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Abstrakti	  
	  
Tutkimuksessa tarkastellaan Suomessa vuonna 2012 järjestettyjen presidentinvaalien kolmen 

kärkiehdokkaan vaaliblogeja. Tutkimus avaa vaikuttamisen, suostuttelun ja valta-aseman 

rakentamisen keinoja Sauli Niinistön, Pekka Haaviston ja Paavo Väyrysen blogeissa vaalien aikana. 

Tutkimusmetodit ovat laadullisia. Blogeja tarkastellaan retorisen analyysin keinoin. Aineistona on 

viisi Sauli Niinistön kirjoitusta, kahdeksan Pekka Haaviston kirjoitusta ja kaksi Paavo Väyrysen 

kirjoitusta. Tutkimuksessa kysytään: 1) Mikä on pääargumentti? 2) Miten ehdokas tuo esiin oman 

vakuuttavuutensa asian esittäjänä? 3) Miten vastaanottajaan pyritään vaikuttamaan? 

Blogikirjoitukset puretaan klassista retorisen analyysin kaavaa hyväksikäyttäen tarkasteltaviin osiin, 

joista selvitetään vaikuttavuuden rakentamisen välineet eli ethos, pathos ja logos.  

 

Vaaliblogeja tarkastellaan suorana vaikutuskanavana ehdokkaalta äänestäjille. Ammattimediat eivät 

pääse vaikuttamaan blogien sisältöön. Tutkimus selvittää muun muassa retorisia keinoja ratkaisujen 

esittämisessä, hankalien aiheiden välttelyssä, toisten ehdokkaiden haastamisessa sekä ehdokkaiden 

strategisessa markkinoinnissa. Analyysi haastaa ammattitaidolla työstetyn poliittisen retoriikan ja 

pyrkii selvittämään retoriset motiivit.  

 

Tutkimus esittelee ja havainnollistaa kolme retorista tyyliä sekä valta-aseman rakentamisen keinoa. 

Se analysoi retoriikkaa, jota vuoden 2012 presidentinvaaleissa parhaiten menestyneet ehdokkaat 

käyttivät omissa vaaliblogeissaan. Samalla tutkimus tarkastelee kampanjointia 2010-luvun 

Suomessa ja sosiaalisen median hyödyntämistä vaalityössä. Tutkielma rakentaa mallin siitä, miten 

ehdokkaan vaaliblogi kannattaa toteuttaa presidentinvaaleissa ja se pohtii blogien merkitystä 

tulevaisuuden kampanjoinnissa. Vaalikampanjointi on muuttunut 2010-luvulla uusien 

viestintävälineiden läpilyönnin ja yhteiskunnallisen muutoksen seurauksena. Perinteiset mediat 

eivät ole enää niin merkittävässä roolissa vaalikampanjoinnissa. Sosiaalisen median käyttö 

kampanjoinnissa on suhteellisen tuore ilmiö suomalaisessa vaalityössä, mutta se on yleistynyt 

nopeasti eikä varteenotettavilla ehdokkailla ole varaa jättää sitä hyödyntämättä. Henkilökohtaisena 

ja persoonallisena suorana viestintävälineenä blogin merkitys korostuu henkilövaaleissa. 

Vaaliblogin monipuolinen ja luova käyttö auttaa ehdokasta saavuttamaan äänestäjät huomattavasti 

kilpailijoita paremmin.  

 

Asiasanat: Presidentinvaali, blogi, poliittinen retoriikka, media, yhteiskunta 
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Johdanto	  
 

Presidentinvaalit järjestetään Suomessa kuuden vuoden välein. Viimeiset kaksi kautta istunut 

tasavallan presidentti Tarja Halonen on tätä kirjoittaessani jättänyt presidentin virka-asunnon 

Mäntyniemen ja Suomeen on valittu uusi presidentti Sauli Niinistö. Presidentinvaalitulos 

noudattelee aina yhteiskunnallista tilannetta ja ajan henkeä. Samoin itse vaaliprosessi. Samalla kun 

sosiaalisen median rooli on lisääntynyt kaikessa vaikuttamisessa, sosiaalisen median välineiden 

merkitys on korostunut vaalikampanjoinnissa. 

 

Olen valinnut pro gradu –tutkielmani aiheeksi presidentinvaaliehdokkaiden blogit. Tarkemmin 

sanottuna aion tutkia miten ehdokkaat pyrkivät vaaliretoriikallaan suostuttelemaan ja vakuuttamaan 

äänestäjät siitä, että juuri häntä kannattaa äänestää. Itseäni on aina kiinnostanut politiikan retoriikka. 

Jo antiikin Kreikassa retorinen osaaminen nostettiin yhdeksi poliitikon tärkeimmistä taidoista. Jotta 

poliitikko voi menestyä, hänen tulee osata argumentoida taitavasti eli esittää asiansa siten, että saa 

yleisön puolelleen.  

 

Varsinkin edustuksellisessa demokratiassa retoriikan merkitystä ei voi korostaa liikaa. Yksi 

edustuksellisen demokratian lähtökohdista on se, että kansalaisilla on muuta tekemistä ja sen takia 

politiikan toimijoiden on yritettävä puhua heidän puolestaan. Perinteisessä poliittisessa toiminnassa 

kuullaan harvemmin varsinaista poliittista puhetta. Ranskalainen filosofi Jacques Rancière mieltää 

todellisen poliittisen puheen provosoivaksi järjestyksen ja järjestykselle rakentuvien luonnollisten 

asemien haastamiseksi.  Kansalaisten puolesta puhuminen on usein ainoastaan puhetta 

nykytilanteesta sille tunnusomaisten faktojen pohjalta järjestyksen nimissä. (Pekonen 2011, 91) 

 

Rancièren mukaan poliittiselle puheelle on käyttöyhteydestä riippumatta ominaista se, ettei puhe 

rajoitu vain puhujan ja kuulijan väliseen dialogiin (Pekonen 2011, 92). Kolmannen persoonan pelit 

kuuluvat olennaisesti poliittiseen puheeseen. Puhe ei ole koskaan vain dialogia, sillä logos esitetään 

monologina – ei pelkästään yhdelle vaan – ”heille” tai vielä useammin ”meille”. Kolmannen 

persoonan mukanaolo poliittisessa puheessa mielletään Rancièren mukaan yleiseksi mielipiteeksi. 

(emt., 92.) Vaaliblogit ovat kirjoitettua poliittista puhetta, missä myös provosointi ja vallitsevan 

järjestyksen haastaminen kuuluvat asiaan. Tämä tekee niistä mielenkiintoisen tutkimuskohteen 

verrattuna politiikan arkiretoriikkaan. Esimerkiksi täysistuntopuheissa provosointi leimataan 

helposti vaaliretoriikaksi (emt., 97), mikä on sääli, sillä juuri se tekee poliittisesta puheesta 

kiinnostavaa. Blogi on ehdokkaan henkilökohtainen, suora väylä vaikuttaa äänestäjiin. Kun 
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todellinen poliittinen puhe, kuten Rancière sen ymmärtää, yhdistetään välineeseen, johon vallan 

vahtikoiraksi mielletty media ei pääse vaikuttamaan, on käsissämme todellinen retorisen analyysin 

kultakimpale. 

 

Poliittisella retoriikalla pyritään miellyttämään, vakuuttamaan, suostuttelemaan ja viemään tietty 

sanoma, kampanja tai asia läpi yleisölle. Poliittista retoriikkaa leimaavat lupaukset, joilla 

kosiskellaan yleisöä. Taitavalla retoriikalla on mahdollista verhota asioita. Wibergin ja Kouran 

(1996) mukaan poliitikkojen kannattaa olla epämääräisiä. Poliitikoilla on paljon erilaisia 

tekniikoita, joilla he peittelevät tietoja ilman että syyllistyvät varsinaiseen valehteluun. 

Vaalilupausten antaminen kuuluu presidenttipeliin, mutta niissä piilee vaara. Täsmälliset lupaukset 

voivat kostautua, jollei voi olla täysin varma, että ne pystyy lunastamaan. Kun tavoitteet ovat 

epäselviä, ja keinoihin niihin yltämiseksi ei voi luottaa, poliitikon kannattaa välttää relevanttiutta, 

täsmällisyyttä ja selkeitä vastauksia. Wiberg ja Koura (1996) antavat  muutaman esimerkin, miten 

poliitikot yleisimmin luistavat täsmällisistä vastauksista: 

 

1. Kieltäydytään kokonaan vastaamasta  

2. Vastataan vain osittain 

3. Vastataan irrelevantilla tavalla 

4. Vastataan harhaanjohtavalla tavalla 

5. Vastataan tavalla, jota vastaanottajat eivät tajua 

6. Toistetaan esitetty reaktio tavalla, jota ei alunperinkään hyväksytty 

7. Vastataan monimielisellä tavalla 

(Wiberg ja Koura 1996, 205) 

 

Politiikka ja erityisesti vaalikampanjat ovat peliä, missä suostuttelu ja lupaukset sinkoilevat. Mutta 

mitä poliitikot – tässä tapauksessa presidenttiehdokkaat – todella sanovat, kun he rakentavat omaa 

valta-asemaansa ja pyrkivät erottautumaan muista ehdokkaista. Mitä he todella tarkoittavat? 

Taitavan retoriikan ja tarkkaan harkitun sanoman; logoksen eli pääargumentin ja asiasisällön 

löytämiseksi, nämä tekstit on syytä käydä läpi pala palalta retorisen analyysin keinoin. 

 

Kun aloitin tämän työn kirjoittamisen syksyllä 2011, presidenttipeli oli juuri alkamaisillaan. Kaikki 

ehdokkaat eivät olleet vielä ilmoittautuneet mukaan. Tiesin että joudun rajaamaan aineiston 

koskemaan vain muutamaa ehdokasta, mutta en halunnut sulkea ketään pois ennen kuin lopullinen 
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asetelma oli selvillä. Alkuvuodesta 2012 ehdokasjoukosta alkoi erottua kärkikolmikko. 

Ennakkosuosikki kokoomuksen Sauli Niinistö sekä kaksi vaalien yllättäjää vihreiden Pekka 

Haavisto ja keskustan Paavo Väyrynen muodostivat gallupien perusteella kolmen kärjen. Päätin 

rajata analyysini koskemaan heitä.  Ensimmäisen kierroksen jälkeen presidenttipeli jatkui Niinistön 

ja Haaviston kaksinkamppailuna. Tässä vaiheessa olin analysoinut vasta heidän tekstejään. Pohdin 

graduohjaajani kanssa, pitäisikö keskittyä vain toiselle kierrokselle yltäneisiin ehdokkaisiin, sillä 

materiaalia oli runsaasti. Niinistön ja Haaviston välillä oli blogeissa vain vähän todellista retorista 

haastamista. Väyrynen sen sijaan haastoi etenkin Niinistöä teksteissään, joten päätin ottaa kaksi 

Väyrysen tekstiä mukaan analyysiin esimerkkinä toisenlaisesta, vastaehdokkaita haastavasta 

kampanjaretoriikasta. Väyrysen näkökulmasta Niinistön haastaminen oli järkevää, sillä Niinistö oli 

kaikille kanssaehdokkaille suurin uhka. Haaviston suosio näissä vaaleissa yllätti monet, ehkä myös 

Väyrysen, joka ei haastanut häntä omissa teksteissään. Niinistö oli Väyryselle myös Haavistoa 

helpompi kohde, sillä Niinistöllä on pitkä ura suomalaisen politiikan huipulla ja kädenjälki 

merkittävissä päätöksissä. 

 

Kari Palonen ja Hilkka Summa tarjosivat hyvät metodit vaaliblogien purkamiseen teoksessaan 

Pelkkää Retoriikkaa – Tutkimuksen ja politiikan retoriikat (1996).  Marja-Liisa Kaakkuri-Knuutilan 

Argumentti ja kritiikki: lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot (1998) auttoi myös metodien 

muokkaamisessa sopiviksi blogitekstien purkamiseen. Jo antiikin ajoilta tuttu ethos, pathos, logos –

jako tuntui luontevalta tavalta perehtyä teksteihin, sillä halusin löytää kirjoituksista ehdokkaiden 

luonteen, vastaanottajien tunnetilaan liittyvät asiat ja jokaisen tekstin pääväitteen. Edellä 

kuvailemani analyysi vaati blogitekstien paloittelua ja jäsentelyä retoriikan peruskaavaa 

hyväksikäyttäen.  

 

Pohdin tutkimuksessani, millainen väline blogi on. Halusin myös tuoda esiin sen poliittisen, 

teknologisen ja yhteiskunnallisen kehityksen, joka on johtanut blogien käyttöön yhtenä tärkeänä 

välineenä presidentinvaaleissa ja päivänpolitiikassa 2010-luvulla. Juha Herkmanin Politiikka ja 

mediajulkisuus (2011) antoi kuvan siitä, miten politiikka ja yhteiskunta ovat medioituneet ja 

julkisuus muuttunut viime vuosikymmenten kuluessa. Anu Kantolan Hetken Hallitsijat. Julkinen 

elämä notkeassa yhteiskunnassa (2011) -teos syvensi käsitystä yhteiskunnan rakennemuutoksesta, 

joka vaikuttaa politiikkaan, julkisuuteen ja medioiden käyttöön.  

 

Kun opiskelin lukuvuonna 2010-2011 Englannissa Loughborough’n yliopistossa kävin kurssin 

nimeltä Political Communication. Kurssilla tutkimme muun muassa millaisia työkaluja blogit ovat 
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vaalikampanjoissa. Kurssi herätti ajatuksia, ja lopulta mielenkiintoinen opintokokonaisuus johti 

minut tämän graduaiheen pariin. Blogit –kappaleessa kerron blogien erityisluonteesta muihin 

viestintämuotoihin nähden. Esa Väliverronen, Ari Heinonen ja David Domingo toivat lisätietoa 

blogeista ja niiden käytöstä teoksessa Journalismi murroksessa (2009). Blogien idea perustuu 

siihen, että ne ovat henkilökohtaisia, lyhyehköjä kannanottoja, joissa linkittäminen on yksi 

olennainen ulottuvuus. Presidenttiehdokkaat sortuivat mielestäni blogeissaan liian pitkiin – tähän 

foorumiin ylimittaisiin - kirjoituksiin muutamissa teksteissään. Retoriikan peruskaavasta oli hyötyä, 

kun pitkistä ja paljon asiaa sisältävästä tekstimassoista etsi pääväitteitä. 

 

Esittelen lyhyesti ehdokkaat ennen heidän blogeihinsa syventymistä, jotta lukija saa kuvan siitä, 

millainen tausta ja arvot ehdokkailla on. Tämä helpottaa lukijaa hahmottamaan blogikirjoitusten 

linjaa, jonka pitävyyttä tarkastelen myös analyysissani.  

 

Työn tavoitteena on selvittää millainen työkalu blogi on presidentinvaaliehdokkaille, miten 

ehdokkaat suostuttelevat äänestäjiä blogeissaan, miten he rakentavat omaa valta-asemaansa, kuinka 

he argumentoivat ja erottautuvat muista ehdokkaista. Pyrin avaamaan mahdollisimman laajasti sitä 

kielenkäytön tapaa, jolla ehdokkaat suostuttelevat äänestäjiä vaaliblogeissaan.  Tarkasteluni 

kohdistuu erityisesti argumentointiin eli ehdokkaiden teksteistä löytyvien väitteiden ja perustelujen 

esittämiseen, tekstien vakuuttavuuteen ja vaikuttavuuteen. Päähuomio on argumentoinnissa ja 

erityisesti suostuttelun keinoissa.  

 

Retoriikan tutkimusta ei ole aina arvostettu akateemisessa tutkimuksessa. Vielä 1970-luvulla sitä 

pidettiin epäolennaisena, pinnallisena ja jopa harhaanjohtavana (Palonen ja Summa 1996, 7). 

Sittemmin retoriikan tärkeys on ymmärretty, ja nykyään se elää vahvasti akateemisessa 

tutkimuskentässä. Retorinen analyysi sopii mielestäni hyvin vaaliblogeilla vaikuttamisen 

tutkimiseen. Kampanjoinnin retoriikan avaamisella on todella merkittävä rooli, kun tehdään eroja 

ehdokkaiden välillä ja yritetään selvittää äänestäjille suunnattujen viestien motiiveja. Kriittinen 

analyysi on tarpeen siksi, että blogitekstit ovat suora viestintämuoto ehdokkaalta äänestäjälle.  

Tutkin vaaliblogeja kriittisen ajattelun keinoin, eri näkökulmat huomioon ottaen, tasapuolisesti ja 

kohtuutta noudattaen. Yritän jättää sivuun ennakko-oletukset ehdokkaita ja heidän kirjoituksiaan 

kohtaan. Kriittisestä lähestymistavasta huolimatta, yritän valita kielteisen asenteen vain 

perustellusti. 
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Blogissa argumentoija pääsee esittämään asiansa yleisölleen ilman sisältöön puuttuvia välikäsiä. 

Presidentinvaaliblogeissa ehdokkaiden sanoma kulkee äänestäjille ilman, että toimittaja tai joku 

muu taho tarkastelisi sisältöä ennen varsinaista julkaisua. Ehdokas puhuttelee tekstin lukijaa ikään 

kuin kasvokkain, näennäisessä kahdenkeskeisessä vuorovaikutuksessa. Lukija saattaa hyväksyä 

viestin sellaisenaan, ilman kyseenalaistamista ja analyysia. Politiikka on kuitenkin suostuttelun 

peliä. On hyvä ymmärtää ja analysoida poliittisia viestejä ja ilmaisutapoja. Pitää muistaa, että 

ammattipoliitikko on mestarillinen suostuttelija, jonka omahyväinen tavoite on voittaa juuri sinun 

äänesi. Tutkimuskysymykseni pohtii, millainen väline blogi on presidentinvaalikampanjassa sekä 

miten ehdokkaat käyttävät blogia äänestäjien suostutteluun ja omien väittämiensä oikeellisuuden 

todistamiseen ja presidenttiminänsä rakentamiseen. Tarkastelen vallan rakentamista kielellisin 

keinoin sekä ehdokkaiden toisistaan erottautumisen keinoja ja vallan rakentamisen strategioita. 

 

Provokatiivisen ja suostuttelevan tyylinsä takia presidenttiehdokkaiden vaaliretoriikka tulee ottaa 

erityistarkastelun alle ja purkaa sanoma, jolla äänestäjiin pyritään vaikuttamaan. Ehdokkaiden 

taustalla vaikuttavan kampanjakoneiston ja ehdokkaiden poliittisen kokemuksen johdosta moni asia 

kampanjaretoriikassa saattaa peittyä ammattitaitoisen ja koukeroisen ilmaisun varjoon. Uskon, että 

tästä tutkimuksesta on hyötyä, kun tarkastelemme mitä tahansa vaaliretoriikkaa jatkossa.  

Äänestysvalinnoilla on pitkäaikaisia seurauksia, joten vähintä mitä äänestäjän kannattaa 

ehdokkaastaan selvittää on se, mitä tämä oikeastaan sanoo.  
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1.	  Teoriaosuus	  ja	  metodit	  
 

1.1.	  Retoriikka	  ja	  argumentaatioteoria	  
 

1.1.1.	  Historiasta	  tähän	  päivään	  
 

Kuten jo johdannossa mainitsin retoriikka ja argumentaatioteoria eivät ole pitkistä juuristaan 

huolimatta aina nauttineet suurta suosiota akateemisessa tutkimuskentässä. Jopa harhaanjohtavaksi 

leimatun tieteenhaaran vaiheiden avaaminen on siis paikallaan teoria- ja metodiosuuden aluksi. 

Käyn läpi hieman tämän antiikin Kreikassa alkunsa saaneen tutkimussuunnan historiaa ja vaiheita, 

sekä sitä, miksi valitsin juuri tämän lähestymistavan vaaliblogien tutkimiseen. 

 

Retoriikka lanseerattiin aikoinaan antiikin Ateenassa. Oppi sai alkunsa filosofien ja sofistien 

välisistä keskusteluista. Retoriikka pohtii, miten asia esitetään vakuuttavasti ja suostuttelevasti 

(Haapanen, 1996, 23). Antiikin parhaana puhujana tunnustusta saanut Cicero (n. 429 – 347 eKr.) 

piti puhetaitoa inhimillisistä taidoista kaikkein tärkeimpänä ja inhimillistä kulttuuria vaalivana 

voimana (emt., 23). Toistensa kanssa kilvoittelevat poliitikot halusivat oppia uusia tapoja puhutella 

kansalaisia ja erityisesti yleisen mielipiteen ohjaaminen kiinnosti heitä (emt., 24). 

 

Aristoteles mielsi retoriikan taidoksi löytää parhaat mahdolliset vakuuttelun ja suostuttelun keinot 

kussakin tapauksessa. Aristoteleen teoksessa Retoriikka hän nostaa järkeen vetoamisen, todistelun 

ja harkinnan puhetaidon keskiöön tunteiden ja niihin vaikuttamisen sijaan. Aristoteleelle retoriikka 

tarjosi teorian sille, miten puhuja löytää oikeat tiedot, sanat ja argumentit  - sanoman sisällön ja sen 

sisältämien todisteiden esittämisen tavan. (emt., 26.) Aristoteleen Topiikassa erotetaan toisistaan 

dialektiikka ja retoriikka: kun dialektiikassa on kysymys kiistoissa tai kahdenvälisissä 

keskusteluissa käytettävistä argumenteista, retoriikassa käsitellään julkisen puhujan tekniikoita 

hänen puhuessa asiaansa maallikkoyleisölle, joka ei pysty seuraamaan mutkikkaampaa päättelyä. 

(Perelman 1996, 11-12) Tämä on siis ollut esittävän retoriikan lähtökohta. 
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Aristoteles kirjoitti aikoinaan Retoriikka ja Topiikka teokset, koska hän halusi tarjota lukijoille 

mahdollisuuden tulla argumentoivan kommunikaation mestareiksi (Kaakkuri-Knuutila 1998, 16). 

Aristoteleen politiikan teoriassa hän käsittää retoriikan yhdeksi kansainvallan välineeksi. Retoriikka 

on Aristoteleelle lähinnä keskiluokan hyvän yhteisöllisyyden toteuttamisen väline, joka palvelee 

laajempaa yleistä keskustelua. Retoriikka antaa työkaluja poliittisten asioiden julkiseen käsittelyyn 

ja niiden pohjalta käytävään väittelyyn. Platon kritisoi Aristoteleen mainostamaa retoriikkaa siitä, 

että se perustui vain olettamuksiin ja todennäköisyyksien maailmaan. Retoriikassa ei ollut Platonin 

mukaan koskaan kyse varmasta tiedosta. (Haapanen 1996, 27) Aristoteleen kiinnostus retoriikkaan 

kohdistui pääasiassa päättelyyn ja argumentointiin. Aristoteleelle retoriikan perustana oli 

argumentaatio ja muut retoriset tehokeinot rakentuivat sen varaan (Kaakkuri-Knuutila 1998, 233). 

Aristoteleen (1997) mukaan vakuuttaminen tapahtui retoriikassa puhujan luonteen, kuulijan 

mielentilan ja itse sanoman kautta. Puhujan luotettavuudella on iso merkitys, sillä uskommehan 

helpommin luotettavia ja kunnollisia ihmisiä etenkin silloin, jos asiat ovat epävarmoja tai niistä 

voidaan olla montaa mieltä. (Aristoteles 1997, 11.) 

Puhujana kunnostautuneelle Cicerolle retoriikka oli jo olemassa olevien tietojen ja taitojen 

käyttämistä kokonaisvaltaisessa suorituksessa. Ciceron mukaan hyvän puhujan pätevyys rakentuu 

monesta jo opitusta ja vaikeasta tiedosta ja taidosta. Koska Cicero halusi nähdä retoriikan 

filosofisena, tietojen ja taitojen järjestelmänä, hän moitti Sokratesta, joka oli tehnyt jakolinjaa 

viisauden ja kaunopuheisuuden välille. Retoriikka on lähellä runotaidetta, sillä pyrkimys kauniiseen 

ilmaisuun on niille yhteistä. Myös oikeusoppi on lähellä retoriikkaa. Retorinen tilanne on aina 

tilannesidonnainen, esittäjän ohjaama rajallinen vuorovaikutus, joka nojaa kuuntelijoiden 

todennäköiseen reaktioon. (Haapanen 1996, 28-29) 

 

Retoriikka syntyi kulttuurissa, joka arvosti puhetaitoa. Puhetaitoon kehittyi viisiosainen kaava: 

1. suostuttelevan aineksen keksiminen 

2. aineksen jäsentäminen puheeksi 

3. aineksen muokkaaminen ja tyyli 

4. kootun ja suunnitellun muistaminen 

5. esittäminen 

(emt., 29) 

 

Sekä Aristoteles että Cicero pitivät suostuttelua tärkeänä osana retoriikkaa. Aristoteles jakoi 

suostuttelun mahdollisuudet kolmeen kohtaan. Joko suostuttelu voi kummuta puhujan itsensä 
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luonteesta, puhuja voi johdattaa yleisöään kohti tiettyä tunnetilaa tai puhuja voi hyödyntää 

argumentaatiota osoittaakseen asiansa olevan totta tai todelta vaikuttavaa. (emt., 31) Englantilaisen 

valtiomiehen ja filosofin Francis Baconin mukaan retoriikka on taitoa alistaa mielikuvitus järjen 

vaikutuksen alaiseksi, jotta tahdon liikuttaminen olisi helpompaa. Puhuja onnistuu, kun hän saa 

kuulijan huomion asiassa, jonka hän muuten olisi sivuuttanut. (Perelman, 1996, 44) Retoriikkaa 

voidaan myös pitää taitona luoda läsnäolon tunnetta erilaisten esittämistekniikoiden avulla 

(Perelman, 1996, 45). Poliittisen puheen päämääränä on hyöty. Cicero ratkaisi poliittisessa puheessa 

vallitsevan hyödyn ja kunniakkuuden välisen ristiriidan toteamalla, että oikeelliset 

hyötynäkökulmat tukevat puhujan kunniaa. Hyödyllisen ja kannattavan alueella liikkuva puhuja 

oikeuttaa puheensa hyvyyksillä, kuten rauha, voimavarat ja valtion tulot. Ciceron mukaan yleisö on 

vakuutettava siitä, että kunniallisuus ja hyödyt kulkevat käsi kädessä. (Haapanen, 1996, 42-43) 

On kiinnostavaa tutkia blogitekstejä myös hyödyn näkökulmasta. Jokaisen presidentinvaaliblogin 

tarkoitushan on tuoda ehdokkaalle hyötyä vaaleissa. Toisin sanoen voittaa ääniä. Ehdokkaat 

nostavat teksteissään itseään muiden yläpuolelle painottamalla omaa erityisosaamistaan ja oman 

viestin tärkeyttä. On hyvä tarkastella, miten ”kunnia” ja hyötynäkökulmat nivoutuvat yhteen 

blogeissa, ja millä tavoin (millaisilla hyveillä) ehdokkaat oikeuttavat itselleen hyödyllisen sisällön. 

 

Retoriikka koki taantuman antiikin jälkimainingeissa, kun teologia ja logiikka alkoivat syödä sen 

elintilaa tieteissä ja kouluopetuksessa. Retoriikka alkoi jälleen elpyä Italian renessanssin myötä, 

jolloin siitä tuli taas tärkeä väline yhteisön sisällä vaikuttamiseen. (emt., 46) Retoriikkaa pidettiin 

vielä 1970-luvulla ihmistieteitä koskevassa akateemisessa keskustelussa epäolennaisena, 

pinnallisena ja harhaanjohtavana (Perelman 1996, 7). Sittemmin retoriikan tärkeys akateemisessa 

tutkimuksessa on alkanut kukoistaa uudelleen. Kun antiikin Kreikan retoriikassa kyse oli julkisen 

puhujan tekniikoista tämän osoittaessa sanansa yleiselle paikalle kokoontuneelle maallikkoyleisölle, 

joka ei pystynyt seuraamaan mutkikkaampaa päättelyä, uudessa retoriikassa ryhdyttiin tutkimaan 

kaikenlaisia esityksiä – yleisistä puheista esimerkiksi palavereihin (emt., 11). 

 

Kuuluisan puolalaisen filosofin ja argumentaatioteoreetikon Chaïm Perelmanin (1996) mukaan 

retoriikan halveksunta ja argumentaatioteorian paitsioon jättäminen johtivat maalaisjärjen 

kiistämiseen ja argumentoinnin liittämiseen milloin totuuden ja todennäköisyyden ongelmiksi, 

milloin taas retoriikan ja argumentaatioteorian julistamiseen järjelle merkityksettömiksi. Perelmanin 

mukaan he, jotka luottivat ihmisten tekevän koko ajan järkeviä valintoja ja punnitsevan harkiten 

erilaisia ratkaisuja sekä halusivat muodostaa selkeän käsityksen tässä prosessissa käytettävistä 

älyllisistä välineistä, eivät voineet sivuuttaa uuden retoriikan argumentaatioteoriaa (emt., 15). 
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Perelman (1996) jatkaa, että uusi retoriikka ei rajaudu vain käytännön kysymyksiin. Se pureutuu 

myös määritelmien, mallien ja analogioiden ja kulloistakin tutkimusaluetta vastaavan kielen 

työstämiseen. Hänen mukaansa argumentaatiota voidaan verrata käytännön järkeen, jolloin sen voi 

ajatella vaikuttavan kaikkialla – siis myös teoreettisten ongelmien ratkaisussa. (emt., 15) 

Maalaisjärjen käyttö on sallittua, ja jopa suotavaa, myös presidenttiehdokkaiden blogeja 

läpikäydessä. Tarkkaan punnitut blogitekstit ovat suunnitelmallisesti rakennettuja retorisia 

vaaliaseita taistelussa muita ehdokkaita vastaan. Presidentistä puhutaan usein arvojohtajana. 

Blogeissa ehdokkaat pyrkivät tuomaan omat arvonsa, tietämyksensä ja erityisosaamisensa 

mahdollisimman houkuttelevassa muodossa lukijan silmien eteen. Nämä tarkkaan harkitut valinnat 

saattavat jäädä pimentoon, ellei ymmärrä argumentoinnin tarkoitushakuisuutta. 

	  

1.1.2.	  Uusi	  retoriikka	  
 
Uuden retoriikan kolme keskeistä teoreetikkoa olivat Kenneth Burke, Chaïm Perelman ja Stephen 

Toulmin. He kyseenalaistivat vallinneen negatiivisen suhtautumisen sekä retoriikkaan että 

argumentointiin. (Summa 1996, 51.) Uudessa retoriikassa tutkitaan kaikenlaisille yleisöille, 

väkijoukoista asiantuntijapalavereihin, tarkoitettuja esityksiä. Näin ollen sillä ei ole väliä, 

osoitetaanko esitys yhdelle ihmiselle vai koko ihmiskunnalle. (Perelman 1996, 11-12) 

Uuden retoriikan nimellä kulkeva argumentaatioteoria kattaa kaikki vaikuttamiseen ja suostutteluun 

pyrkivät esitykset riippumatta siitä, kenelle esitykset on suunnattu tai mikä niiden sisältö on 

(Perelman 1996, 12).  Koska uusi retoriikka laajentaa tarkastelun julkisista puheista julkisiin 

esityksiin, se mahdollistaa retorisen analyysin keinovalikoiman hyödyntämisen esimerkiksi 

vaaliblogien tarkastelussa. 

Perelmanin ja Toulminin pääteokset julkaistiin vuonna 1958 ja Burken tärkein retoriikkaa 

käsittelevä teos A Rhetoric of Motives vuonna 1950. Perelman ja Toulmin keskittyivät luomaan 

kattavan teorian argumentoivan tekstin ja puheen ja niiden pätevyyden analysoimiseen. Burke 

puolestaan ei innostunut argumentoinnista vaan tutki inhimillistä toimintaa ja sen ehtojen ja 

motiivien ymmärtämistä. (Summa 1996, 52.) Kenneth Burke (1897 – 1994) osoittaa teoksessaan A 

Rhetoric of Motives millainen tehtävä retoriikalla voisi olla kirjallisuuden ja laajemmin inhimillisen 

toiminnan tutkimuksessa. A Grammar of Motives -teoksesta päällimmäisenä pohdintana on jäänyt 

elämään ajatus neljästä kielikuvasta, eli perustroopista: 

1. Metafora eli tietyn asian ymmärtäminen jonkin toisen asian kautta 

2. Metonymia eli abstraktin asian ilmaiseminen konkretian kautta 

3. Syndokee eli ilmiön jokin piirre edustaa koko ilmiötä 
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4. Ironia eli yhden näkökulman kyseenalaistaminen täysin vastakkaisen näkökulman 

mahdollisuuden esiintuomisella. 

Nämä perustroopit olivat Burkelle avain retoriseen ajatteluun ja retoriikan ymmärtämiseen. 

 (emt., 52-55.) 

 

Gusfieldin (1989) mukaan Burken tuotannosta erityisesti neljällä havainnolla oli merkitystä 

nimenomaan yhteiskuntatieteilijöille. 

1. Kielenkäyttö on kokemusten, toiminnan ja aikomusten pukemista sanoiksi ja täten se on 

sosiaalista toimintaa. 

2. Inhimillinen toiminta on draaman kaltaista, joten sitä voidaan analysoida samoilla käsitteillä 

kuin esimerkiksi taidetta ja kirjallisuutta. 

3. Inhimillinen toiminta on pohjimmiltaan retorista. Kysymys on esittäjän ja yleisön suhteesta. 

4. Inhimillisen toiminnan tutkimuksessa olennaista on tieteidenvälisyys ja yksittäisten 

näkökulmien rajoittuneisuuden havaitseminen. 

(emt., 55-56.) 

 

Kenneth Burken mielestä retoriikan analysoinnin tavoitteena on ajatus ”paljastamisesta”. Hän 

asettaa tavoitteekseen löytää retorinen motiivi sieltä, missä sitä ei tunnisteta tai missä sitä ei ajatella 

olevan. Burken mukaan kaikkeen kielenkäyttöön kuuluu eräänlainen verhoaminen ja petoksen 

mahdollisuus. (emt., 62) Burken tavoite on sama kuin tässä tutkimuksessa. Yhtenä päämääränäni on 

juuri poliittisen vaaliblogitekstin retoristen motiivien paljastaminen analyysin keinoin. Vaaliblogien 

suostutteleva tyyli saattaa verhota taakseen jopa petoksen mahdollisuuden. Presidentti ei ole 

kaikkivoipa poliittinen toimija. Tämä on asia, jonka aion pitää mielessäni, kun tutkin millaisilla 

lupauksilla kannattajia houkutellaan ehdokkaiden taakse blogeissa. 

 

Palonen (1996) kertoo, että oikeusfilosofiseen tuotantoon keskittynyt Chaïm Perelman ryhtyi 

tutkimaan argumentaatiota, koska hän halusi saada mahdollisuuden arvioida järjellisesti 

arvopäätelmien hyvyyttä tai huonoutta. Perelmanin mielestä logiikka ei tarjonnut riittäviä työkaluja 

hyväksyttävään päätelmään siitä, miten oikeudenmukaisuus tai jokin muu arvo voidaan erottaa sen 

vastakohdasta arvopäätelmissä. Perelman halusi tutkia luonnollista argumentaatiota jokapäiväisissä 

elämäntilanteissa. Perelman perusteli asiaa sillä, että yhteisymmärrys arvoista syntyy väitteiden, 

vastaväitteiden ja niiden perustelemisen kautta. Jos halutaan tutkia jonkin arvoasetelman 

järjellisyyttä, pitää tutkia perusteluita ja uskottavuuden elementtejä puoltavien ja vastustavien 
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kantojen takana. Perelman esittikin uuden retoriikan arvopäätelmien tutkimuksena; miten 

arvopäätelmien uskottavuus rakennetaan vakuuttavan kielenkäytön avulla. Perelman palautti 

retoriikan takaisin sen juurille päättelyn ja vakuuttamisen tutkimukseen. (Summa 1996, 63-64) 

Juuri tästä Perelmanin esille nostamasta ajattelutavasta päästään siihen, miksi retorisen analyysin 

tekeminen presidenttiehdokkaiden blogikirjoituksista on niin tärkeää. Presidentti on nimenomaan 

arvojohtaja. Hän välittää arvojaan puheidensa ja kirjoituksiensa kautta. Jotta presidenttiehdokas 

olisi uskottava, hänen arvopäätelmiensä tulee olla järjellisesti arvioiden hyviä, pätevästi perusteltuja 

ja vakuuttavia.  

 

Perelman syytti retoriikan rappiosta Déscartesista alkavaa filosofista traditiota. Retoriikka joutui 

outoon valoon, kun järki vakiintui filosofian ja tieteellisen ajattelun perustaksi. Argumentaatio ei 

tee eroa järjen ja tunteen välille vaan se vetoaa molempiin. Argumentaation tutkimus on tietämisen 

ja tahtomisen leikkauskohtien tarkastelemista ja niiden kielenkäytössä ilmenemisen tutkimista. 

(emt., 64-65) Uusi retoriikka on painottanut retoriikan tradition katkeamista ja sen muotoutumista 

vain tyylilliseksi retoriikaksi. Amerikkalaisen puhetutkimuksen professuurien mukaan mitään 

katkosta ei ole tapahtunutkaan ja retoriikka avautuu edelleen enimmäkseen käytännön taitona. 

Retoriikkaa ja kulttuuria Yhdysvalloissa tutkinut intialaislähtöinen professori D.P. Gaonkar jakaa 

retoriikan historian ilmi- ja piilohistoriaan. Ilmihistorialla hän tarkoittaa muun muassa Aristoteleen 

ja Ciceron näkemystä retoriikasta filosofian täydentäjänä. Piilohistoria sen sijaan näkee retoriikan 

filosofian kanssa kilpailevana ajatusmuotona. (Palonen ja Summa, 1996, 9) 

 

Palosen ja Summan (1996) mukaan retoriikka on alettu nähdä kielenkäytön tapana, jonka 

tutkimisesta ja siihen perehtymisestä on hyötyä käyttäjälleen, sillä sen huomioon ottaminen avaa 

uusia näkökulmia tuotoksiin, kuten puheisiin ja kirjoituksiin. Koska tutkielmani tarkastelee 

politiikkaa, on hyvä muistaa että Aristotelesta on pidetty ensimmäisenä politiikan tutkijana. 

Ensimmäisten politiikan tutkijoiden mandaatti on vakiintunut ajan mittaan yhä enemmän sofisteille 

ja retoriikkaan. Antiikintutkijan Jacqueline Romillyn mukaan yhteiskuntatieteet ja politologia ovat 

syntyneet retoriikan vanavedessä. Politologi John S. Nelsonin mukaan ensimmäinen politiikkaa 

tutkiva tiede oli sofistien luoma retoriikka. Retoriikasta voi erottaa eri tasoja ja sitä voidaan 

luokitella sen mukaan mitä kielenkäytön tasoa tarkastellaan. Erilaisia tasoja ovat; puheiden ja 

esitysten retoriikka, argumentoinnin retoriikka ja trooppien ja kielikuvien retoriikka. Ensimmäisessä 

tasossa tarkastelun alla ovat esimerkiksi puheet, tekstit ja kuvat ynnä muut sellaiset esitykset 

kokonaisuuksina. Tällöin arvioidaan niiden taidokkuutta ja vaikutusta yleisöön. Argumentointia 

tarkastellessa huomio keskittyy esityksen puoliin, joilla pyritään muuttamaan tai vahvistamaan 



	  

	   13	  

yleisön käsityksiä asioista. Trooppiretoriikka tarkastelee esitystä taidonilmaisuna ja kirjoittajan tai 

aikakauden tyylin perusteella. (emt., 10.) 

 

Otan omassa tarkastelussani mukaan kaikkia näitä tasoja, vaikkakin päähuomioni kohdistuu juuri 

argumentoinnin – suostuttelun ja vakuuttamisen – osa-alueeseen, sillä sen tutkiminen on 

olennaisinta vaalikamppailun värittämien kirjoitusten tutkimisessa, missä kaikki tekeminen 

perustuu mahdollisimman suuren äänisaaliin saavuttamiseen vaalipäivänä. Esitystaidon retoriikan 

laajentaminen kampanjaretoriikan tutkimiseen on merkinnyt haastetta perinteiselle 

vaalitutkimukselle ja ottanut huomion kohteeksi poliitikkojen ja yleisön suhteet (emt., 10). 

