio, 2008b). Seuraavaksi esittelen 

yksityiskohtaisemmin tutkimuksessani mukana olevien puolueiden integraatiokantoja.

3.1. SDP:n, keskustan, kokoomuksen ja vasemmistoliiton 
integraatiokannat

SDP ilmoittaa verkkosivuillaan kannattavansa lämpimästi eurooppalaista yhteistyötä sekä vahvaa ja 

demokraattista  Euroopan  unionia  (SDP EU:ssa,  2010).  SDP korostaa  Euroopan  yhdentymisen 

tärkeyttä työllisyyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin mahdollistajana. SDP kannattaa EU:n toimivallan 

lisäämistä  sosiaali-  ja  ympäristökysymyksissä,  kun  taas  maatalouspolitiikassa  SDP  haluaisi 

vähentää  EU:n  kontrollia.  SDP:n  Eurooppa-politiikka  heijastelee  muiden  eurooppalaisten 

sosiaalidemokraattien näkemyksiä.  Puolueen suhtautumista  EU:ta  kohtaan on ohjannut puolueen 
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johdon ja etenkin entisen pääministerin Paavo Lipposen tuki integraatiolle. Puolueen kannattajista 

75% tuki Suomen EU-jäsenyyttä (Raunio, 2000:47).

SDP  linjaa  tavoitteekseen  EU:ssa  yhteisen  työllisyyssopimuksen  luomisen.  Työntekijöiden 

oikeudenmukainen kohtelu onkin yksi SDP:lle läheisimmistä teemoista EU:ssa. SDP pitää tärkeänä 

työntekijöiden  sosiaalisten  oikeuksien  puolustamista  vastustamalla  muun  muassa  ylipitkiä 

työviikkoja  ja  epäoikeudenmukaisia  työehtosopimuksia.  Kilpailukykyisyyttä  ei  pidä  edistää 

työntekijöiden  etuja  polkemalla.  SDP:n  kanta  EU:n  talouspolitiikkaan  on,  että  säätelemättömät 

rahoitusmarkkinat on sidottava selviin säännöksiin. EU:ta koskevien tavoitteidensa joukossa SDP 

mainitsee  myös  ilmastonmuutoksen  torjunnan  ja  aktiivisen  toiminnan  kansainvälisissä 

ilmastoneuvotteluissa (Sosialidemokraatit: Tavoitteemme, 2010).

Vuoden  2004  Eurovaaliohjelmassaan  SDP  nostaa  pääteemakseen  hyvinvointiyhteiskunnasta 

kiinnipitämisen. SDP:n mukaan EU:ssa tulee huolehtia siitä, ettei jäsenmaiden välinen verokilpailu 

pääse vaarantamaan yhteisin varoin toteutettuja sosiaalipalveluita.  Oikeiston menestys  merkitsisi 

SDP:n  näkökulmasta   markkinavoimien  ja  pääoman  vallan  kasvua,  huonompia  työehtoja 

työntekijöille sekä heikkeneviä julkisia palveluita.  SDP korostaa, että EU:n tulevassa perustuslaissa 

on huolehdittava kansalaisille  tärkeiden julkisten palveluiden säilymisestä  edelleen kansallisessa 

päätöksenteossa. SDP tukee EU:n uutta perustuslaillista sopimusta. Tavoitteena ei kuitenkaan ole 

liittovaltion  muodostaminen,  vaan  EU:n  toiminnan  selkeyttäminen  ja  tehostaminen  sekä 

päätöksenteon avoimuuden parantaminen (SDP:n Eurovaaliohjelma, 2004).

Keskusta on suurista puolueista ideologisesti vahvimmin sitoutunut kansallisvaltioaatteeseen, kuten 

muutkin Euroopan agraaripuolueet. Keskustan kannatus on painottunut pääasiassa maaseudulle ja 

maakuntiin, ja perinteisesti puolueessa on korostettu vahvasti kansallisia arvoja. Puolueen virallinen 

linja on kuitenkin EU:ta kannattava (Raunio, 2000:48). Keskustan näkökulmasta unionin tulee olla 

itsenäisten jäsenmaiden yhteenlittymä, jonka politiikka nauttii kansalaisten luottamusta. Keskusta 

kuvailee EU:ta Suomelle tärkeimmäksi kansainväliseksi viiteryhmäksi. Keskusta luonnehtii itseään 

verkkosivuillaan  aktiiviseksi  yhteisten  asioiden  hoitajaksi  myös  kotimaan  rajojen  ulkopuolella. 

Puolue  arvioi  myös  pyrkineensä  parhaansa  mukaan  lievittämään  EU:sta  aiheutuneita 

sopeutumisvaikeuksia  (Keskusta.fi:  Me keskusta-puolueena,  2010).  Pääministeri  Matti  Vanhanen 

linjaa Joensuussa keskustan puoluekokouksessa 13.6.2008 pitämässään puheessaan, että Suomella 

on paremmat mahdollisuudet huolehtia omista eduistaan ja intresseistään EU:n jäsenenä kuin EU:n 

ulkopuolella. EU-maana Suomi saa äänensä paremmin kuuluviin myös kansainvälisessa politiikassa 
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(Keskusta.fi: Vanhasen avauspuhe puoluekokouksessa, 2008).

EU:n  yhteinen  maatalouspolitiikka  on  muodostunut  keskustalle  suurimmaksi  haasteeksi  EU-

jäsenyydessä. Ennen Suomen liittymistä EU:n jäseneksi, keskusta vaati päättäväisesti kotimaisen 

maataloustuotannon  suojaamista  kansainväliseltä  kilpailulta.  EU-jäsenyyden  myötä  keskusta  on 

kuitenkin  omaksunut  linjan,  jossa  korostetaan  kansainvälisen  tason  aktiivisuutta  kotimaisen 

maataloustuotannon  toimintaedellytysten  turvaamiseksi  (Paloheimo,  2008:47).  Keskustan  EU-

kannanottoihin  vaikuttaa  suuressa  määrin  myös  maanviljelijöiden,  metsänomistajien  ja 

maaseutuyrittäjien etujärjestö MTK, joka suhtautuu integraatioon kriittisesti. 

Keskusta ilmoittaa vuoden 2006 vaaliohjelmassaan yhdeksi seuraavan vaalikauden tavoitteistaan 

perustuslaillisen  sopimuksen  solmun  avaamisen.  Keskustan  mukaan  tehokkaampaan  ja 

demokraattisempaan  päätöksentekoon  tähtäävä  uudistus  on  saatava  mahdollisimman  nopeasti 

eteenpäin,  jotta  voidaan  kohentaa  laajentuvan  unionin  toimintakapasiteettia  ja  globaalia 

kilpailukykyä.  Keskustassa  korostetaan,  että  ihmisoikeuksien,  demokratian  ja  sosiaalisen 

yhteisöllisyyden  tavoitteista  ei  pidä  tinkiä  taloudellisista  tai  poliittisista  syistä,  vaan  rakentaa 

kestävämpää Eurooppaa näiden arvojen pohjalta. Keskusta myös kritisoi etenkin maanviljelijöihin 

ja yrittäjiin EU:n taholta kohdistuvaa tarpeetonta ja järjenvastaista byrokratiaa. Keskustan mielestä 

EU:n tulisi keskittyä suuriin yhteisiin kysymyksiin, kuten turvallisuuteen ja talouteen, mutta jättää 

jäsenmaille  omaa liikkumatilaa  kansalliset  erityispiirteet  huomioonottaen.  Keskusta  pitää  yhtenä 

tärkeimmistä  tavoitteistaan  Suomen  kansallisten  etujen  määrätietoista  puolustamista  EU:ssa 

(Keskustan vaaliohjelma, 2006).

Kokoomuksen suhtautuminen EU:hun on ollut näistä neljästä puolueesta kaikista myönteisintä. Tätä 

selittää pitkälti integraation markkinahenkinen luonne ja kokoomuksessa onkin korostettu erityisesti 

talous- ja rahaliiton merkitystä. Enemmistö puoluetta lähellä olevista etujärjestöistä sekä puolueen 

kannattajista on myös tukenut Suomen tiiviimpää sitoutumista länteen. Kokoomus kannatti Suomen 

liittymistä  Euroopan unioniin jo vuonna 1991. 87% kokoomuksen kannattajista  äänesti  Suomen 

EU-jäsenyyden  puolesta  (Raunio,  2000:48).  Kokoomus  arvioi  vuonna  2006  puolueen 

hyväksymässä periaateohjelmassa, että Suomen on oltava vahva ja aloitteellinen toimija Euroopan 

unionissa.  Kokoomuksen  mukaan  EU:n  toiminnan  tulisi  kuitenkin  rajoittua  vain  sellaisiin  osa-

alueisiin, joissa eurooppalainen yhteistyö on kansallista toimintaa tehokkaampaa. Kokoomus nostaa 

EU:n keskeisimmiksi tavoitteiksi eurooppalaisen työn, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistämisen 

(Kokoomuksen periaateohjelma, 2006).
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Kokoomus  tukee  taloudellisen  integraation  kehittämistä  edelleen.  Kokoomuksen  vuoden  2004 

eurovaalijulistuksessa  todetaan,  että  vahva  talous  on  paras  turva  hyvinvointiyhteiskunnalle. 

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta kehittyy parhaiten kilpailukykyisessä Euroopassa, jossa talous 

kasvaa ja työpaikat lisääntyvät. Sisämarkkinoiden tehostamisella vahvistetaan edellytyksiä kehittää 

entistä kilpailukykyisempää Eurooppaa. Kokoomuksen mukaan EU ei saa olla pelkästään valtioiden 

yhteenlittymä, vaan sen tulee olla ennen kaikkea kansalaisten yhteisö, jonka toimintaan kansalaiset 

myös kokevat voivansa vaikuttaa. Kokoomus pitää vahvaa kansalaisyhteiskuntaa tärkeänä tukena 

EU:lle  ja  korostaa,  että  EU:n  päätöksenteon  on  läheisyysperiaatteen  mukaisesti  tapahduttava 

avoimesti mahdollisimman lähellä kansalaisia (Kokoomuksen vaaliohjelma, 2004).

Vuonna  2001  laaditussa  kokoomuksen  EU-tulevaisuuskannanotossa  ilmaistaan  selkeästi,  että 

sekavaa  ja  monimutkaista  sopimusjärjestelmää  tulisi  yksinkertaistaa  ja  koota  unionin 

toimintaperiaatteet  yhdeksi  selväksi  perussopimukseksi.  Kokoomus  ei  kuitenkaan  tue  EU:n 

kehittämistä liittovaltioksi, jossa EU:n perustuslaista päättäisivät unionin omat lainsäädäntövaltaa 

käyttävät toimielimet,  vaan jatkossakin EU:n perussopimusten mutoksista tulee sopia itsenäisten 

jäsenvaltioiden  välisillä  sopimuksilla  (Kokoomuksen  EU-tulevaisuuskannanotto,  2001).  Vuoden 

2009 eurovaaliohjelmassa nostetaan vielä Lissabonin sopimus erityisesti esiin ja todetaan, että sen 

voimaansaattaminen ja tehokas täytäntöönpano on kokoomuksen ja koko Suomen välitön tavoite 

(Kokoomuksen vaaliohjelma, 2009).

Vasemmistoliiton linja integraatiota kohtaan alkoi muuttua vähitellen myönteisemmäksi Suomen 

EU-jäsenyyden  myötä.  Enemmistö  puolueen  kannattajista  vastusti  Suomen  EU-jäsenyyttä,  ja 

lopulta  puolue  ei  sisäisestä  hajaannuksestaan  johtuen  virallisesti  ottanut  ollenkaan  kantaa 

jäsenyyskysymykseen.  EU-keskustelun  käyminen  on  ylipäätään  ollut  helpompaa  keskusta-

oikeistolle  kuin  vasemmistolle.  Vasemmistoliiton  jouduttua  oppositioon  vuonna  2003,  EU-

kriittisyys  on  kuitenkin  alkanut  uudestaan  vahvistua  puolueen  sisällä.  Vasemmistoliitto  arvioi 

vuonna 2007 hyväksytyssä periaateohjelmassaan, että oikeiston johtama unioni on uusliberaalilla 

politiikallaan  keskittynyt  avaamaan  markkinoita,  alentamaan  veroja,  vähentämään  säätelyä  ja 

valtiontukia  sekä  lisäämään työmarkkinajoustoja,  eikä  tällä  tavalla  voida  saavuttaa  kansalaisten 

luottamusta.  Vasemmistoliitto haluaa EU:n toiminnan tukevan pohjoismaisen solidaarisuusmallin 

mukaisen yhteiskunnan kehittämistä (Vasemmistoliiton periaateohjelma, 2007). 

Vuonna 2003 laaditussa Tulevaisuuden sosiaalinen Eurooppa -ohjelmassa vasemmistoliitto nostaa 
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tavoitteekseen Euroopan unionin,  joka pystyy turvaamaan jäsenmaiden mahdollisuuden rakentaa 

vapauteen,  demokratiaan,  tasa-arvoon  ja  kestävään  kehitykseen  perustuvaa  hyvinvointivaltiota. 

Vasemmistoliitto  korostaa,  ettei  kaikille  yhteisiä  julkisia  palveluita  saa  alistaa  markkinoille. 

Kansainvälisen kaupan ja investointien vapauttaminen on antanut ylikansallisille yrityksille liikaa 

valtaa  ja  mahdollisuuden  painostaa  kansallisen  tason  päättäjiä.  Seurauksena  on  ollut 

hyvinvointivaltion  kustannuksella  tapahtuva  kilpailu  sijoittajien  suosiosta.  Vasemmistoliiton 

näkökulmasta EU:n tulisi asettaa selkeät  rajat markkinoiden ylivallalle, eikä toimia niiden ehdoilla. 

Vasemmistoliitto  korostaa  sosiaalisesti  kestävän  talouskasvun  merkitystä  (Vasemmistoliiton 

Tulevaisuuden sosiaalinen Eurooppa -ohjelma, 2003).

Vasemmistoliiton  linjana  on  myös,  että  EU:n  perussopimusten  uudistamisesta  tulisi  järjestää 

neuvoantava kansanäänestys. Myös muissa merkittävissä käännekohdissa olisi varmistettava, että 

päätöksillä on kansan tuki. Vasemmistoliitto lisäisi Euroopan parlamentin valtaa, jotta kansalaisten 

olisi mahdollista vaikuttaa suoremmin EU:n toimintaan. Kansalaisilla tulisi olla nykyistä paremmat 

mahdollisuudet  seurata,  missä  päätökset  tehdään  ja  kuka  niistä  on  vastuussa  EU:n 

demokraattisuuden ja avoimuuden takaamiseksi (Vasemmistoliiton vaaliohjelma, 2004).

Vuonna  2007  tehdyn  vaalitutkimuksen  tulokset  ovat  osoittaneet,  että  puolueiden  kannattajien 

kansainvälistä  toimintaa  koskevat  mielipiteet  poikkeavat  toisistaan  enemmän  kuin  puolueiden 

periaateohjelmien linjaukset.  Äänestäjät,  jotka ovat pitäneet Suomen EU-jäsenyyttä  myönteisenä 

asiana, kannattivat useimmiten kokoomusta, RKP:ta tai SDP:tä. Ne, jotka kokivat EU-jäsenyyden 

kielteisenä,  olivat  yleensä  perussuomalaisten,  kristillisdemokraattien  ja  vasemmistoliiton 

kannattajia.  Keskustan, kokoomuksen ja SDP:n kannattajien enemmistölle oli tyypillistä, että he 

pitivät Suomen kansallisten etujen ajamistä tärkeänä Euroopan unionissa (Paloheimo, 2008:48).

3.2. Mitkä tekijät vaikuttavat puolueiden suhtautumiseen integraatiota 
kohtaan?

Puolueiden EU-kannat ovat tutkimusten mukaan muotoutuneet kansallisten ja ulkoisten, kansalliset 

rajat  ylittävien  tekijöiden  vaikutuksesta.  Tärkeimpinä  selittävinä  tekijöinä  puolueiden 

integraatiokannoille  voidaan  pitää  puolueiden  ideologiaa,  yleistä  kansalaismielipidettä, 

puoluejohdon näkemyksiä sekä sitä, onko kyseessä hallitus- vai oppositiopuolue. Myös puolueiden 

poikkikansallisen  yhteistyön  merkitys  on  korostunut  entisestään  yhtenä  integraatioasenteisiin 
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vaikuttavana tekijänä. Lisäksi ajankohtaiset tapahtumat maailmalla vaikuttavat osaltaan puolueiden 

asennoitumiseen  integraatiota  kohtaan.  Suomen  tapauksessa  esimerkkinä  tällaisesta  tilanteesta 

voidaan mainita välien kiristyminen Venäjän ja Nato-maiden välillä. Joillekin puolueille muodostuu 

näiden  tekijöiden  vaikutuksesta  negatiivinen  EU-kanta,  kun  taas  toisilla  puolueilla  sama  tekijä 

saattaa myötävaikuttaa positiivisen kannan kehittymiseen.  Tapio Raunio on tutkinut suomalaisia 

puolueita lähestyen aihetta näiden kuuden vaikuttavan tekijän näkökulmasta artikkelissaan "Finnish 

Parties Adjust to European Integration" (Raunio, 1999:140-143).

Euroopan  integraatio  nähdään  usein  ensisijaisesti  talouden  näkökulmasta  markkinavetoisena 

prosessina,  joten  puolueen  EU-kannan muodostumiseen  vaikuttaa  suurelta  osin  sen  ideologinen 

suhtautuminen  talouden  kehitykseen.  Tästä  johtuen  esimerkiksi  vasemmistopuolueiden  on  ollut 

vaikea tukea omien arvojensa vastaista integraatioprosessia. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

vasemmistopuolueet vastustaisivat välttämättä integraatiota itsessään, vaan ainoastaan puolueiden 

väliset näkemykset eroavat toisistaan siinä, tulisiko integraatiossa painottaa ennemmin kansalaisten 

ja ympäristön tarpeita markkinoiden sijaan (Raunio, 1999:140).

Hallitus/oppositio-asetelma  muokkaa  myös  puolueiden  integraationäkemyksiä.  Puolueiden 

ensisijainen  tavoite  on  yleensä  päästä  mukaan  hallitukseen,  koska  se  tarjoaa  paremmat 

vaikutusmahdollisuudet kuin oppositiossa oleminen. Sen vuoksi puolueiden toiminta yleensä onkin 

hallitusyhteistyökykyisyyteen  tähtäävää,  ja  puolueiden  on  oltava  valmiita  myönnytyksiin  ja 

kompromissien tekoon voidakseen toimia yhdessä. Niiden puolueiden, jotka tavallisesti menestyvät 

hyvin vaaleissa  ja  ovat  mukana hallituksessa,  on todettu  noudattavan myönteisempää EU-linjaa 

kuin  oppositiopuolueiden,  ja  sen  vuoksi  esimerkiksi  liian  radikaalin  kannan  ottaminen  EU:ta 

kohtaan saattaisi  estää kyseiseltä  puolueelta  pääsyn hallitukseen (Raunio,  2000:47).  Hallituksen 

ulkopuolelle jääminen ja heikko vaalimenestys selittävät kuitenkin tiettyjen puolueiden EU-kantoja 

vain  osittain.  Puolueiden  EU-kantojen  voidaan  arvioida  muodostuvan  sen  perusteella,  mikä  on 

puolueen sen hetkisen oman edun mukaista. Näin ollen EU-kannat hahmottuvat pitkälti puolueiden 

strategisten  tavoitteiden  kautta,  joissa  yhdistyvät  niin  vaalimenestyksen  kuin  hallitusyhteistyön 

tavoittelu, mutta myös puolueen pyrkimys ylläpitää sisäistä yhtenäisyyttään (Steenbergen & Scott, 

2004:166). 

Poliittinen järjestelmä vaikuttaa omalta osaltaan siihen, miten puolueet suhtautuvat integraatioon ja 

miten niiden on integraatio toiminnassaan otettava huomioon. Suomen polittiinen järjestelmä on 

perustuslakiuudistusten  myötä  muuttunut  entistä  parlamentaristisempaan  suuntaan  ja  sen 
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seurauksena hallituksen ja eduskunnan välinen rajaviiva on korostunut entisestään. Laajapohjaiset 

enemmistöhallitukset  myös  vähentävät  vaihtoehtopolitiikan  esiintymistodennäköisyyttä  (Raunio, 

2000:47). 

Puoluejohdon  mielipiteellä  on  myös  vaikutusta  koko  puolueen  viralliseen  linjaan  EU-asioissa. 

Puolueiden  Eurooppa-ohjelmien  laadinnasta  vastaavat  erityiset  työryhmät,  mutta  myös 

puoluehallitus  ja  puheenjohtaja  käyttävät  vaikutusvaltaansa  EU-kysymyksissä.  Esimerkiksi 

keskustan  silloinen  puheenjohtaja  ja  pääministeri  Esko  Aho  uhkasi  erota  virastaan,  mikäli 

puoluekokous vastustaisi Suomen EU-jäsenyyttä. Myös SDP:n Paavo Lipposen ja kokoomuksen 

Sauli  Niinistön  aktiivisuus  EU-kysymyksissä  on  vaikuttanut  siihen,  missä  määrin  EU-asioita 

painotetaan ja niitä  pidetään tärkeinä puolueen sisällä.  Puolueen puheenjohtajan näkemysten on 

huomattu  vaikuttavan  myös  suuressa  määrin  äänestäjien  kantojen  muotoutumiseen.  Monet 

äänestäjät  saattavat kokea,  etteivät välttämättä itse ymmärrä tarpeeksi EU:n toiminnasta ja siksi 

luottavat puolueen linjaan. Toisaalta puolueen on otettava aina huomioon myös yleinen mielipide ja 

potentiaaliset äänestäjät. Monilla puolueilla on lisäksi vahvoja siteitä eri etujärjestöihin, joiden etu 

on myös huomioitava päätöksiä tehtäessä (Raunio, 1999:141).

3.3. Suomalaiset puolueet verrattuna muihin jäsenmaihin

Miten  puolueet  eroavat  toisistaan  jäsenmaiden  välillä?  Vertailtaessa  puolueiden  EU-kantoja  eri 

maiden  kesken  ovat  tutkimukset  osoittaneet  ideologian  määrittävän  suhtautumista  EU:hun 

kansallisuutta enemmän. Yksittäisen puolueen integraatiolinja selittyy siis todennäköisemmin sen 

ideologian  kuin  puolueen  jäsenmaan  perusteella.  EU:ta  vastustavista  puolueista  enemmistö  on 

nationalistisia,  ulkomaalaisvastaisia  oikeistopuolueita  tai  integraation  markkinavetoisuutta 

vastustavia  kommunistisia  tai  vasemmistolaisia  puolueita.  Poliittiseen  keskustaan  sijoittuvat 

puolueet sen sijaan ovat lähes poikkeuksetta EU-myönteisiä. Suomalaisten puolueiden EU-kannat 

vaikuttavat  tämän  perusteella  olevan  samansuuntaisia  eurooppalaisten  puolueperheiden  kanssa 

(Raunio, 2008a:190-191). 

Ruotsissa  ja  Tanskassa  puolueita  voidaan  pitää  tutkimusten  perusteella  sitoutuneempina 

äänestäjiensä  mielipiteisiin.  Tämä  on  tullut  ilmi  muun  muassa  siinä,  että  Suomessa  poliittiset 

päättäjät ovat olleet muita maita haluttomampia järjestämään kansanäänestyksiä EU:hun liittyvistä 

asioista (Raunio, 2007:13). Suomen ja Ruotsin europarlamentaarikkojen näkemyksiä siitä, kenelle 
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tulisi  antaa  eniten  valtaa  kansallisessa  EU-päätöksenteossa  on  vertailtu  vuonna  2002  tehdyssä 

tutkimuksessa.  Molempien  maiden  europarlamentaarikot  pitivät  eduskuntaa  tärkeimpänä,  mutta 

mielipiteet  äänestäjien  roolin  tärkeydestä  erosivat  jyrkästi  maiden  välillä.  Suomen  edustajat 

sijoittivat äänestäjät tärkeysjärjestyksessä vasta kahdeksanneksi, kun Ruotsin edustajat puolestaan 

pitivät äänestäjiä yhtä tärkeinä kuin hallitusta. Tutkimuksesta tulee hyvin esiin myös Suomen ja 

Ruotsin  europarlamentaarikoiden  huomattavasti  toisistaan  poikkeavat  näkemykset  omasta 

asemastaan.  Ruotsalaiset  europarlamentaarikot kokevat ennemmin edustavansa äänestäjiään,  kun 

taas suomalaiset europarlamentaarikot antavat toiminnassaan enemmän painoarvoa poliittisen eliitin 

mielipiteille (Raunio 2005:387).

Toisaalta  kansainvälisessä  vertailussa  on  käynyt  ilmi,  että  Suomessa  eduskunta  on  ollut  varsin 

aktiivisessa  roolissa  EU-politiikassa.  Verrattaessa  eri  kansallisten  parlamenttien  kykyä  valvoa 

hallituksiaan  EU-asioissa,  eduskunta  on  sijoittunut  jäsenmaiden  kärkiryhmään,  johon  Suomen 

lisäksi  kuuluu  mukaan  esimerkiksi  Tanska.  Suomessa  eduskunnan  järjestelmän  vahvuutena  on 

erikoisvaliokuntien toimelias osallistuminen Eurooppa-asioiden käsittelyyn, jonka johdosta kaikilla 

kansanedustajilla on hyvät vaikutusmahdollisuudet suhteessa hallitukseen (Raunio, 2008:196).

3.4. Mistä suomalaisten puolueiden EU-myönteisyys johtuu?

Suomea on pidetty sen unioniin liittymisestä lähtien EU:n mallioppilaana. Maan poliittinen eliitti on 

halunnut pitää Suomen mukana integraation syvenemisessä ja vahvistaa Suomen mainetta hyvänä 

yhteistyökumppanina. Integraation kannatusta onkin perusteltu sillä, että voimakas ja tehokkaasti 

toimiva EU on paras tapa suojella pienempien jäsenvaltioiden etuja ja oikeuksia. On arvioitu, että 

vain  integraatiossa  mukana oleminen takaa  Suomelle  mahdollisuuden  vaikuttaa  ja  olla  mukana 

päätöksenteossa,  jolla  joka  tapauksessa  olisi  vaikutusta  kansalliseen  politiikkaan.  Siten  vahvaa 

Euroopan unionia on pidetty myös takeena turvallisuudesta pienelle valtiolle (Raunio & Wiberg, 

2000:15). 

Kansan  parissa  suhtautuminen  integraatioon  on  ollut  selvästi  epäilevämpää  kuin  poliittisessa 

johdossa, ja vain pieni enemmistö kansasta oli Suomen EU-jäsenyyden kannalla. Eurobarometri-

tutkimuksista  selviää,  että  Suomessa  EU:n  kannatus  on  jopa  vähäisempää,  mitä  koko  EU:ssa 

keskimäärin.  Erityisesti  maaseudulla  suhtautuminen  EU:hun  on  paikoin  jopa  vihamielistä  EU:n 

maatalouspolitiikan  aiheuttamista  seurauksista  johtuen  (Raunio,  2005:384).  Tätä  taustaa  vasten 
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onkin  yllättävää,  ettei  kansalaisten  tyytymättömyys  EU:ta  kohtaan  ilmene  juuri  millään  tavalla 

puolueiden ja maan poliittisen johdon toiminnassa. Tapio Raunio on tutkinut syitä siihen,  miksi 

Suomesta  puuttuvat  EU:hun  kielteisesti  suhtautuvat  puolueet,  vaikka  niiden  toiminnalle  olisi 

otollinen  maaperä.  Suurimpina  vaikuttavina  tekijöinä  voidaan  pitää  konsensushakuista  sekä 

korporatistista poliittista kulttuuria ja poliittista järjestelmää.

Suomessa  Euroopan  unionin  vastustus  on  jäänyt  jäseneksi  liittymiseen  jälkeen  koko  ajan 

vähäisemmäksi  ja  nekin  puolueet,  jotka  aikanaan  vastustivat  Suomen  EU-jäsenyyttä  ovat 

muuttaneet  suhtautumistaan  myönteisempään suuntaan.  Tätä  kehityskulkua  voidaan pitää  melko 

poikkeuksellisena  verrattuna  muihin  maihin.  Toisaalta  myöskään  liittovaltio  ei  saa  kannatusta 

puolueiden  taholta  ja  puolueet  mielellään  painottavatkin,  että  EU on ennen  kaikkea  itsenäisten 

valtioiden  muodostama  liitto.  Ainoastaan  vihreiden  linjauksia  on  voitu  pitää  jossain  määrin 

federalistisina. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa EU-kysymykset ovat johtaneet kokonaan uusien 

EU-kriittisten  puolueiden  perustamiseen,  ja  näille  puolueille  on  muodostunut  oma 

kannattajakuntansa. Ruotsissa ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue tukevat maansa eroa EU:sta 

(Raunio, 2007:2). Suomessa perussuomalaiset on ollut käytännössä ainoa puolue, joka on selvästi 

tuonut  esiin  oman  kielteisen  kantansa  EU:ta  kohtaan,  ja  siten  pyrkinyt  keräämään  EU:ta 

vastustavien  kansalaisten  kannatuksen.  Tosin  perussuomalaisetkaan  eivät  tavoittele  Suomen 

eroamista  EU:sta.  Muut  EU:ta  vastustaneet  puolueet  ovat  jääneet  kannatukseltaan  selvästi 

marginaaliin.

Suomen  EU-politiikkaa  luonnehditaan  usein  vakaaksi  ja  pitkäjänteiseksi.  Hallituspuolueiden 

vaihtuessakaan  Suomen  EU-linjassa  ei  ole  tapahtunut  merkittäviä  suunnanmuutoksia.  Tähän on 

osaltaan  vaikuttanut  kansallinen  EU-asioiden  koordinaatiojärjestelmämme,  jossa  laajan 

konsensuksen  tavoittelu  yhdistyy  kansallisen  edun  määrittämiseen  ja  puolustamiseen.  Myös 

oppositiopuolueet  on  saatu  mukaan  kantamaan  osavastuuta  maan  EU-politiikasta  pyrkimällä 

varmistamaan  koko  eduskunnan  vaikutusmahdollisuudet  suhteessa  hallitukseen  EU-asioissa. 

Hallituksen  lakiesitysten  yhteiskunnallinen  hyväksyttävyys  ja  yhteisen  linjan  jatkuvuus pyritään 

aina  takaamaan  ottamalla  myös  eri  etujärjestöjen  ja  asiantuntijoiden  näkemykset  huomioon  jo 

etukäteen. Kansallisen yksimielisyyden rakentamisen voidaan arvioida osaltaan myös helpottavan 

hallituspuolueiden työskentelyä, koska myös opposition voidaan luottaa sitoutuneen maan yhteiseen 

EU-linjaan.  Hallituksen  ei  tarvitse  myöskään  pelätä,  että  eduskunta  muuttaisi  mieltään  kesken 

asioiden valmistelun. Toisaalta tällä on demokratian kannalta myös haittapuolensa, jos oppositio 

vastaan  hallitus  –asetelma  ja  julkinen  keskustelu  häviävät  EU-asioita  käsiteltäessä  (Raunio, 
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2008a:194). 

Keskivertoäänestäjään  verrattuna  puolueiden  suhtautuminen  EU:ta  kohtaan  on  selkeästi 

positiivisempaa.  Vuonna 2004 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen tehdyssä kyselyssä ihmisiä 

pyydettiin arvioimaan sekä itseään että puolueita integraatio-myönteisyyttä mittaavan kysymyksen 

perusteella.  Tulokset  osoittivat,  että  vastaajat  pitivät  kokoomusta  integraatioon  myönteisimmin 

suhtautuvana  puolueena,  SDP:n  ja  RKP:n  seuratessa  perässä.  Mielenkiintoista  on,  että  kaikki 

puolueet, lukuunottamatta perussuomalaisia ja vasemmistoliittoa, sijoittuivat keskivertoäänestäjää 

korkeammalle  EU-myönteisyydessä.  Monet  äänestäjät  kokevat  suomalaiset  puolueet  liian  EU-

myönteisiksi,  ja  tästä  johtuen  etenkin  EU-kriittisisten  kansalaisten  on  vaikea  löytää  sopivaa 

puoluetta, jota äänestää. Suomen EU-politiikan valmistelukoneisto nykyisellään sekä laajapohjaiset 

enemmistöhallitukset  edistävät  puolueiden  integraatiokantojen  yhdenmukaistumista,  joten 

vaihtoehtoisen EU-politiikan esiintulo on muodostunut haastavaksi (Raunio, 2008a:192-194).

Vasemmistoliitossa ja vihreissä oli suuria sisäisiä erimielisyyksiä Suomen EU-jäsenyydestä, mutta 

molemmat puolueet kuitenkin muuttivat kantojaan voidaakseen toimia yhteisymmärryksessä Paavo 

Lipposen  hallituksessa,  joka  päättäväisesti  vei  Suomea  syvemmälle  Euroopan  unioniin. 

Vasemmistoliitossa EU on edelleenkin herättänyt kriittistä keskustelua, mutta puolue on kuitenkin 

pysynyt EU-myönteisellä linjallaan.  Keskusta jäi  oppositioon vuodesta 1995 vuoteen 2003, jona 

aikana puolueen EU-linja muuttui selvästi kriittisempään suuntaan, ja keskusta päätyi esimerkiksi 

vastustamaan  Suomen  EMU-jäsenyyttä.  Samalla  puolue  pyrki  kuitenkin  säilyttämään  itsestään 

kuvan  uskottavana  tulevaisuuden  hallituskumppanina,  ja  sitoutui  kunnioittamaan  eduskunnan 

kantaa, mikäli Suomen EMU-jäsenyys hyväksyttäisiin eduskunnassa (Raunio, 2000:47).

Suomessa periaatteessa mitkä tahansa hallitusmuodostelmat ovat mahdollisia ennen vaaleja, koska 

puolueiden  välillä  ei  ole  mitään  niin  suuria  mielipide-eroja,  jotka  estäisivät  hallitusyhteistyön. 

Vuodesta 1995 vuoteen 2003 Suomea hallitsi Paavo Lipposen niin kutsuttu sateenkaarihallitus, joka 

toi  yhteen  sosialidemokraatit,  kokoomuksen,  vasemmistoliiton,  RKP:n  ja  vihreät.  Keskustan 

jäämistä  tämän  hallitusmuodostelman  ulkopuolelle  voidaan  pitää  ainakin  osittain  puolueen 

kannattajakunnan  EU-kriittisyydestä  johtuvana  (Raunio,  2007:12).  Toisinaan  puolueet  myös 

toimivat äänestäjien toiveiden vastaisesti ollakseen hallituskelpoisia, eivätkä puolueen kannat mene 

aina  yksiin  äänestäjien  mielipiteiden  kanssa.  Esimerkiksi  enemmistö  keskustan  kannattajista 

vastusti  Suomen  EU-jäsenyyttä,  kun  taas  puolue  oli  jäsenyyden  kannalla.  Keskusta  on  ollut 

yllättävänkin  myötämielinen  EU:n  suhteen  ottaen  huomioon,  miten  vahvasti  maataloudesta 
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toimeentulonsa saavat keskustan kannattajat ovat EU:ta vastustaneet ja miten suuria vaikutuksia 

EU:n maatalouspolitiikalla on Suomessa ollut.  Tästä johtuen keskustan on arvioitu menettäneen 

EU-kriittisimpiä kannattajiaan perussuomalaisille. 

Huolimatta laajasta puoluepoliittisesta konsensuksesta integraation suhteen,  on EU-kysymyksistä 

aiheutunut  vakaviakin  ristiriitoja  puolueiden  sisällä.  Suomessa  puolueiden  sisäinen  erimielisyys 

EU-kysymyksissä ei ole kuitenkaan johtanut varsinaisen järjestäytyneen opposition syntyyn, josta 

yleensä  puhutaan,  mikäli  puolueen  virallista  linjaa  vastustavat  tahot  perustavat  oman 

organisaationsa.  Puolueiden  sisäinen  hajaannus  on  yleisimmin  ilmennyt  lähinnä  yksittäisten 

henkilöiden irtiottoina puolueen virallisesta linjasta. Muissa EU-maissa Euroopan unioniin liittyvät 

puolueen sisäiset kiistat ovat johtaneet jopa puoluejohtajien eroamiseen. Suomen ehdokaskeskeinen 

vaalijärjestelmä mahdollistaa äänten kohdistamisen EU-kielteisille ehdokkaille, jotka ovat kuitenkin 

pystyneet edelleen jatkamaan toimintaansa puolueen sisällä.  Tästä johtuen todennäköisesti  myös 

paineet uusien puolueiden perustamiseen ovat jääneet vähäisemmiksi. Pitkään jatkuessaan tällainen 

tilanne  ei  ole  kuitenkaan  edullinen  puolueen  sisäisen  yhteishengen  ja  toiminnan  kannalta. 

Tunnetuimpina  esimerkkeinä  puolueiden  sisäisestä  oppositiosta  voidaan  pitää  vasemmistoliiton 

Esko Seppästä  ja  keskustan  Paavo Väyrystä  (Raunio,  2000:52).  Toisaalta  puolueet  ovat  itsekin 

halunneet asettaa ehdolle myös sellaisia ehdokkaita, joilla on puolueen virallista linjaa kriittisempi 

kanta integraatioon. Tällä tavoin puolueet ovat pyrkineet välttämään tilannetta, jossa EU-kriittisten 

kannattajien  äänet  siirtyisivät  kokonaan  kilpaileville  puolueille.  Etenkin  keskusta  ja 

vasemmistoliitto ovat pyrkineet käyttämään tätä taktiikkaa hyväkseen (Raunio, 1999:155-156).

Suomen  EU-myönteiseen  linjaan  ei  ole  odotettavissa  suuria  muutoksia  jatkossakaan.  Vaikka 

integraatiolla ei olisikaan täyttä kansan tukea ja vaikka sen vastustus kasvaisikin entisestään, on 

arvioitu, että se ei vielä itsessään olisi riittävä tekijä saamaan muutoksia aikaan kansallisessa EU-

politiikassa. Integraation ollessa maan poliittisen ja taloudellisen eliitin näkökulmasta kannattavaa, 

niin turvallisuuden kuin kaupankäynninkin kannalta, on epätodennäköistä, että kansallisessa EU-

politiikassa  tulee  tapahtumaan  suuria  linjanmuutoksia  (Raunio,  2005:392).  Samat  syyt,  joilla 

aikoinaan perusteltiin Suomen EU-jäsenyyttä, ovat pysyneet edelleen ajankohtaisina.
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4. TUTKIMUSMETODI

4.1. Retorinen analyysi

Menetelmänä  sanomalehtiaineistoni  tutkimuksessa  aion  käyttää  retorisen  analyysin  keinoja. 

Mielestäni retorinen analyysi tarjoaa parhaat välineet lehtikirjoitusten läpikäymiseen ja poliittisen 

argumentaation tutkimiseen. Kuten Kari Palonen ja Hilkka Summa toteavat, politiikkaa on vaikea 

kuvitella ilman retorista ulottuvuutta. Kielen poliittisuus ja politiikan kielellisyys kuuluvat vahvasti 

yhteen ja politiikan ja retoriikan välinen yhteys on ollut ilmeinen jo antiikin sofisteilla (Palonen & 

Summa,  1996:7,  13).  Tässä  metodiluvussa  esittelen  laajemmin,  mitä  retoriikan  tutkimus  pitää 

sisällään  ja  millaisia  tehokeinoja  käyttämällä  argumentaation  uskottavuutta  voidaan  pyrkiä 

lisäämään.  Lähteinä  olen  käyttänyt  pääasiassa  Marja-Liisa  Kaakkuri-Knuuttilan  Argumentti  ja 

kritikki  -teosta,  Hilkka  Summan  ja  Kari  Palosen  Pelkkää  retoriikkaa  sekä  Chaïm  Perelmanin 

Retoriikan valtakunta -teosta.

4.2. Retoriikantutkimuksen historiaa ja määrittelyä

Antiikin sofistit voidaan esittää retorisen näkökulman historiallisina esikuvina, ja osa pitää heitä 

myös  ensimmäisinä  politiikan  tutkijoina.  Retoriikan  ja  argumentoinnin  juuret  ovat  siis  antiikin 

Ateenassa.  Aiemmin  on  totuttu  näkemään  ideologia  ja  käytännön  politiikka  selvästi  toisistaan 

erillisinä. Tämän ajattelutavan mukaisesti harjoitettava politiikka on johdettavissa filosofiasta tai 

vastaavasti ajatellaan politiikan olevan pelkästään käytäntöä. Tällöin ajattelun merkitys politiikalle 

on  olla  vain  myöhemmin  tapahtuvan  rationalisoinnin  väline.  Retorinen  käänne  on  kuitenkin 

mahdollistanut uuden näkökulman avautumisen ajattelun suhteesta politiikkaan ja voidaan puhua 

taidosta ajatella poliittisesti. Käsitteiden tulkinta ja käyttö, kysymysten politisointi ja tematisointi 

sekä  tehtyjen  päätösten  perustelu  ja  odotettavissa  olevien  seurausten  arviointi  ovat  kaikki 

esimerkkejä  poliittista  ajattelua  edellyttävistä  prosesseista.  Näitä  prosesseja  tutkimalla  voidaan 

paremmin ymmärtää ja saada lisää tietoa poliittisesta toiminnasta (Palonen, 1996:137).

Puheiden vaikutuskeinojen kolmijako logokseen, ethokseen ja pathokseen on peräisin Aristoteleen 

jo  yli  2300  vuotta  sitten  kirjoittamasta  puhetaidon  oppikirjasta,  jota  pidetään  edelleen  yhtenä 

oppialan perusteoksista. Logos tarkoittaa argumentin asiasisältöä, ethos viittaa puhujan tapaan tuoda 
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esiin  omaa uskottavuuttaan  ja  luonnettaan  ja  pathos  taas  tarkoittaa  yleisön  vastaanottokykyä  ja 

keinoja, joilla kuulijat johdatetaan puhujan haluamaan tunnetilaan. Näillä kaikilla vaikutuskeinoilla 

pyritään  puhujan  uskottavuuden  lisäämiseen  (Kaakkuri-Knuuttila,  1998:233,  235).  Aristoteleen 

puheen  vaikutuskeinojen  jaotteluun  rinnastuu  myös  Haapasen  esittelemä  puhujan  ja  kirjoittajan 

kolmiosainen  tehtävä.  Puhujan  tulee  osoittaa  asiansa  oikeaksi  ja  hyväksyttäväksi,  miellyttää  ja 

saada kuulijansa innostumaan ja taipumaan omalle kannalleen. Puhujalla voi kuitenkin tilanteesta 

riippuen olla myös monia muita tehtäviä (Haapanen, 1996:41).

Aristoteleen Retoriikka-teoksessa tekemä puheiden luokittelu pääargumenttien mukaisesti,  ohjeet 

argumenttien etsimiseksi sekä puheen rakenteen erittely ovat edelleen toimivia ohjeita huolimatta 

siitä, että Aristoteles kirjoitti puhetaidon oppikirjansa sen ajan julkisten puhujien tarpeisiin. Myös 

Aristoteleen  määritelmä  puhetaidosta  kykynä  valita  kussakin  puhetilanteessa  sopivat 

vaikuttamiskeinot  on  nykypäiviin  saakka  säilynyt  näkemys.  Aristoteles  kirjoitti  puhetaidon 

oppikirjansa  lähinnä  puhujan  eli  viestin  lähettäjän  näkökulmasta,  mutta  yksi  uuden  retoriikan 

mukanaan tuomista uutuuksista on kuitenkin näkökulman vaihdos tässä suhteessa ja keskittyminen 

myös vastaanottajan sekä analyytikon osaan (Kaakkuri-Knuuttila, 1998:233, 235).

Paras tapa hahmottaa retoriikassa historian aikana tapahtuneita muutoksia on tarkastella retorisen 

tilanteen  määrittelyssä  tapahtuneita  eroja.  Pelkkä  yhteinen  arkitieto  ei  kuitenkaan  riitä 

puhetilanteiden  luonteiden  määrittämiseen,  joten  erilaisten  retoristen  tilanteiden  tarkempaa 

kuvaamista varten tarvitaan myös empiiristä tutkimusta. Esimerkiksi Aristoteleelle retoriset tilanteet 

olivat  sen  ajan  Ateenan  kaupunkivaltion  kolme  julkisen  puheen  tilannetta:  poliittinen  puhe, 

oikeuspuhe ja  juhlapuhe (Kaakkuri-Knuuttila,  1998:235-236).   Poliittisen puheen tavoitteena on 

neuvoa ja varoittaa ja lopuksi suositella parhaalta näyttävää vaihtoehtoa. Oikeuspuheella sen sijaan 

pyritään  syytöksiä ja puolustuksia esittämällä selvittämään, mikä on oikein. Ylistyspuhe keskittyy 

vahvistamaan  yleisön  hyväksyntää  niille  arvoille,  jotka  puhuja  haluaa  saattaa  vallitseviksi. 

Ylistyspuhetta  voidaan  edelleen  pitää  keskeisenä,  sillä  sen  keinoin  puhuja  pääsee  samalla 

vaikuttamaan yleisön tunteisiin (Perelman, 199:26-27).

Hilkka  Summa  kuvaa  1950-lukua  retoriikan  kunnianpalautuksen  vuosikymmeneksi,  sillä  tätä 

edeltäneenä ajanjaksona retoriikka oli menettänyt asemansa yliopistojen oppiaineena ja tieteellisenä 

tutkimussuuntauksena  (Summa,  1996:51).  Retoriikan  1500-luvulla  alkanut  alamäki  liittyi 

selvyyksien  ja  totuuksien  nousuun  ajattelun  lähtökohdiksi.  Argumentaatio  ja  retoriikka  jäivät 

sivuosaan,  kun  analyyttinen  päättely  syrjäytti  dialektisen  päättelyn.  Toisin  kuin  analyyttisessa 

37



päättelyssä,  joka  perustuu  totuuksiin,  dialektisessa  päättelyssä  argumentoidaan  kiistanalaisten 

väittämien  pohjalta,  joten  sen  arvo  perustuu  siihen,  miten  esitetyt  argumentit  mahdollisesti 

vaikuttavat jonkun toisen ajatteluun. Näin ollen dialektinen päättely ei ole yleispätevää, eikä sitä sen 

vuoksi pidetty arvokkaana (Perelman, 1996:8, 14). 

Summan  mukaan  retoriikan  teoreetikot  Kenneth  Burke,  Chaïm  Perelman  ja  Stephen  Toulmin 

vaikuttivat  merkittävällä  tavalla  siihen,  että  kiinnostus  retoriikkaa  kohtaan  heräsi  uudestaan 

tutkijoiden  keskuudessa.  Perelman,  Bourke  ja  Toulmin  asettivat  kyseenalaiseksi  vallinneen 

vähättelevän  suhtautumistavan  retoriikkaa  ja  luonnollisella  kielellä  tapahtuvaa  argumentaatiota 

kohtaan.  Perelman ja Toulmin keskittyivät tutkimuksissaan itse argumentointiin ja siihen,  miten 

kieltä käytetään tietoisesti kuulijan vakuuttamiseen. Heidän tavoitteenaan oli esittää kattava teoria 

puheen  analysoimisesta  sekä  sen  pätevyyden  arvioimisesta.  Burken  mielenkiinnon  kohteena 

puolestaan oli symbolinen ulottuvuus ja pyrkimys tutkia retoristen ilmiöiden laajempaa merkitystä 

ja piileviä vaikutuksia osana inhimillistä toimintaa. Vaikkakin näiden kolmen teoreetikon toiminta 

on  tapahtunut  hyvin  erilaisista  lähtökohdista  ja  kohdistunut  eri  tavoitteisiin,  heidän 

yhteisvaikutuksestaan  uutta  retoriikkaa  koskenut  keskustelu  lähti  vauhtiin  1950-luvun  aikana 

(Summa, 1996:51-52).

4.2.1. Retoriikka-käsite

Retoriikkaa on kapea-alaisesti ymmärrettynä pidetty vain puhetaitoon ja tyylioppiin keskittyvänä 

suuntauksena,  mutta näkökulma on avartunut viime vuosikymmeninä.  Laajan tulkinnan mukaan 

retoriikan keskeisin käsite on argumentaatio,  jonka varaan muut retoriset  tehokeinot  rakentuvat. 

Logos-,  ethos-  ja  pathos-keinot  sekä  kielelliset  keinot  yhdessä  muodostavat  kokonaisuuden. 

Argumenttianalyysi  pelkistää  argumentin  kielellisen  ilmiasun  ja  keskittyy  vain  argumentin 

asiasisältöön,  kun  taas  retorinen  analyysi  kohdistuu  itse  tekstiin  sekä  sen  vaikutuskeinoihin. 

Tutkimuskohteena on tekstin asiasisällön lisäksi ilmiasun erittely, eli myös metaforat, rinnastukset, 

vertaukset  ja  muut  kielikuvat  ovat  oleellinen  osa  retorista  analyysia  (Kaakkuri-Knuuttila, 

1998:234). Retoriikka voidaan nähdä tavallaan omana kielenään, jonka tunnistaminen ja huomioon 

ottaminen avaa kokonaan uusia näkökulmia esitettyyn tekstiin tai puheeseen (Palonen & Summa, 

1996:9).

Vastakkainen näkemys retoriikasta tiivistyy puolestaan seuraavaan ilmaukseen: ”Sehän on pelkkää 
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retoriikkaa”.  Silloin  retoriikka  ymmärretään  pelkästään  kielellisinä  keinoina  ja  argumentaatio 

jätetään kokonaan retorisen analyysin ulkopuolelle. Arkikeskustelussa on tyypillistä puhua pelkästä 

retoriikasta moittivaan sävyyn ja vaatia ennemmin pyrkimystä tekoihin ja sanojen taakse. Tällöinkin 

retorisen tason reaalisuus ja olemassaolo myönnetään, mutta tarpeellisemmaksi koetaan retoriikasta 

yli  pääseminen.  ”Pelkän  puheen”  ylittämisen  mahdollisuus  jää  kuitenkin  ratkaisemattomaksi 

filosofiseksi kiistaksi (Palonen & Summa, 1996:13). 

Retoriikka voidaan myös samaistaa kansalaistaidoksi, joka mahdollistaa osallistumisen poliittiseen 

keskusteluun  sekä  elävöittää  kansalaiselämää.  Se  voidaan  nähdä  poliittisen  konstruoinnin  tai 

mielipiteen  ilmaisun  taitona,  jolla  pyritään  keskustelun  ylläpitämiseen  eikä  välttämättä  vain 

oikeassa  olemiseen.  Retoriikka  tarjoaa  kriittisen  metodin  inhimillisen  toiminnan  ja  ajattelun 

erittelemiseksi. Toisaalta asian kääntöpuolena tulee huomioida, että retoriikan avulla voidaan myös 

välttää kannan ottamista häivyttämällä ristiriitoja. Tosin tällöinkin kyse on retoriikan strategisesta 

pelitavasta (Hänninen, 1996:166-167).

Argumenttien ja väittelyn analyysia nimitetään toisinaan rationaaliseksi analyysiksi, kun halutaan 

korostaa eroa perinteiseen empiiriseen tutkimukseen ja painottaa analyysin objektiivisuutta. Tämä 

luonnehdinta  jättää  kuitenkin  huomioimatta,  että  argumenttianalyysi  on  myös  tekstin  tulkintaa. 

Argumenttianalyysiin  voidaan  sisällyttää  myös  erilaisia  argumenttien  ja  väittelyn  arvioimisen 

periaatteita ja tapoja. Retoriikassa sen sijaan ei ole saavutettu yhtenäistä linjaa sen suhteen, tulisiko 

sen olla vain kuvailevaa vai myös normatiivista, eli esittää arvioita siitä, mikä on hyvää retoriikkaa 

ja mikä ei (Kaakkuri-Knuuttila, 1998:241).

Normatiivista  kantaa  edustaa  perinteinen  aristoteelinen  näkemys  retoriikasta.  Aristoteleen 

puhetaidon oppikirjat oli tarkoitettu nimenomaan ohjeiksi puhujille. Uusi retoriikka on sen sijaan 

ennemmin  kuvailevaa  kuin  normatiivista,  ja  painopiste  on  tekstin  analyysissa  eikä  sen 

tuottamisessa. Lisäksi uudelle retoriikalle on tyypillistä yhteisöllinen asennoituminen, eli erilaisten 

retoristen  tehokeinojen  hyvyys  perustuu  yhteisössä  vallitseviin  kommunikaatiosääntöihin,  joten 

niille ei voida antaa rationaalisia kriteereitä (Kaakkuri-Knuuttila, 1998:241).

4.2.2. Uusi retoriikka

Uuden retoriikan  tutkimuskohteena  ovat  dialektisten  päätelmien  perustelut  eli  argumentit,  joilla 
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pyritään  tietyn  kiistanalaisen  väitteen  hyväksymiseen  tai  hylkäämiseen.  Niin  kutsutun  vanhan 

retoriikan voidaan sanoa keskittyneen julkisen puhujan käyttämiin tekniikoihin puheen kohdistuessa 

maallikkoyleisölle,  jonka  ei  ajateltu  kykenevän  mutkikkaamman  päättelyn  seuraamiseen. 

Perelmanin  määritelmän  mukaisesti  kaikki  vakuuttamiseen  tai  suostutteluun  tähtäävät  esitykset 

riippumatta yleisöstä tai käsitellyistä asioista ovat puolestaan osa uuden retoriikan tutkimuskenttää. 

Uuden retoriikan laajan näkemyksen mukaan mikä tahansa kommunikaatiotilanne voidaan nähdä 

retorisena tilanteena (Perelman, 1996:11-12). Perelman korostaa myös, että uusi retoriikka ei rajoitu 

pelkästään  käytännön  kysymyksiin,  vaan  sen  voidaan  nähdä  vaikuttavan  myös  teoreettisten 

ongelmien ratkaisussa,  mikäli  argumentaatio rinnastetaan käytännölliseen järkeen ja tiedostetaan 

tutkimusaluetta vastaavan kielen työstämisen tärkeys (Perelman, 1996:15).

Perelman  kumosi  retoriikan  pelkästään  kaunopuheisuuteen  rajoittuvan  merkityksen  ja  hänen 

suurimpana  ansionaan  voidaan  pitää  retoriikan  palauttamista  takaisin  klassiseen  yhteyteensä 

päättelyn  ja  vakuuttamisen  tutkimukseksi.  Perelman  kyseenalaisti  myös  vallinneen  käsityksen 

muodon  ja  sisällön  vastakkaisuudesta.  Perelmanin  mukaan  muoto  ja  sisältö  ovat  toisiinsa 

erottamattomasti  kietoutuneita  päättelyn ja  vakuuttamisen elementtejä.  Perinteisesti  kielenkäytön 

ulkoisiksi muodoiksi käsitetyt elementit kuten kielikuvat, korostukset ja asioiden esittämisjärjestys 

ovat  Perelmanin  näkemyksen  mukaisesti  argumenttien  sisällöllisiä  osatekijöitä  (Summa, 

1996:64-65). 

4.3. Retorisen analyysin eri tasot

Myös  Kaakkuri-Knuuttila  pohjaa  luokittelunsa  Aristoteleen  puheiden  vaikutuskeinojen 

kolmijakoon. Kaakkuri-Knuuttilan mukaan retoriseen analyysin voidaan luokitella sisältyvän kolme 

eri  tasoa,  jotka  ovat  argumenttien  kriittinen  analyysi  eli  logos-tason  arviointi,  psykologinen 

näkökulma sekä sosiaalinen näkökulma. Logos-tason arviointi tarkoittaa yksittäisten argumenttien 

sekä  niiden  keskinäisten  suhteiden  analyysiä  ja  argumenttien  hyväksyttävyyden  arviointia 

kommunikaatioyhteisössä.  Retorisen  analyysin  psykologinen  näkökulma  keskittyy  erityisesti 

puhujan/tekstin ethos- ja pathos-keinoihin, eli siihen, miten suhdetta yleisöön rakennetaan ja miten 

yleisön  vastaanottokykyyn  vaikutetaan.  Ilmiasun  tunnelataukset  ja  puhujan  ja  kuulijan  suhdetta 

osoittavat  ilmaukset  tuovat  myös  oman  lisänsä  retoriseen  analyysiin.  Retorinen  analyysi  voi 

keskittyä  myös  henkilökohtaisempaan  ja  intiimiin  kielenkäyttöön,  vaikka  yleisesti  tutkimus 

kohdistuukin kulttuuristen merkitysten ja suurempien ryhmien tasolle. Sosiaalisella näkökulmalla 
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tarkoitetaan  laajempaa  sosiaalista  yhteyttä,  joka  on  myös  retorisen  analyysin  kohteena.  Tästä 

näkökulmasta tarkasteltaessa analysoidaan puhetilanteen tekijöitä, joita ovat puhuja itse, yleisö sekä 

foorumi.  Näin  halutaan  selvittää,  kuka  puhuu  ja  kenelle  ja  millaisissa  olosuhteissa  (Kaakkuri-

Knuuttila, 1998:240).

Retoriikkaa  voidaan  luokitella  myös  sen  perusteella,  mihin  kielenkäytön  tasoon  huomio 

kohdistetaan. Tällöin voidaan erottaa puheiden tai esitysten retoriikka, argumentoinnin retoriikka ja 

kolmanneksi  trooppien  tai  kielikuvien  retoriikka.  Trooppiretoriikka  voidaan  nähdä 

taidonosoituksena tai  argumentoinnin välineenä,  mutta myös avaimena esimerkiksi  jonkin tietyn 

aikakauden  kielen  tyylin  tutkimiseen.  Argumentoinnin  retoriikassa  huomio  keskittyy  puhujan 

keinoihin, joilla pyritään muuttamaan tai vahvistamaan yleisön käsityksiä asioista. Argumentointiin 

painottuvan  retoriikkatutkimuksen  oppi-isinä  voidaan  pitää  Chaïm  Perelmania  ja  Stephen 

Toulminia. Esitystaidon retoriikka puolestaan tarkastelee muun muassa puheita, tekstejä, kuvia ja 

muita  esityksiä  kokonaisuutena,  ottaen  arvioinnissa  huomioon  niiden  vaikuttavuuden  suhteessa 

yleisöön.  Kenneth  Burken  esittämä  idea  neljästä  perustroopista,  metaforasta,  metonymiasta, 

snynekdokeesta  ja  ironiasta,  toimii  edelleen  trooppiretoriikan  esimerkkinä  ajattelun  ja 

ymmärtämisen perusulottuvuuksista (Palonen & Summa, 1996:10-11).

4.4. Politiikan retoriikan tyyppejä

Kun  retoriikka  ymmärretään  osaksi  argumentointitilanteen  sisältämää  henkilöiden  tai  ryhmien 

välistä  konfliktiasetelmaa,  on  Kari  Palosen  mukaan  retorisilla  rakenteilla  aina  poliittinen 

ulottuvuutensa.   Argumentointi  on  aina  poliittista  riippumatta  itse  kiistan  kohteena  olevasta 

kysymyksestä  (Palonen,  1987:55).  Palonen  korostaa  myös  poliittisen  lukutaidon  merkitystä. 

Poliittisella  lukutaidolla  tarkoitetaan  yleensä  sekä  alan  terminologian  sujuvaa  hallintaa  että 

poliittisen ajattelutavan sisäistämistä. Tämän lisäksi tarvitaan myös poliittista päättelytaitoa, johon 

voidaan ajatella  kuuluvan laskelmointia,  odotettavissa  olevien  seurausten  ennakointia  omalta  ja 

muiden kannalta sekä toimenpiteiden poliittisuuden arviointia (Palonen, 1987:32).

Palosen mukaan voidaan puhua erikseen policy-, polity-, politikointi- ja politisointiretoriikoista, kun 

halutaan  osoittaa,  mistä  eri  näkökulmista  retoriikalla  on  merkitystä  politiikalle.  Palosen  polit-

sanasto  käsittää  kaikki  politiikka-sanat  ja  sen  johdannaiset.  Näiden  käsitteiden  merkitykset 

havainnollistuvat Palosen tekemässä valta-käsitteen retorisessa määrittelyssä: polity viittaa vallan 
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pysyviin  rakenteisiin  ja  policy  ohjelmiin,  kun  taas  politikointi  kuvaa  vallan  operatiivisia 

käyttötapoja ja politisointi vallan sisältämiä mahdollisuuksia. Politikointia ja politisointia voidaan 

pitää  politiikan  primaarisina  toimintoina.  Politikoinnissa  merkitys  on  itse  esityksessä  eikä  sen 

ulkopuolella,  kun taas  politisointi  on eräänlainen pelinavausliike,  jolla  luodaan mahdollisuuksia 

poliittiselle  toiminnalle.  Policy  ja  polity  sitovat  ja  vakauttavat  politiikkaa  toimintana.  Policy 

voidaan nähdä politikoinnin ja polity politisoinnin raja-arvona (Palonen & Summa, 1996:12-13).

Policy-retoriikalle on  käyttöä  tilanteissa,  joissa  pyritään  valitsemaan  monista  jotakin  tiettyä 

kysymystä  koskevista  vaihtoehdoista  jokin  yhtenäinen  linja.  Kansanäänestys  on  esimerkki 

sellaisesta  ratkaisutilanteesta,  jota  voidaan  tarkastella  policy-retoriikan  näkökulmasta.  Tällöin 

policyn  valinta  koetaan  suhteellisen  pysyväksi  ja  vaikeasti  muutettavissa  olevaksi. 

Politikointiretoriikka  on  toimivin,  kun  tarkastellaan  vaikkapa  poliittisia  kampanja-  tai 

kamppailutilanteita.  Politikointiretoriikassa toimijoiden  välinen  kamppailu  kohoaa  aiheutuvien 

tulosten yläpuolelle  ja oleellista  on tarkkailla  poliittisesti  nopeaankin muuttuvia  tilanteita.  Tästä 

näkökulmasta  ajatellen  taito  toimia  poliittisesti  erilaisissa  tilanteissa  on  asiakysymysten 

ratkaisemista  oleellisempaa.  Esimerkiksi  tutkimukset  politikoinnin  retorisista  tyyleistä  ja 

strategioista  sekä  poliitikkojen  tyypeistä  ovat  politikonitiretoriikan  kannalta  keskeisiä.  Polity-

retoriikka näyttäytyy sellaisissa tilanteissa, joissa poliittisuus tulee esiin vakiintuneiden normien ja 

toimitatapojen merkityskenttänä. Muun muassa valtiosääntö, parlamenttien ja puolueiden ohjelmat 

ja puhekäytännöt sekä toimintaohjeet ovat perinteisesti polity-retoriikan tutkimuskohteita. Polity-

retoriikan  teemoja  voivat  laajemman näkemyksen  mukaan  olla  myös  esimerkiksi  sanastojen  ja 

diskurssien  vakiintuminen  ja  voimassaolo.  Politisointiretoriikka  ilmenee  vakiintuneen  polityn 

purkamisena  tai  uudelleen  tulkintana  ja  uusien  kysymysten  tematisointina.  Tällöin  politiikan 

toiminta-aluetta luodaan ja tehdään pelattavaksi politisoimalla nimiä, käsitteitä, luokituksia ja muita 

keskeisiä kohteita. Politisointiretorikka tarkastelee mahdollisesti avautumassa olevia vaihtoehtoja, 

ja  siihen  sisältyy  aina  historiallinen  ja  ajallinen  ulottuvuus.  Politisoiva  retoriikka  voi  toteutua 

esimerkiksi  mies-nainen  –jaottelun  luonnollisuuden  kiistämisenä  tai  puheena  vaihtoehtoisista 

politiikan muodoista (Palonen & Summa, 1996:11-12).

4.5. Yleisön asema argumentaatiossa

Kari  Palonen  painottaa,  että  tekstissä  on  aina  myös  henkilöitä  läsnä,  eikä  se  ole  pelkästään 

autonominen  looginen  ja  kielellinen  rakennelma.  Anonyymistäkin  tekstistä  voidaan  identifioida 

42



kirjoittajan ja yleisön välisiä suhteita (Palonen, 1987:50). Myös Perelmanin mielestä argumentaatio 

ja yleisö liittyvät retoriikassa erottamattomalla tavalla toisiinsa. Argumentaatio ei tapahdu koskaan 

tyhjiössä,  vaan  se  on  aina  pyrkimystä  vahvistaa  tai  hankkia  yleisön  hyväksyntä  esitetyille 

väittämille.  Argumentaatiossa  myönnetään  kiistaton  arvo  kuulijoiden  mielipiteille  silläkin 

perusteella,  että  yleisöön pyritään vaikuttamaan pakottamisen tai  painostamisen sijaan taitavalla 

argumentaatiolla (Perelman, 1996:16-18). 

Perelman määrittelee yleisöllä tarkoitettavan kaikkia niitä, joihin puhuja argumentaatiollaan pyrkii 

vaikuttamaan (Perelman, 1996:21). Perelman tekee jaon universaaliyleisön ja erityisyleisön välillä. 

Universaaliyleisö on määrittelemätön ihmisjoukko, kun taas erityisyleisö on puhujalle entuudestaan 

tuttu.  Erityisyleisöjä  voivat  olla  esimerkiksi  erilaiset  asiantuntijayleisöt  tai  tiedeyhteisöt. 

Argumentaatio  on  helpompi  kohdistaa  oikein,  jos  puhuja  tietää,  millainen  yleisö  on.  Erottelun 

tekeminen vain  tietylle  ryhmälle  kohdistetun ja  kaikille  tarkoitettujen esitysten välillä  selventää 

myös  suostuttelun  ja  vakuuttamisen  vastakkaisuuksia,  ja  tällä  tavoin  Perelman  pyrkii  myös 

ratkaisemaan  kiistaa  siitä,  miten  järkeen  vetoava  argumentointi  erotetaan  tunteisiin  vetoavasta 

retoriikasta (Summa, 1996:67-68). Lähtökohtaisesti voidaan olettaa asiantuntijayleisön tunnustavan 

tietyt väitteet jo ennestään, joten usein pelkkä suostutteleva argumentointi on riittävää. Esimerkiksi 

kollegoilleen puhuva tutkija voi luottaa siihen, että tieteenalan perusolettamuksilla on myös muiden 

yhteinen  hyväksyntä,  ja  vastaavasti  tuomarille  puhuva  juristi  voi  olettaa  tämän  kunnioittavan 

voimassaolevia  lakeja.  Sen  sijaan  universaaliyleisölle  argumentoitaessa  on  tähdättävä 

vakuuttamiseen (Perelman, 1996:39).

Universaaliyleisön  käsite  on aina  kultturi-,  aika-  ja  paikkasidonnainen,  eikä  sillä  ole  empiiristä 

sisältöä.  Jokainen  puhuja  määrittelee  universaaliyleisönsä  omien  kokemustensa  ja  tietojensa 

pohjalta.  Universaaliyleisö  merkitsee  Perelmanille  eräänlaista  hyvän  argumentoinnin  kriteeriä, 

jonka  perusteella  voidaan  arvioida  päätelmien  järjellisyyttä.  Universaaliyleisö  voidaan  nähdä 

vallitsevan kulttuurin arvoperustana, jonka perusteella määrittyy, mihin argumentaatiossa voidaan 

tai ei voida vedota (Summa, 1996:68).

Esitettyjen  argumenttien  tehokkuus  ja  pätevyys  määritellään  myös  aina  yleisön  kautta. 

Argumenttien teho mitataan suhteessa yleisöön, joten kuulijakunta on otettava huomioon arvioinnin 

teossa. Yksittäisen argumentin paino riippuu yleisön sen lähtökohdille osoittamasta kannatuksesta ja 

tämän pysyvyydestä. Myös sillä on merkitystä, miten läheinen tai etäinen argumentti yleisölle on. 

Vastaanottavan  yleisön  reaktiot  perustuvat  sen  vakaumuksiin,  perinteisiin  sekä  luontaisiin 
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päättelytapoihin (Perelman, 1996:156-157).

4.6. Argumentaation lähtökohdat ja tekniikat

Perelman tarkastelee retoriikkaa ennen kaikkea argumentaationa, ja hän myös analysoi, millaisista 

osatekijöistä  argumentoivan  tekstin  vakuuttavuus  muodostuu.  Yleisölähtöiseen  argumentaatioon 

liittyy  aina  tiettyjä  julkilausumattomia  ennakko-oletuksia  siitä,  mihin  vetoamalla  puhuja  uskoo 

parhaiten  lisäävänsä  väitteidensä  uskottavuutta.  Näitä  argumentoinnin  lähtökohtia  ei  oleteta 

erikseen  kyseenalaistettavan  (Summa,  1996:65,70).  Esittelen  nyt  tarkemmin  Perelmanin 

näkemyksiä  argumentaation  lähtökohdista,  erilaisista  argumentaatiotekniikoista  sekä  siitä,  millä 

tavoin argumentteja voidaan luokitella. 

Jotta  puhujan  esityksellä  olisi  vaikutusta,  on  argumentaation  perustana  pidettävä  yleisön 

hyväksynnän saavuttamista. Argumentaation tavoitteena ei ole johtopäätöksien todistaminen, vaan 

puhuja pyrkii  siirtämään lähtökohdaksi  annetuille  väitteille  myönnetyn  hyväksynnän koskemaan 

myös johtopäätöksiä. Tämä siis edellyttää, että puhujan on lähdettävä liikkeelle sellaisista väitteistä, 

jotka  kuulijat  voivat  hyväksyä. Tiettyjen  lähtökohtien  valinta  on  aina  myös  omanlaisensa 

kannanotto,  jos  tarjolla  olisi  myös  monia  muita  vaihtoehtoisia  esittämistapoja  tai  painotuksia. 

Puhujan  on  luotava  sidos  esittämiensa  argumenttien  ja  väitteiden  välille,  ja  mikäli  puhuja  ei 

argumentaatiossaan  huolehdi  riittävästi  yleisön  hyväksynnän  saavuttamisesta,  hän  syyllistyy 

virheeseen  nimeltä  petitio  principii,  eli  luvaton  ennakkopäätelmä   Perelman  painottaa,  että  on 

tärkeää  pitää  esitetyn  väitteen  totuus  ja  sitä  kohtaan  osoitettu  hyväksyntä  toisistaan  erillisinä 

tekijöinä (Perelman, 1996:28-29, 42). 

Puhujan lähtökohdikseen valitsemista yleisöä yhdistävistä tekijöistä on aiheellista erotella toisistaan 

todellisuutta  ja  suotavuutta  koskevat,  jotta  vältytään  luvattomilta  ennakkopäätelmiltä.  Perelman 

nimeää todellisuutta koskeviksi seikoiksi totuudet ja otaksumat ja suotavuutta koskeviksi puolestaan 

arvot, hierarkiat ja päättelysäännöt. Hierarkiat voidaan luokitella arvojen tavoin konkreettisiin ja 

abstrakteihin  ja  toisaalta  myös  homogeenisiin  ja  heterogeenisiin.  Homogeeniset  hierarkiat 

perustuvat  määrään,  kun  taas  heterogeenisissa  hierarkioissa  eriluonteisia  arvoja  rinnastetaan 

toisiinsa (Perelman, 1996:30, 36-37).

Myös  tosiseikat  ja  totuudet  ovat  kyseenalaistettavissa.  Vaikka  useimmat  tosiasiat  arkiajattelussa 
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vaikuttavatkin  olevan  objektiivisia  ja  kiistattomia,  ei  puhuja  voi  luvattoman  ennakkopäätelmän 

uhalla  vähätellä  kuulijoiden  suhtautumista  niihin.  Tehokkain  tapa  totuuden  kumoamiseksi  on 

osoittaa  se  yhteensopimattomaksi  muiden,  vielä  varmempina  pidettyjen  totuuksien  kanssa. 

Totuuksien asema ei siis ole itsestäänselvä, mutta mikäli osoitettu hyväksyntä totuutta kohtaan on 

riittävän  yleistä,  ei  sen  kiistäminen  ilman  päteviä  perusteluja  ole  helppoa  eikä  mielekästä. 

Totuuksien lisäksi argumentointi voi perustua otaksumiin. Otaksumat eivät ole yhtä vahvoja kuin 

totuudet,  mutta  ne  tarjoavat  silti  riittävän  pohjan  argumentoinnin  tueksi.  Yleensä  otaksumat 

perustuvat siihen, mitä voidaan normaalisti olettaa tapahtuvan, eli vedotaan yhteiseen kokemukseen 

ja arkijärkeen (Perelman, 1996:30-32).