Argumentointia painottavan uuden retoriikkatutkimuksen käynnistäjinä toimivat Chaïm Perelman ja 

Stephen Toulmin. Argumentoinnin tutkimisessa voidaan kallistua retoriseen suuntaan, eli tarkastella 

kielikuvien ja muiden retoristen keinojen merkitystä vakuuttavuuden kannalta. Toinen suunta on 

formaalinen; argumenttien pätevyyden tutkiminen.  (emt., 10-11) 

 

Analyyttisen lähestymistavan valinnassa poliittisessa retoriikassa voidaan puhua polity- ja policy- 

eli politikointi- ja politisointiretoriikasta. Policy-retoriikassa kyse on siitä, että monista 

vaihtoehdoista yritetään muodostaa yhtenäinen linja. Policyn valinnassa mietitään, millainen linja 

tulisi ottaa, miten linjaa tulisi noudattaa ja miten toisia toimijoita saadaan muuttamaan omaa 

linjaansa. Policy valitaan ratkaisutilanteissa ja linja koetaan sen jälkeen pysyväksi tai vaikeasti 

muutettavaksi. Esimerkiksi kansanäänestyksiä voi arvioida tästä näkökulmasta. Se on valmisteleva 

vaihe, missä polity on annettuna. (Perelman 1996, 12) 

Politisointiteoriaa voi soveltaa blogianalyysiin, kun mietitään syitä siihen, miksi kyseinen ehdokas 

on valinnut tietyn linjan kirjoituksissaan ja miten teksteillä pyritään voittamaan ääniä siten, että 

esimerkiksi epävarmat tai toista mieltä olevat äänestäjät saataisiin viestin taakse. 

Politikointiretoriikassa toimijoiden kamppailu nostetaan tulosten yläpuolelle. Policyn valinta on 

vain osa tätä kamppailua. Politiikan ennakoimattomassa ympäristössä taito toimia politiikan sisällä 

on tärkeää. Tutkimukset poliitikkojen tyypeistä, strategioista ja retorisista tyyleistä ovat tärkeitä 

politiikan ymmärtämiseksi. Politikointiretoriikka korostuu poliittisissa kampanja- ja 

kamppailutilanteissa. (emt., 12) 

 

Politikointiteoriassa keskitytään vaalikamppailun ja –kampanjan sekä politiikan vakiintuneiden 

toimintatapojen, normien ja rakenteiden tarkasteluun. Nämä asiat ovat vahvasti läsnä vaaliblogien 

sisällöissä. Politiikka on suostuttelun ja vakuuttelun peliä, missä vanhoja rakenteita voidaan purkaa 

ja tulkita uudelleen. (emt., 12.) Politikointiretoriikassa on kysymys performanssista eli itse 
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esityksestä. Tässä tapauksessa blogikirjoituksista. Politisointi taas antaa edellytykset tälle 

performatiiviselle toiminnalle. Policy on raami, jonka sisällä ehdokkaat harjoittavat politiikkaansa. 

Politikoinnilla viitataan vallan operatiivisiin käyttötapoihin ja politisointi tarkoittaa vallan 

sisältämiä mahdollisuuksia ja tilaisuuksia (emt., 12). 

 

Politikointi ja politisointi liittyvät molemmat olennaisesti siihen millainen sanoma tai kuva 

ehdokkaan suulla annetaan vastaanottajina oleville äänestäjille. Argumentoinnin hyvyys ei ole ainoa 

ratkaiseva tekijä siinä millaisen kuvan viestinnän vastaanottaja saa. Esimerkiksi poliittisen sisällön 

linja, poliittiset toimintatavat, uudet avaukset ja vanhojen rakenteiden purkaminen ja uudelleen 

tarkastelu aiheuttavat vastaanottajissa erilaisia tunteita ja mielikuvia esittäjästä, jotka vaikuttavat 

vastaanottamiseen oleellisesti. (Kaakkuri-Knuutila, 18.) 

Tutkielmassani molemmat sekä politisointi että politikointi täytyy ottaa huomioon tutkimuksen 

edetessä. Politisointi eli linjaukset ja kampanja-agenda ovat merkittävässä osassa siinä, miten viesti 

puree vastaanottajiin. Politikointi eli taito toimia politiikan sisällä, politiikan kieli ja vakuuttavuus 

tällä pelikentällä ovat avainroolissa siinä, kuka valitaan Suomen tasavallan presidentiksi vuonna 

2012. Poliittisella retoriikalla pyritään siis vakuuttamaan ja suostuttelemaan äänestäjiä muun 

muassa presidenttiehdokkaiden vaaliblogeissa. Poliitikkojen sanoma on puettu tarkasti harkittuun 

muotoon. Jotta todellinen sanoma näistäkin blogiteksteistä saataisiin kaivettua esiin, täytyy 

yksittäiset tekstit purkaa paloihin ja käydä läpi lause lauseelta.  

 

Vaikka moderni poliittinen retoriikka on haastanut periteisen retorisen analyysin keinot, Aristoteles 

(1997) kertoo, että on olemassa kolme syytä, miksi retoriikkaa hyödyntävät ihmiset ovat 

vakuuttavia; järki, hyve ja hyvä tahto. Jos jokin näistä asioista uupuu, retorinen esitys ei ole yleisön 

näkökulmasta vakuuttava. Jos puhujalta puuttuu järki, hän ei pysty ilmaisemaan asiaansa siten, että 

yleisö muodostaa siitä oikean käsityksen. Huonon luonteen takia hän ei pysty sanomaan sitä, mitä 

hän todella tarkoittaa. Pahantahtoisuus, saattaa estää häntä antamasta parhaita neuvoja, vaikka hän 

tietäisikin ne. Jos esittäjä omaa nämä kolme ominaisuutta, muuta ei tarvita. (Aristoteles 1997, 60) 

Hyvällä retoriikalla pyritään vaikuttamaan ihmisten tunteisiin, joiden perusteella he päätyvät 

ratkaisuihin (emt., 61). Maailma on muuttunut Antiikin ajoista, mutta poliittisen retoriikan perus 

periaatteet ovat pysyneet samoina. Siksi vuoden 2012 presidentinvaaliehdokkaiden blogeja voidaan 

tarkastella samojen lainalaisuuksien valossa kuin Antiikin poliittisia puheita Aristoteleen aikaan. 
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1.2.	  Metodit	  analyysiin	  
 

1.2.1.	  Ethos,	  pathos,	  logos	  
 
Kaikki, jotka ovat jossain vaiheessa törmänneet retoriikan oppikirjoihin, tuntevat Aristoteleen 

puhetaidon oppikirjasta Retoriikka tutut termit pathos, ethos ja logos. Ne ovat retoriikan tutkimisen 

työkaluja, joiden avulla puheiden tai kirjoitusten vaikuttavuutta voidaan tutkia ja avata. (Kaakkuri-

Knuutila 1998, 18.) Pääväitteen ja sanoman ytimen lisäksi pitää kiinnittää huomiota siihen, 

millaisen kuvan esittäjä antaa itsestään yleisölle sekä millaiseen tunnetilaan hän yleisönsä johdattaa. 

Erityisesti politiikassa sillä on iso merkitys, että asian esittäjä antaa itsestään tietynlaisen kuvan ja 

että kuulijat ajattelevat hänen suhtautuvan heitä kohtaan tietyllä tavalla. (Aristoteles 1997, 60)  

1. pathos (paatos) viittaa vastaanottajien tunnetilaan  

2. ethos (eetos) esittäjään (puhujaan) – hänen luonteeseensa ja luotettavuuteensa.  

3. logos viittaa sanoman ytimeen, muiden tasojen alla piilevään argumentaatiosisältöön. 

(Kaakkuri-Knuutila 1998, 18) 

Vaikka tutkin vaaliblogien retoriikkaa, kuten uusi retoriikka sen käsittää, yksi työkaluni 

vaaliblogien sisällönanalyysissa ovat nämä kolme Aristoteleen lanseeraamaa vaikutuskeinoa. Pyrin 

selvittämään logoksen, ethoksen ja pathoksen jokaisen yksittäisen tekstin osalta. Kaakkuri-

Knuutilan (1998) mukaan tärkeintä jokaisessa tekstissä on pääväite ja sen viestin uskottavuuden 

lisääminen. Koska retorinen tavoite on sama kuin argumentaation tavoite, kaikki kolme 

vaikutuskeinoa tähtäävät samaan tavoitteeseen eli viestin uskottavuuteen. Kaivan jokaisesta 

blogitekstistä tarkasteluun sen logoksen eli itse argumentin (pääväite/asiasisältö), ethoksen eli sen 

miten ehdokas ilmentää omaa luonnettaan ja uskottavuuttaan tekstin kautta sekä pathoksen eli 

yleisön vastaanottokykyyn, tunteisiin ja mielentilaan liittyviä asioita nimenomaan suostuttelevassa 

retoriikassa. Tärkein kolmesta on logos eli tekstin pääväite. Pääväitteen erottaminen muista 

väitteistä ei ole aina yksinkertaista. Logoksen löytämiseksi käytän analyysitopoksia eli tekstin 

rakenteen pilkkomista. (Kaakkuri-Knuutila 1998, 276) Tässä tulee avuksi toinen metodini. 

	  

1.2.2.	  Retoriikan	  peruskaava	  
 

Toinen metodini perustuu toiseen retoriikan tutkimisen klassiseen kaavaan. Retoriikassa on tärkeää 

löydettyjen ainesten jäsentäminen puheeksi. Tämän jäsentelyn peruskaava on; 1) aloitus, 2) 

tapahtuman kerronta, 3) käytettävän todistelun jäsennys, 4) käsittely- ja todisteluosa sekä 5) puheen 
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lopetus (Haapanen 1996, 37). Tämä kaava on hyvä lähtökohta blogitekstien osiin purkamiseen. 

Tosin logoksen löytämiseksi kohdat 2) ja 3) voidaan yhdistää. 

 

Haapasen (1996) mukaan aloituksen tarkoituksena on luoda myötämielisyyttä ja ilmaista asian 

vakavuus. Tapahtuma pitää esittää lyhyesti ja antaa todenmukainen kuva asiasta. Toinen osa 

voidaan jättää pois, jos tapahtuma on yleisölle ennestään tuttu. Kolmannessa osassa helpotetaan 

yleisön osaa ja selkiytetään asia. Todistelussa oma kanta osoitetaan oikeaksi ja vastaväitteet 

vääriksi. Lopetuksessa korostetaan omaa kantaa tukevia aineksia ja murretaan vastapuolelle tärkeitä 

näkökulmia. Lopetus on myös hyvä paikka nostattaa yleisön tunteita. (Haapanen 1996, 37-38) 

Kaakkuri-Knuutilan (1998) mukaan esitysten klassinen rakenne on hieman tiivistettynä; johdatus 

aiheeseen, väite ja sen perustelut, vaihtoehtoisten väitteiden kumoaminen sekä yhteenveto 

(Kaakkuri-Knuutila 1998, 276).  

Aion purkaa analyysiosiossa jokaisen tutkittavan blogitekstin Kaakkuri-Knuutilan (1998) ja 

Haapasen (1996) ohjeiden mukaisesti kaavalla: 

1. johdatus 

2. pääväite/pääväitteet 

3. vastaväitteiden kumoaminen 

4. lopetus ja yhteenveto 

Tällä tavoin selkiytän kirjoitusten viestiä ja päämäärää (logos), ehdokkaan luotettavuutta asian 

argumentoinnissa (ethos) ja myös suostuttelevan retoriikan ja yleisön tunteisiin vetoamisen keinoja 

lukijoiden houkuttelemiseksi argumentin taakse (pathos). Kiinnitän erityishuomiota tekstin 

pääväitteeseen, aloitukseen ja lopetukseen: miten lukija houkutellaan lukemaan teksti, mitä teksti 

väittää ja millaisia tunteita lopetuksella pyritään nostattamaan. 

 

Käyn jokaisen kirjoituksen läpi perelmanilaista retoriikan tutkimuksen tyylisuuntaa kunnioittaen, 

jonka mukaan yhteisymmärrys arvoista muodostuu väitteiden perustelemisen kautta. Kiinnitän 

huomioni argumenttien perusteluihin ja pohdin, mikä tekee teksteistä vakuuttavia – vai tekeekö 

mikään. Tarkastelen myös miten ehdokkaiden valta-asemaa ja heidän arvopäätelmiensä 

uskottavuutta rakennetaan kielenkäytön avulla. Analysoin myös politikointi- ja 

politisointiretoriikkaa, eli millainen linja teksteissä on valittu, muuttuuko se, miten teksteissä 

käytetään hyväksi politiikan rakenteita, puretaanko tai uudelleen tarkastellaanko vanhoja rakenteita 

tekemällä esimerkiksi uusia avauksia. On mielenkiintoista tarkastella löytyykö teksteistä tietty selvä 

linja, joka ohjaa performanssin loppuhuipennukseen eli vaaleihin. 
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Näiden metodien avulla käyn läpi presidenttiehdokkaiden blogikirjoituksia. Tutkimusaineistoni on 

viisi (5) Sauli Niinistön blogikirjoitusta, kahdeksan (8) Pekka Haaviston blogikirjoitusta ja kaksi (2) 

Paavo Väyrysen blogikirjoitusta. 
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2.	  Blogit	  
 

2.1.	  Puolueyhteisöllisyydestä	  mediamarkkinointiin	  
 

Ennen kuin lähden tarkastelemaan ehdokkaiden blogikirjoituksia, on hyvä katsoa hieman historiassa 

taaksepäin ja pohtia sitä kehitystä, joka on tehnyt sosiaalisesta mediasta ja blogeista tärkeitä 

työkaluja presidentinvaalikampanjoissa – ja poliittisessa julkisuudessa ylipäänsä. Blogit ovat 

suhteellisen tuore ilmiö poliittisessa toiminnassa, mutta ne ovat vakiinnuttaneet nopeasti asemansa. 

Sosiaalisen median aiheuttama muutos on vaikuttanut suuresti poliittiseen viestintään ja 

mediajulkisuuteen. Nykyisessä vaalikampanjoinnissa näkyy vahvasti sekä meneillään oleva 

yhteiskunnallinen murros että uusien viestintäkanavien mahdollisuudet ja haasteet. 

 

Juha Herkman tarkastelee politiikan ja julkisuuden suhdetta teoksessaan Politiikka ja 

mediajulkisuus (2011). Herkmanin kirja sai alkunsa hänen vuoden 2006 presidentinvaalien 

tutkimuksista. (Herkman, 7-8) Herkmanin (2011) mukaan suomalaisen mediajulkisuuden ja samalla 

politiikan muutos alkoi todenteolla presidentti Urho Kekkosen valtakauden päätöksestä, jolloin 

Suomi niin sanotusti avautui maailmalle. Tärkein julkisuuteen vaikuttanut muutostekijä oli 1980-

luvulta alkanut median markkinoituminen ja sitä seurannut digitalisoituminen sekä 

verkkoviestinnän leviäminen. (Herkman 2011, 125) 

 

Anu Kantolan (2011) mukaan 1980-luvulle saakka julkisuuden ja medioiden merkitys oli 

politiikassa selvästi vähäisempi kuin nykyään. Puolueilla oli vakiintunut asema ja ne saivat julkista 

rahoitusta. Politiikka oli helposti ennustettavaa. Nykyisin julkisuuden merkitys on korostunut, 

puolueiden ydinjoukot pienentyneet, kannattajakunnat eivät ole enää selkeitä ja liikkuvien 

äänestäjien määrä on kasvanut. (Kantola 2011, 89) Kantolan (2011) mukaan yhteiskunta ja julkinen 

elämä ovat notkistuneet Suomessa 1980-luvun jälkeen samalla, kun kansallisvaltion asema on 

heikentynyt. Julkisuus ei ole enää yksi ja yhteinen. (Kantola 2011, 15) Vielä 1960- ja 1970-luvuilla 

poliittista vaalityötä tehtiin talkoohengessä. Kampanjointi perustui puolueuskollisten jalkatyöhön. 

Etenkin suuret puolueet kuten keskusta ja sosiaalidemokraatit nojasivat kannatuksessaan vahvasti 

puolueyhteisöllisyyteen. Kokoomuksen riveissä yhteisöllisyys oli vähäisempää. (Kantola 2011, 92-
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93) Nyt politiikan teon polttopiste on siirtynyt rivijäsenten talkootyöstä rahaa vaativiin 

mediakampanjoihin, joissa käytetään markkinoinnin ammattilaisia (Kantola 2011, 26). 

 

Julkisuuden merkityksen lisääntymisen taustalla vaikuttivat myös Suomen liittyminen EU:n 

jäseneksi ja avautuminen globaalille markkinataloudelle. Tässä yhteydessä myös median sääntely 

siirtyi osin ylikansalliseksi. Muutokset muokkasivat myös poliittista viestintää ja toimintakulttuuria. 

(Herkman 2011, 125) Vielä presidentti Urho Kekkosen aikana Suomessa oli kaksi kansallista 

televisiokanavaa ja Yleisradiolla oli monopoli (Herkman 2011, 125).  Journalistit olivat lähempänä 

politiikkaa ja suhteet toimittajiin luottamuksellisempia (Kantola 2011, 95). Tultaessa 2000-luvulle 

Suomessa oli neljä valtakunnallista televisiokanavaa, lukuisia pienempiä kaapelikanavia ja 

mahdollisuus kymmeniin lisäkanaviin satelliittitelevision kautta. Myös kaupallinen radiotoiminta 

alkoi kilpailla Yleisradion kanssa. (Herkman 2011, 125-126) 

 

Yleisradio menetti monopolinsa ja sai rinnalleen yksityiset mediat ja 2000-luvun sosiaalisen median 

(Kantola 2011, 15). 2010-luvulla Suomessa on 14 kansallista digitaalikanavaa ja kaupallisten 

radiokanavien kuunteluosuudet ovat tavoittaneet Yleisradion osuuden. Internetistä on tullut etenkin 

nuoren väestön tärkein viestintäväline, joka yhdistää vanhat välineet. Kansallisesta 

mediaympäristöstä on tullut yhtä globaalin viestintäverkoston kanssa. (Herkman 2011, 126) 

Samalla media on irtautunut  politiikan ideologisesta ohjauksesta, vaikkakin tilalle tulee uusia 

poliittisen rinnakkaisuuden muotoja. Kaupallisen median toimittajat ovat edelleen riippuvaisia 

poliitikoista uutislähteinä. (Herkman 2011, 136)  

 

Herkman (2011) kertoo, että Internet on oma lukunsa. Se kilpailee perinteisen politiikan 

journalismin ja mediajulkisuuden kanssa. Poliitikot käyttävät verkkoa omien näkökulmiensa esiin 

tuomiseen ilman journalistista kontrollia. (Herkman 2011, 136) Poliitikot eivät voi enää 

nykytilanteessa luottaa siihen, että mediat välittävät sanomaa kansalaisille toivotunlaisena. Monet 

poliitikot käyttävätkin aktiivisesti verkkoa luodakseen suoran yhteyden kansalaisiin ohi 

ammattimedioiden. Tähän toimintaan blogit antavat erinomaisen mahdollisuuden. (Kantola 2011, 

145-146) Mediatalot myös palkkaavat poliitikkoja - joilla on median verkkoliiketoimintaa 

hyödyttävä julkisuusarvo - blogikirjoittajiksi. Samalla valtamedia nostaa blogeista aiheita 

mediasisällöikseen. (Herkman 2011, 136) 

 

Politiikan kasvava riippuvaisuus mediajulkisuudesta on muuttanut edustuksellista demokratiaa. 

Amerikkalainen politiikan tutkija Bernard Man kuvaa muutosta siirtymiseksi puoluedemokratiasta 
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yleisödemokratiaan. (Herkman 2011, 137) Poliitikkojen toiminta ohi valtamedioiden on yleistynyt 

nopeasti Internetin laajettua (Kantola 2011, 146). Äänestäjien puolueuskollisuus on rapistumassa. 

Nykyään ihmiset vaihtavat puoluetta, jos vanha ei miellytä. Samalla kiinnostus politiikkaan on 

kasvanut kaikissa ikäryhmissä 2000-luvulla sitten 1990-luvun. (Kantola 2011, 142-143) Yksi 2000-

luvun tärkeä kehityssuunta on sosiaalisen median merkityksen kasvu julkisessa elämässä (Kantola 

2011, 147). 

 

Mielikuvien ja imagon merkitys on korostunut vaalipelissä (Herkman 2011, 139). Aatteiden palo on 

vaihtunut strategisesti suunnitelluksi viestinnäksi eli tarkasti hiotuksi poliittisten ideoiden ja 

ohjelmien markkinoinniksi (Kantola 2011, 89). Tästä esimerkiksi voidaan ottaa kokoomuksen 

nousu Suomen valtapuolueeksi 2010-luvulla. Puolueen uuden imagon rakentaminen alkoi 

nuorennusleikkauksella vuonna 2004, jolloin Jyrki Katainen valittiin puolueen johtoon. Vuoden 

2006 presidentinvaaleissa ja vuoden 2007 eduskuntavaaleissa puolue markkinoi itseään nuorena ja 

muutosvoimaisena mahdollisuutena Bob Helsinki –mainostoimiston suunnittelemilla ”Työväen 

presidentti” - ja ”Työväen puolue” -kampanjoilla. (Herkman 2011, 139) Politiikassa korostuu 

suunnitelmallinen markkinointi, jonka avulla äänestäjiä tavoitellaan samoilla keinoilla kuin 

muitakin erilaisten tuotteiden kuluttajia (Kantola 2011, 27). 

 

Yleisödemokratiassa liikkuvien ja passiivisten äänestäjien määrä on kasvussa ja imagoseikoilla on 

merkitystä äänestyspäätöksiin (Herkman 2011, 140). Puolueet ovat heikentyneet, ja ne joutuvat 

myymään itsensä liikkuville äänestäjille (Kantola 2011, 15). Lupauksilla muutoksesta houkutellaan 

perinteiseen politiikkaan kyllästyneitä äänestäjiä, joilla ei ole vankkaa puoluesidonnaisuutta. Tällä 

keinoin äänestäjiä on houkutellut viime aikoina muun muassa perussuomalaiset, jotka ovat nousseet 

suurten puolueiden haastajaksi. (Herkman 2011, 140) 

 

Vaalimainonta televisiossa sallittiin 1990-luvulla Suomessa, mikä lisäsi poliittisen markkinoinnin 

merkitystä. Samaan aikaan oli käynnissä median voimakas markkinoituminen ja presidentin 

valinnassa oli siirrytty suoraan vaalitapaan. Esimerkiksi Ruotsissa vaalimainonta televisiossa on 

edelleen kielletty ja monissa muissa Euroopan maissa poliittista mainontaa on rajoitettu paljon 

Suomea enemmän. Tästä johtuen suomalaisen politiikan julkisuus muistuttaa monien muiden 

eurooppalaisten demokratioiden mediajulkisuutta enemmän yhdysvaltalaista mallia. (Herkman 

2011, 140) Imagokampanjoiden ja poliittisen markkinoinnin lisääntymisen myötä on alettu puhua 

mielikuvapolitiikasta ja mielikuvavaaleista. Parhaimmillaan mielikuvilla kampanjointi voi 

havainnollistaa asioita, hahmottaa paremmin puoluekenttää ja saada sanoman paremmin perille. 
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Uhkana on, että rakennetut mielikuvat eivät vastaa todellisuutta ja johtavat harhaan toteutettavan 

politiikan suhteen. (Herkman 2011, 141) 

 

Politiikka tarjoaa medialle jatkuvasti aiheita ja henkilöitä, jotka kiinnostavat yleisöä. Tämä on 

lisännyt myös politiikan henkilöjulkisuutta. (Herkman 2011, 141-142) Mediajulkisuuden merkitys 

politiikan kannalta on korostunut eli politiikka on medioitunut. Politiikan tutkija Thomas Meyer 

kuvaa ilmiötä käsitteellä mediademokratia. Hänen mukaansa joukkoviestinnän logiikka uhkaa 

perinteistä edustuksellista demokratiaa, koska se rapauttaa puolueiden ideologisen merkityksen ja 

politiikasta on tullut teatteriin verrattavaa esitystä, jossa kaikki tähtää mediatapahtumien 

rakentamiseen. (Herkman 2011, 145) Herkmanin mukaan yleisödemokratiassa kansalaisten eli 

äänestäjien tehtäväksi jää seurata poliittista näytelmää ja jakaa suosionosoituksia tai buuauksia – 

kuten vaikkapa Facebookissa – tykkäämällä tai olemalla tykkäämättä. Yleisö kiinnostuu joistakin 

poliittisista toimijoista, mutta osa jää huomion ulkopuolelle. Näin yleisö vaikuttaa median 

tarjontaan. Niin sanotussa yleisödemokratiassa kansalaiset käyvät vuoropuhelua mielikuvien ja 

mediakuvastojen kanssa. (emt., 146) 

 

Yleisödemokratia alkoi muodostua Suomessa television tulon myötä 1960-luvulla. Voimallisesti se 

lähti kehittymään kuitenkin vasta 1980-luvun lopussa, koska sitä ennen elettiin vielä selvässä 

puoluedemokratiassa. (Herkman 2011, 147) 1950-luvulta 1980-luvulle politiikkaa hallitsivat 

maatalousväen, teollisuustyöntekijöiden ja porvareiden kannatukseen perustuvat luokkapuolueet, 

joiden riveihin kuuluttiin perinteisesti kehdosta hautaan. Puolueuskollisuus on rapautunut viime 

vuosikymmeninä. (Kantola 2011, 21) 1990-luvulla median markkinoituminen ja 

konsernisoituminen veivät kehitystä eteenpäin, jolloin myös poliittinen tv-mainonta sallittiin 

Suomessa. Mediajulkisuuden rooli kasvoi etenkin kampanjoinnissa. Digitalisoituminen sekä 

verkko- ja mobiiliviestintä ovat muuttaneet suomalaista mediamaisemaa peruuttamattomasti, mikä 

vaikuttaa suoraan politiikkaan. (Herkman 2011, 147) 

 

Mullistavin tekijä on Internet, missä kuka tahansa voi julkaista mitä tahansa. Erona perinteiseen 

mediaan, Internet ei jyvitä sisällöntuotantoa ammattilaisten organisaatioihin. (emt., 148) On selvää, 

että Internet on mullistanut poliittista viestintää ja politiikan toimintatapoja. Verkon tärkeimmät 

ulottuvuudet ovat ajan ja paikan rajoitteiden ylittäminen sekä mahdollisuus oman materiaalin 

julkaisemiseen. Poliitikot ottavat aina innolla käyttöön uuden viestinnän keinot. Yksikään 

merkittävä poliitikko ei jätä hyödyntämättä mahdollisuutta näkyvyyteen Facebookissa, YouTubessa 
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ja Twitterissä. Kampanjoinnin malli on otettu Yhdysvalloista. Vaikka Suomi on tietoyhteiskunnan 

kärkimaita, sosiaalisen median käytössä täällä on oltu jälkijunassa. (emt., 153) 

 

Vaaliblogit tulivat vahvasti mukaan kuvaan Yhdysvaltain presidentinvaaleissa 2004. Näitä vaaleja 

voidaan pitää ensimmäisinä vaaleina, joissa ehdokkaat hyödynsivät tosissaan blogeja viestiessään 

äänestäjille. Jo esivaalivaiheessa kaikilla ehdokkailla oli oma bloginsa. George W. Bush ja hänen 

vastaehdokkaansa John Kerry latasivat blogeihinsa yhteensä 1 200 viestiä kampanjan aikana. 

Erilaiset asiantuntijat kirjoittivat vaaleista yhteensä 18 000 blogikirjoitusta. (Stanyer 2006, 6) 

Suomessa blogeja käytettiin ensimmäisen kerran poliittiseen markkinointiin vuoden 2006 

presidentinvaaleissa. Ja blogien käyttö politiikassa on yleistynyt kunnolla vasta 2010-luvulla. Uudet 

viestinnän muodot, blogit mukaan lukien, ovat mullistaneet poliittisen markkinoinnin, 

kampanjoinnin ja poliittisten toimijoiden ryhmäviestinnän. Blogeissa on vaivatonta nostaa 

julkisuuteen aiheita, jotka eivät muuten läpäisisi median seulaa. Kun keskustelu verkossa kiihtyy, 

perinteinen media nostaa aiheen myös valtavirtajulkisuuteen. Näin esimerkiksi blogit toimivat 

äänestäjien poliittisen tiedon lähteinä, poliittisen keskustelun foorumeina sekä poliittisen toiminnan 

areenoina. (Herkman 2011, 154-155) Verkkoviestintä on Herkmanin mukaan kuitenkin vain osa 

poliittista toimintaa. Empiiristen tutkimusten mukaan demokratian toteutumisessa on kyse 

enemmän politiikan kulttuureista ja vakiintuneista toimintatavoista kuin viestintätekniikasta. (emt., 

155) 

 

Vuoden 2003 Suomen eduskuntavaaleissa useimmat ehdokkaat eivät vielä kampanjoineet verkossa. 

Nekin ehdokkaat, joilla oli oma kampanjasivusto, eivät edistäneet juurikaan vuorovaikutusta 

äänestäjien kanssa. Vuoden 2006 Suomen presidentinvaaleissa ehdokasblogeista tehtiin samanlaisia 

havaintoja. Vain puolet eli neljä ehdokkaista pitivät blogia ja ainoastaan yhdessä blogissa oli 

interaktiivinen keskustelumahdollisuus. Blogeja luettiin vähän. (emt., 156) 

 

Poliittiset toimijat näkevät blogit strategisena keinona journalistisen kontrollin välttämiseen ja 

omien näkökulmiensa nostamiseen julkisuuteen. Ensisijainen kiinnostuksen kohde ei ole 

vuorovaikutus äänestäjien kanssa.  Vuoden 2006 Suomen presidentinvaalien ehdokkaat ja 

taustaryhmät sekä median edustajat kokivat, että blogit olivat nimenomaan ehdokkaan 

henkilökohtainen vuorovaikutuskanava äänestäjien kanssa. Tutkimus kuitenkin osoittaa, että blogit 

keskittyivät varsin selvästi kampanjoiden poliittisiin teemoihin ja ehdokkaiden markkinointiin. 

Toistaiseksi Internetin vaikutuksista politiikkaan ei ole järin rohkaisevia tutkimustuloksia. Tosin 

sosiaalisen median läpilyönti 2010-luvulla saattaa muuttaa tilannetta. (Herkman 2011, 156) Siksi 
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blogien käyttöä politiikan työvälineenä on syytä tutkia. Sen merkitys tulee kasvamaan ja 

yleistyminen muuttaa käyttöä monipuolisemmaksi ja luovemmaksi myös Suomessa. 

 

Yhdysvaltain presidentti Barack Obama käytti monipuolisella ja luovalla tavalla sosiaalista mediaa 

jo vuoden 2008 esivaali- ja presidentinvaalikampanjoissaan. Obama saavutti näin äänestäjät 

huomattavasti kilpailijoitaan Hillary Clintonia ja John McCainia paremmin. (Kantola 2011, 146) 

Analyysi suomalaisesta poliittisesta keskustelusta Internetin keskustelualueilla osoittavat, että 

keskustelu polarisoituu kahden vastakkaisen näkemyksen väliseksi väittelyksi, jossa ei synny aitoa 

keskusteluyhteyttä eikä foorumi toimi habermaslaisittain areenana, missä parhaat argumentaatiot 

kohtaavat, kilpailevat ja jalostuvat lopulta yhteiseksi mielipiteeksi. Internetin kautta harjoitettu 

politiikka pelkistyy usein klikkausdemokratiaksi, jonka todelliset vaikutukset ovat suppeita. 

(Herkman 2011, 156-157) 

 

Toisaalta empiiriset tutkimukset myös osoittavat, että parhaimmillaan Internet toimii tärkeänä 

poliittisen tiedon lähteenä ja se lisää kansalaisten politiikkatietämystä. Etenkin nuorten uskotaan 

kiinnostuvan politiikasta nimenomaan Internetin kuin perinteisen median kautta. Kriittisimmät 

kommentaattorit uskovat puolestaan, että Internet-politiikka lisää elitismiä ja kuilua eri 

yhteiskuntaluokkien välillä. He perustelevat näkemystään sillä, että 90 prosenttia käyttäjistä on 

passiivisia sivustakatsojia, yhdeksän prosenttia osallistuu jollain tavoin keskusteluun ja yksi 

prosentti vastaa suurimmasta osasta Internetiin tuotetusta materiaalista. (Herkman 2011, 157) 

 

Tutkimustulokset osoittavat, että suuret ikäluokat ja valtaapitävät elävät yleisödemokratiassa, jossa 

valtavirtamedia ja poliittiset auktoriteetit hallitsevat julkisuutta. Nuoremmat ikäryhmät, jotka ovat 

poliittisesti aktiivisia mutta joita ei kiinnosta puoluepolitiikka, elävät vuorovaikutuksen, 

kollektiivisen toiminnan ja virtuaaliyhteisöjen läpäisemässä konvergenssikulttuurissa. Nämä 

rinnakkaiset kulttuurit eivät sovi yhteen. Yleisödemokratian strateginen viestintä ja 

ammattijournalismi eivät istu konvergenssikulttuuriin, jossa avoimuus, yhdessä tekeminen ja 

asioiden jakaminen ovat toiminnan lähtökohtia. Konvergenssikulttuurin edustajien toimilla 

esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on harvoin vaikutuksia poliittisiin päätöksiin. Nykyisessä 

mallissa onkin syntynyt yhdistelmä edellä mainituista, jossa yleisödemokratia hallitsee 

edustuksellisen demokratian järjestelmäpolitiikkaa ja konvergenssikulttuurin edustajat 

vastademokratian kansalaistoimintaa. (Herkman 2011, 157-158) 
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Poliittisen julkisuuden muutos, joka on Kantolan (2011) mukaan osa ”julkisuuden notkistumista”, 

tarkoittaa sitä, että poliitikkojen sananvapaus on kaventunut ja mediat ovat ottaneet tiukemman 

roolin siinä, millaista julkisuutta politiikka saa. Tämä näkyy muun muassa presidenttien kohtelussa. 

Presidentti Kekkosen aikana instituutioon suhtauduttiin kunnioittavasti julkisuudessa. Linja jatkui 

vielä Mauno Koiviston aikana. Haastattelut olivat juhlallisia tilaisuuksia, tekstit tarkistutettiin ja 

muutettiin presidentille mieleiseksi ennen julkaisua. Martti Ahtisaaren aikana välimatka presidentin 

ja toimittajien välillä kaventui, kun julkisuuteen ilmestyi joukko erilaisia, toistensa kanssa 

kilpailevia medioita, eikä julkisuus ollut enää hallittavissa järkiperäisesti – ei toimituksissa eikä 

politiikan puolella. (Kantola 2011, 41) 

 

Uusi julkisuus ja julkisuuden yhteisöllisyys näkyvät erityisesti vaalikampanjoinnissa. Kampanjoita 

käydään yhä enemmän sosiaalisen median avulla. Puolueet kehittävät uusia tapoja kohdata ihmiset. 

Poliitikot jalkautuvat kaduille ”feissaamaan”, päivittävät blogeja ja nettisivuja, ovat läsnä 

Facebookissa ja Twitterissä. Varsinaisen vaalimainonnnan määrä vähenee ja televisio- ja 

lehtimainoskampanjat eivät ole enää niin ratkaisevassa roolissa. (emt., 111) 

 

2.2.	  Blogit	  välineenä	  ja	  ilmiönä	  
 

Mitä blogit sitten ovat? Yhteiskuntatieteiden tohtori James Stanyer englantilaisen Loughborough’n 

yliopiston yhteiskuntatieteiden laitokselta kuvaa blogeja verkon vastineeksi päiväkirjoille, joihin 

käyttäjä lisää säännöllisesti tekstiä, kuvia ja videoita. Stanyerin mukaan blogit tarjoavat rajattoman 

tilan mielipiteiden ilmaisulle ilman erilaisten ’portinvartijoiden’ puuttumista sisältöön. Juuri tästä 

syystä helppokäyttöinen blogi on saavuttanut merkittävän aseman viestinnän kentällä. (Stanyer, 

2006, 2) 

 

Blogin käsite syntyi jo yli kaksikymmentä vuotta sitten. Jo ennen niin sanottua web 2.0 –ilmiötä. 

Web 2.0:lla viitataan Internetin vapautumiseen massojen käyttöön ja ilmiöön, jonka seurauksena 

siirryttiin vauhdilla tuottamaan palveluja ja sisältöjä Internetissä 2000-luvun alkupuoliskolla 

(Alasilta 2009, 48 - 58). Yhdysvaltain puolustusministeriön vuonna 1969 sotilaskäyttöön luoma 

verkko eli varhainen Internet jakautui 1980-luvun alussa kahtia: toinen puoli jäi sotilaskäyttöön ja 

toinen puoli siirtyi akateemisten piirien tiedeyhteisön käyttöön, missä alkoi vilkas 

sähköpostiliikenne ja keskustelukulttuuri uuden välineen kautta. (emt., 49) Blogit tulivat kuvaan jo 

1990-luvun puolivälissä. (emt., 46) Weblog-käsitteen isänä pidetään John Bargeria. Vuonna 1953 
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syntynyt Barger oli innokas ohjelmoija ja aktiivinen keskusteluryhmien käyttäjä, joka alkoi kutsua 

Robot Wisdom –sivustoaan weblogiksi. Tuomas Kilven (2006) mukaan välilyönti muutti termin 

muotoon we blog, ja tämän myötä blogi-sana yleistyi laajassa mitassa. (emt., 66) Oli syntynyt 

virtuaalinen lokikirja, jota Robert Scoble ja Shel Israel kuvailivat seuraavasti: 

 

”Blogi on oikeastaan aika yksinkertainen. Se ei ole sen kummempaa kuin henkilökohtainen 

nettisivu, jonka sisältö kirjautuu käänteisessä aikajärjestyksessä. Uudet viestit sijoittuvat ylälaitaan 

sen sijaan että ne näkyisivät viimeisenä alhaalla.” 

(emt., 68) 

 

Blogit ovat juurtuneet tiukasti myös yritysmaailmaan ja niillä tehdään myös paljon rahaa. Vaikkapa 

Yhdysvalloissa on monia esimerkkejä, kuinka blogin pito voi olla kannattavaa liiketoimintaa. 

Suomessa yritysblogit ja kaupalliset blogit eivät ole saavuttaneet samanlaista asemaa. (emt., 109)  

Suomessa monella poliitikolla ja vaikuttajalla on oma blogi. Blogi onkin erinomainen tapa tuoda 

omia arvojaan ja näkökulmiaan esiin henkilökohtaisella otteella ja argumentoimalla väitteensä 

tarpeeksi vakuuttavasti. Poliittiset blogit ovat keino pitää yhteyttä kannattajiin ja myös suostuttelun 

väline sitä ihmisryhmää kohtaan, joiden mielipide ei ole vielä asettunut. Vuonna 1999 arvioitiin, 

että blogeja oli tuolloin olemassa noin 50 kappaletta. Sittemmin blogien määrä on lähtenyt 

räjähdysmäiseen kasvuun. Blogien suosion kasvu lähti liikkeelle Yhdysvalloista, missä vuonna 

2003 arveltiin olevan noin 1,5 miljoonaa blogia, vuonna 2004 2,5 miljoonaa blogia ja vuoteen 2006 

mennessä 12 miljoonaa amerikkalaista piti blogia ja 57 miljoonaa ilmoitti lukevansa 

blogikirjoituksia. (Stanyer 2006, 4) Blogi on helppo pistää pystyyn ja kuka tahansa voi alkaa 

bloggaajaksi. Kysymys onkin siitä, osaako käyttäjä todella hyödyntää blogin mahdollisuuksia. Lee 

Rainien (2005) mukaan vuoden 2004 loppuun mennessä 8 miljoonaa amerikkalaista aikuista 

ilmoitti pitävänsä blogia, mutta heistä vain 62 prosenttia kertoi todella ymmärtävänsä, mikä blogi 

on (http://www.pewinternet.org/Reports/2005/The-State-of-Blogging.aspx, sivulla vierailtu 

11.5.2012).  

 

Blogien tärkeä piirre on niiden vuorovaikutteisuus ja yhteys toisiinsa. Blogit muodostavat tämän 

yhteyden avulla kokonaisuuden, niin sanotun blogosfäärin. Blogit ovat yhteydessä toisiinsa 

hyperlinkkien kautta, joita klikkaamalla eri blogikirjoittajat liittävät muiden blogeja omiinsa, 

muodostaen eräänlaista sosiaalista interaktiota. Blogit ovat yksi osa sosiaalista mediaa, kuten 

vaikkapa Twitter, Facebook ja Youtube. (Stanyer 2006, 4) Blogit sekoitetaan monesti 

nettipäiväkirjoihin tai nettikolumneihin. Eron tekeminen näihin onkin haastavaa, mutta blogit eivät 
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mene kumpaankaan kategoriaan. Eroja syntyy, kun alkaa kuvailla sitä, mikä tekee blogista blogin. 

Blogi on sivusto, missä voi julkaista tekstiä ja multimediaa. Blogin lukijoilla on mahdollisuus 

kommentoida tekstiä kirjoitusten yhteydessä. Blogilla voi olla yksi tai useampia tekijöitä. Syötteet 

helpottavat blogien seuraamista ja mitä useammin blogia kirjoittaa, sitä enemmän se kerää yleisöä. 

(Alasilta 2009, 20) Nettipäiväkirja ei siis ole blogi, sillä siitä puuttuu kommentointimahdollisuus 

(emt., 22). Nettikolumni on lähes aina osa journalistista sisältöä. Blogi ei tarvitse journalistista 

viitekehystä. Se voi sijaita verkossa täysin omana sarakkeenaan. Nettikolumnit ovat myös usein 

tarkasti editoituja ja käsiteltyjä. Blogi voi olla vapaammin kirjoitettu, eivätkä sitä sido samanlaiset 

säännöt esimerkiksi kannanotoissa. (emt., 23) Blogi ei ole myöskään mikä tahansa nettisivu. 