Auktoriteettiin vetoava argumentti perustuu jonkin henkilön tai ryhmän nauttimaan arvostukseen, 

jonka turvin voidaan hakea hyväksyntää esitetylle väitteelle. Auktoriteetti ei välttämättä ole mikään 

erikseen  nimetty  henkilö,  vaan  auktoriteettiin  voidaan  vedota  puhumalla  esimerkiksi  yleisestä 

mielipiteestä, tutkijoista, filosofeista tai jostain persoonattomasta kuten fysiikasta, uskonnosta tai 

Raamatusta. Auktoriteettiin perustuvaa argumenttia on usein käytetty väärin etenkin tieteessä, kun 

on  haluttu  vastustaa  uusia  keksintöjä  tai  muutoksia.  Mikään  auktoriteetti  ei  ole  pätevä 

todistamiskelpoista totuutta vastaan, mutta mielipiteiden ja arvoarvostelmien tapauksessa on toisin. 

Tällöin ei myöskään kyseenalaisteta niinkään auktoriteetin esittämää argumenttia vaan ennemmin 

itse auktoriteetin valinta (Perelman, 1996:107-109).

Puhujalla on käytettävissään monia eri  keinoja kuulijoiden johtamisessa tavoiteltuun tunteeseen. 

Puhuja voi  hyödyntää  läsnäoloa  lisäävää esitystekniikkaa etenkin silloin,  kun yleisö  on saatava 

tiedostamaan  ajallisesti  ja  paikallisesti  etäisiä  seikkoja.  Huomion  pitkittäminen  kiistattomille 

seikoille vahvistaa niiden läsnäoloa myös kuulijoiden tietoisuudessa. Läsnäolovaikutelmaa voidaan 

vahvistaa  myös  aikamuodon  vaihdoksella,  eli  siirtymällä  esimerkiksi  tulevasta  nykyhetkeen 

(Perelman,  1996:43-45,  47).  Tiettyjä  asioita  voidaan  korostaa  toiston,  painottamisen  ja 

yksityiskohtien  kasaamisen  avulla.  Kun  läsnäoloa  luodaan  jakamalla  kokonaisuus  osiinsa  on 

kysessä  tekniikka,  jota  retoriikan  teoriassa  nimitetään  amplifikaatioksi  eli  kehittelyksi  tai 

kartuttamiseksi.  Aggregaatiossa  eli  yhdistämisessa  puolestaan  aloitetaan  osien  luetteloinnista  ja 

päädytään niiden synteesiin.  Synonymiassa  ja  metabolissa  samaa ajatusta  toistetaan eri  sanoin. 

Proplepsis tarkoittaa  vastaväitteiden esittämistä  vain sen vuoksi,  jotta  ne päästäisiin  saman tien 

kumoamaan (Perelman, 1996:46-47).

Retorisista kuvioista puhutaan sellaisten ilmausten kohdalla, joiden voi havaita noudattavan tiettyä 
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kaavaa  sekä  poikkeavan  totutusta.  Esimerkiksi  toistoa  voidaan  pitää  retorisena  kuviona  siinä 

tapauksessa,  että  se  ei  ole  välttämätön  asian  selittämisen  ja  keskustelukumppanin  mukana 

seuraamisen  kannalta.  Argumentatiivinen  kuvio  on  puolestaan  kyseessä  silloin,  kun  sen  avulla 

saadaan  tuotettua  aiheeseen  uusi  näkökulma,  josta  käsin  kyseisen  kuvion  käyttö  vaikuttaa 

normaalilta. Toisaalta retorinen kuvio voidaan kokea pelkäksi tyylikeinoksi tai koristeeksi, mutta 

vastaavasti myös väritön ja riisuttu tyyli voi olla tietoisen retorisen harkinnan tulosta. Yhtä oikeaa 

todellisuuden kuvaamistapaa, jonka rinnalla kaikki muu olisi vain vääristelyä ei ole olemassakaan, 

joten normaaliksi koettua esitystapaa tai toisaalta koristeellisempia tehokeinoja ei voida määritellä 

kertakaikkisesti  (Perelman, 1996:47-48).

Myös argumenttien voiman perusteella voidaan muodostaa suositeltava esitysjärjestys. Argumentit 

voidaan  esittää  kasvavan  voiman  järjestyksessä,  vähenevän  voiman  järjestyksessä  tai  niin 

kutsutussa nestorilaisessa järjestyksessä, jossa vahvimmat argumentit sijoittuvat esityksen alkuun ja 

loppuun.  Kasvavan  voiman  järjestyksessä  aloitetaan  heikommilla  argumenteilla,  kun  taas 

vähenevän  voiman  järjestyksessä  heikommat  argumentit  sijoitetaan  esityksen  loppuun. 

Argumenttien voimaa ei voida kuitenkaan pitää muuttumattomana, vaan se on aina riippuvainen 

yleisöltä  saadusta  vastaanotosta.  Argumentit  tulisi  pyrkiä  esittämään  aina  silloin,  kun  niiden 

vaikutus  on  tehokkaimmillaan.  Eri  yleisöt  vakuuttuvat  kuitenkin  erilaisista  asioista  ja  samakin 

yleisö  muuttuu  esityksen  kestäessä,  joten  yleispäteviä  ohjeita  on  vaikea  muodostaa  (Perelman, 

1996:166-167).

Argumentit  voidaan  Perelmanin  mukaan  jakaa  sidosmuotoisiin  ja  erottelumuotoisiin.  Puhujan 

käyttämien  ilmaisujen  mukaan  ratkeaa,  kumman  tyyppisestä  argumentista  on  kyse. 

Erottelumuotoisissa argumenteissa pyritään saattamaan erilleen kielen tai  vakiintuneen perinteen 

yhteen sitomia tekijöitä, kun taas sidosmuotoisilla argumenteilla pyritään siirtämään lähtökohtaisiin 

oletuksiin  liittyvä  hyväksyntä  koskemaan  myös  johtopäätöksiä.  Sidostyyppisiksi  argumenteiksi 

luokitellaan  kvasiloogiset,  todellisuuden  rakenteeseen  perustuvat  sekä  todellisuuden  rakennetta 

luovat argumentit (Perelman, 1996:58).

Perelman luokittelee kvasiloogiset argumentit rinnastamalla ne muodollisen päättelyn eri lajeihin. 

Kvasiloogisilla  argumenteilla  tavoitellaan  formaalin  logiikan  mukaista  täsmällistä  päättelyä. 

Vertailu on yksi esimerkki kvasiloogisesta argumentista. Vertailulla pyritään ennemmin vaikutuksen 

tekemiseen  kuin  informaation  välittämiseen,  joten  vertailukohde  jää  yleensä  määrittelemättä 

tarkemmin. Siitä huolimatta vertailun painoarvo perustuu olettamukseen, että esitetty vertailu on 
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myös  tarkistettavissa  (Perelman,  1996:62,  86-88).  Todellisuuden  rakenteeseen  perustuvat 

argumentit  voidaan  vielä  ryhmitellä  peräkkäisyyssiteisiin  ja  rinnakkaisuussiteisiin.  Kyse  on 

kahdesta erilaisesta tavasta kuvata todellisuutta. Peräkkäisyyssiteissä toisiinsa suhteutetaan saman 

tason  ilmiöitä,  kuten  syy  ja  seuraus.  Tämän  tyyppinen  argumentaatio  palvelee  ilmiöiden 

selostamista  ja  toisinaan  myös  tutkimuksen  suuntaamista.  Rinnakkaisuussiteisiin  pohjautuva 

argumentaatio  puolestaan  nojaa  eritasoisiin  tekijöihin,  kuten  henkilöön  ja  hänen  tekojensa 

suhteeseen.  Rinnakkaisuussiteiseen  argumentaatioon  voi  kuulua  symbolisia  siteitä, 

kaksoishierarkioita ja järjestyseroja (Perelman, 1996:93-94, 114).

Käsite-erottelut  luokitellaan  Perelmanin  mainitsemiin  erottelumuotoisiin  argumentteihin 

kuuluviksi.  Käsitteiden  väliseen  erotteluun  perustuva  argumentaatiotekniikka  ei  ole  yleensä 

juurikaan  kiinnostanut  perinteistä  retoriikan  tutkimusta,  mutta  sitä  tarvitaan  kuitenkin,  kun 

arkiajattelusta  syntyneitä  ongelmia  ratkottaessa  joudutaan  jäsentämään  tietoa  uudella  tavalla  ja 

tekemään todellisuuden osatekijöitä koskevia erotteluja. Perelmanin käyttämiä esimerkkejä käsite-

erotteluista ovat muun muassa ilmiö-todellisuus, keino-päämäärä ja melipide-tieto. Juuri ilmiön ja 

todellisuuden  vastakkain  asettaminen  on  tyypillistä  erotteluun  nojaavalle  päättelylle  (Perelman, 

1996:61, 142, 150). 

4.7. Tekstin analysoimisesta

Retoriikalla  on  osansa  myös  tekstin  kokonaisuuden  tarkastelussa.  Perelmanin  mukaan  on 

välttämätöntä  analysoida  esitystä  kokonaisuutena  ja  ottaa  huomioon  myös  argumenttien 

esiintymisjärjestys  (Perelman,  1996:58).  Kokonaisuuden  kannalta  tutkitaan  yleisemmin  tekstin 

sisäisiä  painotuksia,  kuten  toistoa,  joka  kuuluu  taitavan  puhujan  retoriseen  perusvälineistöön. 

Lisäksi  otetaan  huomioon  tekstilajissa  käytettyjen  eri  kielellisten  vaikutuskeinojen  rooli  osana 

kulttuuria ja sen ilmentäjinä. Tyyli on tärkeä osa tekstin kokonaisuutta, ja se muodostuu kirjoittajan 

näkökulmasta  käsiteltävään  asiaan  ja  yleisöön.  Tyyli  kuvastaa  myös  kirjoittajan  ethosta  ja 

yleisökäsitystä.  Tyylin  piirteitä  voivat  olla  muun  muassa  tekninen  –  havainnollistava,  suora  – 

epäsuora  tai  yleisön  suhteen  esimerkiksi  virallinen  –  epävirallinen,  vakuuttava  –  suostutteleva. 

Kaikki tyylit sallivat hyvin moninaisten keinojen hyödyntämisen. Tekstin kielellisestä näkökulmasta 

analysoidaan yksittäisiä dualismeja, metaforia ynnä muita kielikuvia ja niiden vaikutusta tekstin 

kokonaisuuteen.  Retorinen  analyysi  ei  siis  jää  pelkästään  yksittäisten  argumenttien  välisten 

suhteiden analyysin tasolle (Kaakkuri-Knuuttila, 1998:236-237).
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Kaakkuri-Knuuttila  esittelee  seuraavan  puheen  jäsennys-mallin  hyvänä  runkona  esimerkiksi 

sanomalehtien pääkirjoitusten analysoimiseen.  Puheen perinteinen jäsennys  perustuu siihen,  että 

kyseessä  on  väittelytilanne  (Kaakkuri-Knuuttila,  1998:236).  Teksti  rakentuu  usein  seuraavalla 

tavalla:

1.Johdanto ja aiheen esittely

2.Pääväitteen esittely

3.Tärkeimmät perustelut

4.Vasta-argumenttien tarkastelu

5.Lisäperustelut

6.Yhteenveto 

Tekstin kokonaisuutta tutkittaessa voidaan tarkastella myös tekstin osien keskinäisiä painotuksia 

niiden laajuuden ja esitysjärjestyksen mukaan. Perelmanin mukaan argumenttien runsaus voi johtua 

siitä, että puhuja ei tiedä, mitä väitteitä kuulijat hyväksyvät. Tällöin puhuja esittää useita toisiaan 

täydentäviä argumentaatioita. Argumenttien määrällä voidaan myös pyrkiä toistoon ja argumentin 

läsnäolon vahvistamiseen (Perelman,  1996:160-161).  Argumenttien lukumäärä ei  ole  kuitenkaan 

ratkaisevaa tekstin vaikuttavuuden kannalta,  vaan suhteellinen lukumäärä,  sillä pitkästä  tekstistä 

saattaa  löytyä  myös  lukuisia  vastakkaista  väitettä  tukevia  argumentteja.  Vastaavasti 

esitysjärjestyksestä ei voida suoraan päätellä, että ensin esitetty olisi tärkeämpi kuin sen jälkeen 

tuleva tai  päinvastoin,  vaan myös järjestyksen merkitys riippuu laajemmasta yhteydestä.  Lisäksi 

Kaakkuri-Knuuttila painottaa, että retorista analyysia tehtäessä puhujan, yleisön sekä foorumin hyvä 

tuntemus  edesauttavat  tavoitteiden  ja  taustaoletusten  osuvaa  arviointia  (Kaakkuri-Knuuttila, 

1998:237-238).

Argumenttien järjestyksellä on merkitystä niiden hyväksyttävyyden kannalta. Johdannon tehtävä on 

herättää yleisön mielenkiinto ja saada se suhtautumaan myönteisesti  puhujaa kohtaan.  Puhujaan 

kohdistuvat  ennakkoluulot  tulisi  saada  hälvennettyä  heti  esityksen  alussa.  Johdannon  merkitys 

korostuu  etenkin,  jos  puhuja  on  yleisölle  ennestään  tuntematon.  Vastustajan  nujertamiseen 

tarkoitetut argumentit on syytä sijoittaa esityksen loppuun, koska silloin ne jäävät parhaiten yleisön 

mieleen. Jos esityksellä pyritään yleisön liikuttamiseen, on syytä valmistella yleisöä ennakoivilla 

perusteluilla  ja  esittää  itse  väite  vasta  lopuksi.  Jos  tavoitteena  on  yleisön  vakuuttaminen,  väite 

kannattaa esittää jo alussa (Perelman, 1996:164-166).
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Argumentteja analysoitaessa voidaan tutkia muun muassa esimerkkejä, rinnastuksia, maksiimeja ja 

analogioita.  Esimerkit  toimivat  teksteissä  yleensä  perustelu-  ja  havainnollistamistarkoituksessa. 

Niitä  voidaan  pitää  oletettujen  säännönmukaisuuksien  konkretisointeina  (Perelman,  1996:120). 

Rinnastuksella tarkoitetaan keskenään samankaltaisten asioiden vertailua, mikä on myös yleinen 

perusteluiden  muodostuskeino.  Maksiimit  ovat  erilaisia  moraalisia  periaatteita,  kaskuja  tai 

sananparsia,  joilla  pyritään  myös  lisäämään  argumentaation  uskottavuutta.  Niitä  käyttämällä 

voidaan  myös  keventää  argumentaatiota  tai  antaa  tekstille  pohdiskelevampi  filosofinen  sävy 

vakavassa  tai  leikkisässä  mielessä.  Analogioissa  puolestaan  etsitään  yhtäläisyyksiä  joissain 

luonteenomaisissa  piirteissä  erityyppisistä  asioista.  Analogiat  voivat  olla  selittäviä  tai  joskus 

pelkästään kuvailevia. Olennaista analogioiden käytössä on verrattavien elementtien välinen riittävä 

yhtäläisyys (Kaakkuri-Knuuttila, 1998:251-253). 

Argumenttia  vahvistavina,  heikentävinä  tai  värittävinä  ilmaisuina  Kaakkuri-Knuuttila  nimeää 

takauksen,  suojauksen  ja  vahvistuksen,  konjunktiot,  argumentatiivisen  performatiivin,  värittävät 

ilmaisut sekä metaforat. Takauksella pyritään lisäämään perusteluiden hyväksyttävyyttä viittaamalla 

esimerkiksi  auktoriteettiin  tai  terveeseen järkeen.  Takaavia  ilmaisuja  käytetään  usein  tilanteissa, 

joissa perustelut puuttuvat kokonaan tai ovat heikot. Suojausta puolestaan käytetään vastaanottajan 

kritiikiltä  suojautumiseen.  Oman  argumentin  sisältöä  heikennetään  hyödyntämällä  esimerkiksi 

seuraavanlaisia  ilmauksia:  "useimmissa  tapauksissa",  "on  todennäköistä"  tai  "saattaa  olla",  sen 

sijaan,  että  todettaisiin  suoraan,  että  jokin  asia  on  varmasti  näin.  Vahvistuksella  puolestaan 

korostetaan  perusteiden  uskottavuutta  vahvistamalla  argumentin  asiasisältöä.  Yleisimpiä 

konjunktioita  ovat  "mutta"  ja  "vaikka",  ja  niitä  voidaan  käyttää  vastaväitteiden  painon 

vähentämiseen tai väärien johtopäätöksien torjumiseen.  Argumentatiivisiksi performatiiveiksi taas 

kutsutaan  puhujan  argumentatiivisia  siirtoja  osoittavia  ilmaisuja,  esimerkiksi:  "Varaan  oikeuden 

kommenttiin" tai "Kiellän kaikki esitetyt syytteet". Värittävillä ilmaisuilla voidaan luoda kielteinen 

tai  myönteinen arvo-  tai  tunnelataus  ilman varsinaisia  perusteluita.  Samalla  sanalla  voi  olla  eri 

konteksteissa  eri  lataus.  Värittynyttä  kieltä  käytettäessa  tulee  olla  tarkkana  sen  suhteen,  jääkö 

argumentti  jäljelle,  jos  väritykset  poistetaan,  sillä  värittävä  ilmaisu  voi  luoda  vaikutelman 

argumentista.  Esimerkiksi  etnisiin  ominaisuuksiin  viittaavissa  ilmaisuissa  on  monia  kielteisesti 

värittyneitä  sanontoja.  Metaforat  ovat  myös  yleisiä  argumentaatiossa  ja  niiden  taitavaa  käyttöä 

pidetään yhtenä osana retoristen keinojen hallintaa. Perinteisen määritelmän mukaan metafora on 

vertaus ilman kuin-sanaa. Metaforat värittävät puhetta ja tekevät uuden asian ymmärrettäväksi jo 

tunnetun  avulla.  Metaforien  kulttuurisidonnaisuudesta  johtuen  niiden  toimivuus  edellyttää,  että 

viestin  lähettäjä  ja  vastaanottaja  ymmärtävät  metaforan  samalla  tavoin  (Kaakkuri-Knuuttila, 
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1998:256-260).

Samaakin metaforaa voidaan käyttää monella eri tavalla. Metaforiset ilmaisut kuitenkin kuluvat, 

mikäli niitä käytetään paljon, ja tällöin helposti unohtuu, että alun perin on ollut kyse metaforasta. 

Metaforinen merkitys muuttuu vakiintuneeksi tulkinnaksi, kun tiettyjä termejä käytetään toistuvasti 

samojen metaforien perustana. Katakreesi-nimisestä ilmauksesta puhutaan, kun metaforinen ilmaus 

on ainoa keino tietyn asian kuvaamiseen, esimerkiksi: "tuolin jalka". Katakreesi on tehokas väline 

argumentaatiossa,  sillä  kun johtopäätös  perustuu  tuttuun  sanontaan,  yleisö  ei  edes  huomaa  sen 

analogisuutta, ja seuraus vaikuttaa johtuvan itse asioiden luonteesta (Perelman, 1996:137-139).

Omaksuvasta  lähestymistavasta  tekstiin  puhutaan  silloin,  kun  argumenttien  arviointia  ohjaa 

seuraava kysymys: Lisääkö argumentti väitteen hyväksyttävyyttä? Omaksuva asenne voidaan jakaa 

vielä  naiiviin  ja  kriittiseen  vastaanottamistapaan.  Argumenttianalyysissa  tavoitteena  on  aina 

kriittinen vastaanottamistapa, joka on myös olennainen osa retorista analyysia. Retorisen analyysin 

tekijä ei kuitenkaan samalla tavalla keskity väitteen hyväksyttävyyden arviointiin, vaan retorisen 

analyysin  varsinainen  taustakysymys  on  sen  sijaan:  Millä  eri  tavoilla  tekstin  lähettäjä  pyrkii 

vaikuttamaan yleisönsä? Retorinen analyysi on siis kiinnostunut kuvaamaan keinoja, joilla meihin 

yritetään  vaikuttaa,  ottaen  huomioon  puhetilanteen  erityispiirteet,  puhujan  tavat  rakentaa  omaa 

luotettavuuttaan ja ohjata yleisön tunnetilaa (Kaakkuri-Knuuttila, 1998:239).

Suurin osa viestintäkeinojen käytöstä on kuitenkin tiedostamatonta ja ennemmin kommunikaatioon 

sisäänrakennettuja  yhteiskunnallisia  arvostuksia  kuin  yksilöllisiä  tahdonilmaisuja.  Tästä  johtuen 

retorisen  analyysin  tekijä  joutuu  asettamaan  itsensä  kauemmas  itse  kommunikaatiotilanteesta, 

jolloin  puhutaan  etäisyyttä  ottavasta  näkökulmasta  tekstiin.  Edellä  mainitun  kysymyksen lisäksi 

retorisen  analyysin  tekijä  voi  pyrkiä  selvittämään,  miksi  tekstin  lähettäjä  käyttää  tiettyjä 

tehokeinoja.  Selitystä  on  tällöin  etsittävä  puheen  tavoitteen  pohjalta.  Myös  tekstin  lähettäjän 

keinojen  onnistuneisuutta  voidaan  arvioida  yleisön  kannalta.  Syvemmälle  menevä  tekstin 

vaikutusten  arvioiminen  jää  kuitenkin  empiirisen  tutkimuksen  tehtäväksi  (Kaakkuri-Knuuttila, 

1998:239).

Perelmanin mukaan yleispätevillä arvoilla on tärkeä rooli  argumentaatiossa, sillä niiden pohjalta 

voidaan johtaa erilaisia yksittäistapauksia. Arvojen universaali hyväksyntä ja yleispätevyys pitävät 

paikkansa kuitenkin vain niin kauan, kun arvoja ei erikseen määritellä. Arvojen täsmentämisestä ja 

soveltamisesta  konkreettiseen  toimintaan  aiheutuu  erimielisyyksiä.  Arvot  voidaan  jakaa 
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abstrakteihin, kuten kauneus ja oikeus sekä konkreettisiin, joita ovat esimerkiksi isänmaa ja kirkko. 

Rationalismissa  ja  klassisismissa  korostetaan  abstrakteja  arvoja  niiden  pätevyyden  ja  kaikkia 

ihmisiä  koskettavuuden  vuoksi.  Vastakohtana  tälle  abstraktille  rationalismille  on  romantikkojen 

näkemys  konkreettisista  arvoista  aina  joihinkin  tiettyihin  esineisiin,  ryhmiin  tai  olioihin 

ainutkertaisesti  liittyvinä.  Jotkut  hyveet  ja  käyttäytymistavat  kuten  uskollisuus  tai  yhteisvastuu 

voidaan määritellä ja ymmärtää vain suhteessa konkreettisiin arvoihin. Argumentaatiossa tarvitaan 

sekä  abstrakteja  että  konkreettisia  arvoja.  Perelmanin  mukaan  abstrakteihin  arvoihin  perustuva 

päättely vaikuttaisi soveltuvan yhteiskunnallisen kritiikin, muutosvaatimusten ja kumouksellisuuden 

perustaksi, kun taas konkreettisiin arvoihin pohjautuva päättely olisi luonteenomaisempi lähtökohta 

konsevatiivisille yhteisöille (Perelman, 1996:34-36).

Retorista analyysia voidaan pitää myös osana kulttuurintutkimusta, sillä kielelliset vaikutuskeinot 

kuuluvat  sosiaaliseen  kommunikaatioon,  joka  osaltaan  heijastelee  yhteiskunnallisia  arvoja  ja 

uskomuksia sekä niiden välisiä suhteita.  Siten kielellisten vaikutuskeinojan tutkimus voi edistää 

oman kulttuurin  tuntemusta  tai  vastaavasti  lähentää  meitä  ennestään  tuntemattomiin  yhteisöihin 

vieraiden kulttuurien argumentaatiota tutkittaessa. Toisaalta on kuitenkin pidettävä mielessä, että 

omat arvostuksemme ovat aina osittain tiedostamattomia, ja siksi paraskin analyysi pohjatuu vain 

osittain  näkyvissä oleviin  arvoihin ja  intresseihin (Kaakkuri-Knuuttila,  1998:240,  264).  Tekstiin 

sisältyviä  arvoja  paikallistettaessa  on  hyvä  lähteä  liikkeelle  väitteiden  perusteluista.  Myös 

myönteisesti  tai  kielteisesti  ladattuihin  termeihin  sekä  vertauksiin  ja  metaforiin  tulee  kiinnittää 

huomiota. Näiden lisäksi asioiden esitysjärjestys ja lauserakenne voivat paljastaa arvoja. (Kaakkuri-

Knuuttila, 1998:264).

51



5. EMPIIRINEN ANALYYSI

5.1. Sopimusuudistuksen käsittely Nykypäivässä

Nykypäivää  käsittelevä  analyysiosuuteni  lähtee  liikkeelle  kokoomuksen  suhtautumisesta 

sopimusuudistuksen  alkuvaiheisiin  ja  tulevaisuuskonventin  työhön.  Nykypäivässä on osallistuttu 

aktiivisesti  EU:n  liittovaltiokeskusteluun,  joten  tutkin  myös  aiheeseen  liittyvää  argumentointia. 

Kokoomuksen  putoaminen  hallituksesta  oppositioon  kevään  2003  vaaleisssa  muuttaa  hieman 

analyysini  näkökulmaa  ja  antaa  mahdollisuuden  tarkastella  Nykypäivän  artikkeleita  etenkin 

kolmannen  ja  neljännen  hypoteesini  kannalta,  joiden  perusteella  keskityn  siis  tutkimaan,  onko 

sopimusuudistus  toiminut  opposition  aseena  hallitusta  vastaan  ja  onko  oppositiota  edustavassa 

puoluelehdistössä  suhtautuminen  sopimusuudistukseen  kriittisempää  kuin  hallituspuolueita 

edustavassa  puoluelehdistössä.  Myös  kansanäänestyksen  järjestämisen  tarpeellisuuteen  liittyvät 

näkökannat nousevat keskeiseen osaan Nykypäivää koskevassa analyysissäni. Analyysini lopuksi 

esitän vielä arvioita siitä, mistä tekijöistä johtuen kokoomus pitää EU-asioita mielellään esillä.

Nykypäivässä  on  seurattu  sopimusuudistuksen  valmistelutyötä  EU:n  tulevaisuuskonventin 

perustamisesta saakka (Nykypäivä, 15.2.2002). Nykypäivässä arvioidaan uudistusprosessin olevan 

erittäin  kunnianhimoinen  hanke  ja  EU:n  tilanteen  kuvaillaan  olevan  poliittisessa  takalukossa. 

Toisaalta  myös uudistusprosessin tarpeellisuus tuodaan vahvasti esiin, sillä Nykypäivän mukaan on 

selvää,  että  kuudelle  perustajajäsenelle  rakennetut  toimintamekanismit  eivät  voi  toimia  monta 

kertaa suuremmassa unionissa. Konventin tärkeimmäksi tehtäväksi nimetään löytää ratkaisuja, joilla 

unionista saadaan toimiva ja uskottava suuren itälaajentumisen toteutuessa (Nykypäivä, 1.3.2002). 

EU:n  itälaajentuminen  mainitaankin  usein  konkreettisimpana  syynä  siihen,  miksi  EU:n 

toimintarakenteen uudistaminen on välttämätöntä.

Kokoomuksen kansanedustaja ja konventin varajäsen Riitta Korhonen kirjoittaa Nykypäivässä, että 

konventin  on  löydettävä  ratkaisu,  jolla  taataan  jäsenvaltioiden  parlamenttien  täysipainoinen 

mukanaolo unionin toiminnassa. Korhonen ehdottaa esikuvaksi Suomen mallia, jossa suomalaisen 

ministerin  toiminnalla  EU:n  neuvostossa  on  aina  eduskunnan  tuki.  Korhonen  pitää  konventin 

toimintaa  myös  tärkeänä  demokratian  kehittämisharjoituksena,  sillä  konventin  työhön  kuuluu 

kansalaisyhteisöjen  kuuleminen.  Korhonen  kritisoi  muita  vireillä  olevia  kilpailevia  harjoituksia, 
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jotka voivat omalta osaltaan haitata konventin onnistumista tehtävässään. Esimerkkinä Korhonen 

mainitsee niin kutsutun Solana-prosessin, jossa valtioiden päämiesten edustajien työryhmä pohtii 

ministerineuvoston ja Eurooppa-neuvoston toiminnan uudistamista (Nykypäivä, 19.4.2002).

Sopimusuudistukseen liittyvät nimikiista on ollut myös hyvin näkyvä osa perustuslakikeskustelua. 

Kiistan aiheena on ollut,  pitäisikö uutta  sopimusta  kutsua perustuslaiksi  vai  perussopimukseksi. 

Nykypäivän  mukaan  monet  näkevät  tässä  kiistassa  vastakkain  liittovaltioajatuksen  ja  nykyisen 

valtioiden välisen sopimuksen. Samalla kuitenkin korostetaan, että paperin nimeä tärkempää on itse 

sopimuksen  sisältö  (Nykypäivä,  8.3.2002).  Kari  Palosen  ja  Hilkka  Summan  mukaan  politiikan 

kielellisyys  ja kielen poliittisuus  kuuluvat  vahvasti  yhteen,  joten tässä tapauksessa poliitikoiden 

käyttämiä sanavalintoja ei  voi jättää huomioimatta (Palonen & Summa, 1996:7-13).  On selvästi 

havaittavissa, että poliitikot ovat miettineet, mitä nimitystä kannattaa käyttää sopimusuudistukseen 

viitatessa,  jotta  kansalaisille  ei  välittyisi  vääränlaista  viestiä.  Esimerkiksi  Itälä  puhuu  EU:n 

perustuslain sijaan mieluummin perustuslaillisesta sopimuksesta, eikä kannata sellaisia uudistuksia, 

jotka toisivat EU:lle lisää liittovaltion ominaispiirteitä, kuten EU-presidentin virkaa. Myös kaikkea 

vähänkin liittovaltiokehitykseen viittaavaa pyritään välttämään puhuttaessa sopimusuudistuksesta.

Nykypäivässä  nostetaan  liittovaltiokeskustelun  myötä  esiin  sopimusuudistuksen  mahdolliset 

vaikutukset unionin luonteeseen.  Vaikka Suomessa puolueiden on todettu olevan keskimääräistä 

EU-myönteisempiä, liittovaltio ei kuitenkaan saa kannatusta etenkään pääpuolueiden joukossa, ja 

EU  halutaan  pitää  ennen  kaikkea  itsenäisten  valtioiden  liittona  (Raunio,  2007:2).  Nykypäivän 

mukaan  joissakin  lehtiartikkeleissa  esiintynyttä  EU:n  sopimusmuutosten  suoraa  vertaamista 

esimerkiksi  Yhdysvaltain  parin  vuosisadan  takaiseen  perustuslain  laatimiseen  voidaan  pitää 

avoimeen  sodanjulistukseen  verrattavana  varomattomuutena.  Tätä  perustellaan  sillä,  että  monet 

kokevat  liittovaltiokehityksen  tarkoittavan  lisääntyvää  byrokratiaa  ja  entisestään  syvenevää 

demokratiavajetta. Liittovaltiosta puhumisen sopimusuudistuksen yhteydessä uskotaan heikentävän 

sopimusuudistuksen  onnistumismahdollisuuksia  sekä  parantavan  kansallista  itsenäisyyttä 

puolustavien suverenistien asemia. Nykypäivän arvio avoimesti EU-kriittisten puolueiden asemien 

parantumisesta  ympäri  Eurooppaa  tukee  myös  esittämääni  ennakko-oletusta  siitä,  että  EU:n 

sopimusuudistusta  on  käytetty  osana  EU:n  vastaista  kampanjointia.  Esimerkiksi  Ranskassa 

käynnissä olleissa presidentinvaaleissa EU-vastaisuus vaikutti mielipidemittausten mukaan tuovan 

lisäkannatusta (Nykypäivä, 1.3.2002).

Nykypäivä  uutisoi  puolueen  puheenjohtaja  Ville  Itälän  EPP:n  kokouksessa  antamaa  lausuntoa 
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kokoomuksen  kannasta  EU:n  sopimusuudistukseen.  Itälä  korostaa,  että  uusi  perustuslaillinen 

sopimus ei tee unionista liittovaltiota. Itälän mukaan kokoomus ei myöskään usko, että suunnitelma 

Eurooppa-neuvoston  valitsemasta  EU-presidentistä  toteutuu.  Itälä  pitää  parempana  vaihtoehtona 

komission  puheenjohtajan  aseman  korostamista,  sillä  Itälä  epäilee,  että  EU-presidentistä  voisi 

helposti tulla suurten jäsenmaiden valtapyrkimysten välikappale (Nykypäivä,  18.10.2002). Myös 

Nykypäivän  pääkirjoituksessa  13.6.2003  kyseenalaistetaan  konventin  ehdotus  EU:n  omasta 

presidentistä (Nykypäivä, 13.6.2003). 8.3.2002 Nykypäivässä todetaan kokoomuksen vuoden 2001 

EU-tulevaisuuskannanoton linjan mukaisesti, että EU:ta on tulevaisuudessa kehitettävä itsenäisten 

jäsenvaltioiden välisillä sopimuksilla ilman liittovaltiopyrkimyksiä. Kokoomuksen mukaan Suomen 

kaltaisen  pienen jäsenmaan  etu  on  kuitenkin,  että  yhteiset  eurooppalaiset  asiat  valmistellaan  ja 

päätetään  yhteisen  toimielinrakenteen  puitteissa.  Näin  ollen  on  tärkeää  saada  EU:lle  yhteiset 

pelisäännöt,  jotka  helpottavat  päätöksentekoa  ja  selkeyttävät  toimintamekanismeja  (Nykypäivä, 

8.3.2002). 

Mielestäni  nämä  linjaukset  tuovat  hyvin  esiin  sen,  että  myös  kokoomus 

integraatiomyönteisyydestään  huolimatta  pyrkii  suhtautumaan  EU:n  sopimusmuutokseen 

varovaisesti,  eikä  halua  ottaa  liian  jyrkkää  kantaa  suuntaan  tai  toiseen.  Vaikka  kokoomus 

sijoittuukin puoluekentän integraatiomyönteisimpään laitaan, myös sen kohdalla toteutuu Hixin ja 

Lordin havainto siitä, että koska suuret puolueperheet eivät ole sisäisesti yhtenäisiä EU-asioissa, ne 

keskittyvät  edelleen  mieluiten  kilpailemaan  vasemmisto/oikeisto-ulottuvuudella  (Hix  &  Lord, 

1997:50-51). Toisaalta puolueiden haluttomuus liian jyrkkiin kannanottoihin on johtanut syytöksiin 

puolueiden liiallisesta samankaltaistumisesta.  Pääpuolueet ovatkin noudattaneet melko yhtenäistä 

linjaa EU-asioissa, ja integraation on todettu olevan yksi selittävistä tekijöistä sille, että puolueiden 

ohjelmalliset  tavoitteet  ovat  lähentyneet  toisiaan  kaikissa  jäsenmaissa  (Raunio,  2000:46). 

Pääpuolueiden  samankaltaistuminen  on  toisaalta  mahdollistanut  sen,  että  selkeämmin  EU-

kielteisiksi  tai  -myönteisiksi  profiloituneille  puolueille  on  avautunut  mahdollisuus  hyödyntää 

tilannetta. Tästä huolimatta Suomessa EU-kielteiset puolueet ovat kuitenkin jääneet kannatukseltaan 

selvästi marginaaliin.

Tähän  saakka  käsittelemäni  Nykypäivän  lehtiartikkelit  koskevat  tulevaisuuskonventin  työtä  ja 

sopimusehdotuksen valmisteluvaihetta ennen sen luovutusta jäsenmaiden hallituksille heinäkuussa 

2003.  Seuraavaksi  tutkin,  miten  kokoomuksen  suhtautuminen  sopimusuudistukseen  kehittyy  ja 

onko  sopimusuudistuksen  muualla  Euroopassa  kohtaamalla  vastustuksella  vaikutusta  myös 

kokoomuksen  asenteisiin.  Huomionarvoista  on  myös  se,  että  kokoomus  oli  vuosina  2003-2007 
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oppositiossa,  joten  tarkastelen,  toteutuuko  hypoteesini  siitä,  että  epäsuosioon  ajatunutta  EU:n 

sopimusuudistusta on käytetty opposition aseena hallitusta vastaan.