Blogissa uusimmat sisällöt ovat aina ensimmäisenä – päällimmäisenä aikajanalla. Tämä on yksi 

blogin ominaispiirteistä. Toisena avainasiana blogeissa on jo varhaisten bloggaajien halu olla 

yhteyksissä toisiinsa. Kyvykäs bloggaaja seuraa tiiviisti muiden kirjoittajien blogikirjoittelua, 

linkittää muiden kirjoituksia, kommentoi omaa ja muiden blogeja. Perussisältönä ovat tekstit, mutta 

myös kuvat, videot ja ääni (esimerkiksi musiikki) ovat suosittuja viestintämuotoja blogeissa. (emt., 

27) Blogi on tyyliltään henkilökohtainen ja myös persoonallisesti tunnistettava. Blogikirjoituksissa 

saa olla kevyempi ote. On myös tärkeää, että bloggaaja noudattaa hyvän nettikäyttäytymisen 

pelisääntöjä ja tahtoo kuulua kommenttiensa, linkkiensä ja asenteensa myötä blogosfääriin. (emt., 

37) 

 

Jere Jalava jakaa blogit linkkiblogeihin ja päiväkirjatyylisiin blogeihin. Linkkiblogit ohjaavat 

lukijoitaan mielenkiintoisille verkkosivuille. Ari Heinonen ja David Domingo taas löytävät neljä 

blogien alalajia: kansalaisblogit, yleisöblogit, journalistiblogit ja mediablogit. Kansalaisblogeja 

pitävät tavalliset medioista riippumattomat henkilöt. Yleisöblogit ovat mediayritysten tarjoamia 

blogialustoja. Journalistiblogeja pitävät ammattitoimittajat ja mediablogeja mediajulkaisut. (emt., 

38) Vaaliblogit ovat eräänlainen sekoitus kansalaisblogia ja yleisöblogia. Ne ovat ehdokkaiden 

henkilökohtaisia kirjoituksia, mutta niiden takana on iso kampanjakoneisto, joka määrittää sisältöä 

– ainakin jossain määrin. Koskaanhan ei voi olla varma, kuinka moni henkilö blogitekstin 

luomiseen ja sisältöön on ollut vaikuttamassa. Kahtiajako yksityisiin ja organisaatioblogeihin 

kallistaa vaaliblogeja organisaatioblogien suuntaan. (emt., 41) 

 

Internetin on jo pidempään koettu olevan haastaja perinteiselle medialle. Etenkin blogien on sanottu 

mullistavan tai jopa syrjäyttävän perinteisen journalismin. (Väliverronen 2009, 7) Heinosen ja 

Domingon (2009) mukaan blogeja voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä ne ovat 

helppokäyttöisiä, henkilökohtaisen julkaisemisen välineitä, joiden avulla verkkojulkaisuja voidaan 
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linkittää toisiinsa. Toisaalta ne ovat ilmiö, joka vaikuttaa koko julkisen viestinnän asetelmiin. 

(Heinonen & Domingo 2009, 68) 

 

Keskustelu blogien merkityksestä muuttui vuosina 2004-2005. Enää ei pohdittu, ovatko blogit 

tärkeitä journalismille, vaan kysymys kuului: kuinka tärkeitä. Blogeista tuli nopeasti osa 

uutissisältöä tiedotusvälineissä. (emt., 69) Sen lisäksi, että blogi on väline esimerkiksi 

presidenttiehdokkaille viestiä kannattajilleen, blogit muodostavat myös genren, joka on muuttanut 

olennaisesti ammattijournalismia. Blogit ovat ensimmäinen aidosti web-lähtöinen viestintägenre. 

Ne ovat eliömuoto, joka on ainutlaatuinen verkkoympäristöön ja jonka ehtona on verkon peruspiirre 

eli hyperlinkki. Blogit eivät ole välttämättä vallankumouksellisia, mutta niistä voidaan päätellä 

journalismin kehittymissuuntaa. (emt., 72) 

 

Uutisia ja politiikkaa käsittelevät blogit keräävät lukijoita suhteessa enemmän kuin niiden määrä on 

blogosfäärissä, mikä tekee niistä merkittäviä jounalismin ja valtamedian näkökulmasta. (emt., 74) 

Poliittiset kamppailut ja valtamediaan kohdistuva kritiikki kiinnittivät valtamedian ja suuren yleisön 

huomion blogeihin. Irakin sota ja USA:n presidentinvaalit 2004 sekä Aasian tsunami vuonna 2005 

toivat bloggaajat yleiseen tietoisuuteen. (emt., 75) Blogit, puhutaan sitten välineestä, ilmiöstä tai 

genrestä, ovat merkki muutoksesta. Journalismissa blogit kyseenalaistavat vallitsevia normeja, 

käytäntöjä ja ammatillisia rooleja. Samalla blogit ovat mullistaneet julkisen viestinnän kentän. 

Blogien kautta on mahdollista harjoittaa julkista viestintää, jossa läpinäkyvyys on ikään kuin 

sisäänrakennettu piirre. Esimerkiksi perinteisessä journalismissa yleisö saa eräänlaisen suljetun 

paketin, jonka odotetaan sisältävän kaiken julkaisemisen arvoiseksi katsotun tiedon. Vakiintuneiden 

medioiden jutut tarjoillaan itseriittoisina kokonaisuuksina, joiden sisältöön ei yleisöllä ole 

mahdollisuutta vaikuttaa. Blogit ovat sen sijaan alati kehittyviä ja täydentyviä, ja niiden kautta 

lukijalla on mahdollisuus palata aiemmin kirjoitettuun sekä alkuperäisiin lähteisiin hyperlinkkien 

avulla. (Heinonen & Domingo 2009, 75) 

 

	  

Blogikirjoitukset nousevat uutisotsikoihin ja vaikuttavat uutisagendaan, mikä edesauttaa blogien 

merkityksen kasvua tärkeänä poliittisena viestintäkanavana. (emt., 6-7) Medianäkyvyydestä 

huolimatta tutkimukset ovat osoittaneet, että poliittisia blogeja seuraa säännöllisesti lähinnä 

mediaeliitti. Vain 9 prosenttia Yhdysvaltojen tavallisista kansalaisista kertoi lukevansa 

säännöllisesti tai edes silloin tällöin poliittista blogia. Vaalit ovat kuitenkin ilmiö ja spektaakkeli, 

joka sähköistää blogosfäärin ja suuntaa sen huomiota muodin, teknologian, pop-kulttuurin ja tieteen 
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kentiltä enemmän politiikkaan (http://www.journalism.org/index_report/new_media_index, sivulla 

vierailtu 11.5.2012).  

 

Blogit ovat osa sosiaalista mediaa, mikä ei yksinään edusta yhteiskunnallista muutosta. Sosiaalinen 

muutos vaatii taakseen ihmisiä. Sosiaalinen media, kuten vaaliblogi, voi toimia työkaluna kohti 

yhteiskunnallista muutosta, koska se mahdollistaa tiedon jakamisen, informaation levittämisen ja 

koordinoinnin tehden yhteiskunnallisen liikehdinnän organisoinnin helpommaksi. (Peisker 2011, 

31) Poliittiset blogit luovat raamit näiden presidentinvaalien ehdokkaiden agendoille. Ehdokkaiden 

kirjoituksista selviää heidän linjansa ja politiikkansa, jolla he lähtevät tavoittelemaan 

presidenttiyttä. Vaalikamppailu blogosfäärissä on osa politiikan demokratisoitumisen vapautumista 

uusien välineiden kautta. Tarvitsemme lisää tutkimusta siitä, miten blogeja hyödynnetään 

politiikassa, sillä niistä on tullut tärkeä osa politiikkaa, ja ne tulevat olemaan yhä tärkeämmässä 

roolissa tulevaisuudessa. (Drezner ja Farrell 2004, 22-23) 
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3.	  Presidenttiehdokkaiden	  esittelyt	  
 

3.1.	  Sauli	  Niinistö	  
 

Sauli Niinistö on 63-vuotias oikeustieteiden kandidaatti ja varatuomari. Työelämässä hän on 

toiminut muun muassa nimismiehenä, juristina ja Euroopan investointipankin varapääjohtaja. 

(http://www.niinisto.fi/info, sivulla vierailtu 23.1.2012) 

Niinistö nousi eduskuntaan vuoden 1987 eduskuntavaaleissa kokoomuksen listoilta. Kokoomuksen 

puheenjohtajana hän toimi vuosina 1994 – 2001. 

(http://fi.wikipedia.org/wiki/Sauli_Niinist%C3%B6, sivulla vierailtu 23.1.2012) 

Vuosina 1995 – 1996 hän toimi Lipposen hallituksen oikeusministerinä. Varapääministerinä hän 

työskenteli vuosina 1995 - 2001 ja valtiovarainministerinä vuosina 1996 – 2003 

(http://www.niinisto.fi/info). Pitkän poliittisen uransa jälkeen Niinistö siirtyi varapääjohtajaksi 

Euroopan investointipankkiin (IBN), kunnes palasi politiikkaan eduskunnan puhemieheksi vuonna 

2007. (emt.) 

Niinistö on valittu eduskuntaan kolmesta eri vaalipiiristä. Eduskunnassa hän on toiminut myös 

perustuslakivaliokunnan puheenjohtajana. Hän toimi puheenjohtajana Euroopan Demokraattisen 

Unionissa (EDU) vuosina 1998 – 2002. EDU:iin kuului porvarillisia puolueita monista Euroopan 

maista. Niinistöllä on pitkä lista erilaisia luottamustehtäviä ja -toimia. 

Niinistö on naimisissa valtiotieteiden maisterin Jenni Haukion kanssa. Edellisestä avioliitosta 

hänellä on kaksi aikuista lasta. (emt.) 

	  

3.2.	  Pekka	  Haavisto	  
 

Pekka Haavisto on 54-vuotias. Hän on koulutukseltaan valtiotieteiden ylioppilas. Haavisto on 

työskennellyt muun muassa Komposti-lehden ja Vihreän langan päätoimittajana. 

(http://fi.wikipedia.org/wiki/Pekka_Haavisto, sivulla vierailtu 15.5.2012) 

Haavisto nousi eduskuntaan vuoden 1987 eduskuntavaaleissa vihreiden listoilta. Haavisto on 

toiminut vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtajana kahdesti 1987- ja vuodesta 2007 eteenpäin. 

(emt.) 
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Hän on toiminut YK-tehtävissä ja EU:n erityisavustajana Sudanissa. (http://haavisto2012.fi/kuka-

pekka-haavisto/, sivulla vierailtu 15.5.2012). Haavisto putosi eduskunnasta vuoden 1995 vaaleissa 

(http://fi.wikipedia.org/wiki/Pekka_Haavisto), mutta valittiin Lipposen hallituksen ympäristö- ja 

kehitysministeriksi, joissa tehtävissä hän toimi vuosina 1995-1999 (http://haavisto2012.fi/kuka-

pekka-haavisto/). Kansanedustajaksi hänet valittiin jälleen vuoden 2007 eduskuntavaaleissa 

(http://fi.wikipedia.org/wiki/Pekka_Haavisto).  

Haavisto on toiminut politiikan ja YK-tehtävien ohella tutkijana ulkopoliittisessa instituutissa, 

luennoitsijana Helsingin ja Bristolin yliopistoissa sekä Nato-koulussa Oberammeragaussa. Haavisto 

on rekisteröidyssä parisuhteessa ecuadorilaisen parturikampaaja Antonio Floresin kanssa. 

(http://haavisto2012.fi/kuka-pekka-haavisto/.) 

 

3.3.	  Paavo	  Väyrynen	  
 

Paavo Väyrynen on 65-vuotias valtiotieteiden tohtori Kemistä. Hän on myös kansainvälisten 

suhteiden dosentti Lapin yliopistossa. Väyrynen on toiminut politiikan ohella myös yrittäjänä. 

(http://www.vayrynen.com/henkilotiedot, sivulla vierailtu 15.5.2012.) (emt.). 

Väyrynen  nousi eduskuntaan vuoden 1970 eduskuntavaaleista keskustan listoilta 

(http://fi.wikipedia.org/wiki/Paavo_V%C3%A4yrynen, sivulla vierailtu 15.5.2012). Hän on 

toiminut keskustan puheenjohtajana vuosina 1980 - 1990. Presidentinvaaleissa hän on ollut 

keskustan ehdokkaana vuosina 1988, 1994 ja 2012. Väyrynen on toiminut opetus-, työvoima-, 

ulkoasiain- ja ulkomaankauppa- ja kehitysministerinä sekä Euroopan parlamentin jäsenenä vuosina 

1995-2007. Lisäksi Väyrynen on toiminut Helsingin kaupunginvaltuutettuna ja Keminmaan 

kunnanvaltuutettuna. (http://www.vayrynen.com/henkilotiedot.) 

Väyrynen on naimisissa Vuokko Väyrysen kanssa ja hänellä on kolme lasta ja kolme lastenlasta 

(emt.). 
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4.	  Vuoden	  2012	  presidentinvaalien	  ehdokkaiden	  vaaliblogien	  analyysi	  
 

4.1.	  Sauli	  Niinistön	  blogikirjoitukset	  
 

Sauli Niinistö lähti presidentinvaaleihin ennakkosuosikkina. Hänen ensimmäiset gallup-

kannatuslukunsa näyttivät, että vaaleista tulisi hänelle läpihuutojuttu. Ennakkosuosikin harteille tuli 

paljon paineita ja Niinistöä syytettiin kampanjansa aikana liiasta varovaisuudesta, todellisten 

kantojensa peittelystä ja siitä, ettei hän yksinkertaisesti vastannut hänelle esitettyihin kysymyksiin. 

Niinistö on kokenut poliitikko, jolla on sana hallussa. On tärkeää tarkastella hänen blogitekstinsä 

tarkasti, jotta pääväitteet eri teemoihin löytyvät. 

	  

4.1.1.	  Euroja	  ja	  arvoja	  10.10.2011	  
 

Heti ensimmäinen käsittelemäni Sauli Niinistön blogikirjoitus avaa tämän blogin lukijalle sitä 

henkilötaustaa ja myös arvoja, joita Niinistö edustaa presidenttiehdokkaana. Kirjoituksen aiheena 

ovat pankit eurokriisin keskellä. Tämä aihe sopii hyvin entiselle Euroopan investointipankin 

varapääjohtajalle. Niinistö ottaa heti alkuun kantaa eurokeskusteluun: 

 

”Palaan ensin eurokeskusteluun. Nyt vihdoin siinä on oikeansuuntaista virettä, kun vaaditaan 

pankkien vahvistamista kestämään tappioita. Erityistä tarvetta siihen on Ranskassa, Saksassa ja 

Iso-Britanniassa, koska niiden pankeilla on suuria riskejä Etelä-Euroopan markkinoilla.” 

 

Niinistö tuo tässä esiin oman eetoksensa, eli kokemuksensa ja tietonsa Euroopan 

pankkijärjestelmästä. Tämä on kirjoituksen ethos, joka johdattaa kohti logosta; asiasisältöä, ydintä 

ja argumentaatiosisältöä. Hän siis nostaa oman kompetenssinsa esiin tekstin aloituksessa ja 

johdattaa lukijan ajankohtaisen aiheen, eurokeskustelun, käsittelyyn ottamalla kantaa aiheeseen. 

Hän voi sanoa vakuuttavasti, että keskustelussa on oikeansuuntaista virettä, sillä hän tuntee 

pankkimaailman ja talouden. Hän on entinen pankkiiri ja Suomen entinen valtionvarainministeri. 

Aristoteles nosti yhdeksi retoriikan tärkeimmäksi seikaksi puhujan luotettavuuden asiansa suhteen.  
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Seuraavaksi Niinistö esittelee erilaisia ratkaisumalleja, joita on esitetty euromaiden pankkien 

pelastamiseksi. Hän kertoo, että komissaari Rehn näyttää edellyttävän yksityisten sijoittajien 

panosta, Saksan liittokansleri Merkel perää maiden hallituksilta varautumista vahvistamaan 

järjestelmäänsä. Tämän jälkeen Niinistö ottaa kantaa edellä mainittuihin ratkaisumalleihin: 

 

”Kumpikin malli varmasti sopii Suomelle, pankkien riskit ovat täällä pieniä.” 

 

Niinistö argumentoi kuin valtiopäämies. Hän ottaa kantaa Suomen suulla. Tämä sopisi minulle, 

joten tämä olisi varmasti sopivaa myös Suomelle. Olenhan ehdolla Suomen presidentiksi ja omaan 

tuntemusta siitä, miten pankkimaailma ja talous toimii, Niinistö tuntuu sanovan. Sana ”varmasti” 

pehmentää sopivasti argumenttia, joka on hyvin perusteltu sillä, että Suomessa pankkien riskit ovat 

pieniä. Niinistöllä on taito antaa lukijalle kuva, että hänen tietonsa ja kokemuksensa palvelee 

Suomen etua. Niinistö kertoo kirjoituksessa myös sen, mikä ei olisi järkevä malli. Tai ainakin 

ongelmallinen: 

 

”Sen sijaan ongelmallinen on Ranskan esitys euromaitten väliaikaisen vakausrahaston käytöstä; 

silloin kaikki euromaat olisivat vastuussa heikkojen pankkien pääomittamisesta. Turha kait mainita, 

mutta suurimmat pankkiriskit taitavat olla juuri Ranskassa.” 

 

Niinistö ei siis ainoastaan tiedä mitkä olisi varmasti sopivimmat vaihtoehdot Suomelle, hän tietää 

myös mikä esityksistä olisi ongelmallisin. Hän osoittaa omat kantansa oikeiksi vetoamalla 

tietoihinsa ja kokemukseensa. Suomen on kannattavaa pyrkiä malliin, jossa yksityisten sijoittajien 

panosta edellytetään ja maiden hallitukset lähtevät vahvistamaan pankkijärjestelmiään, sillä 

Suomen pankkien vastuut ovat pieniä. 

 

Suomen ei sen sijaan kannata puoltaa vakausrahaston käyttöä, sillä silloin Suomen kaltainen pienen 

pankkiriskin maa joutuisi maksumieheksi heikkojen pankkien pääomittamisessa suuria riskejä 

ottaneiden maiden takia. Tässä todisteluosassa Niinistö perustelee oman kantansa oikeaksi ja 

vastaväitteen (vakausrahaston käytön) vääräksi. Niinistö on näin pohjustanut lukijan valmiiksi 

logokselle, eli tekstin varsinaiselle asiasisällölle ja pääargumentille, joka kuuluu seuraavasti: 

 

”Lähestytään mahdollisuutta, että huoletta rahaa lainanneet vastaavat ja että heidän kotimaansa 

ottavat vastuun ja omistuksen, jos se huoleton rahanlainaaja (pankki) uhkaa kaatua. Valitettavasti 

tällä viiveellä paljon jo kaatui euromaitten syliin.” 
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Kirjoituksen logos, eli järkeen vetoava perustelu on se, että huolettomien rahanlainaajien tulisi 

joutua vastuuseen vastuuttomasta toiminnastaan. Niinistö tuo esiin omia arvojaan, joita tämän 

kirjoituksen perusteella ovat talouskuri, huolellinen rahankäyttö ja vastuullinen rahapolitiikka. 

Tekstin lopetuksen yhteydessä Niinistö vetoaa lukijan tunteisiin ja nostattaa niitä harkituilla 

sanavalinnoilla, kuten ”huoletta rahaa lainanneet vastaavat” ja lähes runolliseen tyyliin ilmaistu 

loppukaneetti: ”[V]alitettavasti tällä viiveellä paljon jo kaatui euromaitten syliin”. Niinistö pistää 

omia tunteitaan peliin pathoksen rakentamisessa. Hänen mielestään on valitettavaa, että euromaat 

ovat joutuneet kärsimään huolettomien lainaajien vastuista. Tällä paatoksella Niinistö pyrkii 

voittamaan lukijan puolelleen saattamalla hänet samaan tunnetilaan ja tarkastelemaan asiaa hänen 

näkökulmastaan. 

 

Niinistö on onnistuu tuomaan esiin oman eetoksensa eli kompetenssinsa aiheessa. Kirjoituksessa on 

vahva logos, jota vastaan on vaikea väitellä - saati kumota väitettä.  Tekstin paatos-osuudessa 

arvojaan painottava Niinistö tuo esiin tuntemuksena siitä, miten hyvin asiansa hoitaneet euromaat 

ovat joutuneet huolettomien rahanlainaajien vastuiden kantajiksi. Tähän paatokseen on helppo 

samaistua ja tekstin tunnetilaa sympatisoi ilman vaikeuksia. Niinistön linja eli policy 

presidentinvaaleihin tulee selvemmin esille hänen seuraavassa blogimerkinnässään, mutta jo tässä 

kirjoituksessa hän vannoo vastuullisuuden, järkevän talouspolitiikan ja finanssimaailman tietotaidon 

nimiin. 

 

4.1.2.	  Puheeni	  22.10.2011	  Finlandia-‐talolla	  
 

Tämä Niinistön kirjoitus ei ole varsinainen blogiteksti, vaan Niinistön puhe sellaisena kuin hän sen 

piti Finlandia-talolla 22.10.2011. Blogiteksti genrestä pitkän mittansa vuoksi eroava kirjoitettu puhe 

on sijoitettu blogiin, joskin mielestäni sen paikka olisi ollut muualla Niinistön kotisivulla. 

Esimerkiksi henkilön esittelyn yhteydessä. Niinistö on onneksi liittänyt blogiin myös videon 

kyseisestä puheesta, jota on hankala raskaan mitan takia lukea blogina tietokoneen näytöltä. Ainoa 

järkisyy näin pitkälle tekstille tässä kontekstissa on se, että tekstissä Niinistö perustelee miksi hän 

lähti mukaan presidenttikisaan sekä tekee selväksi kampanjansa peruslinjan, policyn (Perelman 

1996, 12). Valittu policy koetaan politiikassa sellaiseksi, joka pitää loppuun saakka tai on ainakin 

vaikeasti muutettavissa (emt, 12). Sen johdosta tämä teksti kannattaa pituudestaan huolimatta 

käsitellä kokonaan. Paloittelen blogin retoriikan puheenjäsentelyn peruskaavalla (Palonen ja 
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Summa, 1996, 37) osiin, joista kaikista pyrin löytämään paatoksen, eetoksen ja logoksen. Näitä osia 

ovat: 

 

1. Aloitus (ilmoitus presidenttiehdokkuudesta) 

2. Tapahtuman kerronta (maailman tilanne) 

3. Käytettävän todistelun jäsennys (Suomen rooli) 

4. Käsittely- ja todisteluosa (presidentin rooli) 

5. Lopetus (arvot) 

 

1. Aloitus 

Aloitus on tärkein osa puheesta. Siinä Niinistö kertoo lähtevänsä mukaan 

presidentinvaalikamppailuun ja perustelee yleisölle päätöksensä taustat. Niinistöllä on teksteissään 

hyvin runollinen ja omintakeinen, maalaileva tyyli. Hieman vanhahtava ja arvokaskin sävy. Tästä 

tyylistä saa esimakua jo blogitekstin ensimmäisistä lauseista. Niinistö aloittaa puheensa 

kokoomuksen ylimääräisessä puoluekokouksessa näin: 

 

”Tässä talossa soi hiljaa hymni – ainakin minulle tulee se mieleen aina tänne tullessa, tuolla ala-

aulassa jo, sellainen tunne, ikään kuin seinät hyräilisivät. Varmaan tekin olette sen aistineet. Niin, 

ja Suomen asialla mekin nyt täällä olemme.” 

 

Alku on hyvin isänmaallinen ja tunnelmaa luova. Niinistö kertoo kuinka presidenttiyden tavoittelu 

on niin tärkeä ja suuri ajatus, että hänellä meni tämän ajatuksen kanssa ”tällä kertaa” niin pitkä aika, 

että hän ehti ilmoittautua vasta toisena mukaan. Niinistö tuo ilmi, että hän on ollut aiemminkin 

mukana presidentinvaaleissa. Vuonna 2006 tiukka toisen kierroksen taistelu Tarja Halosta vastaan 

päättyi Halosen hyväksi. Niinistö sai 48,2 prosenttia toisen kierroksen äänistä. Niinistö alkaa heti 

aloituksesta asti luomaan eetostaan, korostamaan Ciceron arvostamaa omaa osaamista, kokemusta 

ja Aristoteleen peräänkuuluttamaa luotettavuutta puhujana. Aloituksessa Niinistö myös ilmaisee 

asian vakavuuden: 

 

”Moni kyseli, eikö olisi suurta olla presidentti? Sellaista suuruutta ei ollut mielessäni, ei asema, 

edes presidenttiys, ihmistä luo, tee, taikka anna hänelle arvoja johdettavaksi. Ei voi olettaa, että 

olisi yhtäkkiä jotain enemmän kuin on.  Mutta presidentin toimessa on yksi suuri missio – palvella 

yhteistä hyvää. […] On mentävä syvälle itseensä: olenko minä sen arvoinen, ovatko arvoni ja 

asenteeni sellaisia, että niissä on annettavaa.” 
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Niinistö on painottanut arvojohtajuutta jo edellisessä presidenttikampanjassaan ja nyt hän analysoi 

jälleen tätä teemaa. Ovatko minun arvoni sellaisia, että niissä on annettavaa, hän pohtii.  Niinistö 

antaa lukijalle/kuulijalle vaikutelman, että hän on joutunut tarkkaan miettimään omia kykyjään ja 

tehtävän haasteita ennen suostumista mukaan kamppailuun. Näin hän hakee myötämielisyyttä 

yleisöltä, joka tietää että Niinistö on kisan ylivoimainen ennakkosuosikki gallupeissa. Niinistö ei 

halua näyttäytyä ylimielisenä, varmana voitostaan. 

 

Seuraavaksi Niinistö kertoo omaa taustaansa, ja miten eletty elämä on muokannut häntä ihmisenä 

niin, että hän sopisi Suomen tasavallan presidentiksi. Hän mainitsee yrittäjätaustansa ja kaksitoista 

vuotta Turun hovioikeudessa, jotka opettivat hänelle ”oikeudentuntoa, kunnioittamaan ja 

tavoittelemaan nähtävissä olevaa totuutta”. Hän kertoo nähneensä läheltä elämän surut, onnet, 

onnistumiset ja tappiot. Niinistö kasvattaa yleisön tunnetilaa paatosta, jotta se olisi 

vastaanottavaisempi pääargumentille logokselle. Hän tekee puheesta henkilökohtaisen ja 

ajatuksistaan helposti hyväksyttäviä. Niinistö jatkaa, että tavallinen elämä on opettanut hänelle 

enemmän kuin yliopisto ja ilman tavallisen elämän kokemuksiaan hän ei olisi menestynyt 

politiikassa. 

 

”Oppi on oikeastaan yksinkertainen: miettii, miten tekee oikein, tekee ja sanoo mitä on tehnyt.” 

 

Kannattaa muistaa, että näihin vaaleihin Niinistö on brändätty työtä arvostavaksi koko kansan 

presidentiksi, mikä näkyy ja kuuluu kaikessa mitä hän tekee. Myös tässä puheessa, jossa hän 

korostaa nähneensä laajasti elämää, tehneensä paljon töitä ja olevansa elämänviisas ja samalla 

nöyrä. 

 

”Mikä sitten on parasta Suomessa, siinä yhteisessä hyvässämme. Väitän, että Suomi on parhaiten 

menestynyt maa II maailmansodan jälkeen. Kukakohan olisi ennustanut, raskaat sodat käynyt 

köyhänpuoleinen muille vierasta kieltä puhuva pieni kansa kylmässä ja syrjässä nousee 

kukoistukseen… Mutta, totta siitä tuli! Mikä tähän on selityksenä? Ei muuta kuin suomalaisuuden 

sisin, meidän arvomme ja asenteemme, henki ja tahto, se sisu mennä yhdessä eteenpäin.” 

 

Tämä on tekstin paatos, joka huipentuu aloitusosion logokseen, eli koko osion pääargumenttiin: 
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”Tätä suomalaista ihmettä haluan olla tukemassa ja vahvistamassa kaiken kykyni mukaan. Suomi 

on maa, jossa ihmeitä tapahtuu varsinkin silloin, kun ajat ovat vaikeita. Ystävät, nyt on aika tehdä 

tuo Suomen ihme taas kerran todeksi.” 

 

Sanoman ydin on se, että Niinistö haluaa pyrkiä Suomen presidentiksi, jotta hän voisi kaiken 

kykynsä mukaan tukea ja vahvistaa sitä suomalaisuuden sisintä, joka on nostanut Suomen 

”parhaiten menestyneeksi” maaksi toisen maailmansodan jälkeen. Niinistön mukaan ajat ovat 

vaikeat. Suomi tarvitsee hänen arvoja ja asenteita, jotta tapahtuu ”ihmeitä” eli Suomi nousee 

kukoistukseen. Niinistön mukaan hän voi viedä Suomea eteenpäin kohti menestystä. Tai ainakin 

hän haluaa olla tukemassa tätä kehitystä. 

 

2. Tapahtuman kerronta 

 

Toisessa osuudessa Niinistö kertoo, että olemme siirtyneet niin sanottuun uuden 

maailmanjärjestyksen aikaan, missä läntinen talous, kulttuuri ja tekniikka eivät ole enää ylivertaisia 

ja hegemonian aika on ohi. Niinistö suosittelee tutustumista ja ymmärryksen lisäämistä muihin 

kulttuureihin nähden. Niinistön mukaan pohjoismainen malli tai arvoyhteisö erottuu yhä 

selkeämmin edukseen kansainvälisessä vertailussa. Samalla tavalla ajattelevia kumppaneita 

kannattaa olla ja näitä arvoja yhdessä kehittää. Paatososassa Niinistö johdattaa lukijan/kuulijan 

tunnetilaan, jota leimaa maailmanpolitiikan ja talouden epävarmuus.  

 

Tämän jälkeen Niinistö siirtyy talouskriisiin ja sen taustoihin. Tämä osuus on tämän puheen osan 

eetos, missä Niinistö osoittaa olevansa tarkka talousmies, joka hallitsee myös kansainvälisen 

talouden lainalaisuudet sekä järjestelmien vahvuudet ja heikkoudet. Hän mainitsee pääongelmaksi 

jatkuvan ylivelkaantumisen kautta koko läntisen talouden. Velkaantumisen syy ei ole hänen 

mukaansa puute, sillä suurin osa vastuista on otettu hyvässä taloustilanteessa. Syy velkaantumiseen 

on Niinistön mukaan se, että kasvu ei ole riittänyt, vaan johdannaisten ja vipujen avulla on ”pantu 

paremmaksi”, synnytetty kuplaa, teknorahaa ja valtavia vastuita. 

 

”Monen läheltä seuranneen on täytynyt epäillä, ettei meno voi pitkään jatkua, mutta sitä vain 

jatkettiin. Kyse on ollut perusasenteiden systeemivirheestä, niin ajatusten, tapojen kuin arvojen 

suhteen.” 
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Niinistö sanoi puheensa aloituksessa, että hän on elämän onnistumiset ja tappiot läheltä seurannut 

suomalaisen hyvän palvelija. Sen hyvän, joka on köyhistä oloista hankalassa tilanteessa noussut 

kukoistukseen arvojen ja asenteensa ansiosta. Näitä arvoja hän haluaa edistää Suomen presidenttinä 

– myös Euroopassa, joka on nämä arvot osaltaan hyljännyt. 

 

”Paluu tosimaailmaan on kovaa, mutta se toivon mukaan tervehdyttää perusasenteet pitkäksi aikaa. 

Siinä vaiheessa, kun näemme enemmän epäitsekkyyttä kuin ahneutta ja enemmän vastuuta kuin 

välinpitämättömyyttä, läntinen tie alkaa taas vetää.” 

 

Niinistö siirtyy seuraavaksi rahaan ja talouteen. Hän kertoo, että talous muokkaa eniten uutta 

maailmaa. Kehittyvät taloudet kuten Kiina saavuttavat taloudellisen menestyksensä myötä myös 

vaikutusvaltaa. Valuuttajärjestelmään liittyvät kysymykset nousevat keskiöön, ulkopolitiikka 

muuttaa muotoaan ja rahapolitiikasta tulee valtapolitiikan keskeinen väline. Läntinen maailma 

haastetaan markkinatalouden asein omalla kotikentällään ja tähän kehitykseen ”meidän” tulee 

varautua. Niinistö käyttää sanaa ’meidän’ myös puhuessaan Euroopasta ja koko läntisestä 

maailmasta. Niinistö muistuttaa, että maailman myrskyistä on aina selvitty. Kyky joustaa kiperissä 

tilanteissa vaikkapa teollisuuden viennin osalta on pitänyt Suomenkin mukana kilpailussa. Tässä 

kehityksessä Suomen pitää Niinistön mukaan olla mukana päätöksenteon ytimissä. Hän nostaa G 20 

–ryhmän esimerkiksi parhaiten muutoksesta ajan tasalla olevaksi kokoonpanoksi. 

 

”Vaikuttaa siltä, että toimivat ja luotettavat yhteisrakenteet ovat erityisen tärkeitä juuri pienten 

valtioiden kannalta.”  

 

Niinistöstä on tehty julkisuudessa Naton puolustajaa, jollainen hän saattaa ollakin, mutta tätä hän ei 

myönnä. Tai ei voi myöntää tässä vaiheessa. Poliitikon on kuitenkin puhuttava totta. Nato-

myönteisyyden kiistäminen saattaisi tulla vastaan tulevaisuudessa. Asia pitää siis muotoilla 

retorisesti siten, että mikään vaihtoehto ei ole poissuljettu. Tässä Niinistö onnistuu kirjoituksessaan 

melko hyvin: 

 

”Että Natoonko? Sitä tungetaan, vaali vaalilta, väkisin kurkustani alas, mutta en sitä nytkään niele. 

En ole esittänyt, että Suomen tulisi liittyä Natoon. Olen kyllä esittänyt ja esitän edelleen, että 

edistäisimme eurooppalaista puolustusyhteistyötä niin pitkälle kuin se on mahdollista. 

Päätepisteessä vastaan voi tulla myös Nato, siis se ”eurooppalaisempi Nato”. Siihen ei ole menoa, 

ellei kansanäänestyksellä niin päätetä.” 



	  

	   38	  

 

Niinistön mainitsema eurooppalainen puolustusyhteistyö, vietynä niin pitkälle kuin mahdollista, ei 

siis tarkoittaisi välttämättä Natoa, mutta se on yksi mahdollinen päätepiste. Tähän on Niinistön 

mukaan pyrittävä joka tapauksessa. Nato ei ole Niinistölle mörkö, jota pitäisi välttää, mutta 

liittymistä pitää edeltää kansanäänestys, joka ratkaisee Suomen kannan. Oma tulkintani on, että 

Niinistö saattaa kannustaa liittymistä Natoon tulevaisuudessa, mutta hän antaisi kansan ratkaista 

asian, jos se tulee ajankohtaiseksi. Suomen Kuvalehti arveli Niinistön saattavan pyrkiä 

vaikuttamaan suomalaisten asenteisiin pitkän Halosen kauden jälkeen, jonka aikana kielteistä 

asennetta puolustusliittoa kohtaan on presidentin toimesta enemmän tai vähemmän ruokittu 

(http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/ehdokas-sauli-niinisto-painaako-suosikin-viitta-

harteillanne, sivulla vierailtu 23.4.2012). 

 

Tämän osion logos on, että Suomen tulee olla mukana kansainvälisen päätännän ytimissä, mutta 

noudattaa pohjoismaista ja eurooppalaista linjaa ja irtisanoutua holtittomasta rahapolitiikasta, joka 

on johtanut massiiviseen velkaantumiseen. 

 

Osion loppuosassa Niinistö suuntaa katseen itään ja mainitsee, että uusi maailman järjestys on suuri 

haaste ennen kaikkea Venäjälle. Venäjän suhteiden kehitys, suuntaan mihin hyvänsä, on aina 

tärkeää Suomelle. Niinistö painottaa, että suomalainen turvallisuuskeskustelu ei saisi juuttua 

”ikuiseen vastakkainasetteluun” Venäjä – Nato. Venäjä pitäisi Niinistön mukaan osata kohdata 

sellaisena kuin se nykyään on, eikä sellaisena kuin historia maan välittää. Niinistö muistuttaa, että 

hyvät naapurit kuuntelevat toisiaan hyvinä ja huonoina aikoina. Venäjä on Suomen suurin 

turvallisuuspoliittinen haaste, kuten Niinistön kokoomuskollega Jyri Häkämies totesi 

Washingtonissa toimiessaan Suomen puolustusministerinä vuonna 2007 

(http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/H%C3%A4k%C3%A4mies+Ven%C3%A4j%C3%A4+Suomen

+suurin+haaste/1135230102980 , sivulla vierailtu 19.4.2012). Venäjä-suhteet ovat myös yksi 

tulevan presidentin suurimmista haasteista. Presidentti on myös Suomen puolustusvoimien 

ylipäällikkö, joten hänen tulee ottaa kantaa suhteisiin itänaapurin kanssa. 

 

3. Käytettävän todistelun jäsennys (Suomen rooli) 

 

”Suomen asema maailmalla on rakentunut Euroopan unionin ja euroalueen jäsenyyteen. Niistä on 

ollut ratkaisevaa etua rakennettaessa uuden vuosituhannen Suomea ja ne ovat edelleen meille 

välttämätön viitekehys.” 
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Niinistö aloittaa kolmannen osion puolustamalla 1990-luvun lopussa tehtyjä ratkaisuja, jotka ovat 

hänen mukaansa antaneet Suomelle ”ratkaisevaa etua” maan rakentamisessa. Niinistö puolustaa 

samalla omia ratkaisujaan, joita hän teki toimiessaan Lipposen hallituksessa 

valtionvarainministerinä. Pääministeri Paavo Lipposella ja Niinistöllä oli ratkaiseva rooli Suomen 

eurovaluuttaan, rahaliittoon ja unioniin liittymisessä.  

 

Niinistö palaa puheessaan 1990-luvun tunnelmiin, jolloin yliedullinen Neuvostoliiton kauppa ja sen 

työllistävä vaikutus oli menetetty, markkaa devalvoitiin ja työttömyys kasvoi suuriin lukemiin.  

 

”Oli tultava ulos kansainvälistymään ja kamppailemaan kaikesta aidosti vapailla markkinoilla. 

EU:n ja euron jäsenyys loivat välttämättömät raamit, joissa suomalainen työ meidät nosti.” 

 

Niinistö pitää tuolloin tehtyjä ratkaisuja välttämättöminä, vaikka myöntää heti seuraavassa 

virkkeessä, että nuo raamit ovat muuttuneet: Eurooppa on pudonnut kilpailukyvyssä ja EU:n 

vaikutusvalta on huvennut. Niinistö kuitenkin painottaa, etteivät EU ja euro aiheuttaneet uuden 

maailmanjärjestyksen tuloa. 

 

”[…] sitä johtopäätöstä, että rikkomalla heikentyneen syntyisi vahvempia sirpaleita, on vaikea 

ymmärtää.” 

 

Uusi maailmanjärjestys on Niinistön paljon käyttämä fraasi. Sillä hän kuvaa muuttunutta 

geopoliittista asetelmaa, missä kehittyvät taloudet ovat nousseet uhmaamaan läntisten kehittyneiden 

talouksien hegemoniaa. Edellä mainittu sirpale-metafora seuraa myös Niinistön retoriikassa koko 

vaalikamppailun ajan. Tämä taitava rinnastus on yksinkertaistettu ja helppo ymmärtää, vaikka asia 

on monimutkainen ja todellisuudessa vain jossittelua ja spekulointia. Se, missä Suomi olisi nyt, jos 

se olisi jättäytynyt EU:n ja euron ulkopuolelle, on erittäin vaikeaa, ellei mahdotonta todentaa.  

 

Niinistö myöntää, että alkuperäisen rahaliiton periaatteet on työnnetty syrjään, mutta eurosta 

luopuminen ei hänen mukaansa pelastaisi yhtäkään pankkia, poistaisi velkaa tai tartuntavaaraa. 

Niinistö haikaileekin alkuperäisen rahaliiton perään, missä vallitsi terästetty vakaussopimus ja no 

bail out –periaate, eli Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 125 artikla, jonka mukaan 

unioni ja toinen jäsenvaltio eivät ole vastuussa eivätkä ota vastatakseen toisen jäsenvaltion 

sitoumuksista 
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(http://217.71.145.20/TRIPviewer/show.asp?tunniste=HE+12/2011&base=erhe&palvelin=www.ed

uskunta.fi&f=WORD , sivulla vierailtu 19.4.2012). 

Niinistö peräänkuuluttaa markkinavoimia, jotka hänen mukaansa toimiessaan normaalisti 

vartioisivat sopimusta. 

 

”Ylivelkaantuminen on nimittäin mahdotonta, jollei saa velkaa. Kun vihdoin on alettu korostaa 

velkojien ja näiden kotimaitten hallitusten vastuuta, se antaa terveellisen muistutuksen 

markkinoillekin: jos velallinen ei maksa niin velkoja kärsii ensimmäisenä.” 

 

Niinistön retoriikka on kuin vanhan kansan viisauksia. Oma isoäitini, joka oli koko ikänsä 

Kansallisosakepankissa (KOP) töissä sanoisi juuri näin: älä koskaan takaa kenenkään velkoja, sillä 

jos ne jäävät maksamatta, sinä kärsit ensimmäisenä. Tällainen retoriikka on järkevä valinta, kun 

tavalliset äänestäjät alkavat olla korviaan myöten täynnä uutisia, joiden perusteella europolitiikassa 

ei ole noudatettu tippaakaan maalaisjärkeä. Niinistö kumoaakin puheessaan vasta-argumentit 

eurobondeista eli euromarkkinoilla liikkeeseen lasketuista joukkovelkakirjalainoista 

(http://www.taloussanomat.fi/porssi/sanakirja/termi/Eurobond/0 , sivulla vierailtu 19.4.2012) ja 

yhteisestä varainhankinnasta, mitä kautta maiden vastuut muuttuvat yhteisvastuuksi. 

 

”Ei voi olla niin, että joudumme pyytämään anteeksi sitä, ettei meillä ole ollut suurta halukkuutta 

rikkoa sovittua. Kyllä pieni jäsenmaakin saa muistuttaa keisaria asiallisesta pukeutumisesta.” 

 

Niinistöllä on tietty maine poliitikkona. Häntä pidetään talouskurin kannattajana, 

päämäärätietoisena, oman tien kulkijana ja nopealiikkeisenä ja -kielisenä 

(http://yle.fi/uutiset/teemat/tasavallan_presidentti/2012/02/sauli_niinisto_-

_oman_tiensa_kulkija_3233806.html, sivulla vierailtu 19.4.2012). Retoriikka on terävää ja sen 

takaa löytyy tietämystä ja harkintaa. Hän tahtoisikin unioniin aitoa yhteistyötä ja johtamista 

säästämisen sijaan: 

 

”Yhteistyö näyttää väliin kuvitteelliselta, siihen tapaan, että samassa veneessä soudellaan samaan 

suuntaan, mutta minäpä huopaan ja pistäydyn omalla saarellani.” 

 

Unionin asemoinnissa uuteen maailmanjärjestykseensä Niinistö perää hyviä suhteita Venäjän 

kanssa, Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän tilanteiden johdosta suhteet Turkkiin ovat avainasemassa. 

Niinistö myös nostaa esiin harvemmin puhutun asian – EU:n tuottaman synergiaedun 
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jäsenmailleen. Hän ottaa esimerkiksi puolustusyhteistyöstä tutun pooling and sharing –ajattelun eli 

sotilaallisten suorituskykyjen yhteiskäytön, joka hänen mukaansa pidemmälle vietynä tuottaisi 

turvallisuuden sivutuotteena myös taloudellista rationalisointia. Samaa yhteistoimintaa pitäisi 

Niinistön mielestä soveltaa kehitysapuun ja laajemmin eri politiikan alueilla, jotta EU-maat 

toimisivat strategisemmin kohti yhteistä etua globaalissa kilpailuasetelmassa. 

 

Tärkeintä Niinistön mukaan on Suomen menestyminen, jonka edellytys on jatkossakin 

kansainvälisyys. Sulkeutuminen ja eristäytyminen olisi ”vaarallista taantumaa”. Vakaa kestävä 

kasvu on välttämätöntä, mikä vaatii rakenteellisia muutoksia ja vahvaa asennetta, hän toteaa. 

Asenne tulikin jo esiin aiemmin puheen ensimmäisessä osiossa, missä Niinistö mainitsi 

suomalaisuuden sisimmäksi yhteiset arvot, asenteet, hengen, tahdon ja sisun mennä yhdessä 

eteenpäin.  

 

Tämän osuuden logos on että Suomen on vaadittava kurinpalautusta Eurooppaan, jonka puitteissa 

sen menestys ja selviytyminen jatkossa lepää. Sääntöjen noudattaminen ja aito yhteistyö ovat 

kaiken A ja Ö. Eetoksellinen osuus on Niinistön uhmakas puolustuspuhe ratkaisuille, joihin hän oli 

merkittävällä tavalla vaikuttamassa, kun Suomi vietiin EU:iin ja euroon. Unioni ei noudattanut niitä 

periaatteita, joita se Niinistöllekin vannotti tuolloin, mutta tähän ”uuteen vanhaan” tulee nyt pyrkiä. 

Paatos rakentuu taas vahvojen taloudellisten ja yhteistyöllisten kannanottojen kautta: sääntöjä on 

noudatettava ja yhteistyön pitää olla läpinäkyvää – maalaisjärjen kautta virheet vaikuttavat 

käsittämättömiltä. 

Loppukaneettina Niinistö korostaa koulutuksen ja työnteon asemaa tulevaisuuden 

rakennuspalikoina. 

  

4. Käsittely- ja todisteluosa (presidentin rooli) 

 

Niinistölle presidentti on valtion päämies kansan mandaatilla. Ei muusta irrallinen epämääräinen 

jäänne. Niinistö ottaa kantaa presidentin paljon puhuttuun rooliin arvojohtajana. Hän sanoo, että 

presidentti voi olla arvojohtaja, mutta olisi väärin että presidentti pyrkisi muuttamaan ihmisten 

maailmankatsomusta. Niinistö painottaa enemmän esimerkin voimaa; kuinka presidentti voisi 

kannustaa arvokeskusteluun ja ottaa siihen itsekin osaa. Ideologiseen kilvoitteluun presidentin ei 

tule lähteä mukaan. Oikeudentuntoinen ja herkkä tuntemaan oikean ja väärän, sellainen pitää 

Niinistön mielestä presidentin olla. 
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Presidentin pitää näyttää linjaa, olla kauas näköinen ja johdonmukainen. Niinistöä häiritsee 

tuuliviirimäinen politiikka: 

 

”Koimme äkkikäännöksen, kun ensin ilmastonmuutos oli pikkuhiljaa herättänyt tietoisuuden, ja 

meille sanottiin: ”Älkää kuluttako liikaa!” Sitten ei mennyt kuin muutama vuosi, niin finanssikriisin 

myötä sanoma kääntyi päinvastaiseksi: kuluttakaa elvytyksen nimissä! Pari vuotta sitten kuulimme, 

että ”eihän velkaa tarvitse maksaa takaisin”, nyt ylivelkaantuminen on suurin ongelma. Tuntuu 

ikään kuin vakaa suunta olisi kateissa. Taidamme olla sellaisia päiväperhosia. Presidenttiä 

tarvitaan katsomaan kauemmaksi.” 

 

Niinistön retoriikka nojaa taas maalaisjärkeen. Mieltään ei voi muuttaa sen mukaan, mitä ympärillä 

tapahtuu. Pitää olla johdonmukainen. Sitaatti on kuin isän puhetta lapselleen päiväperho-

metaforineen. Presidentti on ikään kuin isä, joka antaa lapselleen suunnan. Katsoo kauemmas kuin 

lapsen kehittymätön havainnointikyky pystyy. Samalla Niinistö tuo retoriikalla turvaa muutoksen 

pelkoon. Vaikka maailma muuttuu, periaatteet pitää säilyttää. Tässä presidentti arvojohtajana 

näyttää esimerkkiä. 

 

Vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, johdonmukaisuus… Niinistön retoriikka vilisee politiikassa 

paljon viljeltyjä termejä. Kampanja, kuten tämä puhekin, ovat selvästi tarkasti rakennettuja retorisia 

kokonaisuuksia, joilla äänestäjiä pyritään houkuttelemaan.  Vakava ja poliittisesti trendikäs aihe, 

nuorison syrjäytyminen, saa Niinistöltä kappaleen verran huomiota. Nuorten syrjäytyminen 

aiheuttaa Niinistön mukaan korvaamattomia tappioita sekä yksilöille että yhteisölle. Talousmies 

ajattelee myös kustannuksia eikä ainoastaan sosiaalista puolta. Hän kohdistaa sanomansa 

hyväosaisille: mitä vähemmän on pahoinvointia, sen paremmin kaikki voivat. Päivänselvyys, mutta 

kuulostaa hyvältä. Vihapuhekeskusteluun Niinistö vastaa: 

 

”Pahoilla sanoilla on huono ominaisuus kertaantua, pannaan vielä pahemmaksi jotta kuuluu, ja 

lopputulos on paljon pahempi, kuin kukaan alun perin tarkoitti. Nyt presidentinvaalien keskustelut 

antavat hyvän tilaisuuden asettaa selvät rajat äärimielipiteille pitäen mielissä vaikkapa tuon 

ihmisarvon sanoman.” 

 

Tämä on tuttua Niinistön retoriikkaa. Selvä mielipide siitä, mitä mieltä hän on vihapuheiksikin 

luonnehditusta ilmiöstä, ei käy esille. Vanhahtava, kansanviisaudelta kuulostava alkuvirke 

myötäilee lukijaa. Lopuksi todetaan, että asiasta on hyvä keskustella, sillä niin fiksut ihmiset 
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tekevät. Suomen Kuvalehden mukaan ”Niinistön suosion yksi salaisuus on koukeroinen puhetapa, 

joka saa monet uskomaan, että hänellä on hallussaan jokin syvempi viisaus siitä, miten asioita 

pitäisi hoitaa. Tässäkin suhteessa hän muistuttaa toista varsinaissuomalaista, Koivistoa.” 

(http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/ehdokas-sauli-niinisto-painaako-suosikin-viitta-

harteillanne, sivulla vierailtu 23.4.2012) 

 

5.	  Lopetus	  (arvot)	  
 

”Pidän vaatimattomuuden hyveestä. Sellaista, että tuo ulospäin itsensä pikemmin varovaisesti kuin 

yläkanttiin. Minusta se ominaisuus on suomalainen vahvuus – vähät puheet eivät ole vahingoksi, 

kun ne kaikki ovat asiaa ja uskottavia – eiköhän nyt ole viimeistään selvää, että suuret elkeet 

peittävät suurimmat kuplat. Olen havainnut, että suomalaisia arvostetaan, erityisesti itäisissä 

kulttuureissa, meidän lievästä pidättyväisyydestämme, se kun tulkitaan toisen kunnioittamiseksi. 

Aivan oikein tulkittu.” 

 

Vaatimattomuus on osa suomalaisuutta, aivan kuten Niinistö toteaa. Onko se sitten hyve vai pahe 

nykymaailmassa, onkin ihan eri asia. Idän suunnassa, varsinkin Venäjällä, varmasti tykätään siitä, 

että meillä ollaan pidättyväisiä, mutta mitä muuta hyötyä siitä on? Mårten Mickos, Kalifornian 

Piilaaksossa toimiva suomalainen ohjelmistoalan yritysjohtaja ja hallitusammattilainen, sanoi Ylen 

haastattelussa 

(http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2012/04/markkinoiden_mullistaminen_voi_olla_ajoitukses

ta_kiinni_3395716.html, sivulla vierailtu 20.4.2012), että Suomessa pelätään onnistumista ja ei 

uskota valtavaan menestykseen. Onko tämä sitä vaatimattomuutta, jota Niinistö peräänkuuluttaa? 

Tämä on selkeä suostuttelukikka, sillä vaatimattomuus on perinteisesti Suomessa kunnioitettu arvo, 

jonka soveltuvuus esimerkiksi nykypäivän yritysmaailmaan ja kasvuun, jonka tärkeyttä Niinistö 

ehti juuri kirkastaa, ei ole hääppöinen. Sanapari vaatimattomuuden hyve ei istu kaikkein parhaiten 

kokoomuslaisen presidenttiehdokkaan suuhun, mutta sillä on varmasti retorista vetovoimaa 

suomalaisessa äänestäjäkentässä. Niinistö lähestyy puheen loppua ja ottaa puheeksi luottamuksen ja 

luotettavuuden merkityksen. Se on hänen mukaansa kaiken inhimillisen kanssakäymisen perusta. 

Suomen hän arvioi olevan tässä asiassa vahvoilla; olemme maksaneet velkamme ja suomalaiseen 

osaamiseen luotetaan maailmallakin. Luottamus on Niinistön sanoin se, mihin on perustunut 

kykymme toimia yhdessä ja vaalia yhtenäisyyttä. Maata on johdettava niin, että kaikilla säilyy usko 

tulevaan ja ettei kukaan suomalainen koe itseään unohdetuksi tai tarpeettomaksi. Tämä retoriikka 
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tähtää rakentamaan kuvaa Niinistöstä koko kansan presidenttiehdokkaana, jolle myös yksilöt ovat 

tärkeitä. 	  

	  

”Ystävät,	  

Haluan päättää puheeni erään ystävän sanoin. Hän lähestyi neuvolla: ”Presidentin tehtävässä ei 

saa solahtaa siihen valtavirtaan, siihen elämänpiiriin, jossa tapaa vain voittajia. Eivät voittajat 

juurikaan presidenttiä tarvitse. Presidentin pitää osata seisoa ihmisen rinnalla myös häviön ja 

häpeän hetkellä. Tästä me kaikki varmasti olemme yhtä mieltä! KIITOS.”	  

	  

Neuvo kuulostaa paljon Niinistön omalta ajattelulta, tai siltä mitä hän kirjoittaa puheessaan. Ehkä 

”ystävä” on joku kampanjakoneistosta, jonka kanssa koko puhe on laadittu. Paatos rakennetaan 

tekstissä nostamalla esiin suomalaisten kunnioittamia arvoja, kuten vaatimattomuus ja luotettavuus. 

Eetos jää hieman ilmaan leijumaan, sillä Niinistön ehdokashahmo ei näyttäydy kovinkaan 

vaatimattomana. Luotettavuus tietysti kumpuaa hänen yhteiskunnallisesta statuksestaan. 

Lopetuksessa tiivistyy tämän osan logos, joka on, että Niinistö on koko kansan presidenttiehdokas, 

jolle jokainen suomalainen on tärkeä ja joka omaa supisuomalaiset arvot. 	  

	  

4.1.3. Tuttuja matkan varrelta	  
24.10.2011	  

	  

Tuttuja matkan varrelta on esittely Saulin vierasblogissa seuraavaksi vierailevista kirjoittajista. 

Blogin paatos nivoutuu kirjoittajien kykyjen osoittamiseen yleisölle. Tunnetilaa nostatetaan 

kertomalla, että viikon vierasbloggaaja Bjärne Kallis, Niinistön vanha kilpakumppani edellisistä 

presidentinvaaleista, oli tuolloin kuusi vuotta sitten ”kisan paras puhuja”. Nykyisten 

kristillisdemokraattien (silloinen Kristillinen Liitto) entinen puheenjohtaja saa Niinistöltä vuolaan 

curriculum vitae -noston ladattuna Kalliksen positiivisilla henkilökohtaisilla ominaisuuksilla.	  

	  

Seuraavana kirjoitusvuorossa on Aino Suhola, joka on Niinistön mukaan tunneälyn ja –ilmaisun 

mestari, jonka kanssa hän on istunut kahdeksan vuotta samassa salissa eduskunnassa, mutta jonka 

hän on oppinut tuntemaan vasta myöhemmin.	  
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Blogikirjoituksen logos on se, että Niinistö tuntee paljon ihmisiä. Hänellä on politiikan saralla hyvät 

kontaktit. Monet ihmiset ovat valmiita kirjoittamaan hänen vierasblogiinsa. Ja kirjoittajat eivät ole 

ketä tahansa. Niinistö itse muotoilee asian seuraavasti:	  

	  

”Matkan varrella tulee tuttuja, niin myös kansanedustajan ajalta. Paitsi että tehdään politiikkaa ja 

edustetaan omaa ryhmää ja puoluetta, sielläkin niin kuin missä tahansa työpaikassa oppii 

tuntemaan ja kunnioittamaan ihmistä ihmisenä.”	  

	  

Niinistö on saanut alaisiltaan ja työtovereiltaan välillä rankkaakin palautetta. Häntä on kuvailtu 

muun muassa äkkipikaiseksi ja kovaksi tylyttäjäksi, joka on itkettänyt virkamiehiä ja -naisia 

(http://www.iltalehti.fi/uutiset/2010020411051469_uu.shtml, sivulla vierailtu 23.4.2012). Hän on 

kuitenkin vaikutusvaltainen henkilö, jonka lähipiiriin kuuluminen on monella tapaa hyödyllistä. 

 

4.1.4.	  Suomella	  töissä	  
15.11.2011 

 

Niinistö jatkaa tässä kirjoituksessaan jo avauspuheessaan valitsemallaan policyllä, eli linjalla. Hän 

kuvailee presidentin missioksi palvella yhteistä hyvää. Kuten hän jo blogikirjoituksessaan 

23.10.2012 (Puheeni 22.10.2012 Finlandia-talolla) totesi, tuo yhteinen hyvä koostuu 

suomalaisuuden sisimmästä; arvoistamme, asenteistamme, hengestä ja tahdosta sekä sisusta mennä 

eteenpäin. Tämä on tehnyt Suomesta parhaiten menestyneen maan II maailmansodan jälkeen, 

Niinistö toistaa. Hän on selvästi suunnitellut (kampanjakoneiston avustuksella) jo avauspuheessaan 

ne nostot, joita hän sopivaan ajankohtaan ottaa uudestaan esiin blogissaan. Niinistöllä on hyvä syy 

nostaa esiin ”tätä suomalaista ihmettä” itsenäisyyspäivän lähestyessä. 

 

”Suomi on maa, jossa ihmeitä tapahtuu varsinkin silloin, kun ajat ovat vaikeat.” 

 

Koko kansan ja työväen presidentiksi itseään tituleerannut Niinistö, jatkaa työntekoa rohkaisevalla 

retoriikalla näissäkin vaaleissa, kuten kuusi vuotta sitten 

(http://www.iltasanomat.fi/presidentinvaalit/mihin-jai-tyovaen-presidentti--slogan-sauli-niinisto/art-

1288428565582.html, sivulla vierailtu 23.4.2012). Ihmeitä, joista Niinistö puhuu, tapahtuu vain 

työtä tekemällä. 
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”Nuo ihmeet syntyvät vain meidän omasta työstämme – jokainen meistä on tavalla tai toisella 

Suomella töissä.” 

 

Suomella töissä on Niinistön kampanjaslogan, joka toistuu hänen televisio- ja lehtimainoksissaan. 

Mainoksissa esitellään erilaisia ”suomalaisia ihmeitä”, eli suomalaisia työntekijöitä, joiden kautta 

rakentuu Niinistön mainostama yhteinen hyvä. Niinistön mukaan vain kansa, jossa mahdollisimman 

moni työikäinen tekee hyvillä mielin työtään voi huolehtia eläkeläisistään ja nuoristaan, jotka ovat 

vasta siirtymässä työelämään ja myös syrjäytyneistä sekä työkyvyttömistä. 

 

Lopetuksessaan Niinistö painottaa sitä, että presidentti ei ole puoluepoliittinen toimija, vaan koko 

kansan presidentti puoluekantaan ja asemaan katsomatta. Tässä on samalla tekstin pääargumentti 

(logos): 

 

”Ei ole oikeistolaista työtä. Ei ole vasemmistolaista työtä. On vain suomalaista työtä ja 

suomalaisia tekoja, joita haluan edistää.” 

 

Suomalaisia tekoja on toinen fraasi, joka toistuu Niinistön kampanjassa. Suomalainen teko on siis 

työpanos, jolla kustannetaan hyvinvointiyhteiskunnan palvelut. Niinistö vetoaa kuulijan tunteisiin 

(pathos) toteamalla, että Suomi on toisen maailmansodan jälkeisen ajan menestynein yhteiskunta, 

joka on rakennettu sisulla ja suomalaisella työllä. Eetos seuraa, kun Niinistö siirtää itsensä sivuun 

puoluekentästä ja toteaa haluavansa tukea kaikkea työtä. Työ on tärkeää, sillä sen kautta tehdään 

ihmeitä, menestytään ja pidetään vähäosaisista, lapsista ja vanhuksista huolta. Pääargumentti, logos, 

on että Niinistö haluaa edistää työntekoa. 

 

4.1.5.	  Gallup-‐kiemuraa	  	  
27.12.2012 

 

Presidenttipelin selvä ennakkosuosikki, Niinistö, suivaantui kun media ryhtyi spekuloimaan 

gallupeilla. Niinistön kannatuksen romahtaminen oli paljon otsikoissa presidentinvaalien aikana 

(http://www.taloussanomat.fi/politiikka/2012/01/19/yle-niiniston-kannatus-putosi-

rytisten/201221351/12, sivulla vierailtu 23.4.2012). Gallup-vertailulla annettiin kuva, että Niinistö, 

ennakkosuosikkiasemastaan huolimatta, olisi haastettavissa ainakin toisella kierroksella. Niinistö oli 

huolissaan gallupien vaikutuksista omaan kampanjaansa, sillä gallupeilla on todettu olevan 
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mielipiteitä ohjaava vaikutus. Niinistö ehdotti gallupien rajoittamista tasa-puolisuuden nimissä 

(http://www.iltasanomat.fi/presidentinvaalit/niinisto-rajoittaisi-gallupeja---pelottaako-suosion-

lasku/art-1288442832120.html, sivulla vierailtu 23.4.2012). 

 

”Mielipidetiedusteluilla ei presidenttiä tehdä, mutta voipa niillä yrittää vaikuttaa.” 

 

Niinistön mukaan gallupeissa oli otettu käyttöön kaksi erilaista tapaa julkaista tulos, mikä oli 

herättänyt väärinkäsityksiä. Toisessa kerrottiin vain kantansa ilmoittaneiden mielipide, jolloin 

ehdokkaat saivat yhteensä 100 prosenttia kannatusta. Tätä tapaa noudatettiin Niinistön mukaan 

2006 presidentinvaaleissa ja puoluekannatusmittauksissa. Toinen tapa oli sisällyttää ei osaa sanoa -

vastaukset sataan prosenttiin, jolloin ehdokkaiden kannatus näyttää pienemmältä. Näitä gallupeja 

oli vertailtu Niinistön mukaan toisiinsa, erilaisesta laskutavasta huolimatta ja tällä tavoin saatu 

huimia nousuja ja laskuja kannatuslukemiin. 

 

Tekstin logoksessa Niinistö myöntää, että molemmat laskutavat kertovat ehdokkaiden keskinäisen 

suhteen oikein, mutta ”sekavertailu” näyttää hänen mukaansa hämmentävän, ei ainoastaan yleisön, 

vaan muutaman vertailijankin. Niinistö ei halua kolhuja kampanjalleen ja puuttuu sen takia kahdella 

eri tavalla laskettujen gallupien keskinäisvertailuun. Hän myöntää kuitenkin, että ehdokkaiden 

keskinäiset suhteet ovat oikein, mikä taitaa olla se gallupeja seuraavien pääkiinnostuksen kohde. 

Tietysti median ”suosio laskussa” -otsikot luovat painetta tämän kaltaisen tekstin kirjoittamiseen, 

mutta Niinistön hyvin piilossa pidetty, väitetty äkkipikaisuus paistaa tästä – hänen viimeiseksi 

blogimerkinnäkseen jäävästä – kirjoituksesta hieman läpi. 

 

4.1.6.	  Yhteenvetoa	  Niinistön	  kirjoituksista	  	  
 

Niinistöllä on kyky valtiomiehen retoriikkaan. Hän käyttää taitavasti me-ilmaisua suostutellessaan 

lukijaa kantojensa taakse. Niinistön argumentit ovat hyvin perusteltuja ja hän tuo luotettavuuttaan 

esiin taustansa kautta. Hän osaa välttää poliittisen retoriikan sudenkuopat, kuten sortumisen 

liiallisiin lupauksiin, vastaamalla epämääräisesti liian kuumiin aiheisiin. Niinistö käyttää 

tehokkaasti metaforia. Esimerkkinä hänen EU:n hajoamisesta käyttämä sirpalemetafora, että on 

vaikea ymmärtää, että rikkomalla heikentyneen syntyisi vahvempia sirpaleita. Metaforien ja 

taitavien rinnastusten kautta Niinistö esittää monimutkaisia asioita kansantajuisesti ja 

ymmärrettävästi. Retoriikka on terävää, ja sen takana on tietämystä ja harkintaa: uskottavuuden 
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elementtejä puoltavien ja vastustavien kantojen takana. Niinistö kannustaa blogissaan 

arvokeskusteluun, mutta välttää ideologista kilvoittelua. Retorinen analyysi paljastaa jonkin verran 

konkreettisten vastausten peittelyä monimutkaisen retoriikan avulla. Niinistö häivyttää sopivasti 

puoluetaustaansa ja julistautuu koko kansan presidenttiehdokkaaksi, joka tukee kaikenlaista työtä. 

 

 

4.2.	  Pekka	  Haaviston	  blogikirjoitukset	  
 

Pekka Haavisto on toiminut aktiivisesti sosiaalisessa mediassa kampanjansa aikana. Hän on 

hyödyntänyt vaalityössään erilaisia sosiaalisen median kanavia ja blogikirjoituksia on ilmestynyt 

sekä hänen henkilökohtaisessa blogissaan (http://www.vihreat.fi/blog/443, sivulla vierailtu 

21.5.2012), tiedotusvälineissä ja varsinaisessa presidentinvaaliblogissa kampanjasivuilla. 

Kampanjasivulle ei Niinistön tavoin enää vaalien jälkeen ole pääsyä. 

 

4.2.1.	  Onnittelut	  Baltian	  pääministereille (http://haavisto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/88238-

onnittelut-baltian-paaministereille, sivulla vierailtu 21.5.2012) 

11.11.2011 

 

Näissä presidentinvaaleissa on nostettu jopa aiempaa enemmän esille presidentin roolia 

ulkopolitiikan toimijana. Sitä kautta myös ehdokkaiden ulkopolitiikan tuntemus ja kontaktit ovat 

nousseet vaalikamppailun aseiksi. Haavisto haluaa profiloitua arvostettuna ulkopolitiikan 

asiantuntijana ja neuvottelijana, kuuntelijana ja sillanrakentajana (http://haavisto2012.fi/kuka-

pekka-haavisto/, sivulla vierailtu 24.4.2012). Hänen ensimmäinen käsittelemäni blogikirjoitus 

käsittelee juuri Suomen ulkosuhteita – tosin ei niinkään presidentinvaaleja, vielä. 

 

”Kun kävin eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kanssa tänä syksynä Tallinnassa tapaamassa Viron 

presidenttiä Toomas Hendrik Ilvestä, hän oli huolissaan, miten Rail Baltica -hanke etenee.” 

 

 Vaikka Haavisto ei kirjoituksessaan otakaan kantaa Suomen presidenttipeliin, hän tuo tekstissään 

ilmi että hän tapaa nykyisessä tehtävässään presidenttejä, keskustelee hankkeista, jotka ovat 

yhteisesti merkittäviä ja on sitä kautta jo nyt vaikuttamassa niihin asioihin, joiden hoidossa myös 

Suomen tulevalla presidentillä on roolinsa.  
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Kirjoituksessa viitataan lähinnä Viron huolesta Riika-Moskova -yhteyden toteutumisesta, mutta 

Rail Baltica -hankkeella on merkitystä myös Suomelle lähivuosina. Se on yksi EU:n keskeisimpiä 

liikennehankkeita tulevaisuudessa ja näköpiirissä on myös mahdollisuus Helsinki-Tallinna 

tunnelista, joka mahdollistaisi suoran junayhteyden Helsingistä Berliiniin. Rail Baltican 

rakentaminen alkaa 2013 ja sen tulisi olla valmis vuoteen 2020 mennessä. Seuraavan Suomen 

presidentin virkakausi on 2012-2018, eli ne kriittiset vuodet, joina Suomen osa hankkeessa 

ratkaistaan. Haavisto rakentaa eetostaan kyvykkäänä ehdokkaana ja henkilönä ratkomaan asioita, 

joihin myös Suomen presidentillä tulee olemaan sanansa sanottavana lähivuosina.  

 

Logos on se, että olemalla aktiivinen hankkeen suhteen, Suomella on mahdollisuus suoraan 

junayhteyteen Berliiniin. Tekstin pääargumentissa tulee esille myös Haaviston puoluetausta 

vihreiden kansanedustajana. Junaliikenne on hyvin ekologinen tapa liikkua esimerkiksi lentämiseen 

verrattuna. Tämä rataosuus vähentäisi kenties merkittävästi lentoliikennettä välillä Helsinki-Berliini 

tulevaisuudessa. Haavistoa on moitittu vihreytensä häivyttämisestä vaalikampanjassaan 

(http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/professori-haaviston-kautta-voi-kanavoitua-

antijytky/2012/01/1479863, sivulla vierailtu 24.4.2012). Tässä kirjoituksessa vihreät aatteet 

kuitenkin loistavat rivien välistä. 

 

”Samalla kun yhteydet paranevat, liikenteen ympäristöhaittoja pienennetään. Eurooppa on 

palaamassa raiteille.” 

 

Tekstin paatos tulee lopetuksessa, mihin yleisön tunteiden nostattaminen sopii (Palonen 1996, 37-

38). Haaviston viesti on selvä. Hän haluaisi, että Suomi olisi aktiivisemmin mukana Rail Baltica –

hankkeessa, minkä kautta Suomella olisi mahdollisuudet saada paremmat raideyhteydet 

Eurooppaan, mikä olisi omiaan lisäämään ympäristöystävällisempää matkustamista. Hän on jo 

käynyt keskusteluja Viron presidentin kanssa tästä EU:n keskeisestä liikennehankkeesta, ja olisi 

myös presidenttinä edistämässä tämän hankkeen päämääriä. 

 

4.2.2.	  Ottawan	  miinasopimusta	  tarvitaan	  	  
(http://www.vihreat.fi/node/7165, sivulla vierailtu 24.5.2012)  

15.11.2011 

Kuten aikaisempi blogikirjoitus, myös tämä teksti alkaa viittauksella eduskunnan 

ulkoasiainvaliokunnan työhön. Ulkoasiainvaliokunta on käsitellyt jalkaväkimiinat kieltävää 
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Ottawan sopimusta, mihin Haaviston kanta käy ilmi jo otsikosta. Haavisto esittää heti aloituksen 

jälkeen argumentin: 

 

”Kannatan Suomen liittymistä Ottawan sopimukseen.” 

 

Tämä on selkeä kannanotto, jollaisia esimerkiksi Niinistö karttaa omassa retoriikassaan. 

Pääargumenttia, logosta, seuraavat perustelut, joissa hän pyrkii kumoamaan vasta-argumentit ja 

osoittamaan kantansa oikeuden sekä asemansa mielipiteen takana. Haavisto kertoo Ottawan 

sopimuksen syntyneen kansalaisjärjestöjen aloitteesta vuonna 1997.  

 

”Liikkeellä olivat aktiivit, jotka olivat saaneet tarpeekseen jalkaväkimiinojen hallitsemattoman 

käytön tuhoista siviiliväestölle kriisialueilla.” 

 

Haavisto kutsuu lukijan asettumaan näiden aktiivien saappaisiin. Nämä aktiivit siis tietävät, että 

jalkaväkimiinat aiheuttavat tuhoa siviiliväestölle kriisialueilla ja että niitä käytetään 

hallitsemattomasti. Miinojen käyttö hallitsemattomasti on melko vahva tapa suostutella lukijaa 

sanoman taakse. Myös sana ”tuho” lisää perustelun painokkuutta. Haavisto jatkaa: 

 

”Sopimukseen on liittynyt 157 maata. Suomi on ainoana EU:n jäsenvaltiona sopimuksen 

ulkopuolella.” 

 

Suomi on siis ainoa Euroopan jäsenvaltio, joka ei ole ratifioinut sopimusta. Tämä argumentti 

vahvistaa Haaviston kannan taakse asettumista.  

 

Seuraavassa kappaleessa Haavisto vahvistaa yleisölleen omaa asemaansa asian esiintuojana. Hän 

kertoo kuinka hän on tehnyt kansainvälistä työtä maailman kriisialueilla kahdeksan vuotta. Hänen 

havaintonsa on, että monissa näissä kohteissa jalkaväkimiinat ovat olleet todellinen ongelma. 

Esimerkiksi pakolaiset eivät ole voineet muuttaa koteihinsa miinaongelman vuoksi. Miinoja on 

käytetty vääriin tarkoituksiin maiden sisäisten kiistojen käydessä kuumana vaikkapa Balkanilla. 

Tässä hän käyttää muotoilua ”etninen vihanpito”, mikä on vahva sanapari. Tilanne on vaarallinen 

myös ammattimaisille miinanraivaajille, Haavisto toteaa. Tilanne uhkaa siis myös kriisialueiden 

ulkopuolista väestöä.  

Haavisto jatkaa todisteluosaa, missä hän korostaa omaa kantaansa tukevia aineksia. Haavisto 

kertoo, että sopimuksella on ollut myönteinen vaikutus. Vielä 1990-luvulla jalkaväkimiinat vaativat 
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vuosittain lähes 25 000 uhria vuosittain. Tämä uhriluku on pienentynyt neljään tuhanteen. Suomen 

pitäisi jatkossa valmistaa jalkaväkimiinansa itse mikäli haluaisi jatkaa niiden käyttöä, koska 

jalkaväkimiinojen markkinat ovat tyrehtyneet. 

 

Haavisto kirjoittaa, että Suomen oli tarkoitus liittyä Ottawan sopimukseen jo 2006, mutta 

eduskunnan vuonna 2004 hyväksymässä turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa 

liittyminen linjattiin tapahtuvaksi 2012. Eduskunta oli edellyttänyt, että puolustusvoimille hankitaan 

miinoja korvaavaa puolustuskykyä, kuten sittemmin tapahtuikin. Tässä kohtaa Haavisto jättää 

mainitsematta muutaman seikan, miksi jalkaväkimiinoista luopuminen on ollut niin kiistanalainen 

prosessi. Jalkaväkimiinoista luopumisen on sanottu heikentävän Suomen puolustuskykyä, mitä on 

perusteltu maan ainutlaatuisella geopoliittisella asemalla ja puolustusratkaisulla. Pitkien rajojen ja 

saariston puolustamisessa jalkaväkimiinoilla on ollut merkittävä rooli puolustustaistelussa. 

Korvaavat puolustusratkaisut on leimattu kalliiksi. Ottawan sopimusta on myös haukuttu siitä, että 

se ei ole kattava; muun muassa Venäjä, 38:n muun maan lisäksi, ei ole allekirjoittanut sopimusta. 

(http://www.rul.fi/uutiset/rul-ei-hyvaksy-jalkavakimiinojen-kieltoa/, sivulla vierailtu 25.4.2012) 

 

”Ottawan sopimuksen syntyhistoria on poikkeuksellinen. Se osoittaa, että myös 

kansalaismielipiteellä on vaikutusta kansainvälisessä politiikassa. Nyt on aika toimia kahdessa 

asiassa: suurvallat Venäjä, Kiina ja Yhdysvallat on saatava mukaan Ottawan sopimukseen. Ja 

humanitaarista miinanraivausta ja miinauhrien auttamista on jatkettava.” 

 

Kansalaisjärjestöissä mukana ollut Haavisto muistuttaa, että kansalaismielipiteellä on merkitystä 

kansainvälisen politiikan areenalla (http://haavisto2012.fi/kuka-pekka-haavisto/, sivulla vierailtu 

25.4.2012). Hän myöntää lopetuksessa, että Ottawan sopimuksessa on hänenkin mielestään yksi 

merkittävä lommo: suurvallat olisi saatava mukaan sopimukseen. Tekstin alun argumentointi 

sopimuksen puolesta, vetoamalla 157:ään sopimuksen ratifioineeseen maahan, kärsii hieman tästä 

”paljastuksesta”, joka käy ilmi vasta tekstin viimeisestä kappaleesta.  

 

Tämä blogimerkintä suostuttelee lukijaa ehdokkaan taakse, joka puolustaa kansalaisjärjestöjä, 

humanitaarisen avun antamista, kriisialueiden siviiliväestöjä ja eurooppalaista linjaa 

puolustuspolitiikassa. Haavisto ei ole käynyt armeijaa vaan on suorittanut siviilipalveluksen. 

Hänellä on joka tapauksessa vankka kokemus kriiseistä ja konflikteista YK:n palveluksessa 

tekemänsä työn kautta. (emt.) Tämä kokemus kasvattaa hänen eetostaan Suomen ulko- ja 

turvallisuuspoliittisissa teemoissa. 
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4.2.3.	  Kampanjatunnelmia (http://www.vihreat.fi/blogit/pekka-haavisto/kampanjatunnelmia, 

sivulla vierailtu 21.5.2012) 

6.1.2012 

 

Presidentinvaalikampanja on kovaa työtä ehdokkaille. Vaalikampanjoilla pyritään kattamaan koko 

maa, joten ehdokkaita viedään paikasta toiseen kovalla tahdilla. Haavisto ottaa blogissaan esille 

presidentinvaaliehdokkaan kiireisen arjen. Hän aloittaa blogikirjoituksen kertomalla, että 

joulupäivän iltana hänen kampanjaväkensä lähti yöjunalla Rovaniemelle. Kannattaa huomioida, että 

Haaviston vihreys pilkahtaa jälleen matkustusvalinnassa. Uuden vuoden ensimmäiset 

kampanjakahvit hän kävi juomassa Sinetän K-Market Pekkalan takahuoneessa matkalla 

Meltosjärvelle. Tämän jälkeen Haavisto luettelee nimeltä reilut kaksikymmentä paikannimeä 

ympäri Suomea, joissa hän on vieraillut viimeisen yhdeksän päivän aikana. Tällä Haavisto haluaa 

korostaa olevansa kiinnostunut kaikkien suomalaisten mielipiteistä – ja äänistä, totta kai.  

 

”Väliin mahtuivat myös YLE:n ruotsinkielinen ja suomenkielinen vaalitentti, väittely Soinin kanssa 

nelosella ja koko joukko haastatteluja – intensiivisimpiin niistä kuuluivat Hommafoorumin 

videohaastattelu ja Ilta-Sanomien vaalitentti.” 

 

Sovittelijaksi itseään tituleeraava Haavisto on pyrkinyt kampanjansa aikana rakentamaan siltaa 

myös vastakkaista näkökulmaa edustavien äänestäjien ja muiden toimijoiden suuntaan. 

Perussuomalaisten Timo Soini edustaa liberaalin Haaviston vastakohtaa, mutta Haavisto on 

pyrkinyt tuomaan esiin, että erilaisten mielipiteiden ei tarvitse olla törmäyskurssilla vaan asioista 

voidaan mielipide-eroista huolimatta keskustella rauhallisesti ja järkevästi. Hommaforum on 

maahanmuutto- ja vähemmistökriittiseksi leimautunut keskustelusivusto. Haaviston intressissä on 

näyttää lukijalle, että hän on valmis kuuntelemaan kaikkien mielipiteitä ja keskustelemaan 

rakentavasti.  

Haavisto jatkaa matkakertomustaan luettelemalla paikannimiä ja kertomalla kuinka kannatus on 

ollut kovaa ja vaalimateriaali, välillä tuolitkin tilaisuuksissa, ovat loppuneet kesken. Hän kertoo, 

kuinka hän oli saanut ennen joulua puhelun lapinlahtelaiselta pienviljelijältä. Hän muisti tämän 

kampanjakiertueellaan ja kävi viljelijän luona kylässä. Tällä esimerkillä Haavisto suostuttelee 

äänestäjiä hänen taakseen, sillä hän olisi koko kansan presidentti, joka muistaa, ei ainoastaan 

tavallisia ihmisiä, myös yksilöitä, joille myös liikenee aikaa kiireenkin keskellä. 
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Kampanjakiertue jatkuu tekstissä Huittisiin, mihin matka taittui Satakunnan liikenteen 

vakiovuorobussilla. Paluumatkan hän teki Onnibussin kolmen euron vuorolla Porista Tampereelle. 

 

”Presidenttiehdokas ei tarvitse omaa bussia, kunhan julkinen liikenne Suomessa säilyy. Tehdään 

sen eteen töitä.” 

 

Haavisto ottaa taas kantaa ympäristöystävällisen matkustamisen puolesta, jonka eteen hän on 

valmis tekemään töitä. Suomalainen julkinen liikenne on niin hyvällä tolalla, ettei 

presidenttiehdokaskaan tarvitse omaa bussia. Tämä on selvästi myös vasta-argumentti muita 

ehdokkaita kohtaan, joita ei yleisissä kulkuvälineissä ole juuri kampanjan aikana nähty. Esimerkiksi 

Niinistöä arvosteltiin kisan aikana siitä, että hän kulki parinsadan metrin matkat taksilla 

(http://www.voice.fi/uutiset/viihde/tiesitko-taman-eilisista-vaaleista-lue-14-mielenkiintoista-

faktaa/2/34335, sivulla vierailtu 25.4.2012). 

 

Kirjoituksen lopetuksessa Haavisto kiittää tukijoukkojaan ja kertoo liikutuksestaan YLE:n 

kannatusmittausten tultua julki. 