27.6.2003  Nykypäivässä  esitetään  jo  selvästi  aiempaa  kriittisempiä  näkemyksiä 

sopimusuudistuksesta, kun todetaan, että konventin työhön kohdistuneet odotukset jäivät monelta 

osin täyttymättä. Kansanedustaja Jari Vilén kirjoittaa Nykypäivässä viikkoa ennen konventin työn 

varsinaista päättymistä, että erityisesti konventin puheenjohtajan Ranskan entisen presidentin Valery 

Giscard  d'Estaingin  toiminnassa  olisi  ollut  parantamisen  varaa.  Vilénin  mukaan  d'Estaingin 

omavaltainen  toimintatapa  palveli  vain  suurten  jäsenmaiden  etuja,  eikä  kriittisille  mielipiteille 

annettu  tilaa.  Vilén  pitää  Suomen  näkökulmasta  suurimpana  tappiona  sitä,  että  sellaisenaan 

hyväksytyksi  tullessaan  konventin  esitys  muuttaisi  EU:n  valtatasapainoa  ratkaisevasti  viemällä 

päätöksentekoa  entistä  enemmän  pois  yhteisöllisyydestä  kohti  hallitustenvälisyyttä.  Vilén  myös 

peräänkuuluttaa uudelta pääministeriltä Matti Vanhaselta aktiivisuutta EU-asioissa ja kansallisten 

tavoitteiden puolustamista:  "Suomen on uskallettava päättää,  mihin se vähimmillään voi tyytyä. 

Hallituksen  tulee  tehdä  valintansa,  ja  sen  jälkeen  puolustaa  tavoitteitansa  kaikin  keinoin 

-tarvittaessa myös pääministerin arvovallalla" (Nykypäivä, 27.6.2003).

Uutispäivä  Demarin  pääkirjoituksista  voidaan  todeta,  että  yksi  SDP:n  hallituspolitiikan 

prioriteeteista  on  ollut  yhtenäisen  EU-linjan  ylläpito.  Kokoomuksessa  kuitenkin  kritisoidaan 

hallitusta hajanaisuudesta EU-politiikassa. Itälän mielestä hallituksen pitäisi keskittyä olennaiseen 

eli  perustuslaillisen  sopimuksen  lopulliseen  sisältöön.  Lisäksi  Itälä  kannustaa  hallitusta  vielä 

etsimään  liittolaisia  esityksen  torjumiseksi  (Nykypäivä,  22.8.2003).  Nykypäivän  18.11.2005 

julkaistussa  artikkelissa  kriittinen  suhtautuminen  hallituksen  EU-politiikkaa  kohtaan  jatkuu,  ja 

Vanhasen EU-linjan epäselvyys nousee jälleen esiin Jari Vilénin kommenteista. Vilénin mielestä 

Vanhanen ei  ole kyennyt  tai  halunnut selittää,  mihin EU:ssa tulisi  pyrkiä.  Artikkelissa annetaan 

hallituksen toiminnasta EU:n perustuslain suhteen passiivinen kuva. Artikkelin mukaan hallituksen 

EU-politiikasta  puuttuu  suunta  ja  lisäksi  Vilén  moittii  hallitusta  tumput  suorana  odottamisesta 

(Nykypäivä, 18.11.2005). 

Suomen  eduskunta  sai  marraskuussa  2005  käsiteltäväkseen  valtioneuvoston  selonteon 

perustuslakisopimuksesta.  Nykypäivän  artikkelissa  kerrotaan,  että  pääministeri  Vanhanen  toivoo 

eduskunnan tukevan sopimusta, vaikka Suomi ei sitä ratifioisikaan. Artikkelissa kuvataan jälleen 

hallituksen EU-linjauksia ailahteleviksi.  Vanhasen kommenttien sanotaan esimerkiksi herättäneen 

hämmennystä eduskunnassa. Nykypäivän mukaan kokoomuksessa ei olla yksimielisiä sopimuksen 
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tulevaisuudesta.  Artikkelissa  toistuvat  pitkälti  samat  kommentit  kuin  aikaisemminkin  ja 

kokoomuksen sisällä  vastakkaisia  kantoja  edustavat  jälleen  Stubb ja  Vilén.  Vanhasen  lausunnot 

sopimuksen  ratifioimisen  myönteisistä  vaikutuksista  sopimuksen  jatkokäsittelyn  suhteen  saavat 

tukea Stubbilta. Vilén puolestaan näkee asian toisella tavoin: "Tähän asti hallituksen ja opposition 

yhteinen näkemys on ollut, ettei eduskunnan pidä ratifioida sopimusta". Vilénin mukaan sopimus on 

jo käytännössä hylätty ja sen ratifioimisen sijaan tulisi  pohtia sitä, miten Suomi haluaa kehittää 

EU:ta (Nykypäivä, 25.11.2005).

Suomen  EU-linjassa  ei  ole  tapahtunut  suuria  muutoksia  suuntaan  tai  toiseen  valtapuolueiden 

vaihtumisesta huolimatta. Raunion mukaan Suomen EU-politiikkaa kuvaillaankin usein vakaaksi ja 

pitkäjänteiseksi  (Raunio,  2008a:194).  On  kuitenkin  havaittavissa,  että  kokoomuksen 

oppositiokauden alkamisesta  saakka  myös  puolueen mielipiteet  Suomen EU-politiikkaa  kohtaan 

ovat  terävöityneet.  Mielestäni  tämä  osoittaa  hyvin  sen,  että  nimenomaan  hallituspuolueet  ovat 

tyypillisesti  EU-myönteisempiä  kuin  oppositiopuolueet.  Toisaalta  kokoomuksen  EU-linja  ei 

oppositiokaudellakaan vaikuta  muuttuvan varsinaisesti  kielteisempään suuntaan,  vaan puolue on 

edelleen  selkeästi  integraatiomyönteinen.  Yhtenä  syynä  tähän  voidaan  mainita  myös  se,  että 

puolueiden  on  pidettävä  kiinni  oman  hallitusyhteistyökykyisyyden  säilymisestä  oppositiossa 

ollessaankin (Raunio, 2000:46). Kokoomuksen EU-keskustelun sävyn muuttumisessa on enemmin 

kyse  siitä,  että  oppositiossa  toimiessaan  puolue  voi  vapaammin  ilmaista  kriittisempiäkin 

mielipiteitään. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kansan parissa suhtautuminen EU:ta kohtaan on 

epäilevämpää  kuin  poliittisessa  johdossa,  ja  tätä  tilannetta  kokoomuskin  pyrkii  hyödyntämään 

miellyttääkseen potentiaalisia äänestäjiä.

Nykypäivän artikkeleista saa helposti sellaisen kuvan, että vastuu EU-asioihin kommentoimisesta 

on kokonaan Stubbin ja Vilénin harteilla, sillä juuri muiden kokoomuspoliitikoiden kommentteja ei 

esiinny.  Olisin olettanut, että Nykypäivässä olisi enemmän esillä myös muiden kokoomuslaisten 

europarlamentaarikoiden  sekä  puolueen  johdon  näkemyksiä  aiheeseen  liittyen.  Stubb  on  tullut 

tunnetuksi  vahvana  integraation  kannattajana  ja  EU:n  sopimusuudistuksen  puolustajana,  joten 

hänen näkyvä esiintymisensä puolueen lehdessä ei  sinänsä ole yllättävää.  EU-asioista vastaavan 

eduskunnan suuren valiokunnan puheenjohtaja Vilén puolestaan näyttäytyy Nykypäivässä Stubbin 

vastakohtana. Nykypäivän mukaan Vilén esimerkiksi piti Eurooppa-neuvoston tekemää ratkaisua 

perustuslakisopimuksen jäädyttämisestä oikeana päätöksenä,  kun taas Stubb olisi  pitänyt  hyvänä 

viestinä muulle Euroopalle, jos Suomi tulevana EU:n puheenjohtajamaana olisi kaikesta huolimatta 

jatkanut sopimuksen ratifiointiprosessia (Nykypäivä, 18.11.2005).
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Osa  Vilénin  integraatiokielteisistä  kommenteista  vaikuttaa  kokoomuksen  EU-linjaan 

sopimattomilta, mutta ehkä tässä on osittain kyse siitä, että puolue haluaa tarjota vaihtoehtoja myös 

EU:hun varauksellisemmin suhtautuville kannattajilleen. Puolueiden on todettu olevan myös itse 

halukkaita asettamaan ehdolle sellaisia ehdokkaita, joilla on puolueen virallista linjaa kriittisempi 

näkemys integraatiosta.  Tällä tavoin puolueet pyrkivät välttämään tilannetta,  jossa EU-kriittisten 

kannattajien  äänet  menisivät  kokonaan  muille  puolueille  (Raunio,  1999:155-156).  Toisaalta 

puolueessa vallitsevan yhteishengen kannalta liian syvälle menevät ristiriidat eivät ole toivottavia. 

Puolueen  sisäinen  hajaannus  voi  pahimmillaan  johtaa  järjestäytyneen  opposition  kehittymiseen, 

mutta  Suomessa  puolueiden  sisäinen  oppositio  on  ilmennyt  kuitenkin  lähinnä  yksittäisten 

henkilöiden irtiottoina (Raunio, 2000:52).

Yksi tutkimuskysymyksistäni oli ottaa selvää, millä perusteilla kansanäänestyksen järjestämistä on 

puolustettu  tai  vastustettu.  Neljäs  hypoteesini  oli,  että  oppositiopuolueet  vaatisivat 

kansanäänestyksen järjestämistä EU:n perustuslaista, mutta kokoomuksen kohdalla tämä hypoteesi 

ei  toteudu.  Kokoomuksen  kanta  kansanäänestyksen  tarpeettomuudesta  pysyy muuttumattomana, 

vaikka puolue välillä siirtyykin hallituksesta oppositioon. Nykypäivän pääkirjoituksessa 5.9.2003 

käsitellään  kansanäänestyskysymystä  tarttumalla  pääministeri  Vanhasen  muuttuneisiin  EU-

linjauksiin.  Vielä  muutamaa  kuukautta  aikaisemmin  Vanhanen  piti  Nykypäivän  mukaan 

kansanäänestyksen  järjestämistä  perustuslaillisesta  sopimuksesta  tarpeellisena  etenkin  siinä 

tapauksessa, että unionin perusluonne muuuttuisi sopimuksen myötä olennaisesti siitä, mikä se oli 

Suomen  liittyessä  unioniin  (Nykypäivä,  5.9.2003).  Myös  Vilén  ihmettelee,  miksi  Vanhanen  ei 

kannata kansanäänestyksen järjestämistä Suomessa EU:n uudistuksista, vaikka on aiemmin luonut 

itselleen  selkeän  varauksellisen  EU-profiilin  (Nykypäivä,  27.6.2003).  Nykypäivässä  otetaan 

kuitenkin huomioon se, että konventtiedustajana Vanhanen saattoi tuoda esiin omia näkemyksiään 

vapaammin kuin nyt Suomen pääministerinä (Nykypäivä, 5.9.2003).

Nykypäivässä pidetään hyvänä asiana sitä,  että  keskustelu kansanäänestyksen järjestämisestä  on 

vähitellen laantunut, sillä uusi perustuslakisopimus ei lehden mukaan muuta unionia niin paljoa, että 

olisi perusteltua hakea kansalta valtuutusta sen hyväksymiseen. Kansanäänestyksen tarpeettomuutta 

perustellaan  Nykypäivässä  myös  sillä,  että  Suomessa  on  perinteisesti  luotettu  edustuksellisen 

demokratian  toimivuuteen  ja  kansanäänestykset  ovat  olleet  erittäin  harvinaisia.  Suomessa  on 

järjestetty 1930-luvun kieltolakiäänestyksen jälkeen vain yksi neuvoa-antava kansanäänestys, kun 

suomalaisilta  tiedusteltiin  kantaa  EU-jäsenyyteen.  Perustuslakisopimus  on  myös  sellainen 

57



asiakokonaisuus,  josta  olisi  vaikea  muotoilla  oikeaa  kysymystä  kansanäänestykseen.  Osassa 

jäsenmaita  kansanäänestykseen  pitämiseen  velvoittaa  valtiosääntö,  mutta  Suomessa  ei  tällaista 

velvoitetta ole (Nykypäivä, 5.9.2003).

Myös  Nykypäivän  6.8.2004  julkaistussa  pääkirjoituksessa  pohditaan  kansanäänestyksen 

tarpeellisuutta.  Kokoomuksen  kanta  on  edelleen  sama:  kansanäänestystä  ei  kannata  järjestää. 

Yhtenä syynä tähän mainitaan se, että tuoreimpien mielipidemittausten mukaan suomalaiset hyvin 

todennäköisesti  hyväksyisivät  perustuslakisopimuksen.  Mikäli  suomalaiset  vaikuttaisivat  olevan 

kiivaasti ja lähes tasan jakautuneet puolesta ja vastaan, tilanne olisi toinen ja kansanäänestyksen 

järjestäminen  mielekästä.  Erillisen  kansanäänestyksen  järjestämiselle  tulisi  hintaa  noin  12,5 

miljoonaa euroa, joten myös järjestelyn edellyttämät kustannukset on otettava Nykypäivän mukaan 

huomioon asiaa harkittaessa (Nykypäivä, 6.8.2004).

Nykypäivän päätoimittaja Margit Hara pitää kansalaisten riittämättömiä tietoja EU:sta yhtenä syynä 

kansanäänestyksen vastustamiseen: "Tavallisille suomalaisille ei ole vielä lähimainkaan selvää, mitä 

hyvää tai huonoa Euroopan unionin uudessa perustuslaissa on ja mistä mahdollinen kansanäänestys 

olisi mahdollista järjestää". Haran mielestä osa Suomen euroedustajista on heittäytynyt vaalien alla 

populisteiksi,  kun  Aamulehden  selvityksen  mukaan  puolet  suomalaismepeistä  kannattaa 

kansanäänestyksen  järjestämistä.  Haran  mukaan  poliitikoiden  jakautuneet  kannat  sekoittavat 

kansalaisia  entisestään.  Hara  myös  korostaa,  että  Suomessa  on  joka  tapauksessa  käytössä  vain 

neuvoa-antava  kansanäänestys,  eli  lopullisen  päätöksen  tekisi  kuitenkin  eduskunta  (Nykypäivä, 

23.4.2004).

Seuraavaksi  tarkastelen,  miten  kokoomuksessa  suhtautudutaan  sopimusuudistuksen  muualla 

Euroopassa  ja  etenkin  Ranskassa  ja  Hollannissa  kohtaamaan  vastustukseen.  Kesäkuussa  2005 

Eurooppa-neuvosto päätti  sopimuksen ratifiointiprosessin lykkäämisestä toistaiseksi.  Nykypäivän 

haastattelema  europarlamentaarikko  Alexander  Stubb  uskoo  kuitenkin,  että  muutaman  vuoden 

sisällä  sopimus  saadaan kyllä  voimaan.  Stubbin   mukaan perustuslaillista  sopimusta  ei  kannata 

lähteä repimään auki Hollannin ja Ranskan kielteisistä kansanäänestystuloksista huolimatta. Stubbin 

mielestä hollantilaisten äänestystulokseen heijastui kansalaisten tyytymättömyys hallitusta kohtaan 

ja samoin Ranskassa kansalaiset äänestivät paljolti muusta kuin itse sopimuksesta. Stubbin mukaan 

kansanäänestysten järjestäminen on yleensä merkki siitä, että hallitus ei uskalla itse ottaa kantaa 

asioihin. Myös Ville Itälä arvioi, että perustuslakikeskusteluun sotkettiin Ranskassa monia millään 

tavalla itse aiheeseen liittymättömiä kysymyksiä. Stubb pitää paradoksaalisena sitä, että kansalaiset 
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ovat äänestäneet yksinkertaistamista ja selkeyttämistä vastaan, sillä "-- tämä sopimus ei tuo mitään 

radikaalia  uutta,  vaan  kokoaa  kaikki  aikaisemmat  sopimukset".  Stubb  myös  ihmettelee 

ulkoministeri Erkki Tuomiojan antamia lausuntoja, joiden mukaan hän ei usko sopimuksen enää 

astuvan voimaan sellaisenaan. Stubbin mielestä nämä lausunnot ovat ristiriidassa EU:n johtajien 

näkemysten kanssa (Nykypäivä, 3.6.2005).

Eduskunta päätti keväällä 2006 yhtyä hallituksen kantaan perustuslakisopimuksen tukemisesta ja 

sopimus hyväksyttiin lopulta virallisesti joulukuussa 2006. Ennen tätä aiheesta ehdittiin kuitenkin 

kiistellä pitkään eri puolueiden kesken. Nykypäivän mukaan kokoomuksessa ratifiointipäätökseen 

oltiin  tyytyväisiä.  Tästä  huolimatta  Nykypäivässä  uutisoidaan  perustuslakisopimuksen 

aiheuttamasta hajaannuksesta ulkopoliittisessa johdossa ja esitetään kritiikkiä presidentti  Halosta 

kohtaan. Artikkeli on otsikoitu "Halosta haukutaan EU-vastaisuuden lietsonnasta". Kokoomuksen 

kansanedustaja Hanna-Leena Hemming toteaa, että "-- jopa johtavat tahot ovat arvovallallaan olleet 

syömässä perustuslain merkitystä", viitaten tällä kommentillaan epäsuorasti Haloseen. Hemming on 

huolissaan  siitä,  että  ristiriitaiset  lausunnot  perustuslain  ratifioinnin  merkityksestä  lisäävät 

kansalaisten epäluuloisuutta koko EU:ta kohtaan (Nykypäivä, 9.6.2006).

Vuoden  2007  aikana  julkaistuissa  Nykypäivän  artikkeleissa,  joita  nyt  seuraavaksi  käsittelen, 

keskustelu  EU:n  perustuslakisopimuksesta  vaikuttaa  käyvän  vilkkaimmillaan.  Nykypäivän 

artikkeleissa  on  ajoittain  havaittavissa  myös  huomattavan  populistisia  piirteitä,  kun esimerkiksi 

kyseenalaistetaan perustuslain vaikutukset kansanvaltaan. Perustuslakisopimuksen tultua hylätyksi 

Ranskan  ja  Hollannin  kansanäänestyksissä  EU-keskusteluun  vaikuttaa  tulevan  entistä 

pessimistisempiä  tulevaisuuden arvioita  ja  yhä  useammin puhutaan  EU:n  ajautumisesta  kriisiin. 

Esimerkiksi  Nykypäivän  toimituspäällikkö  Eero  Iloniemi  jatkaa  tätä  linjaa  omalla  palstallaan 

kirjoittamalla  EU:n  poliittisesta  umpikujasta.  Iloniemen  mukaan  perustuslakisopimuksen 

valmistelutyössä  on  unohdettu  avoimuuden  ja  demokratian  juhlapuheperiaatteet  (Nykypäivä, 

8.6.2007). Myös Vilén esittää Nykypäivässä pessimistisen arvion EU:n tulevaisuudesta: "Vuonna 

2009 voimme olla sellaisessa tilanteessa, jossa nykyinen EU päättyy". Vilénin mukaan osalle maista 

perustuslakisopimuksen  ulkopuolelle  jättäytyminen  voi  merkitä  osittaista  irtautumista  EU:sta. 

Kokoomuksen  europarlamentaarikko  Piia-Noora  Kauppi  puolestaan  arvostelee 

perustuslakisopimuksen  olevan  eliitin  ylhäältäpäin  sanelema  projekti  (Nykypäivä,  9.2.2007). 

Kuitenkin  lähes  kaikissa  Nykypäivän  artikkeleissa,  joissa  esitetään  kielteisiä  kantoja  EU:n 

perustuslaista, on melkein aina esillä myös integraatiomyönteisempi linja,  jota useimmiten pitää 

esillä Alexander Stubb.
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Nykypäivän  9.2.2007  julkaistu  artikkeli  on  otsikoitu:  "EU:n  perustuslakisopimuksen  ratifiointi 

haastaa  demokratian  pyhiä  periaatteita.  Polkeeko  perustuslaki  kansanvallan?".  Artikkelissa 

pohditaan, millaisia vaikutuksia perustuslakisopimuksen ratifiointiprosessilla on ollut kansanvallan 

kannalta ja mitä olisi pitänyt tehdä toisin. Samalla liitetään perustuslakisopimusprosessi osaksi koko 

Euroopan  historiaa.  Artikkelissa  perustuslakia  kuvaillaan  salakavalaksi  ja  rinnastetaan  sen 

valmisteluprosessi  1800-luvulla  vaikuttaneen  ranskalaisen  salatieteilijän  Josph  Saint-Yvesin 

kehittämään  synarkismi-oppiin,  jota  pidetään  yhtenä  yhtenäisen  Euroopan  synnyn  taustalla 

vaikuttaneista  aatteista.  Saint-Yvesin  ajatuksena  oli,  että  Europpaan  tulisi  luoda  voimakas 

asiantuntijoihin  perustuva  keskusjohto  ja  selkeä  järjestelmä,  jossa  kaikki  valtiot  voisivat  toimia 

yhdessä. Tämän perusteella Nykypäivän analyysi on, että aito demokratia on EU:lle vaikeaa, koska 

yhdistyneen  Euroopan  aatteelliset  esi-isät  suhtautuivat  varauksella  demokraattiseen 

päätöksentekoon. Nykypäivän mukaan synarkismi on valtio- ja johtajakeskeinen aatesuunta, joka 

antaa kansalle äänen, mutta vain tarkoin valituissa kysymyksissä. Artikkelin mukaan perustuslain 

valmistelutavassa  on  synarkistisia  piirteitä  ja  Suomen  suhtautuminen  tulevaisuuskonventin 

toimintaan on ollut hyväuskoista, sillä alun perin konventin piti  olla vain yleinen selvitys EU:n 

tulevaisuudesta,  mutta  lopputuloksena  olikin  vetoomus  EU:n  perustuslain  puolesta  (Nykypäivä, 

9.2.2007).  

Perustuslakisopimusta  kohtaan  ladataan  tässä  artikkelissa  monia  kielteisiä  mielikuvia  ja  sen 

onnistumisen varassa uskotaan olevan koko EU:n tulevaisuus. Argumentointia pyritään tehostamaan 

vetoamalla  demokratian  kaltaisiin  yleismaailmallisiin  ja  abstrakteihin  arvoihin. 

Sopimusuudistusprosessin  vertaaminen  synarkimi-oppiin  tuntuu  melko  kaukaa  haetulta,  mutta 

toisaalta se voidaan nähdä myös yrityksenä liittää perustuslaki osaksi suurempaa kokonaisuutta ja 

näin  ollen  vähätellä  puolueen  omaa  osuutta  siihen  littyvissä  ongelmissa.  Mielestäni  tämä 

Nykypäivän artikkeli vahvistaa hypoteesiani siitä, että perustuslakisopimus on toiminut eräänlaisena 

koko unionia koskevien epäilyksien välikappaleena ja sitä arvostelemalla on haluttu tuoda esiin 

yleistä  tyytymättömyyttä  EU:ta  kohtaan.  Perustuslakisopimuksen  luomisen  taustalla  olleiden 

pyrkimysten EU:n demokratiavajeongelmaan vastaamisesta ja avoimuuden parantamisesta voidaan 

nähdä  kääntyvän  päälaelleen,  kun  perustuslakisopimuksesta  tulee  eräänlainen  kansanvallan 

väheksymisen symboli. Hyvä pohtimisen aihe olisi myös se, missä määrin tällaiset lehtikirjoitukset 

omalta osaltaan luovat kriisiä ja tavallaan kehittävät kansalaisten kielteistä käsitystä EU:sta, kun 

esimerkiksi sanotaan perustuslaista muodostuneen EU:n kohtalon kysymys. 
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Vuoden  2007  lopussa  allekirjoitettiin  perustuslain  korvaava  uudistettu  sopimus,  jolle  annettiin 

nimeksi  Lissabonin  sopimus.  Sopimuksen  loppuvaiheita  käsitellään  Nykypäivässä  vain 

vähänlaisesti, joten tältä ajanjaksolta aineistoni on melko suppea. 25.4.2008 julkaistussa artikkelissa 

aiheeseen kuitenkin tartutaan vielä lyhyesti.  Nykypäivän mukaan Lissabonin sopimus on pitkälti 

sama asiakirja kuin edeltäjänsä, se on vain haluttu naamioida uuden nimen taakse. Perustuslaki-

nimityksestä  on  haluttu  luopua,  sillä  sen  on  todettu  herättävän  negatiivisia  tunteita 

kansallismielisimmissä EU-kansalaisissa.  Nykypäivän arvio on,  että  itse  ajatus  liittovaltiosta  jää 

kuitenkin elämään (Nykypäivä, 25.4.2008).

Kokoomuksen integraatiomyönteisyyden taustalla voidaan nähdä monia eri syitä. Steenbergenin ja 

Scottin  mukaan  integraatiosta  hyötyvät  puolueet  pyrkivät  korostamaan  sen  merkitystä,  ja  tämä 

havainto toteutuu myös kokoomuksen kohdalla (Steenbergen & Scott, 2004:189). Tutkimukset ovat 

osoittaneet,  että  mikäli  puolueet  luokitellaan  kansallisesti  tai  kansainvälisesti  suuntautuneiksi, 

vaikuttaa siltä, että kansainvälisesti suuntautuneiden puolueiden, joiden joukkoon myös kokoomus 

kuuluu,  on  ollut  helpompi  sopeutua  integraatiosta  seuranneisiin  muutoksiin  (Raunio,  2000:48). 

Kokoomuksen  halukkuus  pitää  EU-asioita  esillä  on  siis  monista  eri  tekijöistä  johtuvaa,  eikä 

pelkästään yksittäisten poliitikoiden aikaansaannosta.

Kokoomukselle  on  perinteisesti  ollut  muita  puolueita  helpompaa  keskustella  EU-kysymyksistä 

etenkin integraation markkinahenkisyydestä johtuen. Hieman ennen kevään 2007 eduskuntavaaleja 

julkaistussa  Nykypäivän  artikkelissa  uutisoidaan  kokoomuksen  "Kymmenen  teesiä  EU:n 

tulevaisuudesta"  -muistiosta,  joka  kiteyttää  puolueen  EU-teemat  lähestyviin  vaaleihin.  EU:n 

perustuslakisopimus  mainitaan  yhtenä  tärkeimmistä  teeseistä.  EU  on  usein  puolueille  haastava 

vaaliteema, mutta tämän artikkelin perusteella vaikuttaa siltä, että kokoomus haluaa EU-keskustelua 

enemmän esiin. Esimerksi Stubb ihmettelee muiden puolueiden haluttomuutta käsitellä EU-asioita. 

Kokoomuksen  tavoitteena  on  myös  saada  Suomelle  entistä  selkeämpi  EU-linja  ja  puolueen 

puheenjohtaja Jyrki Kataisen mukaan kokoomuksella onkin muita puolueita paremmat edellytykset 

aktiivisen EU-keskustelun käymiseen (Nykypäivä, 9.3.2007). 

Mielestäni Nykypäivän artikkelit vahvistavat ensimmäistä hypoteesiani siitä, että kritiikin kohteena 

ei  ole  ollut  itse  sopimusuudistuksen  sisältö  vaan  ennemmin tapa,  jolla  sitä  on  viety eteenpäin. 

Kokoomuksen näkemys  on,  että  Suomen tulisi  olla  aktiivisempi  ja  toimia  johdonmukaisemmin 

sopimusuudistuksen  valmistelutyössä,  mutta  itse  sopimuksen  tarpeellisuutta  ei  kyseenalaisteta 

missään  vaiheessa.  Nykypäivän  EU:n  perustuslakia  käsittelevistä  kirjoituksista  voidaan  erottaa 
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kolme  teemaa,  jotka  näyttävät  toistuvan  useampia  kertoja.  Tulevaisuuskonventin  työtä  ja 

perustuslain  valmisteluprosessia  koskevista  kirjoistuksista  nousee  toistuvasti  esiin 

liittovaltiokeskustelu ja pohdinta siitä, mihin suuntaan EU:ta halutaan kehittää. Myös keskustelu 

kansanäänestyksen  järjestämisen  tarpeellisuudesta  tai  tarpeettomuudesta  ja  EU:n 

demokratiavajeesta  voidaan  nostaa  omaksi  teemakseen,  sillä  siitä  on  aiheutunut  paljon  eriäviä 

mielipiteitä niin eri puolueiden kesken kuin puolueiden sisälläkin. Kolmantena teemana voidaan 

mielestäni  pitää  puheita  EU:n  perustuslaillisesta  kriisistä.  Monissa  kirjoituksissa  pidetään 

yhtenäisen  perustuslaillisen  sopimuksen  aikaansaamista  ratkaisevana  tekijänä  koko  EU:n 

tulevaisuuden kannalta.

5.2. Sopimusuudistuksen käsittely Uutispäivä Demarissa

Uutispäivä Demarista koottu aineistoni muodostuu 53:sta pääkirjoituksesta ajanjaksolta 2002-2009. 

Olen  ottanut  mukaan  aineistooni  pelkästään  pääkirjoitukset,  sillä  muuten  aineistoni  olisi 

muodostunut  liian  laajaksi  lehden  tiheästä  julkaisutahdista  johtuen  ja  kaikkien  tämän  aikavälin 

lehtiartikkelien läpikäyminen olisi vienyt kohtuuttomasti aikaa. Tästä syystä Uutispäivä Demaria 

käsittelevä analyysiosuuteni muodostuu hieman erilaiseksi kuin Nykypäivän, Kansan Uutisten ja 

Suomenmaan tapauksissa, joista tutkin myös muita artikkeleita pääkirjoitusten lisäksi. Uutispäivä 

Demarin pääkirjoituksissa huomioni kiinnittyy erityisesti siihen, miten SDP:n hallitusasema tulee 

esiin  suhtautumisessa  sopimusuudistukseen,  ja  tämä  nouseekin  yhdeksi  keskeisistä  teemoista 

analyysissäni. Uutispäivä Demarissa käsitellään laajasti myös Suomen EU-puheenjohtajuutta sekä 

pohditaan Eurobarometri-kyselyiden perusteella  saatuja tietoja  kansalaisten kielteisistä asenteista 

integraatiota ja sopimusuudistusta kohtaan.

Myös  Uutispäivä  Demarissa  lähdetään  liikkeelle  tulevaisuuskonventin  työn  arvioinnista.  SDP:n 

suhtautuminen  konventin  työtä  kohtaan  vaikuttaa  alusta  saakka  olevan  kriittiistä.  Ensimmäinen 

Uutispäivä  Demarin  EU:n  sopimusuudistusta  käsittelevä  pääkirjoitus  koskee  pääministeri  Paavo 

Lipposen Aamulehden ja Turun Sanomien haastatteluissa esittämää arvostelua tulevaisuuskonventin 

työstä.  Lipponen varoittaa  konventtia laajentamasta  työtään yli  valtuuksiensa.  Lipponen epäilee, 

että  liian  pitkälle  menevät  ehdotukset  konventin  toimesta  saisivat  EU-maat  keskenään vaikeaan 

tilanteeseen, jonka selvittäminen saattaisi olla mahdotonta EU-maiden johtajille (UD, 26.9.2002).

SDP:ssä ollaan huolissaan myös siitä, että konventin työstä seuraa jälleen uusi suurten jäsenmaiden 
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jyräysyritys unionin rakenteiden ja päätösvaltasuhteiden ratkaisussa. Uutispäivä Demarin mukaan 

arvostelun kohteena on ollut ennen muuta se, että konventin 12-jäseninen puheenjohtajisto on jo 

edennyt omin päin liian pitkälle ja luonnostellut suunnitteilla olevaan EU:n perustuslakiin kohtia, 

joista  ei  ole  vielä  kunnolla  keskusteltu.  Uutispäivä  Demarissa  peräänkuulutetaan  Suomen 

aktiivisuutta  sopimusuudistuksen  valmistelutyössä,  sillä  "vuoden  2004  hallitusten  välinen 

konferenssi on myöhäinen ajankohta protestoida, jos keskeiset asiat on ajettu suurten EU-maiden 

voimin jo sitä ennen putkeen" (UD, 31.10.2002).

Uutispäivä Demarissa esitellään myös ennakkotunnelmia ja odotuksia sopimusuudistukseen liittyen. 

Heinäkuussa  2003  sopimusehdotus  EU:n  uudesta  perustuslaista  luovutettiin  jäsenmaiden 

hallituksille.  Uutispäivä  Demarin  pääkirjoituksessa  korostetaan  avoimen  keskustelun  merkitystä 

sopimusehdotuksen  käsittelyssä.  SDP:n  kansanedustaja  ja  tulevaisuuskonventin  jäsen  Kimmo 

Kiljunen ennakoi,  että  parlamentaarisuuden  merkitys  voi  lisääntyä  tuntuvasti  EU:n  uudistuessa. 

Kiljusen  mukaan  tulevat  uudistukset  johtaisivat  kansallisen  vaikutusvallan  kasvuun.  Uutispäivä 

Demarissa pidetään yllä integraatiomyönteistä linjaa ja korostetaan, että uudistuksia on tarkasteltava 

avoimesti  ja  pyrittävä  jalostamaan  edelleen.  Uutispäivä  Demarin  mukaan  "olisi  lyhytnäköistä, 

mikäli  Suomen  hallitus  yksipuolisesti  hylkäisi  EU:n  kehittämisvaihtoehdot".  Samassa 

pääkirjoituksessa  painotetaan  myös  eduskunnan puhemies  Paavo Lipposen aktiivisen  toiminnan 

merkitystä vapaan keskustelun lisäämiseksi (UD, 17.7.2003).

Puolueille on tyypillistä pitää esillä itselleen läheisiä ja tärkeitä aiheita. Sosiaalidemokraattien on 

todettu  kannattavan  integraatiota  etenkin  sosiaali-  ja  työttömyyspolitiikan  osalta.  Hooghen  ym. 

mukaan sosiaalidemokraattien suhtautuminen integraatioon on muuttunut myönteisemmäksi,  kun 

on havaittu, että integraatio ei ole pelkästään uhkatekijä sosiaalidemokraattisille arvoille, vaan sillä 

voi olla myös positiivisia seurauksia (Hooghe ym., 2004:129-130). Uutispäivä Demarissa kannetaan 

kuitenkin  huolta  EU:n  perustuslain  mahdollisista  sosiaalipoliittisista  vaikutuksista.  10.9.2003 

julkaistussa  pääkirjoituksessa  kerrotaan  Suomen  Kuntaliiton  torjuvasta  kannasta  tulevaa  EU:n 

perustuslakia  kohtaan,  sillä  EU:n  kauppapolitiikan  säädösten  pelätään  kaventavan  jäsenmaiden 

toimivaltaa julkisissa palveluissa, sosiaalipolitiikassa ja aluepoliitikassa. Julkisten peruspalveluiden 

hoitaminen kansallisesti kuten tähänkin saakka tulisi Suomen kuntaliiton mukaan turvata tulevilla 

sopimusmääräyksillä.  Uutispäivä  Demarissa  korostetaan  pohjoismaisen  hyvinvointiyhteiskunnan 

säilyttämisen tärkeyttä: "EU:n perustuslailliset säädökset eivät saa ulottua murtamaan jäsenmaiden 

yhteiskuntarakenteita" (UD, 10.9.2003). 
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Yksi  tutkimuskysymyksistäni  oli  ottaa  selvää,  miten  EU-kansanäänestyksen  roolia  on  arvioitu 

puoluelehdistössä  ja  millä  perusteilla  sitä  olisi  kannatettu  tai  vastustettu.  16.9.2003  julkaistusta 

pääkirjoituksesta  tulee  hyvin  esiin  SDP:n  kanta  kansanäänestyksen  järjestämiseen.  Ensinnäkin 

nostetaan  esiin  kysymys  siitä,  antaako  konventin  tekemien  esitysten  toteutuminen  edes  aihetta 

kansanäänestykseen.  Pääkirjoituksessa  viitataan  pääministeri  Matti  Vanhaseen,  jonka  mukaan 

tulevat  muutokset  eivät  ole  kovin  suuria  ja  muodostavat  edelleen tasapainoisen  kokonaisuuden. 