 

”[…] tuli pala kurkkuun ja silmät kostuivat. Niin moni ihminen on tehnyt kampanjan eteen töitä – 

ja nyt se työ palkitaan. Muistin tukikeikkaa Tavastialla, jossa Suomen muusikot antoivat 

panoksensa. Ajattelin kampanjaan mukaan lähtenyttä pienviljelijää Pajujärven kylällä. […] Jotkut 

sosiaalisessa mediassa, toiset liimaamalla vaalijulisteita pahveihin. Jotkut keittämällä vaalikahveja 

ja jakamalla esitteitä räntäsateessa torilla. Toiset antamalla kampanjan käyttöön oman 

ammattitaitonsa tai luovan osaamisensa. Kiitos teille kaikille. Olette tehneet uskomatonta työtä. 

Tämä kampanja viedään maaliin.” 

 

Haavisto näyttää tunteensa. Hän kertoo kuinka, hän on liikuttunut siitä, kuinka moni erilainen 

ihminen on antanut oman panoksensa hänen vaalityölleen. Hän viittaa luoviin ihmisiin ja 

taiteilijoihin, joiden keskuudessa hänen kannatuksensa on ollut vahvaa. Hän muistaa myös kaukana 

pääkaupunkiseudun liberaalipiireistä majailevan pienviljelijän. Hän antaa arvon niille teoille, joita 

ihmiset ovat hänen kampanjansa eteen tehneet sosiaalisessa mediassa, vaalikentillä ja kampanja- ja 

tukitilaisuuksissa.  

 

Haaviston hurmoshenkisessä kampanjassa on ollut virallisen kampanjan rinnalla epävirallinen 

kampanja. Virallisen kampanjan budjetti ei ole päätähuimaava, mutta onnistuneen kampanjoinnin 



	  

	   54	  

taustalla on esimerkiksi hyvin hyödynnetty sosiaalinen media, kuten Facebook ja Twitter, sekä 

erilaisten luovien ihmisten ja vapaaehtoisten panos, jotka ovat asettuneet Haaviston sanoman 

taakse.  (http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/pekka-haaviston-poikkeuksellinen-kampanja-

virallinen-ja-roisi, sivulla vierailtu 26.4.2012) 

 

4.2.4.	  Mitä	  ajattelette	  eläinsuojelusta?	  
http://haavisto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/93499-mita-ajattelen-elainsuojelusta, sivulla vierailtu 

24.5.2012) 

8.1.2012 

 

Haavisto ottaa tässä blogikirjoituksessaan kantaa eläintensuojeluun. Hän aloittaa tekstin ottamalla 

esille, että presidentinvaaleissa puhutaan paljon presidenttiehdokkaiden arvoista ja valinnoista, joita 

he tekevät arvojensa pohjalta. Haaviston kantaa eläintensuojeluun on tiedusteltu ja nyt hän aikoo 

antaa siihen vastauksen.  

 

Blogiteksti noudattaa retoriikan peruskaavaa, jonka avulla puran tekstin osiin ja analysoin nämä 

osiot. Kaavahan oli seuraavanlainen: 

 

1. johdatus 

2. pääväite/pääväitteet 

3. vastaväitteiden kumoaminen 

4. lopetus ja yhteenveto 

Kuten jo edellä mainitsin, Haavisto johdattaa lukijan tekstiin vihjaamalla, että hän aikoo kertoa 

arvoistaan ja valinnoistaan nimenomaan koskien eläintensuojelukysymystä. Johdannossa esiin 

tuleva ensimmäinen argumentti koskee tuotantoeläinten kohtelua. 

 

Haavisto kertoo olevansa iloinen EU:n laajuisesta häkkikanakiellosta. Hän linjaa, että 

tuotantoeläinten kohtelu vastoin eläinten omia tarpeita ja käyttäytymistä on hänen mielestään 

eettisesti tuomittavaa. 

 

”Olen jo pitkään ostanut kaupasta luomukananmunia.” 
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Samalla kun Haavisto esittää mielipiteitään hän ottaa käytännön esimerkkejä omasta elämästään: 

miksi hän on luotettava puhumaan tästä asiasta, millaisia arvoja hänellä on ja miten nämä arvot 

vaikuttavat hänen valintoihinsa. 

 

Toinen argumentti koskee turkistarhausta. Haavisto kertoo kannattavansa turkistarhauksen 

täyskieltoa koko EU-alueella, sillä turkiseläimen pitäminen häkissä ei ole hänen mielestään 

hyväksyttävää. 

 

”Kielto tulisi toteuttaa siten, että turkistarhaajien taloudelliset menetykset korvattaisiin, ja heitä 

tuettaisiin uusissa elinkeinoissa. Eläinsuojelussa pitäisi olla entistä enemmän kansainvälisiä 

normeja, jotta tuotanto ei siirtyisi sellaisiin maihin joissa eläinten olosuhteet ovat vielä 

huonommat.” 

 

Jos Haavistoa on syytetty kampanjansa aikana vihreytensä peittelystä, niin tässä blogikirjoituksessa 

hän ei peittele ideologiaansa. Täyskiellolla olisi melko isot seuraukset Suomessa, missä on vielä 

noin 1100 turkistarhaa (http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_83_2010_p.shtml, 

sivulla vierailtu 26.4.2012). Haaviston argumenttia voi pitää hieman populistisena ja ideologisena, 

sillä hän ei tarjoa käytännön ehdotusta siitä, miten noin 20 000 suomalaisen työntekijän 

taloudelliset menetykset korvattaisiin ja missä elinkeinoissa heitä voitaisiin tukea. Hän antaa 

kuitenkin selkeän vastauksen kysymykseen turkistarhauksesta. 

 

Kolmas argumentti koskee luomusikatiloja ja tehotuotantoa. 

 

”Käydessäni Loimaalla luomusikatilalla olin tyytyväinen sikatilan omistajan kertoessa, että 

nykyään luomutuotanto on eettisten arvojen lisäksi perinteistä tuotantoa kannattavampaa. Se oli 

hyvä uutinen, koska luomusikalassa sikoja ei pidetä ahtaissa karsinoissa.” 

 

Haaviston eetosta korostaa se, että hän on itse käynyt luomusikatilalla, missä sikoja ei pidetä 

ahtaissa karsinoissa. Sikatilan omistajan mukaan luomutuotanto on eettisyyden lisäksi 

kannattavampaa kuin perinteinen tuotanto. Tämä argumentti suostuttelee lukijaa vahvasti sanoman 

taakse, koska eläinten paremmat oltavat ja kannattavampi toiminta viestivät siitä, että kaikki 

voittavat. Olen myös itse käynyt luomutilalla kesällä 2011. Tilanpitäjän viesti oli silloin, että 

luomutuotanto ei ole halpaa. Itse asiassa 300 luomubroilerin teettämällä työmäärällä pitäisi 

tehotuotannossa satatuhatta broileria. Tämä näkyy suoraan kuluttajahinnoissa. Vaikka 
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luomutuotanto olisi kannattavaa yrittäjälle, se ei suosi kuluttajan kukkaroa. Tämän Haavisto jättää 

kertomatta. (Sastamalassa tonkii Suomen ensimmäinen luomubroileri, Aamulehti, 13.8.2011, A11) 

 

Tehotuotantodokumentit ovat järkyttäneet Haavistoa ja hänen mukaansa eläinten huono kohtelu 

johtuu siitä, että viljelijäperheen oma jaksaminen on loppunut.  

 

”Olen itse kasvissyöjä, joten lihatiskillä en tee valintoja lihan tuotantotapojen välillä, mutta monet 

ystäväni valitsevat aina luonnonmukaisesti tuotetun lihan. Se on hyvä valinta.” 

 

Haaviston eetos vihreänä eläinten suojelijana vankistuu, kun hän kertoo olevansa kasvissyöjä, joka 

ei tue lihatuotantoa ollenkaan. Se on hänen arvoihinsa perustuva valinta. Hyvä valinta on Haaviston 

mukaan myös luonnonmukaisesti tuotetun lihan valitseminen lihatiskillä. Niinistön tavoin 

Haavistokin viittaa tekstissään lukijalle kasvottomiksi jääviin ”ystäviinsä”, joiden 

kulutustottumuksien eettisyyttä Haavisto seuraa, koska hän kertoo monen hänen ystävistään 

valitsevat aina luonnonmukaisesti tuotetun lihan. Kasvottomien ystävien käyttäminen oman 

mielipiteen vahvistamiseen tuntuu olevan presidenttiehdokkaiden poliittisen retoriikan väline. 

 

Seuraavaksi Haavisto kertoo käyneensä Huittisissa yleisötilaisuudessa, missä häneltä kysyttiin mitä 

mieltä hän on sikatilojen salakuvaamisesta. Huittinen on sikojen kappalemäärässä mitattuna 

Suomen suurin sianlihantuottaja (http://fi.wikipedia.org/wiki/Huittinen, sivulla vierailtu 26.4.2012). 

Haaviston vastaus kuului, että kaikki pihapiirissä ja kotirauhan piirissä tapahtuva salakuvaaminen 

tai salakatselu on arveluttavaa. Perusteluiksi Haavisto totesi, että ylipäätään tuntemattomien 

ihmisten liikkuminen kodin piirissä ei ole toivottavaa. Salakuvaaminen on siis Haaviston mielestä 

arveluttavaa ja tunkeutuminen toisen kodin piiriin ei-toivottavaa. Näin hän siis kertoo sanoneensa 

Huittisissa. Heti seuraavassa lauseessa hän kuitenkin puolustaa salakuvaajia. 

 

”Kansalaisaktivismia en sinänsä tuomitse. On oikein kiinnittää huomiota vanhentuneisiin lakeihin 

tai epäterveellisiin käytäntöihin, mutta silloin on toimittava omalla nimellä ja omilla kasvoilla, 

myös seurauksista aina vastaten.” 

 

Haavisto siis sanoo, että salakuvaus ja toisen pihapiiriin tunkeutuminen on arveluttavaa ja ei-

toivottavaa. Kansalaisaktivismi, joka tässä yhteydessä ei voi tarkoittaa muuta kuin sikatilojen 

olosuhteiden kuvaamista, hän ei tuomitse, mutta se pitäisi tapahtua niin, että tekijöiden nimet ja 
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kasvot tulevat julki ja he vastaavat seurauksista. Neljäs argumentti ja samalla vastaväitteiden 

kumoamisosio kuuluu: 

 

”Sikatiloilla kuvatut dokumentit osoittavat, että jokin mättää pahasti suomalaisessa eläinsuojelussa 

ja viranomaisten kontrollissa. Jos kuvatunlainen eläintenpito on lainmukaista, silloin laki on liian 

lepsu ja sitä on muutettava.” 

 

Tämä kirjoitus on Haavistolta retorinen taidonnäyte. Huittisissa hän käy sanomassa sen, mitä 

huittislaiset haluavat kuulla. Blogissaan hän kirjoittaa, että ei tuomitse tekoja, ainoastaan niiden 

toteutustavan. Hän on järkyttynyt kuvamateriaalista ja vaatii muutoksia lainsäädäntöön. 

Vaaliblogien ja kampanjasivujen on väitetty olevan lähinnä omien kannattajien ja samalla tavalla 

ajattelevien ihmisten käytössä. Tämä kirjoitus osoittaa, että politiikan kenttätyö on suostuttelun 

peliä, missä kaikkia yritetään miellyttää, jotta äänisaalis vaalipäivänä olisi mahdollisimman suuri. 

Haaviston rohkea takinkääntö Huittisten sanomisiin tukee väitettä, että blogin lukijakunta koostuu 

pääasiassa samalla tavalla ajattelevista lukijoista. 

 

Neljänteen argumenttiin voidaan sisällyttää myös Haaviston mielipide, jonka mukaan tarvitsemme 

enemmän virallisia eläinsuojelutarkastajia, joilla olisi oikeus ja mahdollisuus tehdä 

yllätystarkastuksia tiloille. 

 

Lopetuksessa Haavisto toteaa, että suomalainen elintarviketuotanto pärjää tulevaisuudessa vain, jos 

siinä noudatetaan korkeita eettisiä periaatteita eläinten kohtelussa ja ympäristönsuojelussa. Haavisto 

kannattaa siis kuluttajan ja tuottajan kannalta eettisempää, mutta huomattavasti kalliimpaa 

luomutuotantoa. Tässä tekstissä paistaa väistämättä läpi kevyt elitismi sitä kansanryhmää kohtaan, 

joiden kulutusvalintoja ohjaa suurimmalta osin pieni ansiotaso. 

 

4.2.5.	  Haavisto	  vastaa	  Vanhasen	  vaalikoneeseen 

(http://www.facebook.com/note.php?note_id=274217532638472, sivulla vierailtu 21.5.2012) 

12.1.2012 

 

Entinen pääministeri ja keskustan puheenjohtaja Matti Vanhanen ei ollut tyytyväinen 

presidenttiehdokkaille esitettyihin vaalikonekysymyksiin. Vanhanen halusi saada ehdokkailta 

vastauksia nimenomaan presidentin tehtäväkenttään, ulkopolitiikkaan ja muihin presidentin jäljellä 

oleviin valtaoikeuksiin, liittyviin kysymyksiin. Vanhanen laati Suomen kuvalehteen oman 
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vaalikoneensa kysymyksillä, joihin hän haluaisi vastauksen ehdokkailta. 

(http://suomenkuvalehti.fi/blogit/eri-mielta/vaalikone-vanhasen-tapaan-16-kysymysta-

presidenttiehdokkaille, sivulla vierailtu 26.4.2012) Vaalikoneessaan Vanhanen esittää ehdokkaille 

16 kysymystä. Haavisto on halunnut vastata Vanhasen kysymyksiin ja tekee sen blogissaan. Käyn 

kysymykset ja vastaukset läpi yksi kerrallaan ja etsin niistä ethoksen, pathoksen ja logoksen. 

 

Kysymys 1: Suomi on toivottavasti kohta YK:n turvallisuusneuvoston jäsen ja vuorollaan sen 

puheenjohtaja. Kaksi suurvaltaa hyökkää Iranin väitettyjä ydinlaitoksia vastaan ja tuhoaa ne 

estääkseen maata valmistamasta ydinasetta. Suomelle ei puheenjohtaja-asemasta huolimatta 

etukäteen kerrottu yllätyshyökkäyksestä. Iskun jälkeen molemmat suurvallat pyytävät Suomelta 

ymmärtämystä ratkaisulleen ja kutsuisivat teidät mielellään vierailulle. Miten toimitte ja miten 

Suomi suhtautuisi turvaneuvostossa asiaan? 

 

”Sotilaallinen isku toisen valtion alueelle ilman YK:n turvallisuusneuvoston mandaattia rikkoo 

kansainvälistä oikeutta […]. Iranin kriisi tulee ratkaista neuvotteluteitse siten, että YK:n 

turvallisuusneuvosto […] jatkaa keskusteluja Iranin kanssa tarkkailijoiden päästämisestä Iranin 

ydinlaitoksille. Pidän tässä EU:n ja Venäjän yhteistyötä aivan avainkysymyksenä. Jos olisi 

tapahtunut kuvatunlainen isku, YK:n turvallisuusneuvosto pitäisi kutsua heti koolle asiaa 

käsittelemään. Jos Suomi olisi tuolloin turvallisuusneuvoston jäsen kannattaisin 

turvallisuusneuvoston nopeaa koollekutsumista. Mikäli iskun takana olisi kaksi suurvaltaa, olisi 

todennäköistä, että ne käyttäisivät tuolloin veto-oikeuttaan turvaneuvostossa, eikä päätöslauselmaa 

syntyisi. […]” 

 

Ethos: Haavisto kannattaa neuvotteluratkaisua ja skenaarion toteutuessa turvallisuusneuvoston 

koollekutsumista. 

Pathos: Suurvalloilla on mahdollisuus käyttää veto-oikeuttaan, jolloin on todennäköistä, ettei 

päätöslauselmaa synny. 

Logos: Isku rikkoo kansainvälistä oikeutta. 

 

 Kysymys 2: Teette vienninedistämismatkan Aasiaan ja matkan varrelle osuu luontevasti valtio, 

joka ei uskontoonsa perustellen hyväksy homoutta ja käyttää edelleen ruumiillisia rangaistuksia. 

Maassa on suomalaisyrityksille mielenkiintoinen investointimahdollisuus. Suomalaiset 

ihmisoikeusjärjestöt vetoavat, että ette johtaisi valtuuskuntaa kyseiseen maahan. Miten 

menettelette? 
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”Hyvin monissa maailman maissa on eri ryhmiä – eri uskontokuntia, naisia, seksuaalisia 

vähemmistöjä jne. – diskriminoivaa lainsäädäntöä. Myös näissä maissa on presidentin vierailtava, 

koska keskustelu, dialogi ja kommunikaatio ovat usein ainoa keino demokratian, ihmisoikeuksien, 

tasa-arvon ja hyvän hallinnon edistämiseksi. […] Matkustaisin maahan, antaisin 

kauppavaltuuskunnan tehdä omaa työtään, mutta maan valtiojohdon kanssa nostaisin esiin 

ihmisoikeuskysymykset ongelmana, joka myös vähentää suomalaisyritysten halukkuutta 

investointeihin. Mikäli maahan kohdistuvat YK:n tai EU:n päättämät sanktiot tai 

matkustusrajoitukset, en silloin tietenkään tasavallan presidenttinä sinne matkustaisi, ellei kysymys 

olisi jostain YK:n tai EU:n erillisestä neuvottelutehtävästä.” 

 

Ethos: Keskustelu, dialogi ja kommunikaatio ovat usein ainoa keino demokratian, ihmisoikeuksien, 

tasa-arvon ja hyvän hallinnon edistämiseksi. 

Pathos: Hyvin monissa maissa on diskriminoivaa lainsäädäntöä, mutta presidentin on vierailtava 

niissä. 

Logos: Matkustaisin maahan ja nostaisin esiin ihmisoikeuskysymykset maan valtiojohdon kanssa. 

 

Kysymys 3: Euroopassa asuva uiguurien ihmisoikeusaktivisti on tullut EU:n säännösten mukaisesti 

Suomeen ja perustanut tiedotustoimiston. Hän esiintyy julkisesti voimakkaasti Kiinan johtoa 

vastaan. Kiina esittää kysymyksen, joka on tulkittava kehotukseksi häätää henkilö Suomesta. Monet 

pelkäävät kiistan heijastuvan kauppasuhteisiimme. Mikä on kantanne? 

 

”Presidenttinä tukisin kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimintavapautta Suomessa. 

Meillä toimii Suomessa jo nyt […] ryhmiä, jotka ottavat kantaa maailman konfliktialueisiin ja 

kriisipesäkkeisiin […]. Tämä on täysin normaalia kansalaistoimintaa. En myöskään puuttuisi 

toimintaan toisinpäin: Jos Indonesiassa tai Brasiliassa toimii suomalaisten metsäyritysten 

toimintatapoja siellä vastustavia kansalaisryhmiä tai ympäristöaktivisteja, en paheksuisi näiden 

maiden hallituksille tai valtionpäämiehille asiaa. Kaikilla täytyy olla kansalaistoiminnan vapaus. 

Se vie yhteiskuntaa eteenpäin.” 

 

Ethos: En puuttuisi kansalaistoimintaan presidenttinä. 

Pathos: Suomessa toimii jo nyt erilaisia ryhmiä, jotka ottavat kantaa kriisialueiden tilanteisiin, mikä 

on täysin normaalia toimintaa. 

Logos: Kaikilla täytyy olla vapaus kansalaistoimintaan. 
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Kysymys 4: Suomen aluevesillä kaapataan matkustajalaiva, jossa on mukana 300 venäläistä turistia. 

Venäjä tarjoaa asevoimiensa virka-apua tilanteen selvittämiseen. Meillä poliisijohto katsoo, että 

kyseessä on poliisiasia ja poliisiylijohtaja ilmoittaa pitävänsä päätöksentekovallan itsellään. Mikä 

on toimintalinjanne pääministerin koolle kutsumassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan 

(UTVA) kriisikokouksessa? 

Vai kutsutteko itse kokouksen Mäntyniemeen? Kenellä on mielestänne toimivalta tehdä ratkaisut: 

poliisiylijohtajalla, hallituksella vai presidentillä? UTVA:n kokousta valmisteltaessa 

puolustusministeriön kansliapäällikkö ilmoittaa, että valmistelun ohjaus kriisijohtamisessa kuuluu 

kokonaismaanpuolustuksen määritelmän mukaisesti hänelle - ei pääministerille. Kumman puolelle 

asetutte? 

 

”Ensin soittaisin pääministerille ja varmistaisin, että UTVA on kutsuttu koolle ja presidentti 

osallistuu kokoukseen, koska kysymys on asiasta, joka liittyy myös Suomen ulkopolitiikkaan. Olisin 

yhteydessä Venäjän presidenttiin ja kiittäisin heidän tarjoamastaan virka-avusta todeten, että omat 

viranomaisemme ovat jo liikkeellä ja pystyvät tilanteen kaikin puolin hoitamaan. Asian käsittelyssä 

lähtisin siitä, että kysymyksessä on rikollinen toiminta Suomessa ja poliisiasia. Varmistaisin 

kuitenkin, että poliisijohto on asianmukaisesti yhteydessä puolustusvoimiin kaiken mahdollisen 

virka-avun saamiseksi, jos tilanne kriisiytyy […]. […] Tukisin pääministeriä tilanteen johtamisessa, 

ja antaisin hänelle presidenttinä kaiken tuen siinä, että Suomen viranomaisten yhteistoiminta on 

saumatonta. Ottaisin itse vastuun asian ulkopoliittisen puolen hoitamisesta. Mikäli pelastusapua 

esimerkiksi lisähelikopterien tai pelastusalusten muodossa tarvittaisiin, pitäisin huolen siitä, että 

myös Ruotsin ja muiden naapurimaiden pelastuspalvelut ovat tilanteessa toimintavalmiina.” 

 

Ethos: Ottaisin itse vastuun asian ulkopoliittisen puolen hoitamisesta, itse operaation johtamisesta 

vastaisi pääministeri, jota tukisin ja varmistaisin että Suomen viranomaisten yhteistoiminta on 

saumatonta. 

Pathos: Omat viranomaisemme pystyvät hoitamaan tilanteen, jossa on kysymys rikollisesta 

toiminnasta Suomessa. 

Logos: Presidentille kuuluu tällaisissa asioissa ulkopolitiikka, pääministerille operatiivinen 

johtaminen. 

 

Kysymys 5: Eräs toinen sotilaallisesti liittoutumaton maa ilmoittaa luottamuksellisesti, että he 

aikovat lähiaikoina hakea Naton jäsenyyttä. Mikä on toimintalinjanne? 
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”Kiittäisin ilmoituksesta ja erityisesti siitä, että asia kerrotaan Suomelle etukäteen. […] Sen jälkeen 

kutsuisin koolle ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan ja kävisin luottamuksellisen keskustelun 

pääministerin ja valiokunnan kanssa Suomen toimintalinjasta. […] päivänä jolloin toisen maan 

Nato-hakemus tulee julkisuuteen, Suomi ilmoittaisi, että se tekee itsenäisesti omat 

turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa […], eikä toisen maan tekemisillä ole suoraa vaikutusta Suomen 

kantoihin. Toisen maan tekemä jäsenyyshakemus Natoon varmasti käynnistäisi Suomessa 

kansalaiskeskustelua, kuten muutkin lähialueillamme tapahtuvat suuret ulko- ja 

turvallisuuspoliittiset muutokset. On tärkeää, että Suomi aina tekee itsenäisesti omat ratkaisunsa.” 

 

Ethos: Kiittäisin luottamuksesta ja kävisin luottamuksellisen keskustelun pääministerin ja 

valiokunnan kanssa Suomen toimintalinjasta. 

Pathos: Toisen maan tekemisillä ei ole vaikutusta Suomen kantoihin. 

Logos: On tärkeää, että Suomi tekee aina itsenäisesti omat ratkaisunsa turvallisuuspolitiikan 

suhteen. 

 

Kysymys 6: Venäjä ilmoittaa uuden presidenttinsä toimesta tiivistävänsä yhteistyötä Naton kanssa 

ja ilmoittaa olevansa valmis yhteisen neuvoston sijasta strategiseen kumppanuuteen ja toimiin 

yhteisten kriisivalmiuksien parantamiseksi. Mikä on toimintalinjanne? 

 

”Olemme jo nyt mukana Naton Partnership for Peace –toiminnassa, kuten myös Venäjä. Jos 

Venäjän ja Naton yhteistyö tiivistyy tällä foorumilla, Suomi voi luontevasti olla siinä mukana. 

Mikäli Naton ja Venäjän välille synnytetään uusia instituutioita, olisi tärkeää, että Suomi ja Ruotsi 

voisivat olla niissä mukana vähintään tarkkailijastatuksella. On tärkeää että tiedämme, millaista 

keskustelua esimerkiksi Itämeren turvallisuuskehitykseen liittyvissä asioissa käydään, eikä meidän 

ole hyvä olla pois sellaisista pöydistä.” 

 

Ethos: Esimerkiksi Itämeren turvallisuus on tärkeä asia Suomelle. 

Pathos: Suomi on jo nyt mukana Naton toiminnassa. 

Logos: Suomen on tärkeää olla mukana turvallisuuteen liittyvässä päätöksenteossa, ja Naton sekä 

Venäjän kanssa mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä. 
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Kysymys 7: Eurooppa-neuvoston pysyvä puheenjohtaja kutsuu neuvoston jäsenet - ei siis teitä - 

kokoukseen keskustelemaan yhdessä uuden valitun Venäjän presidentin kanssa. Mikä on 

toimintalinjanne? 

 

”Käyn keskustelun pääministerin kanssa tilanteesta. Hän edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa 

perustuslain 66 pykälän mukaisesti. Olisin tavannut Venäjän presidentin kahdenvälisesti jo 

aikaisemmin, ja kävisimme pääministerin kanssa lävitse ne asiat, jotka Venäjän ja Suomen sekä 

Venäjän ja EU:n suhteessa olisivat juuri nyt tärkeitä. Antaisin ajatuksia pääministerin 

puheenvuoron valmisteluun. Jos kysymyksessä olisi muu kuin Eurooppa-neuvoston virallinen 

kokous, esillä jokin Suomen kannalta erityistä painoarvoa vaativa kysymys ja pääministeri sitä 

pyytäisi, voisi valtioneuvosto poikkeuksellisesti päättää, että tasavallan presidentti osallistuu 

pääministerin sijaan kokoukseen. Tähän perustuslain 66 pykälä myös antaa mahdollisuuden.” 

 

Ethos: Olisin valmis lähtemään kokoukseen presidenttinä, jos pääministeri sitä pyytäisi. Tapaisin 

Venäjän presidentin kahden kesken asian tiimoilta. Vähintään antaisin ajatuksia pääministerin 

puheenvuoron valmisteluun. 

Pathos: Pääministeri edustaa Suomea tässä asiassa. 

Logos: Presidenttinä vaikuttaisin Suomen kantaan asiassa ja lähtisin tarvittaessa itse viemään 

Suomen viestin Eurooppa-neuvostoon. 

 

Kysymys 8: Hallitus on ohjelmassaan antanut lupauksen kansalaisille ja luottoluokittajille, että 

valtion velkasuhde käännetään laskuun tämän vaalikauden kuluessa. Kevään kehysriihessä käy ilmi, 

että hallitus ei kykene uskottaviin ratkaisuihin budjettiaukon kattamiseksi. 

Oletteko valmis keskustelemaan pääministerin kanssa ratkaisusta, jossa hän käyttäisi uhkaa uusien 

vaalien järjestämisestä päätösten ajamiseen läpi ja te puolestaan ilmoittaisitte, että teette asiasta 

lähipäivien kuluessa ratkaisun nähtyänne, pystyykö hallitus noudattamaan ohjelmassaan 

antamaansa sitoumusta? 

 

”Presidentin ei pidä puuttua sisäpolitiikan kysymyksiin. Antaisin tukeni pääministerille ja 

hallitukselle heidän tehdessään vaikeita ratkaisuja, mutta viime kädessä eduskunta päättää, 

nauttivatko pääministeri ja hallitus eduskunnan tukea. Jos ei saada muodostettua eduskunnan tukea 

nauttivaa hallitusta, ovat uudet vaalit väistämättömät.” 

 

Ethos: Antaisin tukeni pääministerille ja hallitukselle. 
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Pathos: Pääministerin ja hallituksen tulee nauttia eduskunnan luottamusta tai uudet vaalit ovat 

väistämättömät. 

Logos: Presidentin ei tule puuttua sisäpolitiikkaan. 

 

Kysymys 9: Käy ilmi, että Pohjoismaissa on säästötarpeiden takia ilmennyt kasvavaa valmiutta 

ilmatilakuvayhteistyön lisäksi siirtyä yhteiseen ilmatilan valvontaan ja sitä kautta voimien 

yhdistämiseen ilmatilan puolustamisessa. Käy ilmi, että Natolla ei ole mitään tällaista yhteistyötä 

vastaan. 

Yhteistyö kytkeytyy luontevasti nykyisen hävittäjäkalustomme vanhenemista seuraavaan 

päätöksentekoon uusista hävittäjistä ja niiden määrästä. Samalla käy ilmi, että säästösyistä Nato-

maat olisivat halukkaita siirtämään osan Baltian ilmavalvonnasta Suomelle ja Ruotsille. Mikä on 

toimintalinjanne? 

 

”Yhteistyö kytkeytyy luontevasti nykyisen hävittäjäkalustomme vanhenemista seuraavaan 

päätöksentekoon uusista hävittäjistä ja niiden määrästä. […] Olen valmis kehittämään Suomen ja 

Ruotsin puolustusyhteistyötä mm. Ilmatilan valvonnan ja merivalvonnan osalta. Mielestäni voidaan 

tutkia myös niitä pohjoismaisen yhteistyön mahdollisuuksia, joita mm. Stoltenberg-raportti 

taannoin nosti esiin. Natolla on Baltiaa varten oma puolustussuunnitelmansa, ja jättäisin sen Naton 

ja Naton jäsenmaiden asiaksi. Viron kanssa jatkaisin edelleen aktiivista kahdenvälistä yhteistyötä, 

johon voi kuulua mm. tietojenvaihtoa, yhteisen koulutuksen järjestämistä jne.”  

 

Ethos: Olen valmis kehittämään Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä sekä yhteistyötä Viron 

kanssa. 

Pathos: Natolla on Baltiaa varten oma puolustussuunnitelma, joka on Naton ja sen jäsenmaiden 

asia. 

Logos: Suomen tulee tukea pohjoismaista yhteistyötä, mutta olla sekaantumatta Naton ja sen 

jäsenmaiden asioihin. 

 

Kysymys 10: Turvaneuvostokaudellamme kriisi Israelin ja Palestiinan välillä kärjistyy jälleen 

väkivallaksi. Yksi ministereistämme ottaa yksipuolisen Israelin tuomitsevan kannan, josta unohtuu 

pois maininta Israelin oikeudesta puolustautua. Toinen ministeri reagoi tähän syyttämällä 

puoluekokouksessaan palestiinalaisia yksipuolisesti provokaatiosta. Kukaan ei tunnu tietävän 

Suomen linjaa. Miten menettelette? 
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”Pidän presidentillisen puheen, joka kirkastaa Suomen linjan Lähi-idässä. Tuemme itsenäistä 

palestiinalaisvaltiota, mutta samalla Israelin turvallisuus on taattava, emmekä hyväksy mitään 

Israeliin kohdistuvaa uhkaa. Suomi tuomitsee jyrkästi mm. Gazan alueelta Israelin puolelle tehtävät 

raketti-iskut, jotka ovat olleet omiaan viivyttämään koko alueen rauhanprosessia. Samoin 

israelilaisten sotilaiden kidnappaukset. Israelilta vaatisimme vetäytymistä rajan väärälle puolelle 

tehdyistä setlementeistä sekä palestiinalaisvankien vapauttamista. Tarvittaessa alueelle pitäisi 

saada kansainvälinen, YK:n johtama rauhanturvaoperaatio turvaamaan Israelin ja uuden 

palestiinalaisvaltion välisen rajan rauhallisuus.”  

 

Ethos: Pidän presidentillisen puheen, joka kirkastaa Suomen linjan Lähi-idässä. 

Pathos: Suomi tuomitsee jyrkästi sekä Israelin alueelle tehdyt raketti-iskut että Israelin voimatoimet 

palestiinalaisia kohtaan. 

Logos: Tuemme itsenäistä palestiinalaisvaltiota ja emme hyväksy mitään Israeliin kohdistuvaa 

uhkaa. Tarvittaessa alueelle pitäisi saada YK:n rauhaturvaoperaatio. 

 

Kysymys 11: Korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi on ehdolla liberaali ja konservatiivi. 

Kumman nimitätte? 

 

”Nimitän henkilön joka on pätevämpi tehtävään kokemuksensa perusteella. Pitäisin myös huolta 

naisten ja miesten tasa-arvosta kaikkia nimityksiä tehdessäni.” 

 

Ethos: Pidän huolta tasa-arvosta nimityksissä. 

Pathos: Nimitän henkilön joka on kokemuksensa perusteella sopivampi tehtävään. 

Logos: Tehtävän vaatima kokemus ja sukupuolten tasa-arvo ovat avain asemassa nimityksiä 

tehdessäni. 

 

Kysymys 12: Jos paljastuu, että Yhdysvallat on käyttänyt aluettamme luvatta vankikuljetuksiinsa ja 

rikkonut Suomen lakia, miten menettelette? 

 

”Mikäli Suomen läpi on ollut laitonta kauttakulkua, ja siihen olisivat syyllisiä jonkin toisen maan 

viranomaiset, Suomi tekisi nootin ja vaatisi asianomaiselta maalta selvitystä tapahtuneesta. Tämä 

koskisi mitä tahansa laitonta Suomen kautta tapahtunutta kauttakulkua.” 

 

Ethos: Suomi tekisi nootin. 
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Pathos: Mikä tahansa laiton, Suomen kautta tapahtunut kauttakulku vaatii selvityksen. 

Logos: Suomen läpi tapahtuva mikä tahansa laiton kauttakulku on nootin paikka ja vaatii selityksen 

siihen syyllistyvältä maalta. 

 

Kysymys 13: Jos paljastuu, että Venäjän ilmavoimien koneet ovat uudelleen ryhtyneet 

loukkaamaan ilmatilaamme Suomenlahdella, miten menettelette? 

 

”Suomen tulee vaatia kaikista rajaloukkauksista ja ilmatilan loukkauksista asianmukainen selvitys. 

Suomen on tärkeää näyttää, että seuraamme myös ilmatilaloukkauksia ja meiltä löytyvät omat 

koneemme kentältä osoittamaan loukkaajille, että hänet on huomattu ja rekisteröity.” 

 

Ethos: Meiltä löytyvät omat koneemme. 

Pathos: Suomen on tärkeää näyttää ilmatilan loukkaajille, että heidät on huomattu. 

Logos: Suomen tulee vaatia selvitys kaikista rajaloukkauksista ja ilmatilan loukkauksista. 

 

Kysymys 14: On tehty päätös kutsua hallitusten välinen konferenssi koolle neuvottelemaan EU:n 

perussopimukseen muutos, jolla tehdään mahdolliseksi päättää jäsenmaiden kokoaman pysyvän 

kriisirahaston rahoista enemmistöpäätöksellä, jotta mikään yksittäinen jäsenmaa ei voi estää 

päätöksentekoa. 

Ranskasta, Romaniasta ja Latviasta neuvotteluvaltuuskuntiin osallistuvat presidentti, pääministeri ja 

ulkoministeri. Suomesta valtuuskunta on ollut perinteisesti pääministeri ja ulkoministeri. Esitättekö, 

että teidän tulisi nyt presidenttinä osallistua neuvotteluun ”valtiosopimuksesta” ja jos niin, 

johtaisitteko valtuuskuntaa vai olisitteko pääministerin avustaja? 

”EU:n perussopimusten muutokset ovat valtioiden välisiä sopimuksia ja siten osa 

ulkopolitiikkaamme. Presidentin on myös näitä asioita seurattava. Pitäisin jatkuvaa yhteyttä 

asiassa pääministeriin ja valtioneuvostoon, mutta en itse toimisi neuvotteluvaltuuskunnan 

johtajana, vaan jättäisin tehtävän pääministerille ja ulkoministerille […]. Käyttäisin kuitenkin 

presidentin vaikutusvaltaa tarvittaessa esimerkiksi tapaamalla kahdenvälisesti kollegojani 

Ranskasta, Romaniasta ja Latviasta, ja keskustelemalla sopimusuudistukseen liittyvistä asioista 

[…]. Koordinoisin tämän hyvin pääministerin ja ulkoministerin kanssa, koska Suomella voi olla 

vain yksi ulkopolitiikka.” 

 

Ethos: Käyttäisin presidentin vaikutusvaltaa tapaamalla tarvittaessa kahdenvälisesti kollegojani. 

Pathos: Suomella voi olla vain yksi ulkopolitiikka. 
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Logos: En toimisi neuvotteluvaltuuskunnan johtajana, koska se olisi pääministerin ja ulkoministerin 

tehtävä. 

 

Kysymys 15: Pitäisikö Mäntyniemeen rakentaa suomalaisuutta edustava rantasauna ja kenellä 

katsoisitte olevan velvollisuus tehdä tätä koskeva esitys? 

 

”Käsittääkseni Mäntyniemessä on jo sisäsauna, ja presidentin kesäasunnolla Kultarannassa 

rantasauna. Tyytyisin näihin. Verorahoilla on näinä päivinä parempaakin käyttöä, ja presidenttinä 

haluaisin näyttää esimerkkiä asioiden tärkeysjärjestyksestä. Jos ulkomaiset vieraat kaipaisivat 

ulkosaunaa pirauttaisin pääministerille Kesärantaan, onko hänellä ehkä jo sauna valmiiksi 

lämpimänä.” 

 

Ethos: Presidenttinä haluaisin näyttää esimerkkiä asioiden tärkeysjärjestyksestä. 

Pathos: Verorahoilla on näinä päivinä parempaakin käyttöä. 

Logos: Mäntyniemessä on jo sisäsauna ja Kultarannassa rantasauna. Tyytyisin näihin. 

 

Kysymys 16: Mikä on ohjeenne, pitääkö valmistella Palestiinan valtion tunnustaminen itsenäiseksi 

ilman rauhaa Israelin kanssa? 

 

”Antaisin neuvotteluohjeen, jonka mukaan Suomen on yhteistyössä pohjoismaiden ja EU:n kanssa 

valmisteltava Palestiinan tunnustamista, ja mielestäni EU:n pitäisi kaikin tavoin tässä pyrkiä 

yhteiseen ratkaisuun. Neuvotteluohjeeni kuuluisi, että osana Palestiinan itsenäisyyttä Israelin 

turvallisuus on taattava, tarvittaessa kansainvälisen YK-operaation turvin.” 

 

Ethos: Mielestäni EU:n pitäisi kaikin tavoin tässä pyrkiä yhteiseen ratkaisuun. 

Pathos: Osana Palestiinan itsenäisyyttä Israelin turvallisuus on taattava. 

Logos: Antaisin neuvotteluohjeen, jonka mukaan Suomen on valmisteltava Palestiinan 

tunnustamista yhteistyössä EU:n ja pohjoismaiden kanssa. 

 

4.2.6.	  Voiko	  Ruotsista	  oppia	  mitään?	  
(http://haavisto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/94018-voiko-ruotsista-oppia-mitaan, sivulla vierailtu 

24.5.2012) 

13.1.2012 
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Kun ajat ovat vaikeat, ratkaisuja tilanteisiin haetaan monesti ulkomaisista malleista, jotka ovat 

toimineet paremmin. Vaaliretoriikassa ehdokkaat rakentavat omaa eetostaan vetoamalla 

auktoriteetteihin ja tutkimuksiin, jotta oma sanoma olisi yleisön näkökulmasta helpommin 

vastaanotettava. Suomalaisessa politiikassa toimintamalleja vertaillaan monesti länsinaapurin 

Ruotsin kanssa. Haavisto ottaa tässä blogikirjoituksessaan tarkasteluun Elinkeinoelämän 

valtuuskunnan kesällä 2011 julkaiseman raportin nimeltä ”Heja, Sverige! Mitä Suomi voisi oppia 

Ruotsilta politiikassa ja taloudessa (ja urheilussa)?”. 

 

Haavisto on sitä mieltä, että Suomen talouspolitiikassa on menty metsään. Hän vankistaa omaa 

kantaansa vetoamalla EK:n raporttiin, jonka mukaan Ruotsin talous näyttää saaneen Suomea 

paremman startin taantuman jälkeen.  

 

”Suomi ja Ruotsi ovat molemmat pohjoismaisia hyvinvointivaltioita, joiden menestys perustuu 

vientiin. Ruotsissa veroaste on korkeampi, mutta siellä ei velkaannuta. Elinkeinorakenne ja vienti 

ovat monipuolisempia, julkinen sektori suurempi ja henkilöstötoimitukset julkisissa palveluissa 

korkeammat.” 

 

Haavisto herättää lukijan mielenkiinnon toteamalla, että vaikka Suomi on Ruotsin lailla 

pohjoismainen hyvinvointi yhteiskunta, Ruotsissa menee silti paremmin. Tähän ovat syynä 

talouspoliittiset ratkaisut, joiden kautta Suomenkin pahin ongelma, velkaantuminen, on saatu 

pidettyä kurissa. Pathos herättää lukijassa tunnetilan, joka auttaa hyväksymään sanoman: Suomella 

todella olisi oppimista Ruotsista. Onhan heidän samankaltaisiin palikoihin perustuva taloutensa 

paremmassa kunnossa. 

 

Haavisto kertoo, että Ruotsissa on keskitytty työn tarjonnan lisäämiseen ja siihen, että työnteon 

tulee olla aina tekijälleen kannattavaa. Ikääntynyttä työvoimaa arvostetaan  ja osa-aikatyötä 

suositaan. Kun Suomessa taloudellinen liikkumavara käytettiin verokevennyksiin, Ruotsi elvytti 

voimakkaasti lisäämällä julkisia investointeja ja tukemalla kuntien taloutta.  Juuri 

työvoimapolitiikkaan ja työttömien tukityöllistämiseen satsaavat toimet ovat johtaneet Ruotsissa 

siihen, että työttömyysaste on Suomea alhaisempi, Haavisto kirjoittaa.  

 

Työnteko ja sen kannattavuus ovat olleet suuria aiheita näissä presidentinvaaleissa. Työn verotus on 

ollut yksi asia, joka on tehnyt eroa kahden toiselle kierrokselle yltäneen ehdokkaan, Haaviston ja 
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Niinistön, välille. Haavisto on kertonut olevansa valmis kiristämään tuloverotusta, mitä Niinistö 

pyrkisi välttämään viimeiseen asti. Tulonveron kiristystä Haavisto perustelee tuloerojen kasvun 

negatiivisilla vaikutuksilla. 

(http://www.hs.fi/politiikka/N%C3%A4iss%C3%A4+asioissa+ehdokkaiden+n%C3%A4kemykset+

eroavat+/a1305554296530, sivulla vierailtu 4.5.2012) 

 

”Kun Suomen työllisyysastetta vertaa Ruotsiin, meiltä puuttuu työelämästä noin 150 000 ihmistä. 

Ero selittyy kokonaan sillä, että Ruotsissa osatyökykyisten työllisyysaste on paljon parempi kuin 

meillä […]. […]150 000 maksajaa enemmän ja 150 000 tulonsiirroilla elävää vähemmän. Mitään 

leikkauslistoja ei tarvita, jos tämä ero saadaan korjatuksi.” 

 

Haavisto toteaa, että Suomessa työelämä kärjistyy kahteen vaihtoehtoon: joko sataprosenttinen 

mukanaolo tai työelämän ulkopuolella olo. Haaviston mielestä ratkaisu piilee mahdollisuudessa 

ansiotulojen ja tulonsiirtojen yhdistämiseen silloin kun pelkillä ansiotuloilla ei elä. Palvelujen 

leikkaaminen johtaa Haaviston mukaan ennen pitkää epätasa-arvon ja pahoinvoinnin 

lisääntymiseen. 

 

”Ennen kuin kaivetaan esille uusia leikkauslistoja, kannattaisikin käydä kunnon keskustelu siitä, 

voisiko aktiivisella työllisyyspolitiikalla Suomessakin välttää epätoivottuja julkisten palveluiden 

leikkauksia.” 

 

Haaviston eetos, eli luotettavuus asian esittäjänä, nojaa EK:n raporttiin. Haavisto on profiloitunut 

keskustelijana ja hän haluaisikin käydä keskustelun eri osapuolten kanssa siitä, voitaisiinko 

leikkaukset välttää aktiivisella työllistämispolitiikalla. Kirjoituksen logos on, että Suomessa osa-

aikatyö on tehty kannattamattomaksi ja näin on menetetty 150 000 käsiparia roikkumaan 

tulonsiirroilla. Lääkkeeksi ongelmaan ollaan ajamassa palvelujen leikkauksia, mikä vain pahentaisi 

epätasa-arvoa ja pahoinvointia. Rivien välistä voi lukea, että Haaviston mukaan meidän tulisi ottaa 

mallia Ruotsin talouspolitiikasta, mikä on vastaus myös otsikon kysymykseen. 

 

4.2.7.	  Vastavuoroisuus	  maakaupoissa	  
(http://haavisto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/94560-vastavuoroisuuteen-maakaupoissa, sivulla 

vierailtu 24.5.2012) 

18.1.2012 
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Haavisto kertoo, kuinka tasavallan presidentti Tarja Halonen otti Moskovassa esille Venäjän 

vuonna 2001 säädetyn maalain, jonka mukaan suomalaiset eivät voi omistaa maata noin 200 

kilometrin suuruiselta rajavyöhykkeeltä.  

 

”Tarja Halonen otti nyt asian esille oikeaan aikaan ja oikealla tavalla Moskovassa. Tavoitteena 

maakaupoissa on oltava vastavuoroisuus – suomalaisilla tulee olla sama mahdollisuus hankkia 

maata Venäjältä kuin venäläisillä Suomesta.” 

 

Tekstin paatoksellisessa osuudessa suomalaisille vaaditaan samoja oikeuksia kuin venäläisille 

maakaupoissa. Tätä osiota seuraa eetos, missä Haavisto kiittelee presidentti Halosen aloitteellisuutta 

Moskovan vierailulla ja antaa ymmärtää, että näin hänkin olisi toiminut presidenttinä.  

 

”Maanostokysymyksissä tulisi Venäjän kanssa löytää neuvotteluratkaisu. Suomen tulee […] ajaa 

viisumivapausjärjestelyä Venäjän ja Schengen-alueen kesken. Sekin helpottaisi arkista 

yhteydenpitoa ja taloudellista yhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä.” 

 

Haaviston logos noudattelee valittua policya, missä ehdokas on halunnut alusta pitäen näyttäytyä 

sovittelevana neuvottelijana. Haaviston linja pitää, eli hän hakisi tähänkin kysymykseen 

neuvotteluratkaisua, joka edellyttäisi myönnytyksiä molemmilta. 

 

4.2.8.	  Uhkaava	  Iranin	  kriisi	  
(http://haavisto.puheenvuoro.uusisuomi.fi/94606-uhkaava-iranin-kriisi, sivulla vierailtu 24.5.2012) 

18.1.2012 

 

Haavisto aloittaa bloginsa nostamalla esiin yhden seuraavan presidentin suurimmista haasteista, eli 

Suomen YK:n turvallisuusneuvoston jäsenyyden vuosina 2013-2014.  Haavisto toivoo muiden 

jäsenmaiden tukea Suomelle tässä tavoitteessa.  

 

”Sen puolesta käydään nyt kovaa kampanjaa.” 

 

Haavisto on työskennellyt YK:n erityistarkkailijana ja tehnyt järjestön riveissä merkittävää työtä. 

Suomen pääseminen turvallisuusneuvoston jäseneksi hänen presidenttikaudellaan olisi eittämättä 
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kruunu hänen uralleen ulkopolitiikassa ja rauhantyössä. Tämä kuultaa läpi hänen retoriikassaan, 

jossa viitataan – ei ainoastaan kampanjaan presidenttiydestä vaan myös – kampanjaan jäsenyydestä 

YK:n turvallisuusneuvostossa. 

 

Haavisto ottaa esille asioita, jotka ovat todennäköisesti turvallisuusneuvoston asialistalla tuolloin. 

Hän mainitsee varmoina teemoina Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan tilanteet. Melko varmana Pohjois-

Korean, Etelä-Kiinan meren ja Meksikon huumesodan. Lisäksi hän huomioi, että saattaa ilmaantua 

odottamattomia konflikteja ja kriisejä, kuten Arabikadun murros, joissa YK:n väliintuloa tarvitaan. 

Hän siis rakentaa eetostaan tietopohjallaan maailman tilanteesta. Tämän jälkeen Haavisto menee 

otsikossa esille ottamaansa Iranin kriisiin. 

 

”Jotkut arvioivat, että Iranilta menisi noin vuosi ydinaseen valmistamiseen. Ydinasetta kantavia 

raketteja on jo kokeiltu.” 

 

Vaaliretoriikalle ominaiseen tapaan Haavisto hakee taas heijastuspintaa kasvottomista arvioijista. 

Hän ei itse arvioi Iranin ydinaseuhkaa, mutta toteaa, että jotkut sitä ovat arvioineet ja esittäneet 

tällaisen arvion. Haavisto näyttäytyy tekstissään melko amerikkalais- ja israelilaismyönteisenä, kun 

hän argumentoi Iranin uhkasta. Yhdysvaltain sotilastiedustelun vuonna 2010 kongressille laatiman 

raportin mukaan Iranin puolustusbudjetti on pieni alueen muihin valtioihin verrattuna ja Iranin 

sotilaallista strategiaa kuvaillaan puolustukselliseksi. USA:n puolustusministerin esityksessä 

Iranilla todetaan olevan ”mitätön kyky voimankäyttöön rajojensa ulkopuolella”. Näiden 

kummankin raportin mukaan Iranin uhka ei ole todellinen.  New York Timesin mukaan kaikki 

Yhdysvaltojen kuusitoista tiedustelupalvelua olivat helmikuussa ilmestyneen jutun mukaan 

yksimielisiä, ettei Iranilla ole tällä hetkellä aktiivista ydinohjelmaa.  Israelin pääministeri Banjamin 

Netanjahu piti holokaustin kansainvälisenä muistopäivänä 24.1.2012 puheen, missä hän sanoi: 

”Teemme usealla tasolla työtä syventääksemme ja laajentaaksemme kansainvälistä rintamaa Irania 

vastaan, niin paljon kuin mahdollista.” (http://suomenkuvalehti.fi/blogit/eri-mielta/onko-iranin-

uhka-todellinen?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter, sivulla vierailtu 4.5.2012) 

 

Haavisto puolueellisuus on tässä kirjoituksessa selvästi luettavissa tekstistä. Hän on asiassa 

Yhdysvaltojen ja Israelin saneleman näkökulman takana. Vaikka hän muistuttaa, että hyökkäys 

Iraniin olisi kriisi, jonka seurausvaikutuksia olisi vaikea kuvitella.  
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”Israel kykenisi iskemään, mutta se ei kykenisi vastaamaan seurauksista – alueellisesta kriisistä, 

joka vetäisi myös Yhdysvallat sotilastoimiin alueella. […] Öljyn hinta pomppaisi pilviin, kun Iran 

kostaisi miinoittamalla Hormuzin salmen, jonka kautta kulkee jopa viidennes maailman öljystä.” 

 

Haavisto tarjoaa ratkaisuksi jälleen neuvotteluratkaisua. Policy pitää siis tässäkin tekstissä.  

 

”Iran on pidettävä neuvottelupöydässä, ja sen on hyväksyttävä kansainväliset tarkkailijat 

ydinlaitoksilleen. […] Mitä Suomi voisi tehdä? Suomi voisi olla osaltaan auttamassa 

neuvotteluyhteyden ylläpitämistä. Keskusteluyhteyden säilyttäminen kriisiytyvässä tilanteessa on 

rauhanpolitiikkaa, jossa Suomi voi ottaa aktiivisen roolin.” 

 

Haaviston eetos perustuu hänen tietämykseensä maailman politiikasta, mistä olisi hänen mukaansa 

hyötyä Suomelle, jos Suomi pääsee YK:n turvallisuusneuvoston jäseneksi. Yleisön tunnetilan 

Haavisto luo maalaamalla uhkakuvaa Iranista, jolla on ”joidenkin” arvioiden mukaan mahdollisuus 

valmistaa ydinase ja käyttää sitä. Logos on vanhaa tuttua Haavistoa, eli neuvottelua, neuvottelua ja 

neuvottelua. Osapuolet on pidettävä neuvotteluissa mukana ja Suomen on oltava aktiivisia 

keskusteluyhteyksien säilymisen puolestapuhujina. 

 

4.2.9.	  Yhteenvetoa	  Haaviston	  kirjoituksista	  
 

Haavisto tuo esiin kansainvälisen kokemuksensa. Hän myös vahvistaa ehdokasprofiiliaan 

kertomalla, että on jo nykyisissä tehtävissään vaikuttamassa asioihin, joissa presidentillä olisi rooli 

tulevaisuudessa. Haavisto ei peittele vihreyttään. Hän tekee selkeitä kannanottoja, kuten Ottawan 

sopimuksen kohdalla sen puolesta. Haavisto argumentoi vakuuttavasti ja esittää faktoihin nojaavia 

perusteluita. Tosin hän rakentaa kirjoituksia siten, että omia kantoja ei-tukevat asiat löytyvät vasta 

kirjoitusten loppupuolelta. Haavisto nimeää paikkakuntia ja ihmisiä, jotta välittyisi kuva että hän on 

kiinnostunut koko Suomen ja kaikkien suomalaisten asioista. Retoriikassa on sovitteleva sävy. 

Aristoteleen mukaan on olemassa kolme syytä, miksi retoriikkaa hyödyntävät ihmiset ovat 

vakuuttavia: järki, hyve ja hyvä tahto. Nämä syyt välittyvät Haaviston kirjoituksista. Haavisto 

näyttää avoimesti tunteensa, arvonsa ja ideologiansa. Retorisella analyysilla pystyy Kenneth Burken 

mukaan paljastamaan retorisia motiiveja siellä, missä sitä ei välttämättä tunnisteta. Sikatiloja 

koskevassa kirjoituksessa Haavisto suostuttelee eri kuuntelijakuntaa eri näkökulmilla. Tätä kautta 

hän saa Francis Baconin taktiikkaa mukaillen eri kuuntelijoiden huomion asiassa, jonka he olisivat 
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muuten saattaneet sivuuttaa. Haaviston avointa linjaa kuvastaa vastaaminen Matti Vanhasen 

vaalikoneeseen. Haavisto on vahvasti mielipiteidensä takana mielipiteitä jakavissakin asioissa. 

Retoriikka on perusteltua ja rehellistä. 

 

4.3.	  Paavo	  Väyrysen	  blogikirjoitukset	  
 

Otan analyysissani tarkastelun alle myös kaksi, kärkikaksikkoa haastaneen ehdokkaan ja vaalin 

yllättäjän, Paavo Väyrysen blogitekstiä. Paavo Väyrynen lähti kampanjassaan haastamaan etenkin 

Sauli Niinistöä, jonka hän tiesi kisan ennakkosuosikiksi. Väyrysen blogiretoriikassa on hyviä 

esimerkkejä oman eetoksen rakentamisesta ja muiden näkökantojen haastamisesta. Varsinkin 

muiden näkökantojen kumoaminen oli näkymätöntä Niinistön ja Haaviston blogeissa. 

 

4.3.1.	  Niinistö	  yrittää	  johtaa	  harhaan	  
(http://www.vayrynen.com/blogi-1/niinisto-yrittaa-johtaa-harhaan, sivulla vierailtu 24.5.2012) 

31.10.2011 

 

Väyrysen blogissa on ärhäkkää haastamista muita ehdokkaita kohtaan. Hän vetoaa tekstissään 

erityisesti siihen, mitä muut ehdokkaat ovat sanoneet ja millaisia retorisia keinoja he käyttävät 

oman ”todellisen” agendansa verhoamiseen ja hänen lyömiseensä. Väyrynen puolustaa itseään ja 

vastaa retoriseen haasteeseen. Väyrysen blogikirjoitus noudattelee retoriikan peruskaavaa: 

 

1. johdatus 

2. pääväite/pääväitteet 

3. vastaväitteiden kumoaminen 

4. lopetus ja yhteenveto 

Johdatuksessa Väyrynen kertoo, että Helsingin kirjamessujen yhteydessä käytiin 

presidenttiehdokkaiden paneelikeskustelu. Väyrysen mukaan tästä keskustelusta julkisuuteen tulleet 

”välähdykset” antoivat melko hyvän kuvan esillä olleista asioista. Ensin Väyrynen kertaa, kuinka 

Paavo Lipponen syytti häntä yleisen syyttäjän roolin omaksumisesta. 

 

”Vastasin, etten ole syyttäjä, mutta muut ehdokkaat saavat varautua siihen, että he joutuvat 

vastuuseen sanoistaan ja teoistaan.” 
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Väyrynen on kokenut poliitikko ja hän muistaa, mitä kukakin poliitikko on ollut päättämässä ja 

millaiset vastuut heillä on. Edellinen lainaus kertoo Väyrysen aikovan pistää muut ehdokkaat 

vastuuseen sanoistaan ja teoistaan, mutta irtisanoutuu syyttäjän leimasta. Väyrysen eetos on siis 

puolustuksellinen ja faktoihin perustuva – ei syyttävä. 

 

”Sauli Niinistö kiemurtelee Nato-kantojensa vuoksi. Hän kiistää ajavansa Suomea ”noin vain” 

Natoon. Hän vaatii kansanäänestystä.” 

 

Väyrysen retoriikka antaa Niinistöstä kuvan käärmemäisenä miehenä, mitä tulee hänen Nato-

kantaansa. Verbi kiemurrella antaa lukijalle kuvan, että Niinistöllä on tässä asiassa mielessään 

jotain sellaista, mitä hän haluaa peitellä tai ei halua lausua ääneen. Niinistöhän sanoi omassa 

puheessaan (22.10.2011), että hän on esittää, että edistäisimme eurooppalaista puolustusyhteistyötä 

niin pitkälle kuin mahdollista, ja että päätepisteenä voisi olla myös Nato, mutta siihen ei ole menoa 

ilman kansanäänestystä. Väyrynen tulee pääväitteeseensä, jonka mukaan Niinistö on hyökännyt 

häntä vastaan retorisin asein. 

 

”Eilisessä paneelissa Niinistö kävi hyökkäykseen. Hän syytti minua siitä, että olin hyväksynyt 

edellisen hallituksen turvallisuuspoliittisen selonteon kannanoton, jonka mukaan Suomella on 

jatkossakin vahvat perusteet harkita Nato-jäsenyyttä.” 

  

Väyrynen haluaa antaa lukijalle kuvan, että häntä vastaan on hyökätty ja häntä on syytetty. Nyt hän 

aikoo puolustautua. Niinistön mukaan Väyrynen on itse toiminut Nato-myönteisesti edellisen 

hallituksen aikaan. 

 

”Selonteko oli kompromissi. Siihen löi leimansa kokoomusministereiden keskeinen asema 

valmisteluissa. Niinistön lukema virke tuli mukaan Kokoomuksen vaatimuksesta, mutta sekin on 

tulkinnanvarainen.” 

 

Väyrynen lähtee kumoamaan Niinistön vastaväitettä. Väyrynen pyrkii osoittamaan, että hän on 

tehnyt asiassa kompromissin myöntymällä kokoomuslaisten vaatimaan, tulkinnanvaraiseen 

kannanottoon. 

 

”Niinistö luki sen sanaa ”vahvat” painottaen, minä luen sen korostaen sanoja ”jatkossakin” ja 

”harkita”.” 



	  

	   74	  

 

Väyrynen haastaa Niinistön lausuman viittaamalla painotuseroihin kannanotossa. Lauseesta todella 

tulee erilainen vaikutelma, kun painottaa eri sanoja. Niinistö on varmasti tehnyt tämän 

”hyökkäyksen” harkiten ja painotuserot huomioon ottaen. Retorinen testi osoittaa, että eri 

painotukset todella antavat erilaisen kuvan: 

 

Suomella on jatkossakin VAHVAT perusteet harkita Nato-jäsenyyttä. 

 

Suomella on JATKOSSAKIN vahvat perusteet HARKITA Nato-jäsenyyttä. 

 

Lopetuksessaan Väyrynen kertoo, mikä hänen oikea kantansa Nato-jäsenyyteen on. Väyrysen 

mukaan Suomeen ei kohdistu sotilaallista uhkaa ja Nato-jäsenyys ei sovi nykyiseen tilanteeseen. 

Samalla hän toteaa Niinistön vääristelevän omaa kantaansa ja peittelevän sitä retorisen 

kaunopuheen alle.  

 

”Asian ydin on siinä, että Niinistö pyrkii viemään Suomen Natoon muuttamalla EU:n sotilasliitoksi 

ja Naton eurooppalaiseksi pilariksi. […] Niinistön lupauksella kansanäänestyksestä ei ole 

merkitystä, jos Natoon mennään hivuttamalla ja EU:n kautta. Niinistön kannanottoja punnittaessa 

on muistettava, että hänen puolueensa Kokoomus ajaa Nato-jäsenyyttä. Jos Niinistö valitaan 

presidentiksi, meillä olisi hallituksessa Nato-jäsenyyttä kannattava värisuora […].” 

 

Mitä Väyrynen sanoo, on että Niinistö pyrkii viemään Suomen Natoon, vaikka hän pukee sen 

retoriikassaan muotoon ”eurooppalaisen puolustusyhteistyön vieminen niin pitkälle kuin 

mahdollista”. Väyrynen antaa myös ymmärtää, että Niinistö petkuttaa lukijaa retoriikallaan, mitä 

tulee mahdolliseen kansanäänestykseen Nato-jäsenyydestä. Väyrysen mukaan Nato-jäsenyyteen on 

mahdollista hivuttautua EU:n kautta. Väyrynen tekee selväksi, että Niinistön kantoja tulee punnita 

ja muistaa, että Niinistö tulee kokoomuksesta, joka on Väyrysen mukaan Nato-jäsenyyttä 

kannattava puolue. Hän myös muistuttaa siitä, että Niinistön valinta presidentiksi olisi askel 

lähemmäs puolustusliittoa. Väyrynen on selvästi tehnyt oman retorisen analyysinsa Niinistön 

kampanjasta. 
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4.3.2.	  Lipposen	  ja	  Niinistön	  mieskohtainen	  vastuu	  
(http://www.vayrynen.com/blogi-1/lipposen-ja-niiniston-mieskohtainen-vastuu, sivulla vierailtu 

24.5.2012) 

5.11.2011 

 

Toinen esimerkki Väyrysen siitä, kuinka Väyrynen haastaa vastaehdokkaitaan retorisesti on 

blogikirjoitus, jossa Väyrynen syyttää Paavo Lipposta ja Sauli Niinistöä siitä, että Suomi on 

ylipäätään mukana velkaisessa eurossa. Paavo Väyrynen oli itse euroon menemistä vastaan ja 

kirjoituksessaan hän peräänkuuluttaa Lipposen ja Niinistön mieskohtaista vastuuta tilanteessa, 

johon he ovat Suomen saattaneet. 

 

”Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö ovat mieskohtaisesti vastuussa siitä, että Suomi on ainoana 

Pohjoismaana mukana euroalueessa. Heidän mieskohtainen vastuunsa ulottuu myös siihen, että 

euroalueesta tuli liian laaja ja että Kreikkakin hyväksyttiin sen jäseneksi.” 

 

Väyrynen on tietoinen, että euroalueen velkakriisi on keskeinen kysymys presidentinvaaleissa. 

Julkisuudessa on spekuloitu paljon sitä, olisiko Suomi pärjännyt paremmin euroalueen ulkopuolella. 

Tähän kysymykseen ei ole oikeaa vastausta, joten vastaehdokkaiden syyllistäminen heikosta 

nykytilanteesta on haastavan ehdokkaan helppo strategia. Väyrynen käyttää sanaa vastuu, joka on 

politiikkojen retoriikassa yleinen termi. Poliitikot ovat aina vastuussa äänestäjilleen, kun he tekevät 

päätöksiä äänestäjien nimissä. Väyrysen mukaan Niinistö ja Lipponen ovat vastuussa siitä, että 

Suomi on ainoana Pohjoismaana eurossa ja heidän vastuunsa ulottuu myös siihen, että euroalueen 

heikoin lenkki Kreikka on mukana rahaliitossa. 

 

”Pääministeri Lipponen ja valtiovarainministeri Niinistö halusivat […] Suomen siirtyvän euroon 

ensimmäisten maiden joukossa.” 

 

Väyrynen olisi itse jättäytynyt euroalueen ulkopuolelle ja antanut Saksan, Ranska ja BENELUX-

maiden muodostaa niin sanotun ”optimaalisen valuutta-alueen”. Väyrynen lisää, että euroalueen 

velkakriisi johtuu perimmältään siitä, että se on liian laaja ja mukana on taloudeltaan liian erilaisia 

maita.  

 

”Lipposen ja Niinistön mieskohtainen vastuu korostuu sen vuoksi, että Suomen siirtymisestä euroon 

päätettiin ilman kansanäänestystä ja vain tiedonantomenettelyä käyttäen. […] Sauli Niinistö on 
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joutunut parissa haastattelussa vastaamaan päätöksentekoa koskeviin kysymyksiin. Yhdessä 

haastattelussa hän puolustautui sanomalla, että […] yleinen tulkinta oli se, että euroon 

siirtymisestä äänestettiin jo EU-kansanäänestyksen yhteydessä. Toisessa haastattelussa hän on 

myöntänyt, että kansanäänestys olisi ollut hyvä järjestää.” 

 

Väyrynen perustelee Lipposen ja Niinistön vastuuta sillä, että herrat veivät Suomen euroon ilman 

kansanäänestystä. Väyrynen ottaa eritoten Niinistö hampaisiinsa ja toteaa Niinistön joutuneen ensin 

”puolustautumaan” ja tämän jälkeen ”myöntämään”. Puolustautuminen viittaa siihen, että on tehnyt 

teon joka ei miellytä kaikkia. Myöntäminen taas viittaa virheen tekoon. Virheet yleensä 

myönnetään, kuten Väyrynen tässä viittaa Niinistön tehneen. Kun Väyrynen on todennut, että 

Niinistö on ensin puolustautunut ja sitten myöntänyt virheen, hän vie päättelyään pidemmälle. 

 

”Niinistön väite ei pidä paikkaansa. Jopa eduskunnan puhemiehenä toiminut Riitta Uosukainen 

totesi, ettei ainakaan hän ymmärtänyt kansanäänestyksen koskeneen myös markasta luopumista.” 

 

Väyrynen leimaa Niinistön valehtelijaksi, mikä on poliitikolle pahin mahdollinen syyte. Poliitikon 

tärkein voimavara on kansalaisten luottamus. Väyrynen kumoaa Niinistön vastaväitteen ja tukee 

omaa eetostaan ottamalla Riitta Uosukaisen lausunnon tukemaan argumenttiaan.  

 

Toiseen Niinistön vastaukseen Väyrynen toteaa, että se ”jää puolitiehen”. Väyrysen mukaan jos 

kansanäänestys olisi järjestetty, Suomi olisi yhdessä Ruotsin ja Tanskan kanssa jäänyt euroalueen 

ulkopuolelle. Näin olisi Väyrysen mukaan käynyt myös siinä tapauksessa, jos eduskunta olisi 

käsitellyt asian lakiehdotuksen pohjalta ja perustuslain säätämisen järjestyksessä. 

 

”Lipponen ja Niinistö ovat mieskohtaisessa vastuussa myös Kreikan liittymisestä euroalueeseen. 

Eduskunnassa Kreikan jäsenyyttä ei ole asiakirjojen mukaan lainkaan käsitelty. Niinistö hyväksyi 

Kreikan jäsenyyden 5.6.2000 Luxemburgissa järjestetyssä EU:n valtiovarainministereiden 

kokouksessa ja Lipponen Feirassa 19. – 20.6.2000 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa. […] 

Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy on julkisuudessa myöntänyt, että Kreikan hyväksyminen oli 

virhe. Olisikohan Lipposen ja Niinistön aika myöntää oma virheensä?” 

 

Mieskohtainen vastuu Lipposen ja Niinistön osalta koskee Väyrysen mukaan myös Kreikan 

liittymistä euroalueeseen.  Niinistö itse kertoo avajaisblogissaan, että hän haluaisi palata 

”alkuperäiseen rahaliittoon”, missä vallitsee no bail out –periaate ja terästetty vakaussopimus 
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(22.10.2011).  Samassa kirjoituksessa Niinistö sanoo, että olemme nyt täysin erilaisessa eurossa 

kuin mistä alun perin sovittiin. Kaikki vakauden periaatteet on hänen mukaansa työnnetty syrjään. 

Väyrysen mukaan juuri Niinistö hyväksyi Suomen nimissä Kreikan euroalueeseen. Kreikka 

hyväksyttiin euroon 2001, vaikka se ei täyttänyt rahaliittoon liittymisen ehtoja (LÄHDE). Nyt 

euromaat maksavat tästä asiasta kovaa hintaa, kun Kreikkaa yritetään pelastaa mittavalla 

pelastusohjelmalla. Väyrysen mukaan Kreikan eurojäsenyyttä ei käsitelty eduskunnassa vaan 

Niinistö ja Lipponen hyväksyivät maan mukaan omin päin. Väyrynen sanoo, että Lipposen ja 

Niinistön tulisi myöntää tämä ”virhe”. Hän siis leimaa kaksi vastaehdokastaan poliitikoiksi, jotka 

toimivat oman päänsä mukaan ja ovat tehneet merkittäviä virheitä. 

4.3.3.	  Yhteenvetoa	  Väyrysen	  kirjoituksista	  
 

Paavo Väyrynen haastaa muita ehdokkaita taitavasti muun muassa retorisen analyysin keinoin. Hän 

kieltää syyttävänsä ketään, ainoastaan puolustautuvansa, mikä on retorisesti järkevä valinta. 

Perelmanin mukaan he, jotka luottavat ihmisen tekevän koko ajan järkeviä valintoja ja punnitsevan 

harkiten erilaisia ratkaisuja, tässä tapauksessa vaaliretoriikassaan, sekä haluavat muodostaa selkeän 

käsityksen tässä prosessissa käytettävistä älyllisistä välineistä, eivät voi sivuuttaa retorista 

analyysia. Väyrynen puuttuu esimerkiksi Niinistön kiemurteluun Nato-kannassaan, ja samalla 

kertoo selkeästi oman kantansa asiaan. Euroopan velkakriisi tarjoaa Väyryselle tavan syyttää 

Niinistöä ja Lipposta heidän ratkaisuistaan. Väyrynen ei säästele vastustajiaan omissa 

pyrkimyksissään. Haasteet hän perustelee historiallisilla faktoilla. Väyrysellä on uskottavuutta 

haastajana, mutta ratkaisuissa ongelmiin uskottavuus kärsii. Jatkuva haastaminen tuo Väyrysen 

retoriikkaan aggressiivisen sävyn. 



	  

	   78	  

 

5.	  Tutkimustulokset	  
	  

Kolmen parhaiten näissä vaaleissa pärjänneen ehdokkaan vaaliblogit tarjosivat kolme erilaista 

suostuttelun ja vakuuttelun tyyliä sekä valta-aseman rakentamisen keinoa, jotka toimivat 

blogosfäärissä vuoden 2012 Suomen presidentinvaaleissa.  

 

Presidentiksi valitun Niinistön blogi hyödynsi olemassa olevien tietojen ja taitojen käyttämistä 

vahvojen perustelujen kautta. Siinä hyödynnettiin poliittisia ja yhteiskunnallisia suhteita 

vierasblogin muodossa. Blogisivu oli rakennettu näyttäväksi kokonaisuudeksi, jossa hyödynnettiin 

myös liikkuvaa kuvaa. Niinistö toi hyvin esiin laajan kokemuksensa niin politiikassa kuin laki- ja 

pankkimaailmassakin, ja hän toi kirjoituksissaan ilmi laajat kansalliset ja kansainväliset 

verkostonsa. Hän puolusti omia ratkaisujaan kokeneena poliitikkona. Retoriikkansa kautta hän 

rakensi ratkaisukeskeistä kuvaa, jonka perusteella ratkaisut nykyisiin yhteiskunnallisiin ja 

globaaleihin haasteisiin näyttäytyivät yksinkertaisina ja järkevinä toteuttaa. Vähemmän suotuisiin 

kysymyksiin hän vastasi keinoin, joista Wiberg ja Koura (1996) kirjoittavat esimerkkeinä, miten 

poliitikot yleisimmin luistavat täsmällisistä vastauksista. Näitä keinoja olivat: 

 

1. Kieltäydytään kokonaan vastaamasta  

2. Vastataan vain osittain 

3. Vastataan irrelevantilla tavalla 

4. Vastataan harhaanjohtavalla tavalla 

5. Vastataan tavalla, jota vastaanottajat eivät tajua 

6. Toistetaan esitetty reaktio tavalla, jota ei alunperinkään hyväksytty 

7. Vastataan monimielisellä tavalla 

(Wiberg ja Koura 1996, 205) 

 

Niinistön kampanja alkoi vahvoilla linjauksilla, jotka pitivät loppuun saakka. Kampanjan alussa 

määriteltyjä teesejä nostettiin kampanjan aikana erillisinä kirjoituksina. Niinistö käytti napakoita ja 

tarttuvia iskulauseita kuten Suomalaisia tekoja. Hän käytti myös paikoin runollista tyyliä, mikä 

antoi hänen blogilleen persoonallisen sävyn. Yksi blogin ominaispiirteistä on se, että blogi on 
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tyyliltään persoonallinen ja tunnistettava (Alasilta 2009, 37). Niinistön persoonallisesta 

kirjoitustyylistä käy esimerkkinä seuraava katkelma hänen kampanjapuheestaan: 

 

”Tässä talossa soi hiljaa hymni – ainakin minulle tulee se mieleen aina tänne tullessa, tuolla ala-

aulassa jo, sellainen tunne, ikään kuin seinät hyräilisivät. Varmaan tekin olette sen aistineet. Niin, 

ja Suomen asialla mekin nyt täällä olemme.” 

 

Kenneth Burken mukaan metaforat, eli tietyn asian ymmärtäminen toisen asian kautta, ovat yksi 

avain eli perustrooppi retorisen ajattelun ja retoriikan ymmärtämiseen (Palonen ja Summa 1998, 52-

55). Niinistö hyödynsi blogissaan metaforia nimittäessään päätöksentekijöitä päiväperhosiksi: 

 

”Tuntuu ikään kuin vakaa suunta olisi kateissa. Taidamme olla sellaisia päiväperhosia. 

Presidenttiä tarvitaan katsomaan kauemmaksi.” 

 

Ja EU-maista hän käytti sirpalemetaforaa seuraavasti: 

 

”[…] sitä johtopäätöstä, että rikkomalla heikentyneen syntyisi vahvempia sirpaleita, on vaikea 

ymmärtää.” 

 

Niinistö pyrki blogissaan puhumaan kaikkien suomalaisten puolesta ja samalla häivyttämään omaa 

puoluetaustaansa ja kokoomusideologiaa. 

 

Haavisto korosti omassa blogissaan kansainvälistä kokemustaan. Hänen retoriikkansa oli rehellistä. 

Hän toi avoimesti ilmi ideologiansa, mielipiteensä ja teki kannanottoja. Haavisto korosti 

kampanjaväkensä yhteisöllisyyttä, jolla korvattiin taloudellisia resursseja. Sosiaalisessa mediassa 

vaalien aikana syntynyt Haavisto-ilmiö yhdisti Herkmanin (2011) mainitsemia yleisödemokratiaa ja 

konvergenssikulttuuria. Haaviston kampanja hyödynsi uusia viestintävälineitä, suurten ikäluokkien 

hallitseman yleisödemokratian strategista viestintää ja konvergenssikulttuurin avoimuutta, yhdessä 

tekemistä sekä asioiden jakamista. Kampanja oli yhdistelmä edustuksellisen demokratian 

järjestelmäpolitiikkaa ja konvergenssikulttuurin kansalaistoimintaa, joita Herkman piti vaikeina 

yhdistää, mutta missä Haavisto mielestäni onnistui. (Herkman 2011, 157-158) Haavisto mainitsi 

blogissaan nimeltä henkilöitä ja paikannimiä. Suomelle tärkeitä asioita hän esitteli faktat tuntien, 

omat mielipiteensä esiin tuoden mutta sovittelevaan sävyyn. Hän puhutteli erilaisia ihmisryhmiä 

heidän näkökulmansa huomioon ottaen. Haaviston alusta asti avoin linja säilyi kampanjan loppuun 



	  

	   80	  

asti. Hän myös reagoi blogissaan uutisiin ja median vaalikirjoitteluun muun muassa vastaamalla 

Matti Vanhasen Suomen Kuvalehdessä esittämään vaalikoneeseen. Haaviston blogissa noudatettiin 

Aristoteleen hyveitä retoriikan vakuuttavuuden luomisessa, jotka ovat: järki, hyve ja hyvä tahto 

(Aristoteles 1997, 60).  

 

Väyrynen haastoi muita ehdokkaita aggressiivisesti. Hän käytti hyväkseen retorista analyysia 

vastaehdokkaiden puheisiin ja kirjoituksiin puuttuessaan. Tällä tavoin hän onnistui paljastamaan 

joidenkin asioiden välttelyä ja retorista verhoamista. Hän nimitti retorisia hyökkäyksiään 

puolustukseksi. Hän löysi vastaehdokkaiden heikot kohdat ja tarjosi omia vaihtoehtoja 

kynnyskysymyksiin. Aristoteleen mukaan retorisen esityksen vakuuttavuuden voi kyseenalaistaa, 

jos esittäjä ei pysty ilmaisemaan asiaansa siten, että yleisö muodostaa siitä oikean käsityksen 

(Aristoteles 1997, 60). Väyrynen korosti kokemustaan ja johtajuuttaan, kirjoitti itsevarmasti ja 

uskoi loppuun asti voittoonsa.  

 

Vuoden 2012 Suomen presidentinvaaleissa ehdokkaat käyttivät Internetiä omien näkökulmiensa 

esiin tuomiseen ilman journalistista kontrollia. Media seurasi blogeja tarkasti ja nosti niistä aiheita 

mediasisällöikseen. Anu Kantolan (2011) sanoin aatteiden palo on Suomessakin vaihtunut hiotuksi 

poliittisten ideoiden ja ohjelmien markkinoinniksi (Kantola 2011, 89). Presidentinvaalit ovat 

henkilövaali, mihin henkilökohtainen blogi istuu kampanjatyökaluksi. Kuten Herkman (2011) 

toteaa, politiikka on medioitunut ja henkilöitynyt, mikä lisää blogien painoarvoa. Yksikään 

merkittävä poliitikko ei jätä hyödyntämättä sosiaalisen median mahdollisuuksia. Blogien käyttö 

vaalikampanjoinnissa on yleistynyt Suomessa vasta 2010-luvulla. Sosiaalinen media mullistaa 

poliittista markkinointia, kampanjointia ja ryhmäviestintää sekä lisää etenkin nuorten kiinnostusta 

politiikkaan. Blogit toimivat poliittisen tiedon lähteinä, poliittisen keskustelun foorumeina ja 

poliittisen toiminnan areenoina. (Herkman 2011, 154-155) 

 

Aristoteleen kolme retoriikan vaikutuskeinoa, ethos, pathos ja logos, toimivat tutkimusmetodina 

yhdistettynä retoriikan tutkimisen klassiseen kaavaan. Kaikkien kolmen vaikutuskeinon löytäminen 

jokaisesta tutkitusta tekstiosiosta oli haastavaa, mutta perinpohjaisen analyysin avulla se onnistui. 

Tekstin rakenteen pilkkominen tutkimusmetodina käyttämääni kaavaa hyödyntäen auttoi motiivien 

ja sitä kautta vakuuttelun ja suostuttelun keinojen löytämisessä. (Kaakkuri-Knuutila 1998, 276) 

	  

Vaikka blogien merkitys näissä presidentinvaaleissa jäikin television varjoon, joka oli edelleen 

kampanjoinnin tärkein väline, blogeista nousi monia otsikoita ja keskustelunavauksia julkisuuteen 
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ja niiden käyttö oli ehdokkaiden keskuudessa aktiivista ja monipuolista. Voidaan todeta, että 

nykyvaaleissa ehdokkaan henkilökohtainen vaaliblogi on enemmän sääntö kuin poikkeus. Paavo 

Lipponen oli ainoa ehdokas, joka ei kampanjoinut henkilökohtaisesti blogosfäärissä. Lipposen 

vaalitulos jäi pettymykseksi, vaikka pelkästään blogin puutetta 6,7 prosenttiin jääneestä 

ensimmäisen kierroksen kannatuksesta ei voikaan syyttää. Lipponen olisi kuitenkin voinut yltää 

parempaan tulokseen, jos hän olisi tuonut itseään paremmin esille Facebookissa, Twitterissä ja 

vaaliblogin kautta. Hän on etenkin monelle nuorelle tuntematon suuruus ja nuoret äänestäjät 

käyttävät sosiaalista mediaa aktiivisesti. 