Toiseksi halutaan osoittaa luottamusta eduskuntaa kohtaan päättävänä elimenä perustuslakiasiassa. 

Pääkirjoituksen  mukaan  "eduskunnan  roolin  väheksyjille  on  jäänyt  hämäräksi  edustuksellisen 

demokratian perusidea:  asioihin perehtyminen huolellisesti  sekä vastuullinen päätöksenteko eikä 

kansan selän taakse luikkiminen" (UD, 16.9.2003). Tässä asiassa kokoomus ja SDP ovat samoilla 

linjoilla,  sillä  myös  Stubb  kritisoi  kansanäänestysten  järjestämisen  olevan  merkki  poliittisten 

päättäjien vastuunpakoilusta.

Myös  30.9.2003  pääkirjoituksessa  tartutaan  kansanäänestyskysymykseen  ja  esitetään  lisää 

perusteluita  sille,  miksi  kansanäänestystä  ei  tulisi  järjestää.  Uutispäivä  Demarissa  käytetään 

auktoriteettiin vetoamista  yhtenä argumentointikeinona.  Tässä tapauksessa auktoriteetin  asemaan 

nostetaan  Vanhanen  ja  Lipponen,  joiden  EU-asiantuntemusta  pidetään  niin  laajana,  että  heidän 

näkemyksiinsä  kansanäänestyksen  tarpeettomuudesta  tulisi  pääkirjoituksen  mukaan  uskaltaa 

luottaa. Samassa pääkirjoituksessa verrataan EU:n perustuslakisopimuksesta päättämistä kansallisen 

perustuslain  uudistamiseen,  jolloin  eduskunta  kantoi  myös  päätöksentekovastuun.  Yhtenä 

perusteluna esitetään myös se,  että EU:n tulevaisuudesta päättäminen on Suomessa perinteisesti 

ollut  kansallisen  parlamentin  ja  sen  luottamuksen  varassa  toimivan  hallituksen  vastuulla  (UD, 

30.9.2003).

Kansanäänestyksen järjestämisen tarvetta on perusteltu esimerkiksi  sillä,  että uuden perustuslain 

myötä EU muuttuisi oikeushenkilöksi, jolla olisi valta säätää lakeja yli kansallisten perustuslakien. 

Uutispäivä Demarissa viitataan kuitenkin oikeusministeri Johannes Koskiseen, joka on painottanut, 

että  EU:n  toimivalta  tulee  jatkossakin  perustumaan  jäsenvaltioiden  väliseen  sopimukseen  ja 

oikeushenkilöllisyys  tarkoittaa  lähinnä  vain  selkeyttä  saada  unioni  tarvittaessa  vastuuseen 

virheistään sekä mukaan Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Uutispäivä Demarin mukaan tärkeintä 

on löytää järkevä menettelytapa, johon kansalaiset voivat luottaa (UD, 29.10.2003).

Kansanäänestyskysymys  nousee  Uutispäivä  Demarissa  uudestaan  ajankohtaiseksi  kevään  2005 

aikana, kun muualla Euroopassa järjestetään kansanäänestyksiä EU:n perustuslain ratifioimisesta. 
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10.5.2005 julkaistu pääkirjoitus on otsikoitu "Eduskunta kantakoon vastuunsa", eli SDP:n kantana 

on  edelleen,  että  päätös  kuuluu  eduskunnalle  eikä  kansalle.  Pääkirjoituksessa  kerrotaan 

Taloustutkimuksen  kyselystä,  jonka  tuloksista  selvisi,  että  kaksi  kolmasosaa  suomalaisista  olisi 

valmiita äänestämään EU:n perustuslaista, mikäli kansanäänestys järjestettäisiin. Pääkirjoituksessa 

kuitenkin  epäillään,  että  äänestysprosentti  saattaisi  silti  jäädä  matalaksi  ja  että  ihmiset  eivät 

välttämättä äänestäisi perustuslaista, vaan jostain aivan muusta. Pääkirjoituksen mukaan on myös 

otettava  huomioon,  että  merkittävä  osa  kansalaisista  sanoo  olevansa  tietämättömiä  koko 

perustuslaista. Kansanäänestyksen järjestämistä vastaan argumentoidaan myös muistuttamalla, että 

"säädöksiä kokoava perustuslaki ei siirrä uutta valtaa Suomesta Brysseliin, kuten teki EU:n jäsenyys 

vuonna  1995".  Näin  ollen  perustuslain  merkitystä  ja  sen  ratifioimisesta  seuraavia  muutoksia 

pyritään  myös  jossain  määrin  vähättelemään  (UD,  10.5.2005).  Uutispäivä  Demarissa  esiintyvät 

myös paljon käytetyt argumentit siitä, että kansalla ei ole riittävää asiantuntemusta, jotta se voisi 

tehdä  päätöksen  EU:n  perustuslaista.  Toinen  tyypillinen  huolenaihe  on,  että  kansa  äänestäisi 

"väärin", jos sille annettaisiin valta päättää. 

Ranskassa järjestettyä kansanäänestystä EU:n perustuslaista on usein käytetty esimerkkinä "väärin" 

äänestämisestä.  Uutispäivä  Demarin  sanoin  "ranskalaiset  äänestivät  kaikesta  mahdollisesta".  Ei-

äänillä  otettiin  toki  kantaa  myös  EU:n  kehittämistä  vastaan,  mutta  toisaalta  samalla  osoitettiin 

kritiikkiä  maan  poliittista  johtoa  kohtaan.  Kansanäänestykseen  sekoittui  myös  monia  muita 

sisäpoliittisia kiistoja. Uutispäivä Demarin kanta on, että kielteinen äänestystulos on toki otettava 

huomioon, mutta sille ei saisi antaa liian suurta merkitystä. Samalla korostetaan, että perustuslain 

ratifionti jatkuu kaikesta huolimatta (UD, 31.5.2005). 

Monissa  yhteyksissä  SDP:n  EU-myönteisyys  vaikuttaa  henkilöityvän  nimenomaan  Paavo 

Lipposeen,  kun  taas  Nykypäivän  artikkeleiden  perusteella  kokoomuksen  innokkain  integraation 

puolustaja  on  Alexander  Stubb.  Uutispäivä  Demari  mainitsee  merkittävimpinä  EU-vaikuttajina 

komission puheenjohtajana toimineen Jacques Delorsin, Ranskan presidentti Francois Mitterrandin 

sekä Saksan liittokansleri Helmut Kohlin. Samassa yhteydessä nostetaan myös Lipposen nimi esiin: 

"--  on perusteltua laskea lähelle tätä joukkoa kahden hallituksen pääministeri  Paavo Lipponen". 

Myös  presidentti  Mauno  Koiviston  EU-lausunnoille  annetaan  painoarvoa  (UD,  31.3.2006). 

Uutispäivä  Demarissa  kerrotaan  professori  Esko  Antolan  arvioineen,  että  vuosina  1995-2003 

pääministerinä toiminut Lipponen on ollut yksi keskeisimpiä Suomen EU-politiikan muotoilijoita 

(UD, 10.7.2007).
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Kokoomuksen tavoin SDP ei myöskään kannata ajatusta EU:n omasta presidentistä, vaan uskoo, 

että vahva komissio olisi ennemmin pienten jäsenmaiden turva. Hallituksen linjatessa Suomen EU-

tavoitteita tästä vaatimuksesta jouduttiin kuitenkin tinkimään: "Jos EU:n integraation syventäminen 

ja unionin toimivuus sitä edellyttävät,  hallitus hyväksyy konventin esittämän EU:n presidentin". 

Uutispäivä  Demarin  pääkirjoituksessa  kuitenkin  puolustetaan  hallituksen  linjausta,  sillä  sen 

uskotaan parhaiten turvaavan Suomen vaikutusvallan tulevassa hallitustenvälisessä konferenssissa. 

Toisaalta  EU-presidentin  vastustamisen  uskotaan  tässä  vaiheessa  olevan  jo  liian  myöhäistä. 

Uutispäivä Demarin mukaan hallituksen strategialla on vankka SDP:n tuki, ja kaikkien mahdollisten 

tarkennuksien  ja  painotusten  lisääminen  Suomen  tavoitteisiin  olisi  vain  "vienyt  Suomen 

vaikutusvallattomaan  yksinäisyyteen  todistelemaan  oman  esityslitanian  erinomaisuutta"  (UD, 

2.9.2003). Tämä kommentti kuvastaa hyvin sitä, että Suomessa on pidetty tärkeänä EU:n ytimessä 

pysymistä,  eikä ole  haluttu  saada hankalan jäsenmaan mainetta  siitäkään huolimatta,  että  se  on 

merkinnyt myös omista näkökannoista tinkimistä. 

Yksi  ennakko-oletuksistani  oli,  että  hallituspuolueita  edustavasta  puoluelehdistöstä  tulisi  esiin 

integraatiomyönteinen kanta, ja mielestäni Uutispäivä Demarin pääkirjoitukset antavat tukea tälle 

oletukselle. Uutispäivä Demarissa korostetaan jatkuvasti integraatiossa mukanapysymisen tärkeyttä 

huolimatta  perustuslaillisen  sopimuksen  kohtaamista  ongelmista.  Esimerkiksi  15.12.2003 

kirjoitetussa pääkirjoituksessa kerrotaan epäonnistuneesta EU:n huippukokouksesta, mutta todetaan 

kuitenkin, että "Suomen kannattaa pysytellä tiiviisti EU:n etenijöiden mukana" (UD, 15.12.2003). 

Suomen mainetta EU:n mallioppilaana voidaan pitää hallituspuolueiden EU-myönteisen politiikan 

seurauksena, ja SDP:ssä on pidetty huolta saman linjan jatkuvuudesta. Uutispäivä Demarin mukaan 

perustuslakiehdotusta  käsitellyt  eduskunnan  suuri  valiokunta  oli  ratkaisukokouksensa  jälkeen 

käynyt keskustelua siitä, onko Suomi muuttumassa EU:n mallioppilaasta kapinakenraaliksi, kun se 

toimii  aktiivisesti  pienten  jäsenmaiden  näkemysten  kokoajana.  Uutispäivä  Demarissa  kuitenkin 

korostetaan  jälleen  omasta  yhteistyökykyisyydestä  huolehtimisen  merkitystä:  "On  osattava 

varmistaa,  ettei  Suomi  ajaudu  vahingossa  nurkkaan  ja  vaikutusvallattomaan  tilaan  EU:n 

hallitustenvälisessä konferenssissa" (UD, 26.9.2003). 

Puoluelehdistöstä keräämänäni aineisto on ajanjaksolta 2002-2009 ja SDP on mukana hallituksessa 

lähes  koko  tämän  ajan,  vuoteen  2007  saakka.  Kevääseen  2003  saakka  SDP  on  lisäksi 

pääministeripuolue.  Uutispäivä  Demarin  pääkirjoitukset  sisältävät  mielestäni  hallituspuolueelle 

tyypillistä retoriikkaa. Tämä tulee ilmi esimerkiksi siitä, että hallituksen politiikkaa kuvaillaan usein 

järkeväksi  ja  vastuulliseksi,  ja  äänestäjien  näkökulmasta  negatiiviset  asiat  saadaan  perusteltua 
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vetoamalla maan yhteiseen etuun. Uutispäivä Demarin pääkirjoituksessa 26.9.2003 Suomen EU-

linjaa luonnehditaan oma-aloitteiseksi sekä neuvottelukykyiseksi (UD, 26.9.2003). Pääkirjoituksissa 

vedotaan usein myös kansallisen yksituumaisuuden merkitykseen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. 

Esimerkiksi vasemmistoliittoa arvostellaan siitä, että sen "linjaukset poikkevat paitsi hallituksesta 

myös  siitä  kansallisesta  konsensuksesta,  jonka  hengessä  ratkaisevia  EU-politiikan  kymyksiä  on 

viisasta  käsitellä"  (UD,  9.10.2003).  Toinen  usein  toistuva  argumentti  Uutispäivä  Demarin 

pääkirjoituksissa  Suomen  EU-linjauksia  koskien  vaikuttaa  olevan,  että  Suomi  ei  saa  jäädä 

päätöksenteon ulkopuolelle EU:ssa. Yksi SDP:n EU-politiikan prioriteeteista näyttää pääkirjoitusten 

perusteella olevan Suomen neuvottelukykyisyyden säilyttäminen ja huolehtiminen siitä, että Suomi 

on aktiivisesti vaikuttaja EU:n päätöksenteossa. 

Pitkittynyt  perustuslain  valmistelu-  ja  ratifiointiprosessi  aiheutti  monilla  tahoilla  puheita  EU:n 

perustuslaillisesta  kriisistä.  Uutispäivä  Demarin  pääkirjoituksia  läpikäydessäni  olen  kiinnittänyt 

huomiota myös siihen, millaisin sanavalinnoin EU:n tilannetta kuvaillaan. Esimerkiksi 15.12.2003 

pääkirjoituksessa puhutaan suuresta  fiaskosta  ja yhteisen Eurooppa-laivan karahtamisesta  kiville 

(UD,  15.12.2003).  Usein  käytetty  ilmaus  EU:n  perustuslaista  on  myös  poliittinen  umpikuja. 

Toisaalta voidaan pohtia, miltä osin nämä luonnehdinnat vastaavat todellisuutta ja missä määrin 

lehdistö omalta osaltaan luo mielikuvaa kriisitilanteesta. Myös Uutispäivä Demarissa tuodaan esiin 

tämä  näkökanta  esimerkiksi  kirjoitettaessa  Ranskan  kielteisestä  kansanäänestystuloksesta,  jonka 

seurauksena pessimististen arvioiden esittäminen perustuslain ja koko EU:n tulevaisuudesta kiihtyi 

entisestään. Uutispäivä Demarin mukaan on paradoksaalista puhua EU:n kriisistä ja antaa yhden 

jäsenmaan sisäisille asioille ratkaiseva rooli. Näin ollen kriisitilanteesta puhumista pidetään jossain 

määrin liioiteltuna (UD, 31.5.2005).

Puoluelehdissä on pohdittu myös EU:n sopimusuudistusprosessin vaikutuksia EU:n kannatukseen 

kansalaisten keskuudessa. Uutispäivä Demarissa kirjoitetaan Taloustutkimuksen kesäkuussa 2005 

teettämästä  kyselystä,  jonka mukaan EU-jäsenyyden suosio  on  laskenut  selvästi  viime  vuosina. 

Tutkimusten  mukaan EU-jäsenyyden kannatus  heikkenee aina,  kun unionissa  on isoja  riitoja  ja 

vastaavasti  kannatus  nousee,  kun  jäsenmaat  ovat  päässeet  sopimukseen  EU:n  edistysaskelista. 

Pääkirjoituksen mukaan EU:n sisäiset kiistat ovat kuitenkin vain yksi selitys kansalaisten nuivalle 

suhtautumiselle.  Ennemmin  on  kyse  siitä,  että  koska  EU:n  jäsenmaana  olemisen  merkitys 

hahmottuu  suomalaisille  heikosti,  myös  mielialat  ovat  herkkiä  erimielisyyksistä  raportoiville 

uutisille. Tämä on taas seurausta siitä, että poliitikot ovat epäonnistuneet unionin tarkoituksen ja 

siitä seuraavien hyötyjen selittämisessä ja esiintuomisessa (UD, 7.7.2005). 
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Voidaan ajatella, että yleinen tyytymättömyys EU:ta kohtaan nousee esiin perustuslakiehdotukseen 

kohdistuvan kritiikin kautta. Mielestäni Uutispäivä Demarin analyysi pohjustaa hypoteesiani siitä, 

että sopimusuudistus on toiminut eräänlaisena välikappaleena koko unionia koskevien epäilysten 

suhteen,  vaikka  todellisuudessa  EU:n  kannatuksen  laskun  taustalla  on  monia  muita  syytä. 

Uutispäivä Demarissa jatketaan vielä saman aiheen käsittelyä ja todetaan, että vastatuulessa oleva 

perustuslaki ilmentää unionin kriisiä. Tässä mielessä itse perustuslaki ei varsinaisesti ole siis kriisin 

aiheuttaja  tai  sen  syy,  vaan  kyse  on  laajemmista  ongelmista  EU:n  sisällä  (UD,  21.7.2005). 

27.12.2005  pääkirjoituksessa  todetaankin  osuvasti,  että  "--  EU-maiden  kansalaisten  reaktioihin 

vaikuttavat usein muut asiat kuin ne, joista varsinaisesti on kulloinkin kysymys" (UD, 27.12.2005).

Uutispäivä  Demarissa  kommentoidaan  myös  sopimusuudistuksen  nimikysymystä.  Perustuslaki-

nimityksen  käytön  on  uskottu  osaltaan  vaikuttaneen  kielteisten  mielikuvien  muodostumiseen  ja 

tämän vuoksi on pyritty löytämään neutraalimpi nimi kuvaamaan uutta sopimusta. Toisaalta myös 

sopimuksen nimen vaihtaminen on aiheuttanut arvostelua,  sillä on koettu,  että samaa sopimusta 

ollaan vain naamioimassa uuden nimen taakse. Kari Palonen on todennut, että argumentointi on 

aina  poliittista  ja  retorisilla  rakenteilla  on  aina  poliittinen  ulottuvuutensa  (Palonen,  1987:55). 

Uutispäivä  Demarin  mukaan  olisi  syytä  siirtyä  puhumaan  EU:n  perustuslain  sijaan 

perussopimuksesta, sillä "juhlallinen perustuslain yritys koki terminologisesti ratkaisevan takaiskun 

--" (UD, 18.12.2006). Uutispäivä Demarissa kirjoitetaan, että alusta saakka olisi pitänyt puhua vain 

perussopimuksesta  ja  vanhojen  sopimusten  uudistamisesta,  mistä  olisi  koko  ajan  pitänyt  olla 

kysymyskin,  eikä  turhaan  luoda  kuvaa  liittovaltiopyrkimyksistä.  "Perustuslaki-termi  herätti 

populistisia kansallisia kapinoita, joilla ei ollut tekemistä todellisuuden kanssa" (UD, 8.6.2007).

Puolueissa seurataan tarkasti Eurobarometri-tutkimuksia ja pyritään hyödyntämään niistä saatavia 

tietoja.  Yleisön  ominaispiirteiden  mahdollisimman  tarkka  analysointi  on  oleellista  puolueille 

argumentaation  oikeanlaisen  kohdistamisen  kannalta.  Uutispäivä  Demarin  pääkirjoituksessa 

21.7.2005  kerrotaan  uusimman  Eurobarometri-kyselyn  tuloksista,  joiden  mukaan  41% 

suomalaisista ei pidä EU:n perustuslakia tarpeellisena. 47% on puolestaan sitä mieltä, että EU:lla 

tulisi olla perustuslaki. Eurobarometrin tulosten perusteella perustuslain vastustajia on Suomessa 

eniten koko EU.ssa.  Suomessa kansalaisten EU-skeptisyys  ei  ole  juurikaan  näkynyt  puolueiden 

toiminnassa, vaan EU:lla on ollut Suomessa aina vahva poliittisen eliitin tuki. Suomessa puolueita 

voidaan pitää poikkeuksellisen EU-myönteisinä,  kun otetaan huomioon,  että  esimerkiksi  muissa 

Pohjoismaissa  EU-jäsenyyden  myötä  on  perustettu  kokonaan  uusiakin  EU-kriittisiä  puolueita. 
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Nämä  Eurobarometri-kyselyn  tulokset  ovat  kuitenkin  jo  niin  vahva  viesti  EU:n  etääntymisestä 

kansalaisista,  että  puolueet  eivät  ole  voineet  jättää  sitä  huomioimatta.  Uutispäivä  Demarissa 

korostetaan,  että  päättäjien  olisi  suhtauduttava  vakavasti  kansalaisten  EU-skeptisyyteen. 

Pääkirjoituksen  mukaan  heikko  kannatus  on  seurausta  poliittisen  johtajuuden  puutteesta  (UD, 

21.7.2005).  Uutispäivä  Demarin  kritiikki  näkemyksellisen  otteen  puuttumisesta  EU:ssa  ei 

kuitenkaan ilmeisesti kohdistu kansallisen tason poliittiseen johtoon tai omaan puolueeseen, sillä 

27.12.2005 pääkirjoituksessa  annetaan  tunnustusta  suomalaispoliitikoille  ja  virkamiehille  heidän 

aktiivisesta toiminnastaan EU:ssa (UD, 27.12.2005). 

Myös 25.7.2003 Uutispäivä Demarin pääkirjoituksessa käsitellään Eurobarometri-kyselyn tuloksia, 

joiden  mukaan  suomalaisten  luottamus  EU:n  toimintaan  on  lisääntynyt,  mutta  perussopimusta 

valmistelleen  konventin  työ  jäi  kansalaisille  etäiseksi.  Uutispäivä  Demarin  analyysin  mukaan 

konventti  epäonnistui  yhdessä  tärkeimmistä  tehtävistään  eli  kansalaiskeskustelun  virittämisessä. 

Pääkirjoituksen  mukaan  Eurobarometrin  tuloksia  voidaan  pitää  haasteena  Eurooppa-asioiden 

tiedottamisesta  vastaaville  viranomaisille  ja  yhteisöille  (UD,  25.7.2003).  Mielestäni  näiden 

pääkirjoitusten  perusteella  voidaan  osoittaa,  että  SDP tukee  EU:n  uudistusprosessia,  mutta  on 

kuitenkin  huolissaan  avoimuuden  puutteesta  perustuslaillisen  sopimuksen  valmistelutyössä. 

Samasta aiheesta kirjoitetaan myös 6.10.2003 pääkirjoituksessa, jossa korostetaan, että jäsenmaiden 

hallitusten kesken on käytävä  kunnon neuvottelut  perustuslaillisesta  sopimuksesta,  eikä  suoraan 

runnoa  tulevaisuuskonventin  tekemiä  esityksiä  sellaisenaan  läpi  (UD,  6.10.2003).  Tältä  osin 

Uutispäivä  Demarin  pääkirjoitukset  myös  vahvistavat  ensimmäistä  hypoteesiani  kritiikin 

kohdistumisesta nimenomaan sopimusehdotuksen valmistelutyöhön, eikä niinkään sen sisältöön

Suomen  valtiojohto  pääsi  keväällä  2006  yksimielisyyteen  perustuslaillisen  sopimuksen 

ratifioinnista. Nykypäivässä 9.6.2006 arvosteltiin presidentti Halosta EU-vastaisuuden lietsonnasta 

ja  ristiriitaisten  lausuntojen  antamisesta  EU:n  perustuslakia  koskien.  Uutispäivä  Demarissa 

kuitenkin  vakuutetaan,  että  EU:n  perustuslain  takana  seisovat  niin  hallitus,  presidentti  kuin 

eduskunnan ulkoasiainvaliokuntakin.  Vuosi  2006 oli  Suomen EU-politiikan  kannalta  merkittävä 

vuosi myös siinä mielessä, että Suomi toimi silloin EU:n puheenjohtajamaana. Puheenjohtajuuden 

voidaan  arvioida  osaltaan  vaikuttaneen  myös  siihen,  että  Suomen  tukea  perussopimukselle  on 

haluttu  erityisesti  korostaa  ja  samalla  välittää  viestiä  muille  jäsenmaille  Suomen 

integraatiomyönteisyydestä.  Uutispäivä  Demarissa  esimerkiksi  kerrotaan  Halosen  pohtineen 

Eurooppalainen  Suomi  -järjestön  seminaarissa,  voisiko  Suomen  myönteisellä  päätöksellä 

perussopimuksesta  olla  laajempaa  eurooppalaista  vaikutusta.  Halonen  nosti  myös  esiin  ripeän 
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päätöksenteon mahdolliset vaikutukset eduskuntavaalien alla (UD, 10.5.2006).

Uutispäivä  Demarissa  arvioidaan,  että  tulevan  puheenjohtajakauden  pääpainopisteitä  tulevat 

olemaan  perustuslakisopimuksen  kohtalo  sekä  tuleva  laajentuminen,  ja  molemmissa  asioissa 

toivotaan tapahtuvan Suomen johdolla uusia avauksia ja peruslinjauksia. Pääkirjoituksen mukaan 

puheenjohtajuus osuu Suomen kannalta sopivaan ajankohtaan, sillä "Suomen EU-politiikassa ei ole 

merkittävää ristivetoa, ei hallituksen sisällä, eikä myöskään hallituksen ja opposition välillä" (UD, 

22.6.2006).  EU-puheenjohtajuutta  voidaan pitää  eräänlaisena  hallituksen  näytönpaikkana,  ja  sen 

vuoksi  EU:n  perustuslain  ratifioimiseen  liittyvät  ongelmat  on  pyritty  jättämään  sivuun  ja 

korostamaan hallituksen EU-linjasta vallitsevaa yksimielisyyttä. Puheenjohtajuuden uskotaan myös 

lisäävän kansan tietoisuutta EU:sta ja tuovan paljon positiivista julkisuutta.

Eduskunta teki päätöksen perustuslakisopimuksen ratifioimisesta itsenäisyyspäivän aattona. Tähän 

liittyen Uutispäivä Demarissa kirjoitetaan,  että muuttuvassa maailmassa on tärkeää olla mukana 

itseään  koskevassa  yhteistyössä.  Samassa  pääkirjoituksessa  lainataan  myös  Lipposta,  joka 

muistuttaa Suomen kuuluvan edelleen EU:n ytimeen.  Etenkin oppositiossa on esitetty kritiikkiä 

hallitukselle  turhasta  hätäilystä  perussopimuksen  kanssa  ottaen  huomioon,  että  Hollannin  ja 

Ranskan kielteisistä  kansanäänestystuloksista johtuen oli  selvää,  että  sopimus ei  tulisi  astumaan 

voimaan sellaisenaan. Uutispäivä Demarissa kuitenkin puolustaudutaan toteamalla, että sopimuksen 

ratifioiminen oli  kaikesta huolimatta erittäin tärkeää,  sillä mitä useampi maa sen hyväksyy,  sitä 

varmemmin ja  nopeammin sopimuksen jatkokehittely toteutetaan nykyisen ehdotuksen pohjalta. 

Uutispäivä Demarin mukaan sopimuksen hyväksyminen vahvistaa Suomen neuvotteluasemia ja on 

edelleen  tärkeää  olla  aktiivinen  ja  mukana  kärkijoukossa  sopimuksen  jatkokehittelyssä  (UD, 

5.12.2006).

Tähän saakka käsittelemissäni pääkirjoituksissa SDP on ollut vielä hallituspuolue. Pääkirjoituksissa 

on  tyypillisesti  korostettu  hallituksen  yhtenäisyyttä  ja  annettu  täysi  tuki  hallituskumppanina 

toimineelle keskustalle.  Monissa yhteyksissä on perusteltu hallituksen EU-linjauksia viittaamalla 

Vanhasen antamiin lausuntoihin ja nostettu Vanhanen EU-asiantuntijana Lipposen rinnalle. Kevään 

2007  eduskuntavaalien  jälkeen  SDP jäi  kuitenkin  ulos  hallituksesta,  ja  tämän  huomaa  selvästi 

Uutispäivä Demarin pääkirjoitusten tyylin muuttumisesta. Myös suhtautuminen sopimusuudistusta 

kohtaan vaikuttaa muuttuvan epäilevämmäksi,  vaikkakin SDP sitä edelleen kannattaakin.  Neljäs 

hypoteeseistani  oli,  että  oppositiota  edustavan  puoluelehdistön  kanta  olisi  kriittinen 

sopimusuudistusta kohtaan ja hallituspuolueita edustavien lehtien myönteinen, ja tämän mukaisesti 
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Uutispäivä Demarin linja vaikuttaa kääntyvän. SDP:n jäädessä oppositioon Uutispäivä Demarissa 

kritisoidaan etenkin avoimuuden puutetta perussopimuksen valmisteluprosessissa.

Uutispäivä  Demarissa  kirjoitetaan  4.6.2007,  että  järkevämmälle  perussopimukselle  pitäisi  saada 

paitsi  eduskunnan  myös  kansalaisten  tuki.  Uutispäivä  Demarissa  peräänkuulutetaan  Vanhaselta 

kunnon selvitystä Suomen kannoista EU:n perussopimusneuvotteluihin. Vanhasta syytetään myös 

EU-byrokraattisesta  asenteesta,  joka on kirjoituksen  mukaan lähtöisin  valmistelutyöstä,  joka  "-- 

tuotti  perustuslain  nimellä  kulkevan  korkealentoisen  tekstin  kaikkine  krumeluureineen".  Tällä 

kommentilla ilmeisesti viitataan siihen, että Vanhanen oli mukana perussopimuksen valmistelussa 

jo  tulevaisuuskonventin  jäsenen  roolissaan.  Samalla  vaikuttaa  siltä,  että  Uutispäivä  Demarissa 

pyritään  ottamaan  etäisyyttä  koko  perussopimukseen  ja  vähättelemään  SDP:n  osuutta  sen 

luomisessa (UD, 4.6.2007).

Uutispäivä  Demarissa  kerrotaan  Vanhasen  hallituksen  saaneen  arvostelua  selkeän  EU-linjan 

puuttumisesta  professori  Esko  Antolalta.  Antolan  mukaan  EU:n  kesäkuinen  huippukokous 

epäonnistui  Suomen  tavoitteiden  osalta,  ja  perustuslakisopimuksen  jälkihoidosta  tuli  entistä 

monitulkintaisempi. Antolan mielestä Suomella oli EU-jäsenyyden alkuvuosina parempi näkemys 

siitä,  mitä  unionilta  toivotaan ja  halutaan,  mutta  nyt  Suomi on menettänyt  otteensa.  Uutispäivä 

Demarin  mukaan  Vanhasen  hallitus  vain  hallinnoi  EU-asioita  ja  yrittää  sopeutua  siihen,  mitä 

muualla on ajateltu, kun sen pitäisi toimia etulinjassa Suomen EU-etujen valvojana ja edistäjänä 

(UD, 10.7.2007). Tämän pääkirjoituksen perusteella voidaan myös todeta, että oppositiopuolueen 

on  kolmannen  hypoteesini  mukaisesti  helppo  käyttää  hyväkseen  epäsuosioon  ajautunutta 

perustuslakisopimusta hallitusta arvosteltaessa.

Lissabonin  sopimus  allekirjoitettiin  joulukuussa  2007.  Uutispäivä  Demarissa  ollaan  tyytyväisiä 

uuteen  perussopimukseen  ja  uskotaan  sen  olevan  askel  eteenpäin  (UD,  14.12.2007).  Samoin 

Uutispäivä Demarissa kirjoitetaan, että Suomessa ei ole missään vaiheessa ollut epäselvää, etteikö 

sopimusta hyväksyttäisi. Saman pääkirjoituksen mukaan kansanäänestyksen järjestämisestä käytiin 

jonkin  verran  keskustelua,  mutta  kyseinen  vaihtoehto  ei  noussut  missään  vaiheessa  todella 

varteenotettavaksi  (UD,  12.6.2008).  Suomessa  eduskunta  hyväksyi  Lissabonin  sopimuksen 

11.6.2008. Aineistossani mukana olevat Lissabonin sopimusta käsittelevät pääkirjoitukset vuosilta 

2008 ja 2009 lähinnä seuraavat sopimuksen etenemisen loppuvaiheita muualla Euroopassa, kun taas 

sopimukseen liittyvä kansallinen keskustelu on jokseenkin loppuunkäsitelty.
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Irlannissa  järjestettiin  kansanäänestys  Lissabonin  sopimuksesta,  jonka  tuloksena  enemmistö 

kansasta  oli  sopimuksen  hyväksymistä  vastaan.  Uutispäivä  Demarissa  pohditaan  sopimuksen 

jatkomahdollisuuksia. Pääkirjoituksen mukaan tilanne muistuttaa täydellistä poliittista umpikujaa, 

sillä sopimus ei tule voimaan, mikäli kaikki jäsenmaat eivät sitä hyväksy. Uutispäivä Demarissa 

uskotaan  kuitenkin,  että  "EU  ontuu  eteenpäin  sopimuskriisistä  huolimatta"  (UD,  18.6.2008). 

Uutispäivä Demarin mukaan kielteinen kansanäänestystulos johtui lähinnä siitä, ettei irlantilaisilla 

ollut riittävää tietoa sopimuksen sisällöstä. Vaarana on, että jos EU:n johto ryhtyy painostamaan 

Irlantia  liikaa,  johdon  ja  kansalaisten  välinen  kuilu  vain  kasvaa  entisestään.  Samassa 

pääkirjoituksessa vielä todetaan, että on paradoksaalista, että sopimuksen viivästyminen jarruttaa 

niitä  päätöksenteon  uudistuksia,  joilla  voitaisiin  parantaa  unionin  hyväksyttävyyttä  kansalaisten 

silmissä (UD, 24.6.2008). Irlannissa järjestettyä uutta kansanäänestystä Lissabonin sopimuksesta 

Uutispäivä Demarissa kutsutaan EU-johtajien tyylittömimmäksi kompromissiksi (UD, 16.12.2008).

Mielestäni  Uutispäivä  Demarin  pääkirjoituksista  keskeisimmäksi  teemaksi  nousee  hallituksen 

integraatiomyönteisen  EU-linjan  perusteleminen  ja  sen  tukeminen.  EU:n  päätöksenteosta 

ulkopuolelle  jääminen  sekä  hankalan  jäsenmaan  maineeseen  ajautuminen  muiden  silmissä 

vaikuttavat olevan SDP:lle suurimpia uhkakuvia. Pääkirjoituksissa korostetaan myös jatkuvasti, että 

on tärkeää säilyttää yhtenäinen linja ulko- ja turvallisuuspolitiikassa ja että hallituksen on toisinaan 

tehtävä kansalaisten näkökulmasta ei-toivottuja päätöksiä, jotta Suomi säilyttäisi asemansa EU:ssa. 

Liittovaltiokysymystä pääkirjoituksissa ei edes nosteta missään vaiheessa esiin. Kansanäänestyksen 

järjestämistä  EU:n  perustuslaista  käsitellään  jonkin  verran,  mutta  tässäkin  asiassa  SDP:n  kanta 

pysyy  alusta  loppuun  samana  eli  kansanäänestystä  vastustavana,  eikä  vastakkaisia  näkökantoja 

juurikaan nosteta pääkirjoituksissa esiin. Myös Suomen EU-puheenjohtajuudesta kirjoitetaan paljon 

ja  sitä  pidetään  eräänlaisena  hallituksen  näytönpaikkana.  Puheenjohtajuuden  varjolla  uskotaan 

voitavan parantaa myös kansalaisten suhtautumista perustuslakisopimukseen.

5.3. Sopimusuudistuksen käsittely Suomenmaassa

Keskusta  on  siinä  mielessä  mielenkiintoinen  tutkittava,  että  se  on  ollut  lähes  koko 

tarkasteluajanjaksoni ajan mukana hallituksessa ja lisäksi pääministeripuolueen asemassa. EU-asiat 

ovat  olleet  hankalia  keskustalle,  koska  enemmistö  puolueen  kannattajista  suhtautuu  EU:hun 

vähintäänkin  kriittisesti,  mutta  tästä  huolimatta  puolueen johdon linja  on  ollut  EU-myönteinen. 

Keskusta  oli  johtavana  hallituspuolueena  viemässä  Suomea  EU:n  jäseneksi,  vaikka  puolueen 
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kannattajista  vain  36  prosenttia  oli  jäsenyyden  kannalla.  Jouduttuaan  oppositioon  vuosiksi 

1995-2003  keskustassa  omaksuttiin  kriittisempi  EU-linja.  Keskustassa  oli  kuitenkin  samalla 

huolehdittava omasta hallituskelpoisuudesta tulevaa ajatellen, eikä keskusta asettunut vastustamaan 

esimerkiksi Suomen EMU-jäsenyyttä (Raunio, 2000:47). 