 

Kaikki kolme ehdokasta, joiden blogeja tarkastelin tässä tutkimuksessa, käyttivät sosiaalista mediaa 

aktiivisesti hyväkseen. Parhaiten sosiaalisen median kenttää hyödynsi Pekka Haavisto, jonka 

aktiivisuus Facebookissa, Twitterissä ja blogissa oli kiitettävää. Haavistolla oli sosiaalisessa 

mediassa aktiivinen tukiryhmä, jonka ansiosta linkit hänen puheistaan ja kirjoituksistaan saavuttivat 

äänestäjät tehokkaasti. Etenkin Facebook täyttyi Haavistoa koskevista kirjoituksista ja linkeistä 

vaalikamppailun aikana. Sosiaaliseen mediaan syntyi näissä vaaleissa niin sanottu Haavisto-ilmiö, 

joka piti hänet kaikkien huulilla vaalien kannalta tärkeinä aikoina, ja joka todennäköisesti siivitti 

hänet yllättäen toiselle kierrokselle taistelemaan kärkisijasta Niinistön kanssa. 

 

Myös Paavo Väyrynen toimi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa ja pystyi kääntämään 

ikäkysymyksen edukseen muokkaamalla itsestään camp-henkisen Paavo-hahmon. Väyrynen haastoi 

ansiokkaasti muita ehdokkaita vaaleissa, joita syytettiin siitä, että eroja ehdokkaiden välille ei juuri 

syntynyt. Väyrynen toi kampailuun väriä nostamalla keskusteluun kokeneiden ehdokkaiden kuten 

Lipposen ja Niinistön poliittisia luurankoja, jollaisina voidaan pitää esimerkiksi Suomen viemistä 

euroon ilman kansanäänestystä ja Kreikan EU-jäsenyyden hyväksymistä ilman suuren valiokunnan 

kuulemista asiassa. Samalla hän tarjosi selkeän vaihtoehdon muiden kärkiehdokkaiden linjoille ja 

puolusti näkökantojaan vahvalla argumentoinnilla. 

 

Sauli Niinistön kampanjassa ei säästelty kuluja myöskään sosiaalisen median suhteen. Niinistön 

kampanjasivut olivat näyttävät ja hänen blogissaan vieraili nimekkäitä blogivieraita. Jätin 

vierasblogin tutkimuksestani pois, sillä halusin keskittyä nimenomaan ehdokkaiden omaan 

retoriikkaan vaaliblogeissa. Niinistö käytti blogissaan myös liikkuvaa kuvaa. Video-mahdollisuus 

pitkän blogikirjoituksen yhteydessä oli toimiva ratkaisu Niinistön kampanjaryhmältä. Myös 

Niinistö käytti Facebookia ja Twitteriä sanomansa läpi viemiseen.  
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Kuten jo mainitsin, etsin presidenttiehdokkaiden blogikirjoituksista erityisesti suostuttelun ja 

vakuuttamisen keinoja. Näitä asioita kaivoin esiin etsimällä teksteistä eetoksen, paatoksen ja 

logoksen retoriikan peruskaavaa hyväksikäyttäen. Samalla tutkin millainen väline blogi on vuoden 

2012 presidentinvaaleissa. Blogien käytössä tarkastelin, millaista retoriikkaa ehdokkaat käyttävät 

blogissa, jota pidetään henkilökohtaisena, lyhyehköjä kannanottojen areenana, missä linkittäminen 

on yksi olennainen ulottuvuus, ja joiden sisältöön välikädet, kuten valtamedia, eivät pääse 

vaikuttamaan. Myös ehdokkaiden linja, sen johdonmukaisuus ja valta-aseman rakentamisen ja 

muista ehdokkaista erottautumisen keinot olivat tässä tutkimuksessa suurennuslasin alla. 

 

Kärkikolmikon eetokset, eli luonne ja luotettavuus asian esittäjänä, rakentuivat eri tavoin. Sauli 

Niinistö rakensi eetostaan erityisesti talousosaamisensa kautta. Hän korosti teksteissään vankkaa 

kokemustaan entisenä pankkiirina ja valtiovarainministerinä. Tämän kokemuksen ja tiedon valossa 

hän johdatti lukijan eurokriisin ja Euroopan talouden ongelmien ytimiin ja tarjosi ratkaisuja, joiden 

hän sanoi palvelevan Suomen etua. Niinistön retoriikka muistutti ehdokkaista eniten 

valtiopäämiehen ja vahvan johtajan kielenkäyttöä. Hän sai eetoksensa kautta lukijan helposti 

puolelleen erityisesti taloutta koskevissa kysymyksissä. Niinistö argumentoi taitavasti, sillä hän 

perusteli näkökantansa ja kumosi vastaväitteet. Niinistö ei ainoastaan nostanut esiin ongelmia vaan 

esitti myös ratkaisuja.  

 

Pekka Haaviston eetos rakentui sovittelevan neuvottelijan ja maailmaa nähneen kansainvälisen 

politiikan ammattilaisen roolin varaan. Haavisto toi alusta alkaen kirjoituksissaan ilmi, että hän on 

perimmältään sovitteleva ulkopolitiikan asiantuntija, jonka linja eli policy on se, että jokaiseen 

ongelmaan on olemassa neuvotteluratkaisu. Haavisto painotti eetoksessaan tehtäviään YK:n 

erityistarkkailijana maailman kriisipesäkkeissä ja työtään ulkoasiainvaliokunnassa. Haavistoa 

syytettiin kampanjan aikana vihreytensä peittelystä, mutta blogiteksteissään hän näytti myös tätä 

puolta puhuessaan muun muassa turkistarhauksen täyskiellon ja julkisen liikenteen puolesta. 

Muutamissa Haaviston arvopäätelmissä perustelut, joiden kautta arvopäätelmien uskottavuus 

rakennetaan, jäivät mielestäni hieman vajaiksi. Vihreän ideologian esiintuominen viestii siitä, että 

blogi oli suunnattu pääasiassa myötämielisille ja samalla tavalla ajatteleville. Haavisto ei peitellyt 

homoseksuaalisuuttaan, kasvissyöntiään tai siviilipalvelustaustaansa, mikä oli rohkea veto 

suomalaisen äänestäjäjoukon edessä. 

 

Paavo Väyrysen eetos rakentui vankan poliittisen kokemuksen kautta niin ulko- kuin sisäpolitiikan 

saroilla. Väyrysen poliittinen ansioluettelo oli tämän kolmikon ehdottomasti vahvin. Väyrysellä oli 
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hyvät lähtökohdat juuri Niinistön haastamiseen, sillä hän pystyi painostamaan Niinistöä euro- ja 

Nato-kysymyksissä. Väyrysen eetos yhdistettynä haastajan rooliin kantoi hänet näissä vaaleissa 

kärkisijoille. Väyrynen ymmärsi uusien kampanjointimuotojen mahdollisuudet kanssaehdokkaiden 

arkoihin paikkoihin iskemisessä. Esimerkiksi tv-esiintymisissä ja lehtien palstoilla Väyrysen 

europuheet eivät saaneet niin paljon huomiota ja tilaa, mutta blogissa hän pääsi kertomaan oman 

mielipiteensä, miten asiat menivät ja miten niiden olisi hänen mielestään pitänyt mennä. 

 

Kaikki kolme ehdokasta nostattivat yleisön tunnetilaa paatosta vetoamalla isänmaallisiin tunteisiin 

ja Suomen yhteiseen etuun sekä vahvuuksiin. Hyvänä esimerkkinä kansallishengen nostatuksesta 

Niinistö kirjoitti kuinka ”me suomalaiset” olemme aina vaikeina aikoina tehneet ihmeitä luottaen 

suomalaiseen sisuun. Samalla Haavisto nosti suomalaisten vahvuuksia sillanrakentajina ja 

esimerkkimaana.  Paatoksen rakentamisessa tärkeiksi asioiksi osoittautuivat suomalaiset hyveet, 

kuten nöyryys, oikeudenmukaisuus, sanansa pitäminen, vastuullisuus, työnteon merkitys, tasa-arvo 

ja ihmisoikeudet. Kuten filosofi Cicero asian ilmaisee, hyödyllisen ja kannattavan alueella liikkuva 

puhuja oikeuttaa puheensa hyvyyksillä, kuten rauha, voimavarat ja valtiontulot (Haapanen 1996, 

42-43). 

 

Pääväitteet eli logokset, tulivat osittain esiin jo ehdokkaiden kampanjoiden alussa, jolloin he 

esittelivät linjansa näissä vaaleissa. Etenkin Niinistö ja Väyrynen kirjoittivat molemmat pitkät 

kampanjanaloitusblogit, joiden sisällöstä he tekivät nostoja myöhemmissä blogikirjoituksissaan. 

Logokset olivat hyvin arvovärittyneitä ja niissä ehdokkaat asettuivat jo presidentin rooliin. 

Ehdokkaat kävivät läpi erilaisia skenaarioita ja kertoivat, miten he toimisivat presidenttinä 

kulloisessakin tapauksessa. Tästä hyvänä esimerkkinä voidaan pitää Haaviston blogikirjoitusta, 

jossa hän vastaa Matti Vanhasen vaalikoneeseen.  

 

Pääväitteissä valttia oli yksinkertaistaminen ja niin sanottuun maalaisjärkeen vetoaminen. Kun 

monisyiset asiat ilmaisee yksinkertaistaen ja antaa asiaan loogisen vastauksen, silloin argumentille 

on helpompi saada tukea. Niinistö onnistui esimerkiksi Venäjä- ja Nato-kysymyksissä välttelemään 

suoria ja konkreettisia vastauksia. Hänen kaunopuheinen ja koukeroinen retoriikkansa kuitenkin 

antoi kuvan, että hänellä on asioissa jokin syvempi viisaus. Haavisto puolestaan otti rohkeammin 

kantaa isoihin kysymyksiin, vaikka sortui liiaksi eri osapuolten kosiskeluun, kuten sikatilojen 

salakuvausjutussa. Blogin lukijalle jäi kuva, että Haaviston logos asiassa vaihteli sen mukaan, kuka 

oli yleisönä. Niinistön pääargumenteissa sai kuvan, että hän on halukas ottamaan kantaa myös 
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asioihin, jotka eivät välttämättä kuulu presidentin toimivaltaan. Haavisto veti selvemmin rajoja 

presidentin vaikutusmahdollisuuksille.  

 

Tämä tutkimus antaa myös eräänlaisen kuvan siitä, miten ehdokkaan vaaliblogi kannattaa rakentaa 

presidentinvaaleissa. Ja miksei muissakin vaalikampailuissa. Kolmen parhaiten näissä vaaleissa 

menestyneen ehdokkaan blogikirjoituksista kaikista löytyy jotain hyvää. Niinistön blogi on 

esimerkki siitä, kuinka ennakkosuosikin asemassa vaaleihin lähtevän ehdokkaan kannattaa 

argumentoida, jottei kannatus tyrehdy. Varovainen linja kannatti Niinistön kohdalla. Vaikeisiin 

kynnyskysymyksiin, joiden kohdalla lupauksiin liittyy vaara, ehdokkaan kannattaa välttää suoria ja 

konkreettisia vastauksia, mutta samalla antaa kuva, että ehdokkaalla on asian suhteen suuri 

tietämys. Vain perusteellinen retorinen analyysi paljastaa taitavan retorisen verhoamisen, jos 

sanoma on rakennettu taiten. 

 

Pääargumenteissa kannattaa suosia perinteisiä hyveitä, jotka on helppo hyväksyä. Niinistön suosion 

perusteella tehokkaita retorisia keinoja olivat työnteon tärkeyteen liittyvät argumentit, 

isänmaallisuus, vastuullisuus rahankäytössä, rauhan välittäminen, lupausten pitäminen, oikeudet ja 

vapaudet, oikeudenmukaisuus, vahva johtajuus sekä esimerkkinä toimiminen. Ehdokkaan kannattaa 

esiintyä nöyränä ja kiitollisena sekä painottaa sitä, että poliitikot menestyvät kansan valtuutuksella. 

Myönteisten tunteiden näyttäminen ja henkilökohtaisetkin seikat ovat lopullisen vaalituloksen 

perusteella toivottavia asioita mainita blogissa. Plussaa ovat myönteisyys ja usko tulevaisuuteen. 

Kiukuttelu ja liiallinen vanhojen virheiden muisteleminen toimivat tutkimukseni mukaan ehdokasta 

vastaan. 

 

Ehdokkaan tulee antaa retoriikallaan kuva asiansa osaavasta, kokeneesta ja vahvasta persoonasta. 

Asioiden yksinkertaistaminen, eräänlainen isänääni (nyt kun kaikki kärkiehdokkaat olivat miehiä) ja 

jopa kansanviisauksiin vetoaminen tuntuvat toimivan presidentinvaaliehdokkaiden retoriikassa, kun 

katsoo kuka vaaleissa menestyi. Vaikka näissä vaaleissa muiden ehdokkaiden haastaminen jäi 

vähäiseksi, se on hyvien perusteluiden myötä kannattavaa. Kaikki äänestäjät eivät pidä 

mustamaalaamisesta tai perusteettomasta haukkumisesta. Hyökkäys kannattaa pukea 

puolustautumisen muotoon, kuten Paavo Väyrynen perusteli kirjoituksessaan, missä hän haastoi 

Niinistöä tämän aiemmista puheista. Puolustautuminen on perinteisesti paljon hyväksyttävämpää 

kuin hyökkääminen. Retorinen analyysi vastaehdokkaiden lausunnoista ja kirjoituksista kannattaa. 

Presidentinvaaliehdokkailla on yleensä pitkä historia politiikassa ja he pyrkivät puolustamaan omia 

ratkaisujaan. Vastuun sälyttäminen ratkaisuista, joiden lopputulos ei ole ollut toivottu tai kiusallisen 
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asian kierteleminen saattaa paljastua retorisen analyysin keinoin. Valehtelu on mielestäni yksi 

pahimmista asioista, mihin vaalityötä tekevä poliitikko voi sortua. Retorinen analyysi saattaa 

paljastaa tällaisen petoksen, jos vastaehdokas pyrkii verhoamaan jonkun asian kielenkäytön avulla. 

Vastaehdokkaan kiinnisaaminen valehtelusta on merkittävä voitto vaalitaistelussa. 

 

Tutkimus on opettanut minulle paljon poliittisesta retoriikasta, politiikasta suostuttelun ja 

vakuuttelun areenana, kampanjoinnista sekä blogin hyödyntämisestä vaalikampanjoinnissa. 

Kiinnostusta päivänpolitiikkaan nakertaa monesti se, että tavallinen ihmisen on vaikea ymmärtää 

politiikan kiemuroita ja poliittinen retoriikka on vaikeaselkoista ja tyhjältä kuulostavaa sanahelinää. 

Halusin nimenomaan haastaa ammattitaidolla tuotetun poliittisen retoriikan ja kaivaa kirjoituksista 

väitteitä, perusteluita ja motiiveja väitteiden takaa. Onnistuin tässä mielestäni hyvin. Poliittinen 

retoriikka on kuin koodikieltä, jonka purkamiseksi on löydettävä oikeat avaimet. Politiikan 

lukutaito tulee vain poliittisen retoriikan tutkimisen kautta. Väitän että mitä paremmin osaat purkaa 

poliittista retoriikkaa, sitä kiinnostavampaa myös itse politiikasta tulee. Suosittelen kaikille tämän 

tutkimuksen lukijoille poliittisen retoriikan haastamista ja tutkimista – vaikka ihan arkioloissa. Oma 

yhteiskunnallinen ajattelusi selkenee ja ymmärrät paremmin niitä rakenteita, joiden puitteissa myös 

sinun elämääsi vaikuttavia päätöksiä tehdään. Vaikka Internetin vaikutuksista politiikkaan ei 

Herkmanin (2011) mukaan vielä ole järin rohkaisevia tutkimustuloksia, tutkimukseni osoittaa että 

sosiaalisen median läpilyönti suomalaisessa politiikassa 2010-luvulla on muuttamassa tilannetta. 

Blogeihin panostetaan ja ne koetaan jo vakiintuneiksi ja lähes välttämättömiksi kanaviksi 

äänestäjien suuntaan. Blogien merkitys tulee kasvamaan kampanjoinnissa. Kehitys auttaa 

ehdokkaita hyödyntämään sosiaalista mediaa. Parhaimmillaan Internet toimii tärkeänä poliittisen 

tiedon lähteenä ja lisää ihmisten kiinnostusta politiikkaan ja päätöksentekoon. Ja kuten Drezner ja 

Farrell (2004) toteavat, tarvitsemme lisää tutkimusta siitä, miten blogeja hyödynnetään politiikassa, 

sillä niistä on tullut tärkeä osa politiikkaa ja ne tulevat olemaan yhä tärkeämmässä roolissa 

tulevaisuudessa (Drezner ja Farrell 2004, 22-23). Myös Anu Kantolan (2011) mukaan kampanjoita 

käydään yhä enenevässä määrin sosiaalisen median avulla. Samalla vaalimainonta perinteisessä 

mediassa ei ole enää niin ratkaisevassa roolissa. (Kantola 2011, 111) Koska sosiaalisen median 

merkitys vaalikampanjoinnissa kasvaa, sen käyttöä poliittisena välineenä tulisi tutkia lisää. Blogi on 

ehdokkaan henkilökohtainen ja suora kanava puhutella äänestäjiä. Siksi etenkin henkilövaaleissa 

blogin merkitys korostuu. Olisikin syytä tarkastella seuraavien presidentinvaalien kampanjablogeja, 

ja seurata miten sosiaalisen median käyttö suomalaisessa politiikassa on kehittynyt verrattuna 

vuoden 2012 presidentinvaaleihin. Kiitos tutkimuksen lukemisesta! 
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Liitteet	  
 

Liite	  1:	  Sauli	  Niinistön	  blogikirjoitukset	  

 

Sauli Niinistö: 

Euroja ja arvoja 10.10.2011 

 

Palaan ensin eurokeskusteluun. Nyt vihdoin siinä on oikeansuuntaista virettä, kun vaaditaan 

pankkien vahvistamista kestämään tappioita. Erityistä tarvetta siihen on Ranskassa, Saksassa ja Iso-

Britanniassa, koska niiden pankeilla on suuria riskejä Etelä-Euroopan markkinoilla. Avointa on 

vielä, mistä vahvistusta tulee. Komissaari Rehn näyttää edellyttävän yksityisten sijoittajien panosta, 

Saksassa liittokansleri Merkel on viitannut myös siihen, että kunkin maan hallitus varautuisi 

vahvistamaan järjestelmäänsä. Kumpikin malli varmasti sopii Suomelle, pankkien riskit täällä ovat 

pieniä. Malleihin myös sopii hyvin sisälle se, että jos rahoittaa, täytyy vastineeksi saada omistusta. 

Sen sijaan ongelmallinen on Ranskan esitys euromaitten väliaikaisen vakausrahaston käytöstä; 

silloin kaikki euromaat olisivat vastuussa heikkojen pankkien pääomittamisesta. Turha kait mainita, 

mutta suurimmat pankkiriskit taitavat olla juuri Ranskassa. 

Lähestytään mahdollisuutta, että huoletta rahaa lainanneet vastaavat ja että heidän kotimaansa 

ottavat vastuun ja omistuksen, jos se huoleton rahanlainaaja (pankki) uhkaa kaatua. Valitettavasti 

tällä viiveellä paljon jo kaatui euromaitten syliin. 

Sitten kokonaan toiseen asiaan. Lupailin jo aikaisemmin, että blogissa on vieraspalsta, ja sen avaa 

tohtori Kari Nars, joka kaiken muun ohella on tullut viimeksi tunnetuksi usealle kielelle 

käännetyistä kirjoistaan ”Raha ja onni” sekä ” Miten miljoonia huijataan”. Suosittelen, oppia 

onnesta tai tietoa ahneuden kiroista ei koskaan saa liikaa. Mutta, parempi että Nars itse kertoo 

aiheesta, Blogivieras-palstalla vielä tänään. 

 

 

Puheeni 22.10.2011 Finlandia-talolla + video 

23.10.2011 klo 20:56 

 

Kokoomuksen ylimääräinen puoluekokous, Finlandia-talo 22.10.2011 

Hyvät kuulijat, bästa åhörare, 
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Tässä talossa soi hiljaa hymni – ainakin minulle tulee se mieleen aina tänne tullessa, tuolla ala-

aulassa jo, sellainen tunne, ikään kuin seinät hyräilisivät. Varmaan Tekin olette sen aistineet. 

Niin, ja Suomen asialla mekin nyt täällä olemme. 

Suomen tasavallan presidenttiyden tavoittelu on tärkeä ja suuri ajatus. Sitä pohtiessani meni tällä 

kertaa aikaa niin, että ehdin vasta toisena ilmoittautua hakijoiden joukkoon. 

Moni kyseli, eikö olisi suurta olla presidentti? Sellaista suuruutta ei ollut mielessäni, ei asema, edes 

presidenttiys, ihmistä luo, tee, taikka anna hänelle arvoja johdettavaksi. Ei voi olettaa, että olisi 

yhtäkkiä jotain enemmän kuin on. Mutta presidentin toimessa on yksi suuri missio – palvella 

yhteistä hyvää. Näin ajattelen, näin vastasin ja näin tulisin toimimaan. 

Jotta voi palvella, pitää olla annettavaa. Ei riitä, että niin moni pyytää tai että gallupit ovat 

korkealla. On mentävä syvälle itseensä: olenko minä sen arvoinen, ovatko arvoni ja asenteeni 

sellaisia, että niistä on annettavaa? 

Kokemukset elämästä, heti lapsuudesta ja kodista lähtien, muokkaavat meitä muotoonsa. Jatko-opit 

saamme elämän koulussa. Minun osaltani ne ovat paljolti peräisin työelämästä ja 

yrittäjätoiminnasta. Kaksitoista vuotta Turun hovioikeudessa opettivat oikeudentuntoa, 

kunnioittamaan ja tavoittelemaan nähtävissä olevaa totuutta. Noissa tehtävissä näki läheltä elämän 

monet puolet: surut ja onnet, onnistumiset ja tappiot. 

Tavallinen elämä opettaa enemmän kuin yliopisto. Ilman noita kokemuksiani en olisi menestynyt 

politiikassa, enkä olisi tässä nyt. Oppi on oikeastaan yksinkertainen: miettii, miten tekee oikein, 

tekee ja sanoo mitä on tehnyt. 

Vardagen lär oss mer än universiteten. Utan dessa erfarenheter hade jag inte varit framgångsrik 

inom det politiska livet och skulle alltså inte stå här nu. Lärdomen är sist och slutligen rätt enkel: 

man överväger hur man ska göra på ett rätt sätt, man gör det och säger sedan vad man har gjort. 

Totesin, että missio on palvella yhteistä hyvää. Mikä sitten on parasta Suomessa, siinä yhteisessä 

hyvässämme. Väitän, että Suomi on parhaiten menestynyt maa II maailmansodan jälkeen. 

Kukakohan olisi ennustanut, raskaat sodat käynyt köyhänpuoleinen muille vierasta kieltä puhuva 

pieni kansa kylmässä ja syrjässä nousee kukoistukseen… Mutta, totta siitä tuli! 

Mikä tähän on selityksenä? Ei muuta kuin suomalaisuuden sisin, meidän arvomme ja asenteemme, 

henki ja tahto, se sisu mennä yhdessä eteenpäin. 

Tätä suomalaista ihmettä haluan olla tukemassa ja vahvistamassa kaiken kykyni mukaan. Suomi on 

maa, jossa ihmeitä tapahtuu varsinkin silloin, kun ajat ovat vaikeita. Ystävät, nyt on aika tehdä tuo 

Suomen ihme taas kerran todeksi. 

****** 

Kolmannen vuosituhannen alku jää historiaan uuden maailmanjärjestyksen aikana. 
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Erityisesti se koskettaa meitä länsimaisen tradition ihmisiä. Läntinen talous, kulttuuri tai tekniikka 

ei enää olekaan ylivertaista, on ymmärrettävä, että hegemonian aika on ohi. Tällä kaikella on suuri 

vaikutus niin valtapolitiikan, talouden kuin tapojenkin suhteen. 

Koskettaa varmaan meitä yksilöinäkin: 

Läntisen kulttuurin on sanottu lepäävän kolmion varassa. Jerusalemista on tullut uskonto ja etiikka, 

Ateenasta kulttuuri ja Roomasta laki ja järjestys. Kolmio kattaa kovin suppean osan maapallon 

pinnasta ja kulttuurien kirjosta. 

En ollenkaan suosittele luopumista omastamme, mutta kylläkin tutustumista ja ymmärtämyksen 

lisäämistä muihin kulttuureihin. Itse havahduin, kun käteen sattui kirja ”Tyhjyys itämaisessa 

taiteessa”. Sen sanoma oli osapuilleen niin, että läntinen kulttuuri ei ymmärrä tyhjyyttä, itäiselle se 

taas on melkein käsin kosketeltavaa, kuin materiaa. Lännen taulu täyttyy, kun idässä tyhjäkin 

puhuttelee. Pienevässä maailmassa on tarpeen ja hyödyllistäkin tietää, että ajatteluissamme on 

erilaisia lähtökohtia. 

Niin, koskettaa, mutta myös yhdistää: 

Pohjoismainen malli tai arvoyhteisö erottuu yhä selkeämmin edukseen lähes kaikissa mahdollisissa 

kansainvälisissä vertailuissa. Pohjoismaalaisuus on noussut miltei kadehdittavaksi esimerkiksi 

maailmalla. Tätä olemisen tavan yhteyttä kannattaa vaalia ja kehittää. On hyödyllistä olla samoin 

ajattelevia kumppaneita, joilla on yhteisiä intressejä ajettavanaan. 

Den nordiska modellen eller värdegemenskapen framträder allt klarare på ett positivt sätt i nästan 

alla tänkbara internationella jämförelser. Norden har blivit ett nästan avundat föredöme ute i 

världen. Det lönar sig att värna om och utveckla denna tradition av gemenskap. Det är nyttigt att ha 

vänner som resonerar på samma sätt och har gemensamma intressen att bevaka. 

****** 

Siirryn hetkeksi talouden kriisiin taustoihin. Kiihkeä keskustelumme vakuuksista, Kreikasta tai 

eurosta on peittänyt alleen itse pääongelman, laajamittaisen ylivelkaantumisen lähes kautta koko 

läntisen talouden. Puute ei ole ollut velkaantumisen syy, vaan pääosa vastuista on otettu 

kohtuullisen hyvän talouskasvun aikana. Todellinen kasvu ei riittänyt, vaan johdannaisten ja 

vipujen avulla on pantu paremmaksi, synnytetty kuplaa ja teknorahaa ja valtavia vastuita. Monen 

läheltä seuranneen on täytynyt epäillä, ettei meno voi pitkään jatkua, mutta sitä vain jatkettiin. Kyse 

on ollut perusasenteiden systeemivirheestä, niin ajatusten, tapojen kuin arvojen suhteen. 

Paluu tosimaailmaan on kovaa, mutta se toivon mukaan tervehdyttää perusasenteet pitkäksi aikaa. 

Siinä vaiheessa, kun näemme enemmän epäitsekkyyttä kuin ahneutta ja enemmän vastuuta kuin 

välinpitämättömyyttä, läntinen tie alkaa taas vetää. 
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Uusi maailma muotoutuu ennen kaikkea talouden kautta ja finanssikriisi on nopeuttanut muutosta. 

Kehittyvien talouksien nousu, Kiina kärkenään, ei kuitenkaan pysähdy vain talouden menestykseen, 

vaan se tuo mukanaan vaikutusvaltaa. Yhä vielä on niin, että ”money talks”. Kenties jopa 

enemmän, kuin koskaan ennen. 

Geopolitiikka tekee siten vahvan paluun maailmankartalle. Jo ennen finanssikriisiä siitä nähtiin 

selkeitä merkkejä, ja kun akuutista kriisistä selviydytään, kansainvälinen pöytä on katettu uusilla 

aineksilla. Aivan keskeisiä tulevat olemaan maailman valuuttajärjestelmään liittyvät kysymykset, 

kuten kuka painaa lisää rahaa ja aiheuttaa inflaatiota tai ken panttaa valuuttakurssiaan ja vääristelee 

maailmankauppaa, makroasioita, jotka kuitenkin liikuttavat kaikkia maailman seitsemää miljardia 

ihmistä. Perinteinen ulkopolitiikka muuttaa muotoaan. Rahapolitiikasta tuleekin valtapolitiikan 

keskeinen väline. Läntinen traditio tulee haastetuksi markkinatalouden asein omalla kotikentällään. 

Meidänkin pitää osata asemoitua muuttuneessa tilanteessa. Siihen meillä on eväät, historiassamme 

on pitkä oppi olemisesta maailman myrskyissä, ja niistä on aina selvitty. Joustavuus, nopeakin 

liikkuminen tilanteen mukaan, on yksi osaaminen ja se meillä on. Tämä on nyt näkynyt vaikkapa 

kaupassa, suomalaisen teollisuuden vienti on menestynyt hyvin kehittyvien maitten markkinoilla. 

Nyt on osattava nähdä, miten maailma muutoin asettuu ja syntyykö sellaisia tilanteita tai 

jakolinjoja, joissa joudumme valitsemaan. 

Nykyiset kansainvälisen yhteistyön instituutiot eivät enää ole rakenteeltaan tai kokoonpanoltaan 

vastaa muutosta. Parhaiten ajan tasalla näyttäisi olevan G 20 -ryhmä, jossa kehittyvillä mailla on 

uutta ääntä ja jonka merkitys on nopeasti kasvanut. Tärkeää on, että muutosta pyritään hallitsemaan 

yhdessä ja sen vuoksi kansainvälisten rakenteiden päivitys on välttämätöntä. Vaikuttaa siltä, että 

toimivat ja luotettavat yhteisrakenteet ovat erityisen tärkeitä juuri pienten valtioiden kannalta. 

Vaikutukset turvallisuuspolitiikkaan ovat varmasti yhtä suuria kuin talouden puolella. Ennen kuin 

menen niihin lähemmin, on syytä tehdä yksi asia kohdaltani tyystin selväksi: Että Natoonko? Sitä 

tungetaan, vaali vaalilta, väkisin kurkustani alas, mutta en sitä nytkään niele. En ole esittänyt, että 

Suomen tulisi noin vain liittyä Natoon. Olen kyllä esittänyt ja esitän edelleen, että edistäisimme 

eurooppalaista puolustusyhteistyötä niin pitkälle kuin se on mahdollista. Päätepisteessä vastaan voi 

tulla myös Nato, siis se ”eurooppalaisempi Nato” Siihen ei ole menoa, ellei kansanäänestyksellä 

niin päätetä. 

Tällä hetkellä ei ole nähtävissä uutta globaalia blokkiutumista, sillä kehittyvät maat ovat kovin 

erilaisia ja etäälläkin toisistaan. Yhdysvaltojen ja Euroopan transatlanttinen yhteys edustaa 

pysyvyyttä Euroopan kannalta. Silti on selvää, että niin suuret kuin pienetkin maat joutuvat 

miettimään omaa asemointiaan erilaisten vaihtoehtojen varalle. 
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I dagsläget ser vi inte tecken på nya globala blockbildningar, ty länderna i en snabb utveckling är 

sinsemellan mycket olika och även fjärran från varandra. Den transatlantiska förbindelsen mellan 

USA och Europa representerar stabilitet för oss i Europa. Trots detta står det klart att såväl små som 

stora nationer måste överväga sina positioner med tanke på olika alternativ. 

Uusi maailmanjärjestys on suuri haaste lännelle, mutta vielä suurempi Venäjälle. Kaikki se kehitys, 

joka tapahtuu EU:n ja Venäjän, Venäjän ja Yhdysvaltojen tai Venäjän ja Naton suhteissa, on meille 

tärkeää ja hyödyllistä. Suomalainen turvallisuuskeskustelu ei saisi juuttua ikuiseen 

vastakkainasetteluun Venäjä–Nato. Sellainen keskustelu seisoo ja jää ajastaan jälkeen. Suomen 

tulee muutoinkin kyetä kohtaamaan Venäjä sellaisena kuin se on tänä päivänä – kaikkine 

haasteineen, eikä sitä Venäjää, jonka kuvaa historia meille välittää. Hyvä naapuruus perustuu 

siihen, että osapuolet kuuntelevat toisiaan ja toistensa huolia niin hyvinä kuin huonoina aikoina. 

Sellaista naapuruutta Venäjän kanssa Suomen tulee edistää. 

****** 

Suomen asema maailmalla on rakentunut Euroopan unionin ja euroalueen jäsenyyteen. Niistä on 

ollut ratkaisevaa etua rakennettaessa uuden vuosituhannen Suomea ja ne ovat edelleen meille 

välttämätön viitekehys. En voi olla palaamatta hetkeksi 1990-luvun tunnelmiin. Yliedullinen 

Neuvostoliiton kauppa ja sen suuri työllistävä vaikutus oli menetetty, markka ja korot heiluivat niin 

kuin niitä ulkoapäin kulloinkin haluttiin heiluttaa, ajauduttiin kahteen otteeseen valuutan 

devalvoitumiseen. Seurauksena oli synkkiä kohtaloita pienyrittäjille ja pysyväistyöttömille ja 

heidän perheilleen. Oli tultava ulos kansainvälistymään ja kamppailemaan kaikesta aidosti vapailla 

markkinoilla. EU:n ja euron jäsenyys loivat välttämättömät raamit, joissa suomalainen työ meidät 

nosti. 

Nuo raamit ovat kyllä matkan varrella muuttuneet. 

Totta on, että Eurooppa on pudonnut kilpailukyvyssä ja että EU:n vaikutusvalta on heikentynyt. 

Mutta sitä johtopäätöstä, että rikkomalla heikentyneen syntyisi vahvempia sirpaleita, on vaikea 

ymmärtää. Eivät EU tai euro ole aiheuttaneet uuden maailmanjärjestyksen tuloa ja sen vaikutukset 

olisivat olleet pienille yksinolijoille vieläkin dramaattisemmat. 

Totta on, että olemme nyt täysin erilaisessa eurossa kuin mistä alun perin sovittiin. Kaikki vakauden 

periaatteet on työnnetty syrjään ja voi perustellusti epäillä, olisiko ilman niitä aikanaan euro 

syntynytkään. On oltu aiheellisesti kriittisiä, minäkin, mutta tässä nyt olemme ja tästä on eteenpäin 

päästävä. Pitäisikö sitten eurosta luopua? 

– Niin, liki koko läntinen maailma on raskaasti velkaantunut. Yksikään velka ei haihdu, yksikään 

pankki ei pelastu eikä tartuntavaara poistu, vaikka euro haudattaisiin kuinka syvälle. 

Ylivelkaantumisen aiheuttama kriisi on ja pysyy vaivanamme kaikissa tapauksissa. 
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Euron ja sitä myöden EU:n tulevaisuudesta on esitetty erilaisia versioita aina poliittisesta unionista 

konkurssiunioniin saakka. Oma kantani on ollut ja on, että palataan takaisin juurille, siis 

alkuperäiseen rahaliittoon. Tämä tarkoittaa no bail out -periaatteen sekä terästetyn 

vakaussopimuksen täyttä palauttamista kunniaan. 

Keskeisin ongelma tätä uutta vanhaa rakennettaessa liittyy uskottavuuteen. Sovitaan nyt mitä 

tahansa, on vaikea vakuuttaa, että tällä kerralla sitä on myös tarkoitus noudattaa. Pahamaineiset 

markkinavoimat voisivat nyt olla hyödyksi. Jos ne toimivat normaalisti, ne myös vartioivat 

sopimusta. Ylivelkaantuminen on nimittäin mahdotonta, jollei velkaa saa. Kun vihdoin on alettu 

korostaa velkojien ja näiden kotimaitten hallitusten vastuuta, se antaa terveellisen muistutuksen 

markkinoillekin: jos velallinen ei maksa niin velkoja kärsii ensimmäisenä. 

Tähän ajatusrakennelmaan eurobondit tai muu yhteinen varainhankinta sopii huonosti, niiden kautta 

kunkin maan oma vastuu voi hämärtyä yhteisvastuuksi, jota nyt juuri tuskaillaan. 

Pienen sopi aikanaan sanoa, ettei keisarilla ole vaatteita. Meillä on tunnettu itsetutkistelun tuskaa 

siitä, että Suomessa on menty vaatimaan tehtyjen eurosopimusten pitämistä tai viitattu omaan 

kuuliaisuuteen niiden noudattamisessa. 

Ei voi olla niin, että joudumme pyytämään anteeksi sitä, ettei meillä ole ollut suurta halukkuutta 

rikkoa sovittua. Kyllä pieni jäsenmaakin voi muistuttaa keisaria asiallisesta pukeutumisesta. 

Euroopan unionilla on haasteita muuallakin kuin talouden suhteen. Yksi niistä liittyy aitoon 

yhteiseen henkeen. Yhteistyö näyttää väliin kuvitteellista, siihen tapaan, että samassa veneessä 

soudellaan samaan suuntaan, mutta minäpä huopaan ja pistäydyn omalla saarellani. 

En usko, että päätös- tai toimintamuotojen tiivistäminen paljoa auttaisi, asenteita ei direktiiveillä 

muuteta. Eurooppa kaipaa kipeämmin johtajuutta kuin säätämistä. 

Unionin on myös osattava asemoitua uuteen maailmaan. Luonnollinen suunta, johon jo viittasin, on 

kaikin tavoin lähentää yhteistyötä Venäjän kanssa. Se ei ole mitenkään ristiriidassa transatlanttisen 

tradition kanssa. Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän epävakaat olot ovat Euroopalle suuri haaste ja 

korostavat yhteistyösuhdetta Turkkiin, jonka vaikutusvalta alueella on kasvava. 

EU on kautta aikojen kerännyt moitteita siitä, että se tuottaa velvoitteita ja vastuita jäsenmailleen. 

Harvemmin on puhuttu siitä, että EU voisi tuottaa suuruuden ja synergian etuja jäsenmailleen. Tätä 

ajattelua edustaa puolustusyhteistyön ”pooling and sharing” eli sotilaallisten suorituskykyjen 

yhteiskäyttö -ajattelu, joka pidemmälle vietynä tuottaa turvallisuuden lisäksi sivutuotteena myös 

taloudellista rationalisointia. 

Toinen esimerkki voisi löytyä kehitysavun suunnasta. Nykyiselläänhän jäsenmaat operoivat 

pääasiassa erillään, josta aiheutuu päällekkäisyyttä tai jopa keskinäista kilpailua. Olisi paikallaan 

systeemaattisesti pohtia eri politiikanalueilla, onko tällaista etua nykyistä laajemminkin 
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tuotettavissa. Globaalissa kilpailuasetelmassa EU-maiden olisi viimein toimittava strategisemmin ja 

edistettävä näin yhteistä etuaan. 

****** 

Meille on tärkeintä, miten Suomi jatkossa menestyy. Kansainvälisyys ei ole itsetarkoitus, mutta se 

on ollut meille hyvä väline menestymiseen. Ja niin on jatkossakin oltava, sulkeutuminen tai 

eristäytyminen olisi vaarallista taantumaa. 

Vakaa kestävä kasvu on välttämätöntä. Se vaatii rakenteellisia muutoksia ja se edellyttää vahvaa 

asennetta. 

Aivan oikein on korostettu koulutuksen ja osaamisen, yrittämisen ja työn sekä välittämisen ja 

yhteisymmärryksen merkitystä, niistä tulevaisuus rakennetaan. Kaikki ne saavat pontimensa 

asenteistamme, siitä, onko tahtoa jatkaa suomalaista menestystä. Niitä asenteita tahdon vahvistaa. 

Miten presidentti sitten voisi vaikuttaa? 

Ensin presidentin valtaoikeuksista. Suhtautumiseni on varmaan tiedossanne, enkä lähde sitä 

pidemmin enää perustelemaan. Mutta tämän tahdon sanoa: Presidenttiys ei ole mikään muusta 

irrallinen epämääräinen jäänne, presidentti on valtion päämies, jolle kansa antaa suoran ja 

välittömän valtuuden. Kansan ääni tulee taas hyvin konkreettisesti kuulumaan ja näkymään 

tammikuussa. 

Först gällande presidentens maktbefogenheter. Ni känner säkert till min inställning och jag kommer 

inte att motivera den desto närmare. Men en sak vill jag säga klart ut: presidentämbetet är inte 

varken en lösryckt eller förlegad institution. Republikens president är vårt statsöverhuvud, som fått 

sin fullmakt direkt från folket. I januari kommer folkets röst åter att höras och synas mycket 

konkret. 

Presidentti voi olla arvojohtaja, mutta hänen tehtävänsä ei ole muuttaa ihmisten 

maailmankatsomuksia. Se olisi väärin. 

Presidentti voi kyllä näyttää esimerkkiä, kannustaa arvokeskusteluun ja osallistua siihen. Samalla 

presidentin pitää nousta ideologisen kilvoittelun yläpuolella tai oikeastaan sivuun sellaisesta. On 

oltava oikeudentuntoinen, herkkä tuntemaan oikean ja väärän. 

Presidentin on myös näytettävä linjaa, nähtävä kauas ja oltava johdonmukainen. Minua on hieman 

häirinnyt sellainen ilmiö, kuinka nopeasti globaali sanoma muuntuu. Koimme äkkikäännöksen, kun 

ensin ilmastonmuutos oli pikkuhiljaa herättänyt tietoisuuden, ja meille sanottiin: ”Älkää kuluttako 

liikaa!” Sitten ei mennyt kuin muutama vuosi, niin finanssikriisin myötä sanoma kääntyi 

päinvastaiseksi: kuluttakaa elvytyksen nimissä! Pari vuotta sitten kuulimme, että ”eihän velkaa 

tarvitse maksaa takaisin”, nyt ylivelkaantuminen on suurin ongelma. Tuntuu ikään kuin vakaa 
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suunta olisi kateissa. Taidamme olla vähän sellaisia päiväperhosia. Presidenttiä tarvitaan katsomaan 

kauemmas. 