Suomenmaata  käsittelevä  analyysiosuuteni  lähtee  liikkeelle  EU:n  tulevaisuuskonventin  työtä 

käsittelevistä kirjoituksista. Tässä vaiheessa keskusta on siis vielä oppositiossa, mutta kevään 2003 

vaaleissa se nousee hallitukseen. Pyrin tarkastelemaan, miten siirtyminen oppositiosta hallitukseen 

mahdollisesti näkyy keskustan EU-linjassa ja millaiseksi keskustan rooli Suomen EU-politiikassa 

muodostuu.  Aineistossani  mukana  olevissa  Suomenmaa-lehdissä  on  käsitelty  erittäin  laajasti 

sopimusuudistuksen valmisteluvaiheita sekä kansanäänestyskysymystä,  joten nämä aiheet tulevat 

painottumaan  myös  analyysissäni.  Kiinnitän  huomiota  myös  siihen,  millaisia  reaktioita 

sopimusuudistuksen muualla Euroopassa kohtaama vastustus keskustassa herättää.

Suomenmaan kirjoituksista käy ilmi, että konventin suomalaisjäsenten kesken ei ole yksimielisyyttä 

omista tehtävärooleista eikä yhteisistä tavoitteista. Suomenmaan pääkirjoituksessa 20.2.2002 ollaan 

närkästyneitä  tulevaisuuskonventin  jäsenenä  toimivan  SDP:n  kansanedustaja  Kimmo  Kiljusen 

Uutispäivä Demarille 14.2 antamista lausunnoista,  joissa Kiljunen suunnittelee konventin sisälle 

vahvaa demariryhmää ja yhteistyötä konservatiivien kanssa.  Kiljunen epäilee, että jos konventin 

jäsenet toimivat vain maidensa edustajina, Ranska ja Saksa tulevat sanelemaan ehdot muille maille. 

Kiljusen  mielestä  Suomen  edusta  voidaan  huolehtia  paremmin  poliittisten  ryhmien  kautta. 

Suomenmaan mukaan Kiljusen ei pitäisi keskittyä liikaa puoluepoliittisten tavoitteiden ajamiseen, 

sillä jos konventissa syntyy ristiriitoja, on vaikea kuvitella, että EU:n muut demarit ensisijaisesti 

ajattelisivat  Suomen  etua.  Pääkirjoituksessa  muistutetaan,  että  EU-politiikan  tarpeeton 

puoluepolitisoiminen  ei  lisää  unionin  hyväksyttävyyttä  kansalaisten  keskuudessa  (Suomenmaa, 

20.2.2002). 

Matti  Vanhanen,  joka  on  myös  yksi  konventin  jäsenistä,  puolestaan  korostaa  edustavansa 

konventissa  Suomen  eduskuntaa  ja  sen  ottamia  kantoja.  Vanhasen  mukaan  suomalaisedustajien 

kesken  on  tässä  asiassa  selviä  painotuseroja.  Vanhanen  kuvailee  omaa  tilannettaan  konventissa 

hieman  ristiriitaiseksi,  sillä  Vanhanen  on  huomannut  opposition  edustajana  olevansa 

tyylipuhtaimmin hallituksen ja eduskunnan linjoilla toisin kuin konventin muut suomalaisjäsenet 

(Suomenmaa,  4.4.2002).  Pääministeri  Paavo Lipposta  konventissa  edustava  valtiotieteen  tohtori 

Teija  Tiilikainen  sen  sijaan  pitää  tärkeänä,  että  konventissa  avataan  uutta  ja  ennakkoluulotonta 
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keskustelua EU:n tehtävistä ja instituutioista: "Konventissa on tarkoitus katsoa unionia laajemmasta 

perspektiivistä kuin hallituksen kannanotoista" (Suomenmaa, 5.4.2002a). Tiilikainen korostaa vielä 

myöhemmin, että konventissa tehdään vain valmistelevaa työtä ja että perustuslaillisen sopimuksen 

lopullinen muoto päätetään hallitusten välisessä konferenssissa (Suomenmaa, 18.7.2003). 

Suomenmaan pääkirjoituksessa 5.4.2002 kyseenalaistetaan Tiilikaisen valinta konventin jäseneksi ja 

ihmetellään, kenen mielipiteitä hän oikein edustaa (Suomenmaa, 5.4.2002b). Suomenmaan mukaan 

luontevampi  valinta  Tiilikaisen  paikalle  olisi  ollut  ulkoministeri  Erkki  Tuomioja.  Erikoisena 

pidetään myös sitä, että Suomella on konventissa niin kevyt edustus siihen nähden, miten tärkeistä 

asioista  siellä  päätetään  ja  ottaen  huomioon  myös  sen,  että  monella  muulla  jäsenmaalla  on 

konventissa  ministeritason  edustaja.  Hallitus  ei  suostu  Suomenmaan  mukaan  toimimaan  tässä 

asiassa järkevästi, koska ehdotus konventtiedustuksen painoarvon lisäämisestä tuli keskustalta, eikä 

hallituksen ylpeys salli opposition neuvojen noudattamista. Suomenmaassa uskotaan, että "pahinta 

kaikessa on, että ajatuksen takana on Paavo Väyrynen" (Suomenmaa, 3.12.2002). Tämän lisäksi 

Suomenmaassa,  kuten  myös  Nykypäivässä  ja  Uutispäivä  Demarissa,  suhtaudutaan  kriittisesti 

konventin  puheenjohtajan  Ranskan  entisen  presidentin  d'Estaingin  toimintaan  (Suomenmaa, 

30.10.2002).  

Suomenmaassa on käyty vilkasta keskustelua myös EU:n tulevaisuudesta ja liittovaltioistumisesta. 

Suomenmaassa  korostetaan,  että  tulevaisuuskonventin  aloitettua  työnsä  on  tärkeää  pohtia, 

millaiseksi EU:ta halutaan kehittää. Keskustan kanta on ollut, että EU:n tulisi perustua itsenäisten 

valtioiden  yhteistyöhön,  eikä  sitä  tulisi  muuttaa  liittovaltion  suuntaan.  Suomenmaassa  tartutaan 

pääministeri Lipposen Helsingin Sanomien haastattelussa tekemään ehdotukseen tarkastella EU:n 

tulevaisuutta liittovaltiosta puhumisen sijaan asettamalla yhteisöllisyyden ja hallitustenvälisyyden 

käsitteet vastakkain. Suomenmaan päätoimittaja Juha Maunon mukaan käsitteet voidaan ymmärtää 

siten,  että  hallitustenvälisyydessä  EU:n  tärkein  päätöksentekoelin  olisi  jäsenmaiden  hallitusten 

edustajista koostuva neuvosto, kun taas yhteisöllisyyteen perustuvassa mallissa komissio olisi EU:n 

pääroolissa.  Mauno korostaa,  että  unioni  ei  saa kehittyä  sellaiseen suuntaan,  jossa vain suurilla 

jäsenmailla  on valtaa.  Mauno on Lipposen kanssa samoilla  linjoilla  siitä,  että  yhteisöllisyys  on 

ennemmin Suomen etu ja että komissiossa voidaan parhaiten hoitaa yhteisiä asioita kokonaisedun 

näkökulmasta  ilman  kansallisia  intressejä.  Toisaalta  EU:n  laajentumisen  myötä  ongelmaksi 

muodostuu,  ettei  kaikille  jäsenmaille  riitä  enää  komissaarin  paikkaa  (Suomenmaa,  27.2.2002a). 

Maunon  mukaan  paras  ratkaisu  olisi  säilyttää  tasapaino  unionin  kolmen  valtaelimen  välillä 

(Suomenmaa, 1.3.2002).
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Paavo  Väyrynen  on  tullut  tunnetuksi  keskustan  EU-kriittisimmän  laidan  edustajana.  Väyrystä 

voidaan pitää  myös  hyvänä  esimerkkinä  yksittäisen  henkilön  ympärille  keskittyneestä  puolueen 

sisäisestä  oppositiosta  (Raunio,  2000:52).  Väyrynen  vastustaa  ankarasti  Lipposen  esittämiä 

ajatuksia EU:n yhteisöllisyyden kehittämisestä. Väyrysen mielestä ylikansallisen komission valtaa 

ei  saisi  lisätä,  sillä  se  veisi  unionia  vain  entistä  kauemmaksi  tavallisista  kansalaisista.  Suurin 

ongelma integraatiossa on Väyrysen mukaan se, että Suomen asioista päätetään yhä enemmän EU-

tasolla. Vaikka Väyrynen onkin sitä mieltä, ettei Suomen olisi koskaan edes pitänyt liittyä unioniin, 

hän ei kuitenkaan  pidä unionista eroamista realistisena vaihtoehtona (Suomenmaa, 27.2.2002b). 

Esimerkiksi  Ruotsissa  ympäristöpuolue  ja  vasemmistopuolue  tukevat  maan eroamista  unionista, 

mutta Suomessa vastaavia vaatimuksia ei ole esitetty (Raunio, 2007:7).

Myös  laajentumiskomissaari  Olli  Rehn  esittää  Suomenmaassa  oman  näkemyksensä  EU:n 

liittovaltiokeskusteluun. Rehn ei kannata sen enempää federalisteja kuin euroskeptikkojaan, vaan 

Rehnin mielestä EU:n tulee toteuttaa niitä tehtäviä, jotka jäsenmaat ovat sille perussopimuksissa 

antaneet. Suomi on Rehnin mukaan parhaita esimerkkejä siitä, miten kansallinen parlamentti on 

otettu  mukaan  EU-politiikan  päätöksentekoon.  Eduskunnan  suuri  valiokunta  on  Suomessa 

keskeisimmässä roolissa EU-politiikan kannalta (Suomenmaa, 26.4.2006).

Suomenmaassa  on  annettu  paljon  tilaa  myös  keskustelulle  sopimusuudistuksen  sisällöstä. 

Keskustassa ollaan SDP:n ja kokoomuksen kanssa samoilla linjoilla siitä, että EU ei tarvitse omaa 

presidenttiä.  Presidenttihankkeen  koetaan  ajavan  ennen  kaikkea  suurten  jäsenmaiden  etua 

(Suomenmaa,  17.1.2003).  Keskustan  eduskuntaryhmän  kansainvälisten  asioiden  sihteerin  Jari 

Haapiaisen mukaan keskustalle on tärkeää pitää kiinni  jäsenvaltioiden yhdenvertaisuudesta  sekä 

instituutioiden  välisestä  tasapainosta,  ja  tämän  vuoksi  EU-presiden  virka  koetaan  uhkatekijänä 

(Suomenmaa,  22.8.2003).  Puolueissa  ollaan  huolissaan  myös  siitä,  että  EU-presidentin  viran 

perustaminen tulkittaisiin kansalaisten keskuudessa askeleeksi kohti liittovaltiota.

Keskustan nousu oppositiosta hallitukseen voidaan havaita myös muutoksena puolueen EU-linjassa. 

Hallitusvastuussa olevien tai  sitä tavoittelevien puolueiden on otettava tavoitteiden asettelussaan 

huomioon hallituskoalition asettamat realiteetit (Raunio, 2000:46). Suomenmaan päätoimittaja Juha 

Mauno  kirjoittaa,  että  sopimusehdotuksen  vastustaminen  on  keskustalle  puolueena  mahdotonta, 

sillä se johtaisi ongelmiin hallituksen sisällä ja ehkä jopa hallituksen hajoamiseen (Suomenmaa, 

20.8.2004).  Suomenmaan  15.5.2003  julkaistun  pääkirjoituksen  mukaan  tulevaisuuskonventin 
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suunnitelmat  toteutuessaan  uhkaisivat  Suomelle  tärkeitä  periaatteita,  kuten  jäsenvaltioiden 

tasavertaisuutta  ja  toimielinten  välistä  tasapainoa.  Pääkirjoituksessa  kuitenkin  todetaan,  että 

Suomen hallitus ei ole asettumassa jarrumieheksi unionin rakenteen ja toiminnan kehittämisessä. 

Samalla  korostetaan  laajan  kansallisen  konsensuksen  merkitystä  EU-politiikassa  (Suomenmaa, 

15.5.2003).  Samoin  EU-presidentin  virasta  todetaan,  että  mikäli  se  näyttää  olevan  enemmistön 

tahto,  keskustakaan ei  ryhdy vastustamaan asiaa kynsin hampain (Suomenmaa,  4.9.2003).  Näin 

ollen keskustan on hallituksessa ollessaan oltava valmis kompromisseihin ja myönnytyksiin EU-

asioissa.

Keskustassa pyritään myös pitämään kiinni Suomen EU-politiikan yhtenäisyydestä, vaikkakaan tätä 

ei  korosteta  yhtä  vahvasti  kuin  SDP:ssä.  Etenkin  integraatioon  myönteisimmin  suhtautuvat 

keskustapoliitikot  käyttävät  yhtenäisyyteen  vetoamista  argumentaatiokeinona  puolustaessaan 

sopimusuudistusta.  Myös  päätöksenteon  ytimessä  säilymisen  tärkeys  on  tyypillinen  perustelu 

hallituksen  EU-politiikalle.  Esimerkiksi  laajentumiskomissaari  Olli  Rehn  toteaa  Suomenmaassa, 

että ratifiointi  osoittaisi,  että Suomen EU-politiikka jatkuu yhteisöllisenä,  vakaana ja aktiivisena 

kaiken keskieurooppalaisen epävarmuuden keskellä (Suomenmaa, 26.4.2006).

Neljäs  hypoteeseistani  oli,  että  oppositiota  edustavassa  puoluelehdistössä  kannatettaisiin  ja 

hallituspuolueita  edustavassa  puoluelehdistössä  vastustettaisiin  kansanäänestyksen  järjestämistä 

sopimusuudistuksesta.  Keskustan ollessa oppositiossa ennen kevään 2003 eduskuntavaaleja  EU-

kansanäänestystä  pidetään  vielä  tarpeellisena.  Suomenmaan  pääkirjoituksen  mukaan 

kansanäänestyksen järjestämistä on helppo kannattaa, sillä se tarjoaisi samalla hyvän tilaisuuden 

perehdyttää  kansalaisia  EU:sta.  Kansanäänestyksen  vastustaminen  sillä  perusteella,  että  kansa 

äänestäisi  jollain  tapaa  väärin,  on  Suomenmaan  mukaan  kestämätön  asenne  (Suomenmaa, 

29.2.2003). 

Toisaalta  Suomenmaassa  todetaan  vuotta  myöhemmin,  että  riittämättömiin  tietoihin  tai  jopa 

ennakkoluuloihin perustuvalla kansan mielipiteellä ei ole eduskunnalle perustuslain tarkoittamassa 

mielessä hyötyä (Suomenmaa, 17.8.2004a). Aineistoni perusteella voidaan havaita, että keskustan 

mielipide  EU-kansanäänestyksen  tarpeellisuudesta  muuttuu  puolueen  noustessa  hallitukseen. 

Suomenmaan  päätoimittaja  Juha  Maunon  mukaan  kansanäänestystä  ei  kannata  järjestää,  koska 

"asiantuntevan mielipiteen muodostaminen onkin yksittäiselle kansalaiselle sula mahdottomuus". 

Perustuslaillinen sopimus on Maunon mielestä melkein kenelle tahansa ylivoimainen analysoitava 

jo  senkin  vuoksi,  että  ehdotus  on  laajuudeltaan  150  sivua.  Mauno  epäilee,  että  mikäli 
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kansanäänestys järjestettäisiin,  kansalaisten kanta muodostuisi  vain yleisen keskustelun pohjalta, 

eikä perustuisi riittäviin tietoihin (Suomenmaa, 7.4.2006).

Vanhanen  ei  pidä  ajatusta  EU-kansanäänestyksestä  kokonaan  poissuljettuna,  sillä  hän  toteaa 

Suomenmaassa,  että  äänestys  tulisi  järjestää  siinä  tapauksessa,  jos  valmisteilla  oleva  EU:n 

perustuslaki muuttaisi oleellisesti Suomen asemaa itsenäisenä jäsenvaltiona. Tällaista muutosta ei 

kuitenkaan Vanhasen mukaan välttämättä ole odotettavissa (Suomenmaa, 6.5.2003). Pääministeri 

Anneli  Jäätteenmäki  kommentoi  Vanhasen  lausuntoa  viikkoa  myöhemmin  Suomenmaassa. 

Jäätteenmäen  mielestä  kansanäänestyksellä  spekuloiminen  on  turhaa  ennnen  kuin  konventti  on 

saanut työnsä päätökseen, eikä hän myöskään usko, että EU:n instituutioiden välisiin suhteisiin on 

tulossa niin  suuria  muutoksia,  että  ne edellyttäisivät  kansanäänestystä  (Suomenmaa,  13.5.2003). 

Myös  keskustan  eduskuntaryhmä  on  sillä  kannalla,  ettei  kansanäänestykselle  ole  tarvetta 

(Suomenmaa, 4.9.2003).

Myöhemmin Vanhasen kanta muuttuu vielä selkeämmin kansanäänestyksen vastaiseksi. Ollessaan 

jo  pääministerin  asemassa  Vanhanen  kirjoittaa  Suomenmaassa  erikseen  syistä,  joiden  vuoksi 

kansanäänestystä ei tarvita EU:n perustuslaista. Vanhanen viittaa esimerkiksi aiemmin esittämäänsä 

mielipiteeseen,  että kansanäänestys  on tarpeellinen,  mikäli  unionin luonne muuttuu olennaisesti. 

Vanhasen  mukaan  uuden  sopimuksen  myötä  unionin  perusluonne  tulee  kuitenkin  pysymään 

ennallaan.  Suomen asemaan unionin sisäisessa vallanjaossa odotettavissa olevat  muutokset  ovat 

Vanhasen mukaan seurausta EU:n laajentumisesta, eikä sopimusuudistuksella ole tekemistä tämän 

asian kanssa (Suomenmaa, 17.8.2004b). 

Matti Vanhasen esittämät näkemykset kansanäänestyksestä vaikuttavat ohjaavan aiheesta käytävää 

keskustelua  Suomenmaassa.  Pääkirjoitusten  perusteella  Vanhanen  nousee  selvästi  keskustan 

tärkeimmäksi EU-asiantuntijaksi.  Vanhanen on myös paljon esillä Suomenmaassa,  koska yhtenä 

tulevaisuuskonventin jäsenistä hänellä on paljon suoraa tietoa siitä, mihin suuntaan konventin työ 

on  etenemässä.  Näitä  kokemuksia  pidetään  muutenkin  merkittävinä  ja  Suomenmaassa 

kirjoitetaankin,  että  esimerkiksi  Vanhasen  esittämistä  perusteluista  EU-kansanäänestyksen 

kannattamattomuudelle tulee hyvin esiin Vanhasen asiaanperehtyneisyys (Suomenmaa, 17.8.2004a). 

Raunion mukaan puoluejohdon rooli päätöksenteossa ja kannanmuodotuksessa on todennäköisesti 

sitä  korostuneempi,  mitä  vieraampi  ja  vaikeampi  asia  puolueaktiivien  kannalta  on.  Myös 

puoluejohtajien oma kiinnostuneisuus EU-asioista voi näkyä niiden painottumisena ja arvostuksena 

puolueen  sisällä.  Näin  on  ollut  etenkin  SDP:ssä  ja  kokoomuksessa  Paavo  Lipposen  ja  Sauli 
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Niinistön ollessa puolueiden johdossa (Raunio, 2000:55).

Ei ole sattumaa, että Suomenmaassa käsitellään EU-kansanäänestyskysymystä huomattavan laajasti 

ja monesta eri näkökulmasta. Suomenmaassa pidetään hyvänä asiana sitä, että keskustan johto ei ole 

pyrkinyt  sanelemaan  ainoaa  oikeaa  ratkaisua  tai  vähätellyt  keskustelua  kansanäänestyksestä 

(Suomenmaa,  4.11.2003).  Suomenmaassa  raportoidaan  myös  eduskunnan  käsittelyssä  olevasta 

lakialoitteesta  koskien  EU-kansanäänestystä.  Aloitteessa  esitetään,  että  Suomi  toteuttaisi 

kansanäänestyksen  EU:n  perustuslaista  21.  toukokuuta  2006.  Lakialoitteen  allekirjoittaneen 

keskustan  kansanedustaja  Petri  Neittaanmäen  mielestä  kansanäänestys  ei  ole  hallitus/oppositio-

kysymys (Suomenmaa, 2.3.2005). Suomenmaan mukaan kansanäänestystä vaativat tahot eivät pyri 

pelkästään selvittämään perustuslaillisen sopimuksen kannatusta, vaan vaatimuksessa piilee myös 

muita  poliittisia  tavoitteita  (Suomenmaa,  4.11.2003).  Suomenmaan  mukaan  enemmistö 

kansanäänestyksen  kannattajista  on  niitä,  joiden  mielestä  ehdotus  pitäisi  hylätä  (Suomenmaa, 

20.8.2004).  Ongelmallisena  pidetään  myös  sitä,  että  kansanäänestyksissä  otetaan  kantaa  aivan 

muihin asioihin, joilla ei ole mitään tekemistä itse sopimuksen kanssa (Suomenmaa, 22.2.2005).

Suomenmaassa  kirjoitetaan  perussopimuksen  hyväksymisestä  päättäneen  hallitusten  välisen 

konferenssin  jälkitunnelmista.  Sopimusta  kuvaillaan  pitkään  hiotuksi  kompromissiratkaisuksi. 

Positiivisena  asiana  sopimuksesta  mainitaan,  että  siinä  on  otettu  hyvin  huomioon  maamme 

erityisolosuhteet. Tappioksi sen sijaan lasketaan se, että komission kokoonpanoa sekä jäsenmaiden 

äänivallan jakoa koskien ei päädytty Suomen tavoitteiden mukaisiin ratkaisuihin. Suomenmaassa 

korostetaan myös pääministeri Vanhasen roolia pienten jäsenmaiden puolestapuhujana ja uskotaan, 

että  sillä  voi  olla  hyvin  myönteinen merkitys  jatkossakin.  Suomenmaassa pidetään naurettavina 

väitteitä  siitä,  että  Suomen  aktiivisuus  esimerkiksi  oman  komission  puheenjohtajaehdokkaan 

esilläpitämisestä olisi syönyt hallituksen neuvotteluvoimaa. Suomenmaan mukaan EU:ssa pitää olla 

aktiivinen eikä pyydellä anteeksi oman jäsenmaan pienuutta (Suomenmaa, 24.6.2004).

Yksi  tutkimuskysymyksistäni  oli  kiinnittää  huomiota  myös  siihen,  miten  muissa  jäsenmaissa 

järjestetyt  kansanäänestykset  ja  niiden  tulokset  mahdollisesti  vaikuttavat  mielipiteisiin 

sopimusuudistuksesta  Suomessa.  Se,  että  monessa muussa jäsenmaassa perustuslakiehdotuksesta 

aiotaan  äänestää,  vaikuttaa  aiheuttavan  ainakin  lisäpaineita  kansanäänestyksen  puolesta  myös 

Suomessa.  Suomenmaassa  kuitenkin  muistutetaan,  että  monissa  maissa  tähän  on  päädytty 

perustuslain  velvoittamana.  Suomessa  ei  vastaavaa  velvoitetta  ole,  eikä  myöskään 

kansanäänestysten  perinnettä.  Suomenmaassa  myös  epäillään,  että  mikäli  kansanäänestyksessä 

78



saataisin  sopimusuudistusta  vastustava  tulos,  seurauksena  olisi  todennäköisesti  vain  uusi 

kansanäänestys  niin  kauan,  kunnes  päädytään  hyväksyvään  tulokseen.  Suomenmaan  mukaan 

vuoden  1994  kansanäänestystä  unioniin  liittymisestä  ei  voida  myöskään  verrata 

sopimusuudistukseen,  sillä  kyse  on  aivan  eri  suuruusluokan  kysymyksistä  (Suomenmaa, 

23.9.2003). 

Keskustassa suhtaudutaan rauhallisesti Ranskan kielteiseen EU-kansanäänestystulokseen. Vanhasen 

mukaan Suomessa voidaan jatkaa sopimuksen ratifiointiprosessia normaalisti. Vanhanen ennakoi, 

että vielä joudutaan tilanteeseen, jossa osa jäsenmaista on hyväksynyt sopimuksen ja osa ei.  Siinä 

vaiheessa ongelma  tulee  koskettamaan myös  Suomea,  sillä  perustuslain  ratkaisun  hetket  osuvat 

juuri Suomen EU-puheenjohtajakaudelle syksylle 2006. Puheenjohtajakauden sisältöön on tiedossa 

muutoksia sikäli, että perustuslain edellyttämien päätösten asemasta joudutaan pohtimaan keinoja 

keskeneräisen prosessin saamiseksi päätökseen (Suomenmaa, 31.5.2005). 

Suomenmaassa  esitetään  vielä  perusteluita  sille,  minkä  takia  Suomen  tulisi  hyväksyä 

perustuslaillinen sopimus huolimatta Ranskan ja Hollannin kansanäänestystuloksista. Suomenmaan 

päätoimittaja Juha Mauno kirjoittaa, että sopimus tulisi ratifioida, koska sitä mieltä Suomessa oltiin 

ennen  Ranskan ja  Hollannin  kansanäänestyksiä  ja  koska  Suomen  on tehtävä  omat  päätöksensä 

omista lähtökohdistaan. Mikäli mahdollisimman moni maa hyväksyy sopimuksen, se lisää myös 

paineita  pyrkiä  ratkaisuun Ranskassa ja Hollannissa.  Lisäksi  Mauno korostaa,  että  tässä asiassa 

tulisi luottaa valtiojohdon arviointikykyyn. Jos Suomi nyt hylkäisi sopimuksen, Maunon mukaan 

samalla  hylkäisimme  myös  unionin  toimivuuden  ja  tehokkuuden  parantamisen  (Suomenmaa, 

7.4.2006).  Suomenmaassa  uskotaan,  että  sopimuksen  ratifiointi  olisi  rakentava  ja  luottamusta 

lisäävä ele tulevalta EU:n puheenjohtajamaalta (Suomenmaa, 11.5.2006).

Suomen  EU-puheenjohtajuuskausi  vuonna  2006  oli  myös  keskustalle  suuri  näytönpaikka. 

Suomenmaan  haastatteleman  EU:n  laajentumiskomissaari  Olli  Rehnin  mukaan  yksi  tulevan 

puheenjohtajuuskauden tavoitteista tulisi olla yhteisen käsityksen muodostaminen siitä, millä tavalla 

EU:n  päätöksentekoa  uudistetaan.  Samalla  voitaisiin  vahvistaa  Suomen  asemaa  keskustelun 

käynnistäjänä.  Rehn  uskoo,  että  Suomella  on  hyvät  valmiudet  vastata  puheenjohtajuuskauteen 

kohdistuviin  odotuksiin  (Suomenmaa,  26.4.2006).  Suomenmaassa  arvioidaan 

puheenjohtajuuskautta  jälkikäteen  toteamalla,  että  Suomessa  voidaan  olla  tyytyväisiä,  sillä 

puheenjohtajuuskauden aikana tehtiin paljon hiljaista työtä,  jolla luotiin pohjaa perussopimusten 

uudistamishankkeelle (Suomenmaa, 11.4.2008).
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Keskustassa on otettava huomioon se tosiseikka, että enemmistö puolueen kannattajista suhtautuu 

EU:hun  hyvinkin  kriittisesti.  Tämän  voidaan  nähdä  vaikuttavan  argumentaation  lähtökohtiin  ja 

tekniikoihin.  Perelmanin  mukaan  argumentointi  ei  koskaan  tapahdu  tyhjiössä,  vaan  se  on  aina 

pyrkimystä vahvistaa tai hankkia yleisön hyväksyntä esitetyille väitteille (Perelman, 1996:16-18). 

Suomenmaassa  raportoidaan  Taloustutkimuksen  tekemästä  selvityksestä,  jonka  tulosten  mukaan 

enemmistö kansalaisista tuntee EU:n perustuslakiesityksen hyvin huonosti. Kaikista vastaajista 52 

prosenttia  myönsi,  ettei  tunne perustuslakiesityksen sisältöä juuri  lainkaan.  SDP:n,  keskustan ja 

vasemmistoliiton  kannattajista  alle  kymmenen  prosenttia  arvioi  tuntevansa  sopimusluonnosta 

riittävästi. Kokoomuksen ja vihreiden kannattajat vaikuttivat olevan sopimuksen sisällöstä hieman 

paremmin  perillä.  Tutkimuksen  perusteella  keskustan  kannattajat  näyttivät  epäilevän  kaikkein 

eniten  koko  hankkeen  tarpeellisuutta;  vain  21  prosenttia  puolueen  kannattajista  piti  uutta 

perustuslaillista sopimusta tarpeellisena, ja peräti 44 prosenttia oli sitä mieltä, ettei sopimusta tarvita 

ollenkaan. Kokoomuksen kannattajien kohdalla vastaavasti 45 prosenttia piti hanketta tarpeellisena 

ja  30  prosenttia  tarpeettomana.  54  prosenttia  keskustan  kannattajista  oli  myös  sitä  mieltä,  että 

perustuslakisopimuksesta tulisi järjestää kansanäänestys (Suomenmaa, 19.5.2006).

Mielestäni  Suomenmaan  kirjoituksista  on  havaittavissa,  että  sopimusuudistuksesta  pyritään 

uutisoimaan  sovittelevaan  sävyyn  ja  tarpeetonta  liittovaltiovisioiden  esittelyä  vältellään.  Tätä 

voidaan myös pitää tietynlaisena retoriikan strategisena pelitapana. Vaikka retoriikka perinteisesti 

ymmärretään mielipiteen ilmaisun taidoksi, niin sen avulla voidaan myös välttää kannan ottamista 

ristiriitoja häivyttämällä (Hänninen, 1996:166-167). Monet poliitikot ovat olleet sitä mieltä, ettei 

sopimuksessa tulisi olla viittauksia federalistisiin merkkeihin, kuten unionin yhteisiin symboleihin. 

22.8.2003 Suomenmaassa vakuutetaan,  että valta EU:ssa tulee säilymään jäsenvaltioilla.  Lisäksi 

keskustan  eduskuntaryhmän  kansainvälisten  asioiden  sihteeri  Jari  Haapiainen  korostaa,  että 

Suomessa  EU-politiikan  kansanvaltaisuus  on  turvattu  avoimen  eduskuntakäsittelyn  kautta. 

Kansanedustajilla  on  siis  mahdollisuus  vaikuttaa  siihen,  millaisen  kannan  Suomi  EU:n 

perussopimukseen ottaa (Suomenmaa, 22.8.2003). Aineistoni perusteella näyttää myös siltä,  että 

sopimusuudistuksen merkitystä pyritään vähättelemään. 24.6.2004 Suomenmaan pääkirjoituksessa 

todetaan, että sopimuksesta on tullut elämää suurempi asia, kun se kuitenkin pääosin on vain kooste 

jo  voimassa  olevista  toimintaperiaatteista  ja  sisältää  paljon  suoranaisia  itsestäänselvyyksiä 

(Suomenmaa, 24.6.2004). 

Sopimusuudistuksesta  käytetyillä  nimillä  pyritään  myös  vaikuttamaan  siitä  muodostuviin 
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mielikuviin.  Palosen  mukaan  retorisilla  rakenteilla  on  aina  poliittinen  ulottuvuutensa  (Palonen, 

1987:55). Tämä osoittaa myös sen, ettei argumentaatio koskaan tapahdu tyhjiössä, vaan se on aina 

pyrkimystä  yleisön  hyväksynnän  hankkimiseen  taitavan  argumentaation  avulla  (Perelman, 

1996:16-18).  Suomenmaassa  on  kiinnitetty  huomiota  siihen,  mitä  nimitystä  politiitikot 

sopimusuudistuksesta käyttävät. Suomenmaan mukaan esimerkiksi SDP:n Liisa Jaakonsaari puhui 

EU:n  perustuslaista,  kun  taas  kokoomuksen  ja  keskustan  poliitikot  puhuivat  perustuslaillisesta 

sopimuksesta  (Suomenmaa,  4.9.2003).  Kesäkuun  2004  Suomenmaassa  käytetään  määritelmää 

"Euroopan unionin perusteita koskeva sopimus, jota myös perustuslaiksi kutsutaan" (Suomenmaa, 

24.6.2004).  Portugalissa  allekirjoitettu  perustuslain  korvaava  uudistunut  sopimus  sai  nimekseen 

Lissabonin sopimus, ja monien mielestä olikin hyvä, että perustuslaki-nimestä luovuttiin kokonaan. 

Toisaalta  ongelmaksi  on  koettu  se,  että  pelkästä  Lissabonin  sopimuksesta  puhuminen  ei  kerro 

mitään itse sopimuksen sisällöstä.

Keskustalle  oman  paikan  löytäminen  EU-politiikasta  ei  ole  ollut  yhtä  helppoa  kuin  SDP:lle  ja 

kokoomukselle. Ehkä osittain tämänkin vuoksi keskustassa ollaan erityisen herkkiä sille, jos muissa 

puolueissa vähätellään keskustan roolia Suomen EU-politiikan kannalta. Suomenmaassa moititaan 

esimerkiksi  Paavo  Lipposen  pääministeriaikanaan  antamaa  lausuntoa,  jonka  mukaan  Euroopan 

unioni on sosiaalidemokraattinen projekti (Suomenmaa, 20.2.2002). Suomi liittyi EU:hun keskustan 

johdolla ja on nyt päähallituspuolueena muovaamassa Suomen linjaa EU:n kehittämisessä, joten 

Suomenmaassa  kuvaillaan  keskustan  olevan  Suomen  EU-politiikan  johtava  voima.  Lisäksi 

korostetaan,  että  keskustalla  on  hallussaan  EU:n  kannalta  keskeisimmät  ministerin  salkut 

(Suomenmaa, 22.8.2003).

Myös  keskustan  varapuheenjohtaja  Paula  Lehtomäki  myöntää  Suomenmaassa,  että  Eurooppa-

kysymykset eivät ole koskaan olleet mikään helppo asia keskustalle. Lehtomäki ihmettelee myös 

perustuslakisopimuksen  ratifioinnin  osalta  puolueen  sisällä  syntynyttä  erikoista  asetelmaa: 

keskustan ministeriryhmä tekee töitä sopimukseen eteenpäin viemiseksi, kun taas merkittävä osa 

puolueen europarlamentaarikoista toivoo avoimesti sopimuksen hylkäämistä. Lehtomäen mukaan 

puolueen sisällä vaikuttaa olevan laajoja näkemyseroja perussopimuksesta sekä siitä, miten Suomen 

pitäisi  tilanteessa  toimia  (Suomenmaa,  2.6.2005).  Esimerkiksi  europarlamentaarikko  Anneli 

Jäättenmäki  toteaa  Ranskan  ja  Hollannin  kansanäänestystulosten  jälkeen,  että  perustuslaki  on 

kuollut  (Suomenmaa, 7.6.2005).  Toisaalta tämä on osoitus siitä,  että sallimalla puolueen johdon 

linjasta  eriävät  mielipiteet,  puolueet  pyrkivät  estämään  kannattajien  siirtymisen  vastustajien 

puolelle. Raunion mukaan etenkin europarlamenttivaaleissa puolueet ovat pyrkineet maksimoimaan 
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ääniosuutensa  haalimalla  ehdokaslistoilleen  erilaisia  EU-näkemyksiä  omaavia  ehdokkaita.  Tämä 

strategia on korostunut selkeimmin EU-kysymyksissä eniten hajallaan olevissa puolueissa, kuten 

keskustassa, vihreissä ja vasemmistoliitossa (Raunio, 2000:53).

Eurooppa-neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen uudistuneen sopimuksen sisällöstä kesäkuussa 2007, 

ja  uudistettu  Lissabonin  sopimus  allekirjoitettin  vuoden  lopussa.  Suomenmaan  mukaan  uusi 

sopimus  on  monilta  osin  kaatuneen  perustuslain  mukainen  (Suomenmaa,  11.4.2008). 

Suomenmaassa käydään vielä erikseen läpi Lissabonin sopimuksesta seuraavia uudistuksia. Samalla 

kuitenkin  korostetaan,  että  EU  tulee  jatkossakin  toimimaan  jäsenvaltioiden  sille  antaman 

toimivallan rajoissa. Antti Kaikkonen kirjoittaa Suomenmaassa, että keskustassa ei nähdä tarvetta 

lippujen liehuttamiseen tai  torvensoittoon uuden sopimuksen johdosta,  vaan siihen suhtaudutaan 

käytännönläheisesti  (Suomenmaa,  15.4.2008).  Suomessa  eduskunta  teki  päätöksen  Lissabonin 

sopimuksen hyväksymisestä 11.6.2008. Suomenmaan mukaan uuteen sopimukseen on syytä olla 

tyytyväinen.  Vaikka  sopimus  ei  olekaan  Suomen  kannalta  täydellinen,  se  on  kuitenkin 

kokonaisuutena  parempi  kuin  voimassa  olevat  pelisäännöt  ja  laajentumisen  takia  välttämätön 

(Suomenmaa, 11.6.2008).

Ensimmäinen ennakko-oletukseni oli, että kritiikin kohteena ei ole ollut itse sopimusuudistuksen 

sisältö  tai  sen tarpeellisuus,  vaan  ennemmin on  haluttu  moittia  tapaa,  jolla  sopimusta  on  viety 

eteenpäin.  Mielestäni  Suomenmaan  sopimusuudistusta  käsittelevät  kirjoitukset  tukevat  tätä 

hypoteesiani. Tämä tulee ilmi esimerkiksi Suomenmaan 11.5.2006 julkaistussa pääkirjoituksessa, 

jonka mukaan "perustuslaillisen sopimuksen valmistelu lähti rönsyillen elämään omaa elämäänsä". 

Pääkirjoituksessa todetaan, että olennaista kuitenkin on, että pöhöttyneessäkin muodossaan sopimus 

selkeyttäisi  ja  tehostaisi  unionin  päätöksentekoa  ja  hallintoa.  Suomenmaan  mukaan 

perussopimuksen ympärillä on ollut myös paljon turhaa taktikointia (Suomenmaa, 11.5.2006). 

Toinen ennakko-oletukseni oli, että sopimusuudistus on toiminut eräänlaisena välikappaleena koko 

unionia koskevien epäilysten suhteen. Myös Suomenmaasta keräämäni aineisto tukee tätä oletusta. 

Suomenmaan mukaan unionin kohtalon kysymys ei ole Lissabonin sopimuksen koukeroissa, vaan 

siinä,  miten  EU-jäsenyyden  merkitys  saadaan  hahmottumaan  kansalaisille.  Suomenmaassa 

todetaan,  että  enemmistö  kansalaisista  kannattaa  EU-jäsenyyttä,  mutta  se,  miten  tätä  ideaa 

toteutetaan ei läheskään aina saa ymmärrystä. Ongelmiin ajautunutta sopimusuudistusta on ollut 

myös helppo käyttää osana EU:n vastaista kampanjointia. Suomenmaassa uskotaankin,  että EU-

johtajien  hämmennys  on  populistien  ja  kriitikoiden  mieleen  (Suomenmaa,  24.6.2008).  Myös 
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Ranskan EU-kansanäänestyksestä esitetyt arviot tukevat toista ennakko-oletustani ja osoittavat, että 

sopimusuudistukseen  on  kohdistunut  yleinen  tyytymättömyys  koko  EU:ta  kohtaan.  Keskustan 

varapuheenjohtaja Paula Lehtomäki kirjoittaa Suomenmaassa, että Ranskan äänestysprosessissa on 

nähtävissä protesti Euroopan unionia ja sen viimeaikaista kehitystä vastaan. Tämä on Lehtomäen 

mukaan vakavasti otettava viesti poliittisille päättäjille ja samalla osoitus siitä, että päättäjät eivät 

ole  onnistuneet  perustelemaan,  miksi  unionin  kehityksessä  on  mentävä  eteenpäin  (Suomenmaa, 

2.6.2005).

Kaiken kaikkiaan Suomenmaan kirjoitusten linja on hyvin myönteinen sopimusuudistusta kohtaan. 

Keskustan kanta  vaikuttaa myös pysyvän kaiken aikaa hyvin samansuuntaisena.  Toisaalta olisin 

ehkä  odottanut,  että  lehdessä  olisi  esiintynyt  enemmänkin  EU-kriittisiksi  profiloituneiden 

keskustapoliitikoiden  näkemyksiä  sopimusuudistuksesta,  mutta  pääasiassa  Suomenmaassa 

sopimusuudistuksesta  kirjoitettaessa on käytetty Vanhasen antamia lausuntoja.  Toisaalta  voidaan 

ajatella tämän olevan tietoinen valinta Suomenmaalta,  koska keskustassa ei  varmaankaan haluta 

tarpeettomasti provosoida jo ennestään EU-kriittistä kannattajakuntaa.

5.4. Sopimusuudistuksen käsittely Kansan Uutisissa

Tutkimuksessani  mukana  olevista  puolueista  vasemmistoliiton  suhtautuminen  on  kriittisintä 

integraatiota  kohtaan.  Puolue  edustaa  aineistossani  myös  selkeimmin  oppositionäkökulmaa. 

Vasemmistoliiton  EU-kanta  on  1990-luvun  loppupuolella  ehtinyt  muuttua  välillä 

myönteisempäänkin  suuntaan,  mutta  puolueen  jouduttua  oppositioon  kevään  2003 

eduskuntavaaleissa  EU-kriittisyys  on alkanut  jälleen  vahvistua puolueen sisällä.  Kansan Uutisia 

käsittelevä analyysiosani lähtee liikkeelle liittovaltiokeskustelusta sekä tulevaisuuskonventin työtä 

koskevasta  arvioinnista.  Vasemmistoliitto  on  ollut  alusta  loppuun  saakka  vaatimassa 

kansanäänestystä  EU:n  sopimusuudistuksesta,  ja  tämä tulee näkymään myös analyysissäni,  sillä 

kansanäänestyskysymystä on pohdittu laajasti Kansan Uutisissa. Myös integraation vastustamiseen 

liittyvät  ideologiset  syyt  sekä  hallituksen  EU-politiikkaan  kohdistuva  kritiikki  ovat  analyysini 

kannalta keskeisiä teemoja Kansan Uutisissa.

Aineistoni  perusteella  voidaan  todeta,  että  puolueilla  on  hyvin  erilaiset  käsitykset  siitä,  miten 

merkittäviä sopimusuudistuksesta seuraavat muutokset ovat. Esimerkiksi keskustassa on korostettu, 

että  muutoksista  huolimatta  unionin  perusluonne  tulee  säilymään  ennallaan.  Vasemmistoliiton 
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europarlamentaarikko  Esko  Seppänen  sen  sijaan  toteaa  Kansan  Uutisissa,  että  konventissa 

valmisteltava  perustuslaki  tarkoittaa  kokonaan  uuden  unionin  perustamista  ja  vanhan 

lakkauttamista,  ja  tämän  vuoksi  liittymisestä  perustuslain  jälkeiseen  EU:hun  pitäisi  järjestää 

kansanäänestys. Seppäsen mielestä Suomessa ei ole ymmärretty, mitä EU:n perustuslaista seuraa 

(KU, 5.3.2003).

Vasemmistoliitossa  nähdään  tulevaisuuskonventin  työn  johtavan  kohti  liittovaltion  syntymistä. 

Seppäsen  mukaan  Euroopan  liittovaltio  ei  ole  enää  mielipidekysymys,  vaan  olemassa  olevaa 

todellisuutta.  "EU:lla  on  yhteinen  raha,  yhteinen  lippu,  yhteinen  puolustus  ja  kohta  myös 

perustuslaki"  Seppänen  toteaa  (KU,  12.12.2002).   Tulevaisuuskonventin  suomalaisjäsenet  Matti 

Vanhanen ja Kimmo Kiljunen ihmettelevät Kansan Uutisissa, miten on mahdollista, ettei Suomessa 

ole herännyt  keskustelua EU:n tulevaisuudesta, vaikka radikaaleja muutoksia on edessä.  Kansan 

Uutisissa  kerrotaan,  että  liittovaltiohenkisiä  linjauksia  ajavat  demarit  ja  konservatiivit  ovat 

enemmistönä  tulevaisuuskonventissa,  ja  suunnitelmat  liittovaltioituvasta  EU:sta  ovat  jo  pitkällä 

(KU, 17.10.2002). Vasemmistoliiton kansanedustaja sekä konventin varajäsen Esko Helle kuitenkin 

toteaa,  että  kaikkea  yhteisöllisyyden  suuntaan  vievää  kehitystä  ei  voida  pitää  huonona  asiana. 

Hellen  mielestä   määränemmistöpäätöksenteko  olisi  tarpeen  muun  muassa  määriteltäessä 

vähimmäistasoja sosiaalisissa asioissa (KU, 30.1.2003).

Vasemmistoliitossa  ollaan  myös  sitä  mieltä,  että  Teija  Tiilikaisen  valinta  tulevaisuuskonventin 

jäseneksi oli  virhe.  Ongelmana on,  että Tiilikainen ei  ole  poliitikko,  eikä näin ollen voi  kantaa 

poliittista  vastuuta  tekeillä  olevasta  EU:n  perustuslaista.  Esko  Seppäsen  mukaan  konventti  on 

ottanut tehtäväkseen tulevaisuuden pohtimisen sijasta uuden perussopimuksen laatimisen EU:lle, ja 

tämän  vuoksi  ulkoministeri  Erkki  Tuomioja  tulisi  nimittää  konventtiin  Tiilikaisen  tilalle.  Sama 

vaatimus  on  esitetty  myös  keskustassa.  Lisäksi  muissakin  jäsenmaissa  on  vaihdettu 

konventtiedustajia ministeritason poliitikoiksi (KU, 12.12.2002).

EU-presidentin viran perustaminen vaikuttaa olevan yksi eniten vastustusta herättäneistä asioista 

sopimusuudistuksessa. Kansan Uutisten mukaan eduskunnassa käydyssä ajankohtaiskeskustelussa 

unionin tulevaisuudesta tuli selväksi, että kaikki eduskuntapuolueet vastustavat ajatusta erillisestä 

EU-presidentistä.  Konventin varaedustaja Helle kuvailee EU:n presidentin virkaa "ranskalaiseksi 

meiningiksi", jolla tähdätään vain mahtavien puitteiden luomiseen (KU, 30.1.2003). Helle oli myös 

sillä kannalla, että nykyisen kaltaisista Eurooppa-neuvoston kokouksista tulisi luopua, sillä ne vain 

vähentävät EU:n uskottavuutta kansalaisten silmissä entisestään. Vasemmistoliiton näkemys on, että 
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EU:sta  käytävän  keskustelun  tulisi  olla  kansalaislähtöisempää,  ja  konventissa  pitäisi  pohtia 

tarkemmin myös unionin päämääriä. Vasemmistoliiton ryhmäpuhuja Outi Ojala painotti, että EU:sta 

olisi tehtävä ennen kaikkea ihmisten eikä vain yritysten liitto (KU, 14.11.2002). 

Vasemmistoon sijoittuvien puolueiden EU-kriittisyyden on arvioitu johtuvan ainakin osittain siitä, 

että puolueet vastustavat EU:n perustamisen taustalla ollutta ideologiaa (Hooghe ym., 2004:125). 

Unioni voidaan mieltää liian markkinavetoiseksi ja pääomaa suosivaksi eliittiprojektiksi, jossa on 

unohdettu kansalaisten tarpeet (Raunio, 2000:48). Kansan Uutisten kirjoituksista tulee hyvin esiin 

se,  että  vasemmistoliitossa  koetaan  Euroopan  integraation  olevan  uhka  puolueen  arvoille  ja 

ideologialle.  Suomen EU-jäsenyys  herätti  vasemmistoliitossa voimakkaita  mielipiteitä  ja sisäistä 

hajaannusta. Esko Helle kuitenkin toteaa, että on hedelmätöntä jäädä vuoden 1994 asenteisiin ja 

EU:n vastustamiseen. Hellen mukaan kansainvälisyys on aina kuulunut vasemmiston arvoihin, ja 

EU:ssa  on  pyrittävä  edistämään  niitä  samoja  asioita,  joita  vasemmisto  puolustaa  Suomessakin. 

Hellen mielestä uuteen perustuslakiin tulisi  kirjata  ne arvot  ja tavoitteet,  joiden puolesta unioni 

toimii.  Esimerkkeinä Helle mainitsee sosiaalisen oikeudenmukaisuuden sekä sukupuolten välisen 

tasa-arvon (KU, 30.1.2003).

Aikaisemman valtiokeskeisen ajattelun sijaan vasemmistoliitossa EU voidaan nykyään nähdä myös 

mahdollisuutena  puolueelle  tärkeiden  tavoitteiden  edistämisessä  (Raunio,  2000:49).  Kansan 

Uutisten mukaan vasemmistossa Euroopan integraatiota yritetään usein perustella sillä, että EU:n 

avulla  voitaisiin  saada  markkinavoimat  sekä  yli  kansallisten  rajojen  vellova  keinottelupääoma 

kuriin. Seppäsen mielestä tällaiset tavoitteet ovat kuitenkin täyttä utopiaa. Seppäsen mukaan "EU ei 

olisi  EU,  jos  se  nyt  ryhtyisi  rajoittamaan  pääoman  liikkeitä".  EU:n  turvaama  pääomien 

toimintavapaus tullaan Seppäsen mukaan kirjaamaan myös tulevaan perustuslakiin (KU, 5.3.2003). 

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Suvi-Anne Siimes sen sijaan näkee, että EU voi olla globalisaation 

hallinnan  ja  kesyttämisen  väline,  jos  hallituksella  on  eurooppalaisia  tavoitteita  ja  visioita  (KU, 

2.10.2003b).  Tässä  tapauksessa  käytettyjen  argumenttien  voidaan  nähdä  perustuvan  puolueelle 

läheisiin  arvoihin.  Perelmanin  mukaan  abstrakteihin  arvoihin  vetoava  argumentointi  soveltuu 

etenkin yhteiskunnallisen kritiikin tai muutosvaatimusten esittämiseen (Perelman, 1996:34-36).

Tähän saakka käsittelemäni Kansan Uutisten artikkelit ovat koskeneet tulevaisuuskonventin työn 

valmisteluvaihetta. Konventti sai työnsä päätökseen heinäkuussa 2003. Kansan Uutisissa kerrotaan, 

että  konventin  vasemmistolaiset  varajäsenet  Seppänen  ja  Helle  jättivät  loppuasiakirjan 

allekirjoittamatta.  Nimensä  jättivät  kirjoittamatta  myös  keskustan  Hannu  Takkula  sekä 
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kokoomuksen  Jari  Vilén.  Kansan  Uutisten  mukaan  konventti  laajensi  omavaltaisesti  saamaansa 

toimeksiantoa. Seppänen vastusti etenkin viime hetkellä asiakirjaan tehtyjä lisäyksiä, joilla EU:lle 

tulisi  virallinen  lippu  ja  hymni  sekä  euro  julistettaisiin  sen  viralliseksi  rahaksi.  Myös  Teija 

Tiilikainen  oli  hyvin  tyytymätön  konventin  puheenjohtajiston  toimintaan  loppumetreillä  (KU, 

11.7.2003).

Yksi  tutkimuskysymyksistäni  oli  kiinnittää  huomiota  myös  siihen,  miten  hallitus/oppositio 

-asetelma  tulee  esiin  sopimusuudistuksesta  kirjoitettaessa,  sekä  millaista  kritiikkiä 

vasemmistoliitossa  esitetään  hallituksen  EU-politiikkaa  kohtaan.  Kansan  Uutisten  kirjoitusten 

voidaan arvioida vahvistavan myös kolmatta hypoteesiani eli sitä, että sopimusuudistus on toiminut 

opposition aseena hallitusta vastaan. Vasemmistoliitossa peräänkuulutetaan hallitukselta selkeämpiä 

tavoitteita  Roomassa  pidettävään  hallitusten  väliseen  kokoukseen.  Kansan  Uutisten  mukaan 

hallituksen lähtökohdat EU:n perustuslain ruodintaan ovat liian ympäripyöreät ja myötäsukaiset. 

Suomen  vaatimuslistan  kärjessä  on  omasta  komissaarinpaikasta  kiinnipitäminen,  kun  taas 

vasemmistoliiton  näkökulmasta  olisi  monia  tärkeämpiäkin  asioita,  joihin  pitäisi  puuttua. 

Esimerkkinä  mainitaan  turvatakuiden  sisällyttäminen  perustuslailliseen  sopimukseen,  jonka 

uskotaan olevan askel sotilaallisen puolustusliiton suuntaan. Vasemmistoliitossa korostetaan, että 

EU pitää säilyttää ennen kaikkea siviiliorganisaationa,  ja sen vuoksi perustuslakiin olisi  saatava 

huomattavasti tiukempi turvallisuuspoliittinen rajaus (KU, 2.10.2003a). 

Kansan  Uutisten  mukaan  EU  on  perustuslaillisen  sopimuksen  vuoksi  pahemmassa  poliittisessa 

kriisissä  ja  umpikujassa  kuin  koskaan  ennen.  Ongelmat  juontavat  Kansan  Uutisten  analyysin 

mukaan juurensa siitä, että itse Eurooppa-aate on hukassa. EU:lta puuttuu myös sellaisia johtajia, 

joilla olisi visio yhteisestä Euroopasta ja lisäksi halua ja rohkeuttaa toteuttaa se. Kansan Uutisissa 

uskotaan, että perustuslakiin liittyvien ongelmien selvittämisessä saattaa kulua useampiakin vuosia 

(KU,  17.12.2003).  Puolueen  puheenjohtaja  Suvi-Anne  Siimes  painottaa,  että  hallituksen  EU-

politiikassa  tulisi  olla  enemmän  tahtoa  ja  visioita  ja  vähemmän  muiden  tahtoon  sopeutuvaa 

asennetta (KU, 2.10.2003b). Samasta aiheesta jatkaa myös kansanedustaja Outi Ojala, joka epäilee, 

ettei Suomi ole saamassa läpi omia vaatimuksiaan perustuslain suhteen, ellei uskalleta olla hankalia 

ja sanoa, mitkä ovat perustuslain suhteen asioita, joista ei tingitä (KU, 28.4.2004).

Suomen  EU-politiikkaa  on  perinteisesti  luonnehdittu  vakaaksi  ja  konsensushakuiseksi. 

Kansalliseen  yksimielisyyteen  pyrkimisen  voidaan  arvioida  osaltaan  myös  helpottavan 

hallituspuolueiden työskentelyä, koska myös opposition voidaan luottaa sitoutuneen maan yhteiseen 
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EU-linjaan.  Hallituksen  ei  tarvitse  myöskään  pelätä,  että  eduskunta  muuttaisi  mieltään  kesken 

asioiden valmistelun (Raunio,  2008a:194).  Kansan Uutisten 24.7.2003 julkaistun pääkirjoituksen 

mukaan  tulevaisuuskonventin  esitys  kuitenkin  vaarantaa  Suomen  EU-politiikasta  vallitsevan 

konsensuksen, sillä esitykseen sisältyy sellaisia kohtia, joita vasemmistoliitossa ei voida hyväksyä 

(KU,  24.7.2003).  Ulkoministeri  Erkki  Tuomioja  näkee  tulevaisuuskonventin  esityksiin 

kohdistuneessa arvostelussa epäluottamuksen lietsontaa hallitusta kohtaan. Tuomioja pitää etenkin 

kokoomuksen esittämää kritiikkiä  Suomen EU-politiikan  linjan  muuttumisesta  vakavana  asiana. 

Tuomioja toivoo, että  Suomen EU-politiikkaa leimaisi jatkossakin yksimielisyys ja jatkuvuus (KU, 

23.7.2003). Professori Esko Antolan mielestä suomalainen EU-konsensus ei ole kuitenkaan kärsinyt 

vasemmistoliiton  edustajien  jättämistä  eriävistä  mielipiteistä  hallituksen EU-selontekoon.  Antola 

luonnehtii Kansan Uutisissa Suomen EU-asennoitumista hämmästyttävän yksimieliseksi.  Antolan 

mukaan  pienen  maan  voima  on  nimenomaan  yhtenäisyydessä,  mutta  toisaalta  kansallisesta 

konsensuksesta  tulee  helposti  itseisarvo,  eikä  poikkeavia  mielipiteitä  enää  hyväksytä  (KU, 

2.10.2003c).

Kansan Uutisissa kerrotaan, että eduskunnan keskustellessa EU:n uudesta perustuslaista selkeimmin 

kansanäänestyksen  kannalle  asettuivat  vasemmistoliitto,  vihreät  ja  perussuomalaiset. 

Voimakkaimmin  kansanäänestystä  vastusti  kokoomus,  kun  taas  SDP  ja  keskusta  eivät  vielä 

suostuneet  paljastamaan  kantaansa  (KU,  23.6.2004).  Vasemmistoliitossa  ollaan  neljännen 

hypoteesini  mukaisesti  selkeimmin  sillä  kannalla,  että  EU:n  perustuslaista  tulisi  järjestää 

kansanäänestys.  Kansan  Uutisissa  kerrotaan  vasemmistoliiton  puoluekokouksen  tekemästä 

linjauksesta,  jonka  mukaan  tuloillaan  olevasta  perustuslaista  olisi  järjestettävä  kansanäänestys 

riippumatta  siitä,  millaiseksi  perustuslaki  lopulta  muotoutuu hallitusten välisessä konferenssissa. 

Lisäksi muistutetaan siitä, että koska perustuslain ajatuksena on ollut lisätä demokratiaa EU:ssa, 

myös  sopimuksen  käsittelytavan  pitäisi  lisätä  kansalaisten  vaikutusmahdollisuuksia. 

Vasemmistoliitossa uskotaan myös, että kansanäänestys olisi hyvä tapa lisätä ihmisten kiinnostusta 

yhteiskunnallisiin kysymyksiin (KU, 19.9.2003).

Seuraavissa kappaleissa esittelen vasemmistoliitossa esitettyjä näkemyksiä EU-kansanäänestyksen 

järjestämisestä. Kansan Uutisten pääkirjoituksessa 10.10.2003 todetaan, että jopa samoilla asioilla 

voidaan  sekä  puolustaa  että  vastustaa  kansanäänestystä.  Pääkirjoituksessa  käydään  läpi  EU:n 

entisen  oikeusasiamiehen  Jacob  Södermanin  esittämiä  näkökohtia  kansanäänestyksen  puolesta. 

Pääkirjoituksessa myönnetään, että kansanäänestyksen varjolla voitaisiin jakaa tietoa EU:sta, kuten 

Söderman esittää, mutta toisaalta kansanäänestys antaisi hyvän mahdollisuuden myös populistiseen 
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vanhojen pelkojen ja ennakkoluulojen lietsontaan. Tämä väite on myös toisen hypoteesini mukainen 

eli osoittaa, että sopimusuudistusta voitaisiin käyttää osana EU:n vastaista kampanjointia. Kansan 

Uutisissa  epäillään  myös,  että  kansanäänestys  kääntyisi  helposti  uusintaotteluksi  itse  EU-

jäsenyydestä,  sillä  innokkaimmin  kansanäänestystä  vaikuttavat  puolustavan  ne,  jotka  aikanaan 

vastustivat Suomen liittymistä unioniin. Ongelmana on myös perussopimuksen vaikeaselkoisuus. 

Pääkirjoituksen lopuksi kuitenkin todetaan, että Södermanin argumenteista kiistattomin on, että uusi 

sopimus tekee EU:sta selvästi vahvemman, mitä se oli Suomen liittyessä jäseneksi vuonna 1995, ja 

tästä syystä kansanäänestys voisi olla tarpeen (KU, 10.10.2003).

Esko  Seppänen  ei  usko,  että  kansanäänestyksen  kannattajat  olisivat  pelkästään  perustuslain 

vastustajia.  Seppänen  korostaa,  että  kansanäänestystä  voidaan  vaatia  monesta  näkökulmasta. 

Seppänen  pitää  tärkeänä,  että  suomalaista  alistuvaa  EU-konsensusta  ja  poliittisia  rintamalinjoja 

saataisiin kansanäänestyksellä rikottua. Vasemmistoliiton EU-linja on Seppäsen mielestä kohdallaan 

ja  puolue  yhtenäisempi  kuin  ennen.  Kansan  Uutisten  mukaan  SDP:n  puoluesihteeri  Eero 

Heinäluoma on varoitellut vasemmistoliiton EU-politiikan marginalisoitumisesta ja kuvannut sen 

olevan kuin suoraan Seppäsen kynästä. Seppänen kuitenkin puolustautuu sanomalla, että puolueen 

politiikka  on  nyt  selkeämmin  eurooppalaisen  vasemmiston  valtavirran  mukaista.  Militarismin 

vastustaminen  ja  sosiaaliturvan  puolustaminen  EU-yhteyksissä  on  koko  eurooppalaisen 

vasemmiston  yhteinen  linja  (KU,  21.10.2003).  Seppästä  voidaan  pitää  puolueen  näkyvimpänä 

perustuslain  vastustajana.  Seppänen  on  myös  Paavo  Väyrysen  ohella  tunnetuimpia  esimerkkejä 

yksittäisen henkilön ympärille keskittyneestä puolueen sisäisestä oppositiosta. Vasemmistoliiton ja 

Seppäsen välinen ristiriita perustuu laajempaan linjaerimielisyyteen, jossa syvemmän integraation 

vastustaminen yhdistyy kovemman vasemmistolaisen politiikan tukemiseen (Raunio, 2000:52).

Myös vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Martti Korhonen ja kansanedustaja Outi 

Ojala tyrmäävät väitteet siitä, että kansanäänestyksen kannattajat olisivat perustuslain vastustajia. 

Korhosen ja Ojalan mukaan nykyinen perustuslakiluonnos sisältää vasemmistoliiton näkökulmasta 

monia  myönteisiä  asioita.  He  kuitenkin  korostavat,  ettei  perustuslakia  pidä  hyväksyä  ilman 

kansanäänestystä.  Vasemmistoliitossa  ihmetellään  myös,  miksi  hallitus  ei  ota  selkeää  linjaa 

kansanäänestyskysymykseen.  Korhonen  ja  Ojala  epäilevat,  että  hallitus  panttaa 

kansanäänestyskantaansa  vaalitaktisista  syistä  (KU,  2.6.2004).  Kansan  Uutisten  mukaan 

kansanäänestys pakottaisi hallituksen selvittämään sopimuksen sisällön kansalaisille perusteellisesti 

ja loisi vahvan mandaatin rakentavalle EU-politiikalle jatkossakin (KU, 22.6.2004).
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Olen  kiinnittänyt  analyysissäni  huomiota  myös  siihen,  miten  sopimusuudistuksen  eteneminen 

muissa jäsenmaissa on mahdollisesti heijastunut Suomessa vallitseviin asenteisiin. Kansan Uutisissa 

on seurattu tiiviisti sopimusuudistuskeskustelun etenemistä muualla Euroopassa. Kansan Uutisten 

mukaan perustuslain vastustajien osuus on kasvanut Ranskassa jatkuvasti. Esko Seppäsen mielestä 

ranskalaisten vastarinta on ymmärrettävää, sillä "he pitävät sitä itselleen vieraana ja ylhäältä alas 

saneltuna".  Seppänen kuitenkin  myöntää,  että  Ranskan kansanäänestyksessä  on  kyse  muustakin 

kuin varsinaisesti  perustuslain sisällöstä.  Vasemmistoliiton puheenjohtajan Suvi-Anne Siimeksen 

mukaan oppositio on tietoisesti käyttänyt perustuslakikansanäänestystä hallituksen vastustamiseen. 

Siimes kuitenkin korostaa,  ettei  tämä ole riittävä argumentti  kansanäänestyksen vastustamiseksi, 

sillä avoimeen demokratiaan kuuluu, että ihmiset saavat tehdä päätöksensä millä tahansa perusteella 

(KU, 30.3.2005).

Perustuslain kaatuminen Ranskan kansanäänestyksessä on Kansan Uutisten mukaan osoitus siitä, 

että  kansalaisia  on  kuunneltava  jatkossa  entistäkin  herkemmällä  korvalla  jokaisessa  EU-maassa 

(KU, 31.5.2005a). Esko Seppänen oli avoimesti tyytyväinen Ranskan kansanäänestystulokseen ja 

piti sitä voittona demokratialle ja vasemmistolle. Seppäsen mukaan sopimuksen koettiin uhkaavan 

työllisyyttä, sosiaaliturvaa ja yleistä elämänmuotoa. Ongelmana on erityisesti se, ettei perustuslailla 

pystytä  turvaamaan  sosiaalisia  etuuksia  Seppänen  uskoo  myös,  että  perustuslaki  tullaan  nyt 

hylkäämään kokonaan ja toiminta tulee jatkumaan nykyisten sopimusten pohjalta (KU, 31.5.2005b). 

Siimes sen sijaan pitää EU:n perustuslakia tarpeellisena, ja siksi sen hylkääminen Ranskassa oli 

takaisku  unionin  toimintakyvyn  vahvistamiselle.  Siimeksen  mielestä  kansanäänestykseen 

kanavoituivat  perustuslakiin  kuulumattomat  asiat  ja  muu tyytymättömyys,  koska kansalaisille  ei 

onnistuttu kunnolla selventämään perustuslain merkitystä (KU, 31.5.2005c).

Eurooppa-neuvosto  hyväksyi  kesäkuussa  2005  julkilausuman  sopimuksen  ratifiointiprosessin 

lykkäämisestä,  ja  kaikille  jäsenmaille  annettiin  mahdollisuus  päättää  itse  ratifioinnin  jatkosta. 

Kansan Uutisten mukaan Iso-Britannian päätös laittaa kansanäänestys toistaiseksi  jäihin oli uusi 

raskas  naula  perustuslain  arkkuun.  Outi  Ojala  pitää  kansanäänestysvaatimusta  edelleen 

ajankohtaisena,  mutta  Seppäsen  mielestä  kansanäänestykselle  ei  ole  enää  perusteita,  kun  koko 

sopimusta nykymuodossaan voidaan pitää kuolleena. Ojalan mukaan tarvitaan tuumaustauko, jotta 

voidaan  arvioida,  paraneeko  perustuslakiesitys  sitä  muuttamalla.  Esko Seppänen  vertaa  Kansan 

Uutisissa perustuslakia mätänevään ruumiseen. "Minusta se pitää haudata pian, ettei ruumis rupea 

mätänemään",  Seppänen  luonnehtii  (KU,  7.6.2005).  Tämän  tyyppinen  tunnelatauksia  sisältävä 

retoriikka vaikuttaa olevan hyvin tyypillistä perustuslain vastustajille, sillä myös muissa puolueissa 
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on  käytetty  vastaavanlaisia  vertauksia  perustuslaista.  Argumentoija  pyrkii  vaikuttamaan  yleisön 

vastaanottokykyyn sekä luomaan tietynlaisen tunnetilan,  jotta  kuulijat  saadaan johdatettua kohti 

halutunlaista toimintaa tai mielipiteitä.

Kansan  Uutisissa  kerrotaan,  että  SDP,  kokoomus  ja  keskusta  olisivat  valmiita  ratifioimaan 

perustuslakisopimuksen myös  Suomessa,  kun taas  vasemmistoliitolla  ei  ole  vielä  selvää  kantaa 

asiaan. Vanhasen mukaan sopimuksen ratifioiminen Suomessa näyttäisi hyvää esimerkkiä muille 

maille  ja  edistäisi  myönteisen  ilmapiirin  syntymistä  (KU,  30.11.2005).  Kansan  Uutisissa 

korostetaan,  että  reilu  enemmistö  kansalaisista  haluaisi  edelleen  kansanäänestyksen 

perustuslakisopimuksesta.  Samalla  kritisoidaan  hallitusta  toimimisesta  kansan  mielipiteestä 

välittämättä.  Kansan  Uutisissa  epäillään,  että  Vanhanen  ja  Heinäluoma  pyrkivät  toiminnallaan 

osoittamaan  poliittista  johtajuutta  ja  pönkittämään  omia  asemiaan  (KU,  25.4.2006).  Myös 

lähestyvää  EU-puheenjohtajuuskautta  pidetään  yhtenä  syynä  ratifioinnin  kiirehtimiseen.  Kansan 

Uutisten mukaan olemattoman sopimuksen ratifiointi pian alkavan EU-puheenjohtajuuden luomassa 

nosteessa olisi virheratkaisu (KU, 10.5.2006).

Kansan Uutisten pääkirjoituksessa 6.4.2006 ihmetellään, miksi pitäisi hyväksyä sopimus, joka ei 

koskaan  tule  astumaan  sellaisenaan  voimaan.  Pääkirjoituksen  mukaan  perustelut  sopimuksen 

nopean ratifioinnin puolesta ovat väistämättä ontuvia. Oleellisempaa olisi selvittää, miten hallitus 

aikoo toimia siinä vaiheessa, kun sopimuksen uusi versio saadaan valmiiksi (KU, 6.4.2006). Kansan 

Uutisten  mukaan  myös  presidentti  Halonen  suhtautuu  varauksellisesti  ratifioimiseen. 

Eurooppalainen  Suomi  -järjestön  seminaarissa  puhunut  Halonen  pohti  muun  muassa,  miten 

ratifiointi vaikuttaisi suomalaisten luottamukseen unionia kohtaan. Kansan Uutisten mukaan yksi 

Halosen  puheen  merkittävimmistä  linjauksista  oli  se,  ettei  integraatio  saa  perustua  pakkoon tai 

painostukseen,  vaan  uusi  perussopimus  on  saatava  aikaan  tasa-arvoisella  neuvottelulla  (KU, 

10.5.2006).

Puolueen  sisäisen  EU-opposition  esiintymisen  on  arvioitu  olevan  todennäköisintä 

vasemmistoliitossa, vihreissä ja keskustassa, sillä integraatio ei ainakaan nykymuodossaan vastaa 

puolueiden kannattajien tavoitteita (Raunio, 2000:49). Kansan Uutisten kirjoituksista tulee hyvin 

esiin  vasemmistoliiton  hajanaisuus  sopimusuudistuskysymyksessä.  Esimerkiksi  puheenjohtajan 

tehtävästä luopunut Suvi-Anne Siimes olisi ollut valmis ratifioimaan sopimuksen, kun taas Esko-

Juhani  Tennilä  ja  Outi  Ojala  olivat  ratifioimista  vastaan  (KU,  11.5.2006).  Myöskään  puolueen 

eduskuntaryhmän  puheenjohtaja  Annika  Lapintie  ei  näe  tarvetta  sopimuksen  hyväksymiselle. 
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Lapintien mielestä unioni tulee hyvin toimeen nykyistenkin sopimusten puitteissa, kunnes päästään 

kaikkia tyydyttävään ratkaisuun. Lapintie korostaa myös, ettei yhdentymisen syventäminen onnistu 

ilman huomattavasti  nykyistä  laajempaa kansalaisten tukea,  ja  sen vuoksi  myös Suomessa olisi 

järjestettävä kansanäänestys  (KU, 8.6.2006).  Myös Kansan Uutisten pääkirjoituksessa 27.3.2007 

arvioidaan, että EU:n perustuslaki tulee vielä aiheuttamaan ristiriitoja puolueessa. Pääkirjoituksessa 

kerrotaan  Esko  Seppäsen  vastustavan  edelleen  koko  perustuslakia.  Pääkirjoituksessa  kuvaillaan 

vasemmistoliittoa myönteisen EU-kriittiseksi puolueeksi (KU, 27.3.2007).

Kansan Uutisten mukaan perustuslakiin suunnitelmissa olevat muutokset tulevat olemaan lähinnä 

kosmeettisia. Pääministeri Vanhanen korostaa, että uusi sopimus tulisi hyväksyä mahdollisimman 

vähin muutoksin (KU, 1.6.2007). Seppäsen mukaan tarkoituksena on siivota tekstiä pintapuolisesti 

niin, että asioiden nimet muuttuvat, mutta sisältö pysyy samana. Esimerkiksi maininta perustuslain 

ensisijaisuudesta kansallisiin lakeihin nähden ollaan poistamassa, vaikka käytännössä sillä ei ole 

merkitystä. Seppänen uskoo, että kansanäänestykset yritetään nyt välttää sillä, että kieltäydytään 

puhumasta perustuslaista, vaikka siitä nimenomaan on kyse (KU, 26.4.2007). 

EU-puheenjohtajamaa  Saksa  toimitti  kevään  2007  aikana  kaikkien  jäsenmaiden  hallituksille 

kyselyn,  jolla  selvitettiin  perustuslain  hyväksymiseen  liittyviä  kipukohtia  sekä  sitä,  miten 

prosessissa  tulisi  jäsenmaiden  mielestä  edetä.  Kansan  Uutisten  mukaan  hallituksen  puheet 

avoimuudesta  ovat  ristiriidassa  sen  kanssa,  että  samalla  pimitetään  Suomen  tavoitteita  EU:n 

perustuslain  uudistamisesta,  sillä  hallitus  ei  ole  halunnut  tuoda  Saksan  perustuslakikysymyksiä 

julkisuuteen  eikä  esittää  omia  kantojaan.  Vasemmistoliiton  kansanedustaja  Markus  Mustajärven 

hallitukselle  jättämässä  kirjallisessa  kysymyksessä  ihmetellään,  miksi  asiasta  ei  ole  keskusteltu 

Suomessa  eikä  vastauksia  ole  annettu  edes  eduskunnalle.  Vanhasen  mukaan  tavoitteita  ei  ole 

erityisesti pyritty salaamaan, mutta neuvotteluiden käyminen on luottamuksellista (KU, 1.6.2007).

Kesäkuun  2007  Eurooppa-neuvoston  kokouksessa  päästiin  yhteisymmärrykseen  sopimuksen 

uudistuneesta sisällöstä, joka syntyi hyvin pitkälti kaatuneen perustuslain pohjalta. Kansan Uutisissa 

pidetään  hyvänä  asiana,  että  sopimuksen  mahtipontisuudesta  ja  seremoniallisuudesta  ja  ennen 

kaikkea perustuslaki-nimestä ollaan luopumassa. Lisäksi positiivisina asioina mainitaan parlamentin 

vallan  kasvattaminen  suhteessa  komissioon  sekä  kansalaisten  perusoikeuksien  kirjaaminen 

sopimukseen. Kansan Uutisissa kuitenkin epäillään, että sopimusuudistukseen liittyvät epäselvyydet 

ovat entisestään heikentäneet EU:n ymmärrettävyyttä ja hyväksyttävyyttä kansalaisten keskuudessa, 

vaikka tavoitteet  ovat olleet  päinvastaiset  (KU, 8.6.2007).  Mielestäni  tämän perusteella voidaan 
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arvioida Kansan Uutisten kirjoitusten olevan ensimmäisen hypoteesini mukaisia. Kansan Uutisissa 

pidetään sopimusuudistusprosessia ja päättäjien toimintaa sen tiimoilta epäonnistuneena, mutta itse 

uudistamisen tarpeellisuutta ei kiistetä.

Vasemmistoliitto on perussuomalaisten ohella ollut ainoa puolue, joka on alusta loppuun saakka 

pitänyt  esillä  vaatimusta  EU-kansanäänestyksen  järjestämisestä.  Paavo  Arhinmäen  mielestä 

äänestyksen järjestäminen on edelleen perusteltua.  Arhinmäki  uskoo, että  hallitukset eivät  halua 

äänestystä,  koska pelkäävät kansalaisten sanovan ei.  Uutta sopimusta ei  myöskään kutsuta enää 

perustuslaiksi, jotta voidaan välttyä kansanäänestyksiltä. Arhinmäen mielestä edellisen eduskunnan 

päätös ratifioida jo silloin kuolleeksi tiedetty perustuslaki oli ennenaikainen ja demokratian kannalta 

erikoinen. Arhinmäki painottaa, että uutta sopimusta ei voida hyväksyä ilman kansanäänestystä vain 

sillä  perusteella,  että  perustuslaki  on  jo  kertaalleen  ratifioitu.  Myös  vasemmistoliiton  uuteen 

poliittiseen tavoite-ohjelmaan on kirjattu,  että Suomessa on EU:n perussopimuksia uudistettaessa 

käytettävä neuvoa-antavaa kansanäänestystä (KU, 26.6.2007). Esko Seppänen on Arhinmäen kanssa 

samoilla  linjoilla  siitä,  että  kansanäänestystä  tarvitaan  edelleen.  Seppäsen  mukaan  sopimuksen 

sisältö ei ole muuttunut, vaikka siitä käytetäänkin eri termejä: "Kyse on samasta perustuslaista, josta 

on aikaisemmin vaadittu kansanäänestystä" (KU, 24.7.2007). Kansan Uutisten mukaan pääministeri 

Vanhanen tyrmäsi  vasemmistoliiton  vaatimukset  kansanäänestyksestä.  Vanhasen  mielestä  uusille 

neuvotteluille ei ole tarvetta, kun jo edellisellä EU:n perustuslain käsittelykierroksella päätettiin, 

ettei  kansanäänestystä  järjestetä  Suomessa.  Myöskään  aiemmin  kansanäänestystä  kannattaneet 

vihreät ja osa sosialidemokraattien edustajista ei ole enää äänestyksen järjestämisen kannalla (KU, 

18.10.2007).  

Kansan  Uutisissa  arvostellaan,  että  eduskunnan  käsittelyyn  tuleva  Lissabonin  sopimus  on 

lukukelvoton  pykäläsotku.  Tarkoituksena  on  laatia  sopimuksesta  niin  kutsuttu  lukuversio,  jossa 

pykälien  sisältö  on  kirjoitettu  auki,  mutta  tämä  versio  saadaan  eduskunnan  käsiin  vasta  useita 

viikkoja käsittelyn aloittamisen jälkeen.  Esko-Juhani Tennilän mielestä on demokratian kannalta 

ongelma,  etteivät  tavalliset  ihmiset  saa  selvää  siitä,  mitä  EU:ssa  on  sovittu.  Tennilä  kritisoi 

hallitusta myös siitä, että se haluaa olla aina nyökyttelemässä Euroopan unioniin päin ensimmäisten 

joukossa (KU, 27.2.2008). 

Vaikka  Kansan  Uutisissa  ennakoidaan,  että  puolue  äänestänee  kokonaisuudessaan  Lissabonin 

sopimusta  vastaan,  puolueen EU-linja  on kaukana  yhtenäisestä.  Seuraavaksi  tarkastelen Kansan 

Uutisten 11.6.2008 julkaistua artikkelia, jossa arvioidaan puolueen kansanedustajien suhtautumista 

92



Lissabonin  sopimukseen  tulevaa  ratifiointiäänestystä  ajatellen.  Artikkelia  voidaan  pitää  myös 

eräänlaisena yhteenvetona puolueen sisällä vallitsevista integraationäkemyksistä. Kansan Uutisten 

mukaan  sopimusta  voidaan  tarkastella  joko  sosiaalisen  Euroopan  tai  markkina-Euroopan 

näkökulmasta.  Lissabonin sopimusta  voidaan kannattaa,  koska se on parannus nykytilanteeseen, 

mutta  toisaalta  sen  vastustamisen  syitä  ovat  työelämän  huonontuminen,  militarisointi  ja 

kansanvallan väheneminen. Esko-Juhani Tennilä on sopimuksen hyväksymistä vastaan, koska EU 

on  keskittynyt  vähentämään  säätelyä  ja  verotusta  sekä  lisäämään  työelämän  joustoja,  kuten 

puolueen vuoden 2007 periaateohjelmassa todetaan. Myös muut vasemmistoliiton  kansanedustajat 

vastustavat sopimusta, koska se heikentää työntekijöiden oikeuksia. Markus Mustajärven mielestä 

sopimuksesta puuttuu sosiaalinen ulottuvuus. Toisaalta Minna Sirniön näkemys on, että Lissabonin 

sopimus antaa työkaluja sosiaalisemman Euroopan rakentamiseen ja vie EU:ta lähemmäksi niitä 

demokraattisia ihanteita, joita vasemmistoliitto on aina tavoitellut (KU, 11.6.2008).

Myös suhtautuminen määräenemmistöpäätökseen jakaa vasemmistoliittoa. Toisaalta nähdään, että 

määräenemmistöpäätösten lisääntyminen on Suomen kannalta  hyvä asia;  toisaalta  sen ajatellaan 

heikentävän  pienten  maiden  vaikutusmahdollisuuksia  entisestään.  Tennilä  arvioi,  että 

määräenemmistöpäätökset  suosivat  isoja  jäsenvaltioita.  Osa  edustajista  puolestaan  kokee,  että 

Lissabonin  sopimus  merkitsee  askelta  lähemmäs  Natoa.  Jaakko  Laakson  mukaan  sopimuksella 

militarisoidaan  EU:ta.  Claes  Anderson  toteaa  sen  sijaan,  ettei  sopimuksen  vastustaminen  ole 

rakentava  lähestymistapa,  sillä  eurooppalaista  yhteistyötä  on  kehitettävä.  Anderson  rinnastaa 

sopimuksen vastustamisen EU:sta eroamisen kannattamiseen (KU, 11.6.2008).

Eduskunta teki lopulta päätöksen Lissabonin sopimuksen hyväksymisestä 11.6.2008 äänin 151-27. 

Kansan Uutisten mukaan vasemmistoliiton jakautuminen oli odotettavissa. Viisi vasemmistoliiton 

kansanedustajaa  äänesti  sopimuksen  puolesta  ja  12  sitä  vastaan  (KU,  12.6.2008).  Lissabonin 

sopimus oli tarkoitus saada voimaan jo vuoden 2009 alusta, mutta aikatauluun tuli viivästys, kun 

Irlannin kansanäänestyksessä sopimuksen vastustajat  muodostivat  enemmistön.  Kansan Uutisten 

pääkirjoituksessa korostetaan, että Irlannin kansanäänestystulosta pitää kunnioittaa. Pääkirjoituksen 

mukaan EU-maiden johtajat ovat nyt suuren neuvottomuuden tilassa (KU, 17.6.2008).

Puolueen puheenjohtaja Martti Korhonen uskoo, että Lissabonin sopimuksen ratifiominen jatkuu 

Irlannin  kansanäänestystuloksesta  huolimatta.  Korhosen  mukaan  Irlannille  ollaan  räätälöimässä 

omia  poikkeusjärjestelyjä.  Korhonen  pelkää,  että  kansalaiset  ovat  vieraantumassa  entistä 

kauemmaksi  EU:sta,  kun  EU-keskustelu  pyörii  vain  unionin  instituutioiden  ja  hallinnon 
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jäjestämisessä  ilman,  että  päästään  käsittelemään  varsinaisen  politiikan  sisältöä.  Esko Seppäsen 

mielestä  Irlannin  kansanäänestystulos  on  osoitus  poliittisen  eliitin  ja  tavallisen  kansan  välillä 

olevasta kuilusta. Seppänen ihmettelee myös Suomessa vallitsevaa nöyristely- ja alamaisasennetta 

EU:ta  kohtaan  ja  kritisoi  samalla  sopimuksen  puolesta  äänestänyttä  puolueen  puheenjohtaja 

Korhosta.  Seppäsen  mielestä  puheenjohtajan  äänestyspäätös  oli  takaisku  vasemmistoliiton  EU-

politiikalle (KU, 17.6.2008).

Kansan  Uutisissa  on  käsitelty  sopimusuudistuskysymystä  varsin  laajasti  ja  monesta  eri 

näkökulmasta.  Aineistoni  perusteella  vaikuttaa  siltä,  että  vasemmistoliitto  on  tutkimuksessani 

mukana olevista puolueista kaikista EU-kriittisin, mutta toisaalta myös epäyhtenäisin EU-asioissa. 

Puolueen johto on pyrkinyt noudattamaan varovaisen EU-myönteistä linjaa, sillä puheenjohtajina 

toimineet  Korhonen  ja  Siimes  olivat  molemmat  sopimusuudistuksen  hyväksymisen  kannalla. 

Tämän  voidaan  tulkita  johtuvan  siitä,  että  puolueessa  pyritään  huolehtimaan  omasta 

hallituskelpoisuudesta  tulevaa  ajatellen,  sillä  liian  radikaalin  kannan  ottaminen  saattaisi 

myöhemmin estää puolueen pääsyn hallitukseen.  Sen sijaan puolueen EU-kriittisintä  laitaa  ovat 

edustaneet etenkin puolueen europarlamentaarikot, joista eniten on ollut esillä Esko Seppänen. 
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6. YHTEENVETO AINEISTON ANALYYSISTÄ JA 
JOHTOPÄÄTÖKSET

Tässä pro gradu -työssä on tarkasteltu neljässä puoluelehdessä vuosien 2002-2009 aikana käytyä 

Euroopan  unionin  sopimusuudistuskeskustelua.  Jokaisessa  puoluejulkaisussa  aihetta  on  käsitelty 

hieman eri näkökulmista ja omin painotuksin. Esimerkiksi Kansan Uutisissa on pohdittu erityisen 

paljon  EU-kansanäänestyskysymystä,  kun  taas  Uutispäivä  Demarissa  on  korostettu 

sopimusuudistuksen  merkitystä  hallituksen  integraatiomyönteisen  linjan  kannalta. 

Sopimusuudistuksen etenemisen eri vaiheet tulevat hyvin esiin aineistostani, ja kaiken kaikkiaan 

aineistoni perusteella voidaan todeta hahmottuvan kattava käsitys kokoomuksen, SDP:n, keskustan 

ja vasemmistoliiton suhtautumisesta EU:n sopimusuudistukseen. 

Aineiston  analyysistä  esiinnousseet  havainnot  olivat  monilta  osin  hypoteesieni  mukaisia. 

Ensimmäinen hypoteesini oli, että kritiikin kohteena ei ole ollut itse sopimusuudistuksen sisältö tai 

sen tarpeellisuus, vaan ennemmin tapa, jolla sopimusta on viety eteenpäin. Monet ovat kokeneet, 

että sopimus on haluttu viedä väkisin läpi, eikä kansalaisten mielipiteitä ole huomioitu tarpeeksi. 

Tämä  hypoteesi  piti  siltä  osin  paikkansa,  että  huolimatta  sopimusuudistusta  kohtaan  esitetystä 

arvostelusta,  kaikissa  tutkimuksessani  mukana  olleissa  puoluejulkaisuissa  EU:n 

toimintamekanismien  uudistamista  on  kuitenkin  pidetty  tarpeellisena.  Tästä  poikkeuksen 

muodostivat ainoastaan keskustan ja vasemmistoliiton EU-kriittisimmät edustajat, jotka vastustivat 

koko sopimusuudistusta. Tutkimiani puoluejulkaisuja yhdisti myös kriittinen suhtautuminen EU:n 

tulevaisuutta pohtivan konventin työhön. Vaikka konventin perustamista pidettiin hyvänä keinona 

etsiä  ratkaisuja  unionin ongelmiin,  konventin  koettiin  monelta  osin  ylittäneen valtuutuksensa ja 

tyytymättömiä  oltiin  etenkin  konventin  puheenjohtajan  Valery  Giscard  d'Estaingin  toimintaan. 

Myös Suomen konventtiedustuksen kokoonpanosta oli erimielisyyttä puolueiden kesken.

Vaikka  sopimusuudistuskeskustelussa  ovat  painottuneet  siihen  liittyvät  menettelytavat, 

puoluejulkaisuissa on nostettu toki esiin myös perustuslain sekä Lissabonin sopimuksen sisältöön 

liittyviä ongelmia. Etenkin ehdotus EU-presidentin viran perustamisesta herätti vastustusta kaikissa 

puolueissa, kun taas vahvaa komissiota on yleisesti ottaen pidetty hyvänä vaihtoehtona Suomen 

etujen kannalta. EU-presidentistä ei kuitenkaan lopulta muodostunut Suomelle kynnyskysymystä 

sopimusuudistusneuvotteluissa. Muilta osin puoluelehtien välillä on ollut jonkin verran eroa siinä, 

mihin asioihin huomio on kiinnittynyt sopimusuudistuksen sisällössä. Tämän perusteella tulee esiin 
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myös  se,  mitä  teemoja  puolueet  pitävät  tärkeinä  tai  itselleen  läheisinä.  Esimerkiksi 

vasemmistoliitossa  ja  SDP:ssä  on  korostettu  sopimusuudistuksesta  seuraavia  sosiaalipoliittisia 

vaikutuksia.

Toinen hypoteesini oli, että sopimusuudistus on toiminut eräänlaisena välikappaleena koko unionia 

koskevien  epäilysten  suhteen.  Esimerkiksi  puoluejulkaisuissa  esitetyt  näkemykset  Ranskan 

kielteisen  EU-kansanäänestystuloksen  taustalla  vaikuttaneesta  koko  EU:n  vastaisesta  protestista 

voidaan nähdä vahvistuksena hypoteesilleni. EU:hun kriittisesti suhtautuvien puolueiden edustajien 

voidaan  myös  arvioida  käyttäneen  puheita  EU:n  perustuslaillisesta  kriisistä  apunaan 

integraatiovastaisten  mielialojen  lietsomisessa.  Esimerkiksi  kokoomuksen  Jari  Vilén  arvioi,  että 

vuonna  2009  voimme  olla  tilanteessa,  jossa  nykyinen  EU  päättyy.  Sopimusuudistusprosessiin 

liittyneiden  ongelmien  voidaan  nähdä  vaikuttaneen  myös  vasemmistoliiton  Esko  Seppäsen 

pessimististen näkemysten kehittymiseen EU:n tulevaisuudesta. 

Usein esitetty näkemys on toisen hypoteesini mukaisesti ollut, että sopimusuudistusta kritisoimalla 

on haluttu tuoda esiin yleistä tyytymättömyyttä koko EU:ta kohtaan. Sopimusuudistuskeskustelun 

kautta  puoluejulkaisuissa  onkin  noussut  esiin  myös  monia  muita  EU:hun  liittyviä  ongelmia. 

Sopimusuudistusprosessi  on  koettu  ongelmalliseksi  EU:n  uskottavuuden  ja  demokraattisuuden 

kannalta,  joten myös näitä teemoja on käsitelty puoluejulkaisuissa sopimusuudistukseen liittyen. 

Demokratiavajeongelmaan  on  paneuduttu  etenkin  EU-kansanäänestyskysymyksen  yhteydessä. 

Puoluelehdissä on seurattu aktiivisesti myös Eurobarometri-tuloksia kansalaisten suhtautumisesta 

EU:hun  ja  pohdittu  syitä  kannatuksen  laskulle.  Myös  EU:n  mahdollinen  liittovaltiokehitys  on 

noussut esiin puoluelehdistössä.  Esimerkiksi  Suomenmaassa on esitetty pohdintoja siitä,  tulisiko 

EU:ta  kehittää  yhteisöllisyyden  vai  hallitustenvälisyyden  suuntaan.  Kansan  Uutisissa  käytetään 

kenties  painavimpana  perustuslain  vastaisena  argumenttina  sitä,  että  perustuslaki  tekee  EU:sta 

liittovaltion. Sen sijaan Nykypäivässä, Suomenmaassa ja Uutispäivä Demarissa on korostettu, ettei 

EU:n perustuslain kannattaminen tarkoita sitä, että unionia oltaisiin viemässä kohti liittovaltiota. 

Tällaisia  viittauksia  on  selvästi  pyritty  välttämään,  sillä  liittovaltiosta  puhumisen 

sopimusuudistuksen yhteydessä on uskottu heikentävän sen onnistumismahdollisuuksia. 

Kolmas hypoteesini  oli,  että sopimusuudistusta on käytetty opposition aseena hallitusta vastaan. 

Sopimusuudistukseen on liittynyt paljon ongelmia, mutta sillä on siitä huolimatta ollut koko ajan 

hallituksen tuki, joten se on ollut helppo kritisoinnin kohde oppositiolle. Myös tämä hypoteesi sai 

vahvistusta aineistostani. Sopimusuudistuksella on ollut merkittävä rooli etenkin vasemmistoliiton 
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oppositiopolitiikassa. Hallitusta on kritisoitu erityisesti siitä, että sopimuksen ensimmäisen version 

ratifioimisessa hätäiltiin tarpeettomasti,  kun oli  kuitenkin selvää,  ettei  sopimus tule  sellaisenaan 

astumaan  voimaan  muiden  jäsenmaiden  vastustuksesta  ja  kielteisistä  kansanäänestystuloksista 

johtuen.

Neljännessä hypoteesissani esitin, että oppositiota edustavan puoluelehdistön kanta olisi kriittinen 

sopimusuudistusta  kohtaan ja hallituspuolueita  edustavien lehtien myönteinen.  Vastaavasti  oletin 

myös,  että  oppositiopuolueet  kannattaisivat  EU-kansanäänestyksen  järjestämistä  ja  taas 

hallituspuolueet  vastustaisivat.  Nämä  ennakko-oletukset  toteutuivat  etenkin  vasemmistoliiton 

kohdalla. Tutkimusajanjaksoni aikana hallituksen kokoonpanossa tapahtui muutoksia, ja tämä tuli 

selkeästi  esiin  myös  aineistostani.  Voidaan  todeta,  että  puolueiden  siirtyessä  hallituksesta 

oppositioon niiden EU-kannat tiukentuivat, kun taas puolueiden noustessa oppositiosta hallitukseen 

EU-linja  muuttui  myönteisemmäksi.  Esimerkiksi  Suomenmaassa  esitetyt  näkemykset 

kansanäänestyksen  tarpeellisuudesta  muuttuivat  selvästi  kielteisemmiksi  keskustan  noustua 

hallitukseen.  Toisaalta  voidaan  arvioida  hypoteesini  pitäneen  vain  osittain  paikkansa,  sillä 

esimerkiksi kokoomuksessa on kannatettu EU:n sopimusuudistusta riippumatta siitä, onko puolue 

ollut hallituksessa vai oppositiossa. Nykypäivän aineiston perusteella oli kuitenkin havaittavissa, 

että kokoomuksessakin EU-kriittisyys lisääntyi, kun puolue jäi oppositioon.

Tutkimuksessani  mukana  olevista  puolueista  vasemmistoliitto  on  ollut  selkeimmin  EU-

kansanäänestyksen järjestämisen kannalla,  kun taas kokoomus ja SDP ovat  olleet  yhtenäisimpiä 

kansanäänestyksen vastustamisessa. Vasemmistoliitossa EU-kansanäänestystä on vaadittu etenkin 

siitä  syystä,  että  uusi  sopimus tekee EU:sta  selvästi  vahvemman,  mitä  se  oli  Suomen liittyessä 

jäseneksi 1995. Kansanäänestyksen siivellä uskotaan voitavan myös parantaa kansalaisten tietoja 

sekä  kiinnostusta  EU:ta  kohtaan.  Kansanäänestyksen  järjestämistä  vastaan  yleisimmin  esitetty 

argumentti  on sen sijaan ollut,  että sopimuksesta seuraavat muutokset eivät ole niin suuria,  että 

kansanäänestyksen  järjestämiselle  olisi  tarvetta.  Myös  kansalaisten  EU-tietoja  on  pidetty 

riittämättöminä ja on epäilty, että mikäli äänestys järjestettäisiin, äänestysprosentti saattaisi jäädä 

alhaiseksi ja enemmistö kansasta äänestäisi jostain aivan muusta kuin itse sopimuksesta. Etenkin 

kokoomuksessa  ja  SDP:ssä  kansanäänestyksen  järjestämistä  on  pidetty  merkkinä  poliittisten 

päättäjien vastuunpakoilusta ja korostettu edustuksellisen demokratian merkitystä päätöksenteossa. 

Sopimusuudistuksen eteneminen muualla Euroopassa sekä siitä järjestetyt kansanäänestykset ovat 

heijastuneet  myös  Suomessa  käytyyn  keskusteluun  ja  osaltaan  aiheuttaneet  lisäpaineita 
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kansanäänestyksen  järjestämisen  puolesta.  Toisaalta  esimerkiksi  Suomenmaassa  ja  Uutispäivä 

Demarissa  on  painotettu,  että  monissa  maissa  kansanäänestykseen  on  päädytty  perustuslain 

velvoittamana, kun taas Suomessa vastaavaa velvoitetta ei ole. Yleinen näkemys on myös ollut, että 

Hollannin  ja  Ranskan  perustuslakiäänestyksiin  sotkeutui  monia  millään  tavalla  itse  aiheeseen 

kuulumattomia  kysymyksiä.  Toisaalta  kielteisiä  kansanäänestystuloksia  on  pidetty  merkkinä 

unionin  kriisistä.  Sopimusuudistuksen  muualla  Euroopassa  kohtaama  vastustus  on  toiminut 

tutkimissani  puoluejulkaisuissa  argumenttina  sekä  sopimuksen  hyväksymisen  että  sen 

vastustamisen puolesta. Etenkin Kansan Uutisissa on pidetty itsestäänselvänä, ettei Suomen tulisi 

ratifioida  sopimusta,  jota  ei  olla  hyväksymässä  muuallakaan  Euroopassa,  kun  taas  Uutispäivä 

Demarissa  ja  Suomenmaassa  on  arvioitu,  että  ratifioimalla  sopimuksen  Suomi  näyttäisi  hyvää 

esimerkkiä muille jäsenmaille ja omalta osaltaan vauhdittaisi sopimuksen voimaantuloa.

Hallitus/oppositio-asetelmat  tulivat  monella  tapaa  esiin  aineistossani.  Esimerkiksi  Uutispäivä 

Demarissa  on  käytetty  hallituspuolueelle  hyvin  tyypillistä  retoriikkaa.  Sopimusuudistusta  on 

puolustettu erityisesti vetoamalla Suomen hallituspolitiikan yhtenäisyyteen ja jatkuvuuteen. Lisäksi 

kansallisen  EU-konsensuksen  sekä  maan  yhteisen  edun  merkitystä  on  tuotu  toistuvasti  esiin. 

Aineistostani kävi ilmi myös se, että oppositiokausienkin aikana puolueet pyrkivät huolehtimaan 

omasta  hallituskelpoisuudestaan,  ja  näin  ollen  liian  jyrkkien  kannanottojen  esittämistä  pyritään 

välttämään.  Esimerkiksi  vasemmistoliitossa  puolueen  johto  on  kannattanut  sopimusuudistusta, 

vaikka puolueen sisällä ja kannattajakunnassa on esiintynyt voimakasta EU-kriittisyyttä.

Kiinnitin  aineistossani  huomiota  myös  siihen,  miten  sopimusuudistukseen  liittyvä  nimikiista 

ilmenee.  Poliitikoiden  kesken  oli  paljon  vaihtelua  siinä,  puhuttiinko  perustuslaista, 

perustuslakiehdotuksesta  vai  perustuslaillisesta  sopimuksesta.   Kaiken kaikkiaan voidaan todeta, 

että  useimmat  poliitikot  ovat  vierastaneet  etenkin  perustuslaki-nimityksen  käyttöä,  sillä  sen  on 

koettu herättävän voimakkaimmin mielikuvia EU-liittovaltiosta. Samasta syystä voidaan arvioida 

EU-presidentin  viran  herättäneen  niin  paljon  vastustusta  puolueissa.  Perustuslaki-nimestä  sekä 

muista federalistisista symboleista luopuminen ja siirtyminen neutraalimpaan Lissabonin sopimus-

nimitykseen koettiin positiiviseksi muutokseksi kaikissa tutkimissani puolueissa. Toisaalta etenkin 

vasemmistoliitossa  epäiltiin,  että  nimenmuutoksella  pyrittiin  vain  hämäämään  perustuslain 

vastustajia naamioimalla vanha sopimus uuden nimen taakse.

Aineistoni  perusteella  kokoomuksen,  SDP:n,  keskustan  ja  vasemmistoliiton  kesken on vallinnut 

hyvin  erilaisia  näkemyksiä  siitä,  miten  merkittäviä  sopimusuudistuksesta  seuraavat  muutokset 

98



tulevat olemaan. Toisaalta on korostettu,  että unionin perusluonne tulee säilymään nykyisellään, 

toisaalta  on  taas  varoiteltu  liittovaltion  syntymisestä.  Myös  puolueiden  sisällä  on  havaittavissa 

epäyhtenäisyyttä  sopimusuudistusasiassa,  sillä  kaikissa  puolueissa  ilmeni  virallisista  linjauksista 

poikkeavia  näkökantoja  niin  sopimusuudistuksen  puolesta  kuin  vastaan.  Erilaisten  näkemysten 

esiintuomista  voidaan  pitää  tietoisena  toimintana,  jolla  pyritään  varmistamaan  myös  EU:hun 

varauksellisemmin suhtautuvien äänestäjien kannatus. Nykypäivässä vastakkaisia EU-kantoja ovat 

näkyvimmin edustaneet Alexander Stubb ja Jari  Vilén.  Kansan Uutisissa ja Suomenmaassa EU-

krittisyys  on henkilöitynyt  selkeimmin Esko Seppäseen ja Paavo Väyryseen,  kun taas puolueen 

johdon esittämät näkemykset ovat olleet EU-myönteisiä. Uutispäivä Demarin aineiston perusteella 

SDP:tä voidaan pitää EU-politiikaltaan yhtenäisimpänä puolueena.
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tarjottimelle".

Nykypäivä, 15.2.2002. "Romano Prodi ennakoi: EU-konventin kokouksista tulee primadonnien 

laulua".

Suomenmaa, 24.6.2008. "EU:n hämminki on muistutus poliitikoille". Pääkirjoitus.

Suomenmaa, 29.6.2008. "EU-johtajat pohtivat sopimuksen tilaa".

Suomenmaa, 11.6.2008. "Lissabonin sopimus saa Suomen sinetin". Pääkirjoitus.

Suomenmaa, 15.4.2008. "EU:n perussopimus lisää demokratiaa".

Suomenmaa, 11.4.2008. "EU:n perussopimus on tärkeä työkalu". Pääkirjoitus.

Suomenmaa, 19.5.2006. "EU:n perustuslakia ei tunneta".
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Suomenmaa, 11.5.2006. "Turhaa taktikointia EU:n perussopimuksen ympärillä". Pääkirjoitus.

Suomenmaa, 26.4.2006. "Tuumaustauosta aika siirtyä EU-tekoihin".

Suomenmaa, 7.4.2006. "Pitäisikö hyväksyä vai ei?".

Suomenmaa, 7.6.2005. "Anneli Jäätteenmäen mielestä nyt tarvitaan kunnon tuumaustauko. 

Perustuslaki on kuollut".

Suomenmaa, 2.6.2005. "Quo vadis, Eurooppa?".

Suomenmaa, 31.5.2005. "Suomi jatkaa EU:n perustuslain ratifiointia".

Suomenmaa, 2.3.2005. "Kansanäänestys EU:n perustulaista hiertää yhä eduskuntaa".

Suomenmaa, 22.2.2005. "Kansanäänestysten sarja alkoi Espanjasta. Pääkirjoitus.

Suomenmaa, 20.8.2004. "Kansa äänestämään? Vai ei?". 

Suomenmaa, 17.8.2004a. "Vanhanen perustelee hyvin kansanäänestyskantansa". Pääkirjoitus.

Suomenmaa, 17.8.2004b. "Pääministeri Matti Vanhanen: EU:n perustuslaista ei tarvita 

kansanäänestystä".

Suomenmaa, 24.6.2004. "EU:n perussopimus asettumassa raameihinsa". Pääkirjoitus.

Suomenmaa, 4.11.2003. "Kansanäänestystä vaaditaan eri syistä". Pääkirjoitus.

Suomenmaa, 23.9.2003. "Kansanäänestys ratkeaa HVK:n jälkeen". Pääkirjoitus.

Suomenmaa, 4.9.2003. "EU-kansanäänestykselle pienoinen mahdollisuus".

Suomenmaa, 22.8.2003. "Valta EU:ssa säilyy jäsenvaltioilla".
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Suomenmaa, 18.7.2003. "Tiilikainen korostaa edelleen konventin valmistelevaa roolia".

Suomenmaa, 15.5.2003. "Unionipolitiikkaa kansallisella konsensuksella". Pääkirjoitus

Suomenmaa, 13.5.2003. "Jäätteenmäki pitää uutta EU-kansanäänestystä epätodennäköisenä".

Suomenmaa, 6.5.2003. "EU:n perustuslaista tuskin kansanäänestystä".

Suomenmaa, 29.2.2003. "EU-kansanäänestykseen on helppo kasata paineita". Pääkirjoitus.

Suomenmaa, 17.1.2003. "EU ei tarvitse omaa presidenttiä".

Suomenmaa, 3.12.2002. "Politiikka on vaikea laji". Pääkirjoitus.

Suomenmaa, 30.10.2002. "Miten konventti selviää?". Pääkirjoitus.

Suomenmaa, 5.4.2002a. "Tiilikainen sanoo toteuttavansa konventin tavoitteita ja tarkoitusta".

Suomenmaa, 5.2.2002b. "Kenen mielipiteitä Tiilikainen edustaa?". Pääkirjoitus.

Suomenmaa, 4.4.2002. "Konventin alkumetrit paljastivat erot".

Suomenmaa, 1.3.2002. "On taas EU-keskustelun aika".

Suomenmaa, 27.2.2002a. "Keskustelua unionista". Päätoimittajan palsta.

Suomenmaa, 27.2.2002b. "Väyrynen vaatii Lipposta kääntämään täysin kelkkansa".

Suomenmaa, 20.2.2002. "Euroopan unioni ei ole yhden puolueen projekti". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 16.12.2008. "EU-johtajat urakoivat kompromissipäätöksiä". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 24.6.2008. "EU jäi kanveesiin huippukokouksen jälkeenkin". Pääkirjoitus.
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Uutispäivä Demari, 18.6.2008. "EU ontuu eteenpäin sopimuskriisistä huolimatta". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 12.6.2008. "Perussopimuksen kohtalo ratkeaa". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 14.12.2007. "EU nytkähti Lissabonissa askeleen eteenpäin". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 10.7.2007. "Ideaköyhä Vanhasen hallitus saa arvostelua EU-osaamisesta". 

Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 8.6.2007. "Korulauseista riisuttu sopimus voi täyttää EU:n perustarpeen". 

Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 4.6.2007. "Vanhanen tärkeilee neuvotteluilla". Pääkirjoituksen jälkiartikkeli.

Uutispäivä Demari, 18.12.2006. "EU:n perussopimuksen kohtalo koko unionin oikeutuksen 

kysymys". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 5.12.2006. "Itsenäisyys voi hyvin uudistuvassa Euroopassa". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 22.6.2006. "Puheenjohtajakauteen pohdiskellen ja optimistisella mielellä". 

Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 10.5.2006. "Perussopimuksen ratifioinnista laaja periaatteellinen 

yksimielisyys". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 31.3.2006. "EU:n vaikeuksien ratkaisu löytyy eteenpäin menosta". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 27.12.2005. "EU:n poliittisten johtajien saavutettava laaja luottamus". 

Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 21.7.2005. "Päättäjien otettava vakavasti kansalaisten EU-varauksellisuus". 

Pääkirjoitus.
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Uutispäivä Demari, 7.7.2005. "Suomalaisten ohut EU-kulttuuri on herkkä kielteisille tapahtumille". 

Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 31.5.2005. "Sisäisesti rikkinäinen Ranska äänesti kaikesta mahdollisesta". 

Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 10.5.2005. "Eduskunta kantakoon vastuunsa". Pääkirjoituksen jälkiartikkeli.

Uutispäivä Demari, 15.12.2003. "Suomen kannattaa pysytellä tiiviisti EU:n etenijöiden mukana". 

Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 29.10.2003. "Juridiikka perustelee vaihtelevasti EU-kansanäänestyksen 

tarvettakin". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 9.10.2003. "Vasemmistoliitto on ajautumassa vain ei-puolueeksi". 

Pääkirjoituksen jälkiartikkeli.

Uutispäivä Demari, 6.10.2003. "Runnominen toisi ongelmia ratifioinneissa". Pääkirjoituksen 

jälkiartikkeli.

Uutispäivä Demari, 30.9.2003. "Kansanedustajien kannettava vastuu päätöksenteosta EU:n 

uudistamisessa". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 26.9.2003. "Kansallinen yksituumaisuus tärkeätä vaikutettaessa EU:n 

uudistumiseen". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 16.9.2003. "Eduskunta päättäköön vastuullisesti". Pääkirjoituksen jälkiartikkeli.

Uutispäivä Demari, 10.9.2003. "EU:n perustuslaki ei saa murtaa jäsenmaiden 

yhteiskuntarakenteita". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 2.9.2003. "Hallitus omaksui järkevän strategian vääntöön EU:n 

perussopimuksesta". Pääkirjoitus.
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Uutispäivä Demari, 25.7.2003. "Konventti ei saanut aikaan kansalaiskeskustelua". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 17.7.2003. "Euroopan unionin uudistuminen sisältää mahdollisuuden 

Suomelle". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 31.10.2002. "Suomen on syytä olla tarkkana Giscardin konventin 

pyörityksissä". Pääkirjoitus.

Uutispäivä Demari, 26.9.2002. "Salamyhkäisyys ja jyrääminen eivät käy EU:n konventin työssä". 

Pääkirjoitus.
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