****** 

Minua kiehtoo vastuun olemus. Kaikessa elämässä vastuu on jatkuvuuden edellytys ja vastuun 

täyttäminen luonnollinen asia. Usein kuulee, miten vastuu painaa tai sitä pitää suorastaan pakoilla, 

mutta perusteeltaan vastuu on myönteinen asia. Oikein mitoitettu, kullekin määränsä ja 

mahdollisuuksiensa mukaan, vastuullisuus tuo kantajalleen tyytyväisyyden ja onnen tunteen. ”Olen 

saavuttanut tavoitteeni” tai ”täytin tehtäväni”, eivätkö ne kuulostakin hyvältä! 

Jokaisella tulee olla oikeus ottaa vastuuta itsestään ja läheisistään niin laajalle kuin kykenee. Usein 

tämä sanotaan, että kaikille on annettava mahdollisuus. Oikeus ottaa vastuu on ehkä laajempi – 

ensin on oltava ulkoinen mahdollisuus, sitten ymmärrys vastata itselleen siitä, ettei hukkaa 

hyväänsä, niitä lahjoja, jotka saanut on. Kun vielä tulee tunne, että minunkin korteni keossa on 

tarpeellinen, on ilo ottaa vastuu siitä. 

Onko kaikilla sitten mahdollisuus? Nuorten syrjäytyminen alkaa olla periytyvää ja moni jää myös 

aikuisiässä erilleen yksinään. Ne ovat sekä yksilöille itselleen että yhteisölle korvaamattomia 

tappioita. Nuoria syrjäytyy yhden ikäluokan verran, vaikka kaikki yhteiskunnalliset tahot ovat 

päättäväisesti syrjäytymistä torjumassa. Tulle väistämättä uskottavuusongelmaa: haemmeko 

tosissamme ja löytyykö ylipäätään kunnon lääkettä. Jokainen meistä on kuitenkin tässä toimija, 

nuoresta vanhaan voi vaikuttaa omassa ympäristössään siihen, ettei joku lähellä ole ulkona. 

Kohdistan tämän sanoman erityisesti hyvinvoiville: Mitä vähemmän on pahoinvointia, sen 

paremmin kaikki voivat. Liikehdintä New Yorkissa, muissa Yhdysvaltain kaupungeissa ja jo 

muuallakin on vakava varoitus. 

Suomessa on viikolla vietetty ensimmäistä ihmisarvon päivää. Sen sanomaan kannattaa pysähtyä. 

Jokainen ihminen ansaitsee henkilökohtaisen kunnioituksen ja ystävällisen kohtelun. Meillä on 

myös pidetty muunlaisia puheita. Pahoilla sanoilla on huono ominaisuus kertaantua, pannaan vielä 

pahemmaksi jotta kuuluu, ja lopputulos on paljon pahempi, kuin kukaan alun perin tarkoitti. Nyt 

presidentinvaalien keskustelut antavat hyvän tilaisuuden asettaa selvät rajat äärimielipiteille pitäen 

mielissä vaikkapa tuon ihmisarvon sanoman. 

Entäpä muita suomalaisia arvoja? Pidän vaatimattomuuden hyveestä. Sellaisesta, että tuo ulospäin 

itsensä pikemmin varovaisesti kuin yläkanttiin. Minusta se ominaisuus on suomalainen vahvuus – 

vähät puheet eivät ole vahingoksi, kun ne kaikki ovat asiaa ja uskottavia – tai eiköhän nyt ole 

viimeistään selvää, että suuret elkeet peittävät suurimmat kuplat. On havainnut, että suomalaisia 

arvostetaan, erityisesti itäisissä kulttuureissa, meidän lievästä pidättyväisyydestämme, se kun 

tulkitaan toisen kunnioittamiseksi. Aivan oikein tulkittu. 
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Luottamus ja luotettavuus ovat kaiken inhimillisen kanssakäymisen perusta. Meidän pääomamme 

tässä on suuri. Vieläkään, tai erityisesti nyt, ei ole syytä unohtaa mainetta maana joka maksoi 

velkansa. Tai kokonaan toinen esimerkki, maailman kalleimmat jalat, vai polvi tai nilkkako 

Beckhamilta petti, Suomessa ne leikattiin koska suomalaiseen osaamiseen luotettiin. 

Luottamukseen on perustunut myös kykymme toimia yhdessä ja vaalia yhtenäisyyttä. Maata on niin 

johdettava, että jokainen voi luottaa tulevaan ja ettei kukaan suomalainen koe itseään unohdetuksi 

tai tarpeettomaksi. 

Ystävät, 

Haluan päättää puheeni erään ystäväni sanoin. Hän lähestyi neuvolla: ”Presidentin tehtävässä ei saa 

solahtaa siihen valtavirtaan, siihen elämänpiiriin, jossa tapaa vain voittajia. Eivät voittajat juurikaan 

presidenttiä tarvitse. Presidentin pitää osata seisoa ihmisen rinnalla myös häviön ja häpeän hetkellä. 

Tästä me kaikki varmasti olemme yhtä mieltä! KIITOS. 

 

Tuttuja matkan varrelta 

24.10.2011 klo 21:29 

 

Matkan varrelta tulee tuttuja, niin myös kansanedustajan ajalta.  Paitsi että  tehdään politiikkaa ja 

edustetaan omaa ryhmää ja puoluetta, sielläkin niin kuin missä tahansa työpaikassa oppii tuntemaan 

ja kunnioittamaan ihmistä ihmisenä. 

Vierasblogissa on tällä viikolla Bjarne Kallis, jonka kanssa kilvoittelimme viime 

presidentinvaaleissa. Kuusi vuotta sitten hän oli kisan paras puhuja.  Bjarne on paljon muutakin, 

Kristillisen Liiton (nyk. Kristillisdemokraatit) ex-puheenjohtaja ja pitkäaikainen kansanedustaja, 

joka tunnetaan erityisesti talouspolitiikan taitajana ja karismaattisena esiintyjänä. Kyvyt ovat 

varmaan jalostuneet jo hänen siviiliammatissaan kauppaopiston rehtorina. Nykyisin hän johtaa 

Kokkolan kaupunginvaltuustoa. 

Seuraavaksi tulee sitten Aino Suhola, tunneälyn ja -ilmaisun mestaritar Keski-Suomesta.  ”Enkä 

enää pyydä, että anna minulle, vaan tee minusta”,  ”sillä autuaita ovat ne, jotka osaavat nauraa 

itselleen, koska heiltä ei tule hupia puuttumaan” tai kehotus vanhemmille antaa lapselle ”sylin ja 

sadun” – ne ovat aitoa Ainoa. Kansanedustajana olimme samassa salissa kahdeksan vuotta, mutta 

tuntemaan toisemme oikeasti opimme vasta sen jälkeen. 

 

Suomella töissä 

15.11.2011 klo 13:08 
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Presidentin missio on mielestäni palvella yhteistä hyvää. Mikä sitten on parasta Suomessa, siinä 

yhteisessä hyvässämme. Väitän, että Suomi on parhaiten menestynyt maa II maailmansodan 

jälkeen. Mikä tähän on selityksenä? Ei muuta kuin suomalaisuuden sisin, meidän arvomme ja 

asenteemme, henki ja tahto, se sisu mennä yhdessä eteenpäin. 

Tätä suomalaista ihmettä haluan olla tukemassa ja vahvistamassa kaiken kykyni mukaan. Suomi on 

maa, jossa ihmeitä tapahtuu varsinkin silloin, kun ajat ovat vaikeita. Nuo ihmeet syntyvät vain 

meidän omasta työstämme – jokainen meistä on tavalla tai toisella Suomella töissä. 

Vain kansa, jossa mahdollisimman moni työikäinen tekee hyvillä mielin työtään voi huolehtia 

heistä, joiden työura on jo tehty;  heistä, joiden työura on vielä edessä ja heistä, jotka eivät työhön 

itse kykene. 

Ei ole oikeistolaista työtä. Ei ole vasemmistolaista työtä. On vain suomalaista työtä ja suomalaisia 

tekoja, joita haluan edistää. 

 

Gallup-kiemuraa 

27.12.2011 klo 10:17 

 

Mielipidetiedusteluilla ei presidenttiä tehdä, mutta voipa niillä yrittää vaikuttaa. 

On otettu käyttöön kaksi erilaista tapaa julkaista tulos. Tämä on aiheuttanut väärinkäsityksiä. 

Toisessa kerrotaan vain kantansa ilmoittaneiden mielipide, jolloin ehdokkaat saavat kannatusta 

yhteensä 100 %. Tätä tapaa noudatettiin yksinomaan 2006 presidentinvaalien kyselyissä ja 

jatkuvasti puoluekannatusmittauksissa. 

Toinen ja uusi tapa ilmoittaa tulos on se, että 100 % koostuu kaikista, joilta on kysytty, ja siihen 

sisältyy säännönmukaisesti 15-25 %  ei osaa sanoa -vastauksia. 

Tulokset tietysti poikkeavat toisistaan, kaikkien ehdokkaitten kannatus näyttää tietysti suuremmalta, 

jos EOS- vastauksia ei ole otettu huomioon. 

Tämä tarjoaa kuitenkin oivallisen pelikentän. Tehdään uuden laskutavan mukaisia vertailuja 

edellisiin vaaleihin, joissa tapa oli erilainen. Tai tehdään viikoittain vertailuja eri tavalla 

tulostettujen tutkimusten välillä. Sillä tavalla löytyy huimia laskuja tai nousuja, miten vain halutaan 

tulkita. 

Kumpikaan tapa ei varmaan ole toistaan parempi, molemmat kertovat kyllä ehdokkaiden 

keskinäisen suhteen oikein. Mutta sekavertailu näyttää kyllä hämmentävän, ei ainoastaan yleisön, 

vaan muutaman vertailijankin. 
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Olisi varmaan hyvä yhdenmukaistaa tulosten julkaiseminen tai sitten kertoa molemmat tulokset 

kaikista tutkimuksista. 

Silti, monista mielipidetiedusteluista huolimatta, yhtään ääntä ei ole vielä annettu! 
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Liite	  2:	  Pekka	  Haaviston	  blogikirjoitukset	  

 
Onnittelut Baltian pääministereille 

Kirjoittanut Haavisto, 11.11.11 

 

Kun kävin eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan kanssa tänä syksynä Tallinnassa tapaamassa Viron 

presidenttiä Toomas Hendrik Ilvestä, hän oli huolissaan, miten Rail Baltica –hanke etenee. Baltian 

maiden yhteistä linjaa haettiin, kun Latviassa käytiin samaan aikaan keskustelua nopeasta Riika-

Moskova –yhteydestä. 

Eilen Baltian maiden pääministerit sopivat nopeasta nuolijunaradasta Tallinnasta Varsovaan. Näin 

Viron ja Puolan välille syntyy nopea, yli 1400 kilometriä pitkä ratayhteys. Rail Baltica helpottaa 

myös Suomen yhteyksiä Keski-Eurooppaan. 

Viron, Latvian ja Liettuan pääministerit ovat sopineet kokouksessaan Tallinnassa, että Viron ja 

Puolan pääkaupunkien välille rakennetaan ratayhteys, joka kelpaa nopeiden nuolijunien käyttöön. 

Yli 1 400 kilometrin mittainen Rail Baltica -rata on yksi EU:n keskeisimpiä liikennehankkeita. 

Laivamatka Tallinnaan ei ole pitkä. Ja näköpiirissä tulevaisuudessa on myös mahdollisuus Helsinki-

Tallinna tunnelista, jolloin suora Helsinki-Berliini –junayhteys olisi mahdollinen. 

Rail Baltican rakentaminen alkaa vuonna 2013, ja ratayhteyden pitäisi olla valmis 2020. Euroopan 

Unionin rahoitusosuus hankkeessa on 85 prosenttia. Samaan aikaan Varsova-Berliini –yhteyttä 

parannetaan. Samalla kun yhteydet paranevat, liikenteen ympäristöhaittoja pienennetään. Eurooppa 

on palaamassa raiteille. 

 

Ottawan miinasopimusta tarvitaan 

Kirjoittanut Haavisto, 15.11.11 

 

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta käsitteli tänään jalkaväkimiinat kieltävää Ottawan sopimusta. 

Kannatan Suomen liittymistä Ottawan sopimukseen. Tässä perusteluni: Ottawan sopimus syntyi 

vuonna 1997 kansalaisjärjestöjen aloitteesta. Liikkeellä olivat aktiivit, jotka olivat saaneet 

tarpeekseen jalkaväkimiinojen hallitsemattoman käytön tuhoista siviiliväestölle kriisialueilla. 

Sopimukseen on liittynyt 157 maata. Suomi on ainoana EU:n jäsenvaltioista sopimuksen 

ulkopuolella. 

Olen itse tehnyt kansainvälistä työtä maailman kriisialueilla kahdeksan vuotta. Monissa näissä 

kohteissa jalkaväkimiinat ja räjähtämättömät rypälepommit olivat todellinen ongelma. Pakolaiset 

eivät voineet muuttaa takaisin koteihinsa miinaongelman vuoksi. Balkanilla naapurit siirtelivät 
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miinoja toistensa reiteille etnisen vihanpidon vuoksi. Tilanteet olivat erittäin vaarallisia myös 

ammattimaisille miinanraivaajille. 

Sopimuksella on jo nyt ollut myönteinen vaikutus. 1990-luvulla jalkaväkimiinoilla oli vuosittain 

lähes 25 000 uhria. Määrä on pienentynyt neljään tuhanteen. Vaikka suurvallat vielä miinoja 

valmistavatkin, markkinat ovat tyrehtyneet. Jos Suomi haluaisi tulevaisuudessa jatkaa 

jalkaväkimiinojen käyttöä, se joutuisi valmistamaan ne itse. 

Suomen alkuperäinen tavoite oli liittyä Ottawan sopimukseen 2006. Eduskunnan vuonna 2004 

hyväksymässä turvallisuus- ja puolustuspoliittisessa selonteossa linjattiin Suomen liittyvän Ottawan 

sopimukseen vuonna 2012. Tämä vahvistettiin myös vuoden 2009 selonteossa. 

Eduskunta on edellyttänyt, että puolustusvoimille hankitaan miinoja korvaavaa suorituskykyä. Näin 

on tapahtunut – on hankittu mm. viuhkapanoksia, pimeänäkölaitteita ja lennokkeja. Korvaavat 

hankinnat ovat edenneet aikataulussa. 

Ottawan sopimuksen syntyhistoria on poikkeuksellinen. Se osoittaa, että myös 

kansalaismielipiteellä on vaikutusta kansainvälisessä politiikassa. Nyt on aika toimia kahdessa 

asiassa: suurvallat Venäjä, Kiina ja Yhdysvallat on saatava mukaan Ottawan sopimukseen. Ja 

humanitaarista miinanraivausta ja miinauhrien auttamista on jatkettava. Suomi on nyt tässä työssä 

mukana vuosittain noin viidellä miljoonalla eurolla. 

   

Kampanjatunnelmia 

Kirjoittanut Haavisto, 06.01.12 

 

Joulupäivän iltana lähdimme yöjunalla Rovaniemelle, ja uuden vuoden  ensimmäiset 

kampanjakahvit juotiin Sinetän K-Market Pekkalan  takahuoneessa matkalla Meltosjärvelle. Kiitos 

sinettäläisille hyvistä  aamukahveista! Sen jälkeen on kampanja kulkenut reittiä Meltosjärvi, 

 Muonio, Enontekiö, Kittilä, Rovaniemi, Inari, Sammatti, Helsinki, Jämsä,  Jyväskylä, Laukaa, 

Äänekoski, Kuopio, Lapinlahti, Iisalmi, Kotka,  Huittinen, Kokemäki, Rauma, Pori, Tampere… 

Yhdeksän päivää ja 22  tapahtumaa. Väliin mahtuivat myös YLE:n ruotsinkielinen ja 

 suomenkielinen vaalitentti, väittely Soinin kanssa nelosella ja koko  joukko haastatteluja — 

intensiivisimpiin niistä kuuluivat Hommafoorumin  videohaastattelu ja Ilta-Sanomien vaalitentti. 

Vaalitunnelma on erinomainen. Väkeä on nyt liikkeellä. Jo Lapin  tapaamisissa näkyi, että 

presidentinvaalit kiinnostavat. Rovaniemen  Pisto-baarissakin kannustus oli kovaa — jopa 

kovaäänistä. Suurimmat  tapahtumat olivat Jyväskylässä, Kotkassa, Iisalmessa ja Porissa. Siellä 

 vaalimateriaali, pinssit ja kirjat loppuivat hetkessä. Laukaassa  loppuivat tuolit kirjastosta. 
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Mikä jäi parhaiten mieleen? Pysähdys Lapinlahdella. Olin saanut ennen  joulua puhelun 

pienviljelijältä, joka halusi liittyä mukaan kampanjaan.  Lapinlahden kohdalla muistin puhelun ja 

pirautin hänelle kysyäkseni,  joko posti on tuonut kampanjamateriaalin. Ei ollut tuonut. Lähdimme 

 ajamaan lumesta pöllyävää pikkutietä kohti Pajujärven kylää. Kurvasimme  Keikontielle, ajoimme 

pihaan Massey Fergusonien väliin, astuimme tupaan  ja rupattelimme hetken pienviljelijä-metsurin 

arjen asioista ja kylän  näkymistä. Isäntä esitteli vielä Irwin-hattunsa, jota käyttää  karaokeilloissa. 

“Lapinlahti on nyt kampanjassa mukana”, isäntä lupasi,  ja sitten jatkui matka kohti Iisalmea. 

Kampanjabussina oli eilen Satakunnan liikenteen vakiovuoro Huittisiin,  ja paluumatkalla tulin 

kokeilleeksi Porista uutta Onnibussin kolmen  euron vuoroa Porista Tampereelle. 

Presidenttiehdokaskaan ei tarvitse  omaa bussia, kunhan julkinen liikenne Suomessa säilyy. 

Tehdään sen eteen  töitä. 

Kun eilen matkalla Raumalle tulivat YLE:n uudet kannatusmittaukset, tuli  pala kurkkuun ja silmät 

kostuivat. Niin moni ihminen on tehnyt kampanjan  eteen töitä — ja nyt se työ palkitaan. Muistin 

tukikeikkaa Tavastialla,  jossa Suomen eturivin muusikot antoivat panoksensa. Ajattelin 

kampanjaan  mukaan lähtenyttä pienviljelijää Pajujärven kylällä. Ajattelin sitä  tuhansien aktiivien 

joukkoa, joka on tehnyt töitä kellon ympäri. Jotkut  sosiaalisessa mediassa, toiset liimaamalla 

vaalijulisteita pahveihin.  Jotkut keittämällä vaalikahveja ja jakamalla esitteitä räntäsateessa  torilla. 

Toiset antamalla kampanjan käyttöön oman ammattitaitonsa tai  luovan osaamisensa. 

Kiitos teille kaikille. Olette tehneet jo nyt uskomatonta työtä. Tämä  kampanja viedään maaliin. 

 

Mitä ajattelen eläinsuojelusta? 

Kirjoittanut Haavisto, 08.01.12 

 

Presidentinvaaleissa puhutaan paljon myös presidenttiehdokkaiden arvoista ja valinnoista, joita he 

tekevät arvojensa pohjalta. Minulta on useampaan kertaan kysytty, mitä ajattelen eläinsuojelusta. 

Olen iloinen EU:n laajuisesta häkkikanalakiellosta, koska tuotantoeläinten kohtelu vastoin eläinten 

omia tarpeita ja käyttäytymistä on minusta eettisesti tuomittavaa. Olen jo pitkään ostanut kaupasta 

luomukananmunia. 

Kannatan turkistarhauksen täyskieltoa koko EU-alueella, koska turkiseläimen pitäminen häkissä ei 

minusta ole hyväksyttävää. Kielto tulisi toteuttaa siten, että turkistarhaajien taloudelliset menetykset 

korvattaisiin, ja heitä tuettaisiin uusissa elinkeinoissa. Eläinsuojelussa pitäisi olla entistä enemmän 

kansainvälisiä normeja, jotta tuotanto ei siirtyisi sellaisiin maihin joissa eläinten olosuhteet ovat 

vielä huonommat. 
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Käydessäni Loimaalla luomusikatilalla olin tyytyväinen sikatilan omistajan kertoessa, että nykyään 

luomutuotanto on eettisten arvojen lisäksi perinteistä tuotantoa kannattavampaa. Se oli hyvä 

uutinen, koska luomusikalassa sikoja ei pidetä ahtaissa karsinoissa. 

Olen ollut järkyttynyt katsellessani dokumentteja nykypäivän tehotuotannosta ja huonosta eläinten 

kohtelusta. Varsin usein eläinten huono kohtelu tapahtuu tilanteissa, joissa viljelijäperheen oma 

jaksaminen on loppunut. Olen itse kasvissyöjä, joten lihatiskillä en tee valintoja lihan 

tuotantotapojen välillä, mutta monet ystävistäni valitsevat aina luonnonmukaisesti  tuotetun lihan. 

Se on hyvä valinta. 

Huittisissa käydessäni minulta kysyttiin yleisötilaisuudessa, mitä mieltä olen sikatilojen 

salakuvaamisesta. Sanoin, että minusta kaikki pihapiirissä ja kotirauhan piirissä tapahtuva 

salakuvaaminen tai salakatselu on arveluttavaa, koska ylipäätään tuntemattomien ja 

naamioituneiden ihmisten liikkuminen kodin piirissä ei ole toivottavaa. 

Kansalaisaktivismia en sinänsä tuomitse. On oikein kiinnittää huomiota vanhentuneisiin lakeihin tai 

epäterveisiin käytäntöihin, mutta silloin on toimittava omalla nimellä ja omilla kasvoilla, myös 

seurauksista aina vastaten. Kantani on sama edustivat aktivistit mitä ideologiaa tahansa. 

Sikatiloilta kuvatut dokumentit osoittavat, että jokin mättää pahasti suomalaisessa eläinsuojelussa ja 

viranomaisten kontrollissa. Jos kuvatunlainen eläintenpito on lainmukaista, silloin laki on liian 

lepsu ja sitä on muutettava. Dokumentit osoittavat myös, että tarvitsemme enemmän virallisia 

eläinsuojelutarkastajia, joilla on oikeus ja mahdollisuus tehdä yllätystarkastuksia tiloille. 

Suomalainen elintarviketuotanto pärjää tulevaisuudessa vain, jos siinä noudatetaan korkeita eettisiä 

periaatteita eläinten kohtelussa ja ympäristönsuojelussa. 

 

Haavisto vastaa Vanhasen vaalikoneeseen 

Kirjoittanut Haavisto, 12.01.12 

 

Hyvä Matti, 

Suomen Kuvalehdessä julkaistiin Sinun 17 kysymyksen vaalikoneesi. Kysymyksesi olivat pitkiä ja 

perusteellisia, mutta ne olivat niin hyviä, että päätin varastaa vähän aikaa vaalikiertueen lomassa ja 

vastata niihin. Tässä siis minun vastaukseni, jotka löydät kysymystesi jälkeen. Toivotan Sinulle 

henkilökohtaisesti iloa ja voimia uusissa tehtävissäsi sekä hyvää kevättä. 

T. Pekka Haavisto 

Vaalikone Vanhasen tapaan: 17 kysymystä presidenttiehdokkaille 

Tasavallan presidentillä on vahva asema ulkopolitiikan johtamisessa ja hänellä on myös muita 

valtaoikeuksia. Jos tekisin vaalikoneen ehdokkaille, koostuisi se seuraavista kysymyksistä: 
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1. Suomi on toivottavasti kohta YK:n turvallisuusneuvoston jäsen ja vuorollaan sen puheenjohtaja. 

Kaksi suurvaltaa hyökkää Iranin väitettyjä ydinlaitoksia vastaan ja tuhoaa ne estääkseen maata 

valmistamasta ydinasetta. Suomelle ei puheenjohtaja-asemasta huolimatta etukäteen kerrottu 

yllätyshyökkäyksestä. Iskun jälkeen molemmat suurvallat pyytävät Suomelta ymmärtämystä 

ratkaisulleen ja kutsuisivat teidät mielellään vierailulle. Miten toimitte ja miten Suomi suhtautuisi 

turvaneuvostossa asiaan? 

Sotilaallinen isku toisen valtion alueelle ilman YK:n turvallisuusneuvoston mandaattia rikkoo 

kansainvälistä oikeutta, olivatpa iskun tavoitteet millaisia tahansa. Iranin kriisi tulee ratkaista 

neuvotteluteitse siten, että YK:n turvallisuusneuvosto Saksalla vahvistettuna, kuten on tapahtunut 

tähän saakka (P5+1), jatkaa keskusteluja Iranin kanssa tarkkailijoiden päästämisestä Iranin 

ydinlaitoksille. Pidän tässä EU:n ja Venäjän yhteistyötä aivan avainkysymyksenä. 

Jos olisi tapahtunut kuvatunlainen isku, YK:n turvallisuusneuvosto pitäisi heti kutsua koolle asiaa 

käsittelemään. Jos Suomi olisi tuolloin turvallisuusneuvoston jäsen, kannattaisin 

turvallisuusneuvoston nopeaa koollekutsumista. Mikäli iskun takana olisi kaksi suurvaltaa, olisi 

todennäköistä, että ne käyttäisivät tuolloin veto-oikeuttaan turvaneuvostossa, eikä päätöslauselmaa 

syntyisi. Tästä huolimatta edustaisin kantaa, jonka mukaan kriisin ainoa oikea tapa on 

neuvotteluratkaisu, jossa Iranin ydinohjelma saadaan kansainväliseen valvontaan. 

2. Teette vienninedistämismatkan Aasiaan ja matkan varrelle osuu luontevasti valtio, joka ei 

uskontoonsa perustellen hyväksy homoutta ja käyttää edelleen ruumiillisia rangaistuksia. Maassa on 

suomalaisyrityksille mielenkiintoinen investointimahdollisuus. Suomalaiset ihmisoikeusjärjestöt 

vetoavat, että ette johtaisi valtuuskuntaa kyseiseen maahan. Miten menettelette? 

Hyvin monissa maailman maissa on eri ryhmiä – eri uskontokuntia, naisia, seksuaalisia 

vähemmistöjä jne. – diskriminoivaa lainsäädäntöä. Myös näissä maissa on presidentin vierailtava, 

koska keskustelu, dialogi ja kommunikaatio ovat usein ainoa keino demokratian, ihmisoikeuksien, 

tasa-arvon ja hyvän hallinnon edistämiseksi. Ei auta, että linnoittaudumme tänne Suomeen ja 

korostamme omaa erinomaisuuttamme, vaan meidän on oltava maailmalla liikkeellä. 

Matkustaisin maahan, antaisin kauppavaltuuskunnan tehdä omaa työtään, mutta maan valtiojohdon 

kanssa nostaisin esiin ihmisoikeuskysymykset ongelmana, joka myös vähentää suomalaisyritysten 

halukkuutta investointeihin. 

Mikäli johonkin maahan kohdistuvat YK:n tai EU:n päättämät sanktiot tai matkustusrajoitukset, en 

silloin tietenkään tasavallan presidenttinä sinne matkustaisi, ellei kysymys olisi jostakin YK:n tai 

EU:n valtuuttamasta erillisestä neuvottelutehtävästä. 

3. Euroopassa asuva uiguurien ihmisoikeusaktivisti on tullut EU:n säännösten mukaisesti Suomeen 

ja perustanut tiedotustoimiston. Hän esiintyy julkisesti voimakkaasti Kiinan johtoa vastaan. Kiina 
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esittää kysymyksen, joka on tulkittava kehotukseksi häätää henkilö Suomesta. Monet pelkäävät 

kiistan heijastuvan kauppasuhteisiimme. Mikä on kantanne? 

Presidenttinä tukisin kansalaisjärjestöjen ja kansalaisyhteiskunnan toimintavapautta Suomessa. 

Meillä toimii Suomessa jo nyt erilaisia solidaarisuusryhmiä ja kansalaisryhmiä, jotka ottavat kantaa 

maailman konfliktialueisiin ja kriisipesäkkeisiin omista lähtökohdistaan. Tämä on täysin normaalia 

kansalaistoimintaa. 

En myöskään puuttuisi toimintaan toisinpäin: Jos Indonesiassa tai Brasiliassa toimii suomalaisten 

metsäyritysten toimintatapoja siellä vastustavia kansalaisryhmiä tai ympäristöaktivisteja, en 

paheksuisi näiden maiden hallituksille tai valtionpäämiehille asiaa. Kaikkialla täytyy olla 

kansalaistoiminnan vapaus. Se vie yhteiskuntaa eteenpäin. 

4. Suomen aluevesillä kaapataan matkustajalaiva, jossa on mukana 300 venäläistä turistia. Venäjä 

tarjoaa asevoimiensa virka-apua tilanteen selvittämiseen. Meillä poliisijohto katsoo, että kyseessä 

on poliisiasia ja poliisiylijohtaja ilmoittaa pitävänsä päätöksentekovallan itsellään. Mikä on 

toimintalinjanne pääministerin koolle kutsumassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan 

(UTVA) kriisikokouksessa? 

Vai kutsutteko itse kokouksen Mäntyniemeen? Kenellä on mielestänne toimivalta tehdä ratkaisut: 

poliisiylijohtajalla, hallituksella vai presidentillä? UTVA:n kokousta valmisteltaessa 

puolustusministeriön kansliapäällikkö ilmoittaa, että valmistelun ohjaus kriisijohtamisessa kuuluu 

kokonaismaanpuolustuksen määritelmän mukaisesti hänelle – ei pääministerille. Kumman puolelle 

asetutte? 

Ensin soittaisin pääministerille ja varmistaisin, että UTVA on kutsuttu koolle ja presidentti 

osallistuu sen kokoukseen, koska kysymys on asiasta, joka liittyy myös Suomen ulkopolitiikkaan. 

Olisin puhelinyhteydessä Venäjän presidenttiin ja kiittäisin heidän tarjoamastaan virka-avusta 

todeten, että omat viranomaisemme ovat jo liikkeellä ja pystyvät tilanteen kaikin puolin hoitamaan. 

Asian käsittelyssä lähtisin siitä, että kysymyksessä on rikollinen toiminta Suomessa ja poliisiasia. 

Varmistaisin kuitenkin, että poliisijohto on asianmukaisesti yhteydessä puolustusvoimiin kaiken 

mahdollisen virka-avun saamiseksi puolustusvoimilta siinä tapauksessa, että tilanne kriisiytyy, ja 

joudutaan esimerkiksi siviilien nopeaan evakuointiin alukselta. Tällainen tilanne voisi syntyä, jos 

esimerkiksi kaappaajat uhkaisivat räjäyttää aluksen, jollei heidän vaatimuksiinsa suostuta. 

Tukisin pääministeriä tilanteen johtamisessa, ja antaisin hänelle presidenttinä kaiken tuen siinä, että 

Suomen omien viranomaisten yhteistoiminta on saumatonta. Ottaisin itse vastuun asian 

ulkopoliittisen puolen hoitamisesta. Mikäli pelastusapua esimerkiksi lisähelikopterien tai 

pelastusalusten muodossa tarvittaisiin, pitäisin huolen siitä, että myös Ruotsin ja muiden 

naapurimaiden pelastuspalvelut ovat tilanteessa toimintavalmiina. 
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5. Eräs toinen sotilaallisesti liittoutumaton maa ilmoittaa luottamuksellisesti, että he aikovat 

lähiaikoina hakea Naton jäsenyyttä. Mikä on toimintalinjanne? 

Kiittäisin ilmoituksesta ja erityisesti siitä, että asia kerrotaan Suomelle etukäteen. Näin ei aina ole 

tapahtunut. Sen jälkeen kutsuisin koolle ulko- ja turvallisuuspoliittisen valiokunnan ja kävisin 

luottamuksellisen keskustelun pääministerin ja valiokunnan kanssa Suomen toimintalinjasta. 

Mielestäni oikea toimintatapa olisi, että päivänä jolloin toisen maan Nato-hakemus tulee 

julkisuuteen, Suomi ilmoittaisi, että se tekee itsenäisesti omat turvallisuuspoliittiset ratkaisunsa 

oman harkintansa mukaisesti, eikä toisen maan tekemillä ratkaisuilla ole suoraa vaikutusta Suomen 

kantoihin. 

Toisen maan tekemä jäsenyyshakemus Natoon varmasti käynnistäisi Suomessa 

kansalaiskeskustelua ja poliittista keskustelua, kuten muutkin lähialueillamme tapahtuvat suuret 

ulko- ja turvallisuuspoliittiset muutokset. On tärkeää, että Suomi aina tekee itsenäisesti omat 

ratkaisunsa. 

6. Venäjä ilmoittaa uuden presidenttinsä toimesta tiivistävänsä yhteistyötä Naton kanssa ja ilmoittaa 

olevansa valmis yhteisen neuvoston sijasta strategiseen kumppanuuteen ja toimiin yhteisten 

kriisivalmiuksien parantamiseksi. Mikä on toimintalinjanne? 

Olemme jo nyt mukana Naton Partnership for Peace –toiminnassa, kuten myös Venäjä. Jos Venäjän 

ja Naton yhteistyö tiivistyy tällä foorumilla, Suomi voi luontevasti olla siinä mukana. Mikäli Naton 

ja Venäjän välille synnytetään uusia instituutioita, olisi tärkeää, että Suomi ja Ruotsi voisivat olla 

niissä mukana vähintään tarkkailijastatuksella. On tärkeää että tiedämme, millaista keskustelua 

esimerkiksi Itämeren turvallisuuskehitykseen liittyvistä asioista käydään, eikä meidän ole hyvä olla 

poissa sellaisista pöydistä. 

7. Eurooppa-neuvoston pysyvä puheenjohtaja kutsuu neuvoston jäsenet – ei siis teitä – kokoukseen 

keskustelemaan yhdessä uuden valitun Venäjän presidentin kanssa. Mikä on toimintalinjanne? 

Käyn keskustelun pääministerin kanssa tilanteesta. Hän edustaa Suomea Eurooppa-neuvostossa 

perustuslain 66 pykälän mukaisesti. Olisin tavannut Venäjän presidentin kahdenvälisesti jo 

aikaisemmin, ja kävisimme pääministerin kanssa lävitse ne asiat, jotka Venäjän ja Suomen sekä 

Venäjän ja EU:n suhteessa olisivat juuri nyt tärkeitä. Antaisin ajatuksia pääministerin 

puheenvuoron valmisteluun. 

Jos kysymyksessä olisi muu kuin Eurooppa-neuvoston virallinen kokous, esillä jokin Suomen 

kannalta erityistä painoarvoa vaativa kysymys ja pääministeri sitä pyytäisi, voisi valtioneuvosto 

poikkeuksellisesti päättää, että tasavallan presidentti osallistuu pääministerin sijaan kokoukseen.  

Tähän perustuslain 66 pykälä myös antaa mahdollisuuden. 
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8. Hallitus on ohjelmassaan antanut lupauksen kansalaisille ja luottoluokittajille, että valtion 

velkasuhde käännetään laskuun tämän vaalikauden kuluessa. Kevään kehysriihessä käy ilmi, että 

hallitus ei kykene uskottaviin ratkaisuihin budjettiaukon kattamiseksi. 

Oletteko valmis keskustelemaan pääministerin kanssa ratkaisusta, jossa hän käyttäisi uhkaa uusien 

vaalien järjestämisestä päätösten ajamiseen läpi ja te puolestaan ilmoittaisitte, että teette asiasta 

lähipäivien kuluessa ratkaisun nähtyänne, pystyykö hallitus noudattamaan ohjelmassaan 

antamaansa sitoumusta? 

Presidentin ei pidä puuttua sisäpolitiikan kysymyksiin. Antaisin tukeni pääministerille ja 

hallitukselle heidän tehdessään vaikeita ratkaisuja, mutta viime kädessä eduskunta päättää, 

nauttivatko pääministeri ja hallitus eduskunnan tukea. Jos ei saada muodostettua eduskunnan tukea 

nauttivaa hallitusta, ovat uudet vaalit väistämättömät. 

9. Käy ilmi, että Pohjoismaissa on säästötarpeiden takia ilmennyt kasvavaa valmiutta 

ilmatilakuvayhteistyön lisäksi siirtyä yhteiseen ilmatilan valvontaan ja sitä kautta voimien 

yhdistämiseen ilmatilan puolustamisessa. Käy ilmi, että Natolla ei ole mitään tällaista yhteistyötä 

vastaan. 

Yhteistyö kytkeytyy luontevasti nykyisen hävittäjäkalustomme vanhenemista seuraavaan 

päätöksentekoon uusista hävittäjistä ja niiden määrästä. Samalla käy ilmi, että säästösyistä Nato-

maat olisivat halukkaita siirtämään osan Baltian ilmavalvonnasta Suomelle ja Ruotsille. Mikä on 

toimintalinjanne? 

Olen valmis kehittämään Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyötä mm. ilmatilan valvonnan ja 

merivalvonnan osalta. Mielestäni voidaan myös tutkia niitä pohjoismaisen yhteistyön 

mahdollisuuksia, joita mm. Stoltenberg-raportti taannoin nosti esiin. Natolla on Baltiaa varten oma 

puolustussuunnitelmansa, ja jättäisin sen Naton ja Naton jäsenmaiden asiaksi. Viron kanssa 

jatkaisin edelleen aktiivista kahdenvälistä yhteistyötä, johon voi kuulua mm. tietojenvaihtoa, 

yhteisen koulutuksen järjestämistä jne. 

10. Turvaneuvostokaudellamme kriisi Israelin ja Palestiinan välillä kärjistyy jälleen väkivallaksi. 

Yksi ministereistämme ottaa yksipuolisen Israelin tuomitsevan kannan, josta unohtuu pois maininta 

Israelin oikeudesta puolustautua. Toinen ministeri reagoi tähän syyttämällä puoluekokouksessaan 

palestiinalaisia yksipuolisesti provokaatiosta. Kukaan ei tunnu tietävän Suomen linjaa. Miten 

menettelette? 

Pidän presidentillisen puheenvuoron, joka kirkastaa Suomen linjan lähi-idässä. Tuemme itsenäistä 

palestiinalaisvaltiota, mutta samalla Israelin turvallisuus on taattava, emmekä hyväksy mitään 

Israeliin kohdistettavaa uhkaa. Suomi tuomitsee jyrkästi mm. Gazan alueelta Israelin puolelle 

tehtävät raketti-iskut, jotka ovat olleet omiaan viivyttämään koko alueen rauhanprosessia. Samoin 
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israelilaisten sotilaiden kidnappaukset. Israelilta vaatisimme vetäytymistä rajan väärälle puolelle 

tehdyistä setlementeistä sekä palestiinalaisvankien vapauttamista. Tarvittaessa alueelle pitäisi saada 

kansainvälinen, YK:n johtama rauhanturvaoperaatio turvaamaan Israelin ja uuden 

palestiinalaisvaltion välisen rajan rauhallisuus.  

11. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentiksi on ehdolla liberaali ja konservatiivi. Kumman 

nimitätte? 

Nimitän henkilön joka on pätevämpi tehtävään kokemuksensa perusteella. Pitäisin myös huolta 

naisten ja miesten tasa-arvosta kaikkia nimityksiä tehdessäni. 

12. Jos paljastuu, että Yhdysvallat on käyttänyt aluettamme luvatta vankikuljetuksiinsa ja rikkonut 

Suomen lakia, miten menettelette? 

Mikäli Suomen läpi on ollut laitonta kauttakulkua, ja siihen olisivat syyllisiä jonkin toisen maan 

viranomaiset, Suomi tekisi nootin ja vaatisi asianomaiselta maalta selvitystä tapahtuneesta. Tämä 

koskisi mitä tahansa laitonta Suomen kautta tapahtunutta kauttakulkua. 

13. Jos paljastuu, että Venäjän ilmavoimien koneet ovat uudelleen ryhtyneet loukkaamaan 

ilmatilaamme Suomenlahdella, miten menettelette? 

Suomen tulee vaatia kaikista rajaloukkauksista ja ilmatilan loukkauksista asianmukainen selvitys. 

Suomen on tärkeää näyttää, että seuraamme myös ilmatilaloukkauksia ja meiltä lähtevät omat 

koneemme kentältä osoittamaan loukkaajalle, että hänet on huomattu ja rekisteröity. 

15. On tehty päätös kutsua hallitusten välinen konferenssi koolle neuvottelemaan EU:n 

perussopimukseen muutos, jolla tehdään mahdolliseksi päättää jäsenmaiden kokoaman pysyvän 

kriisirahaston rahoista enemmistöpäätöksellä, jotta mikään yksittäinen jäsenmaa ei voi estää 

päätöksentekoa. 

Ranskasta, Romaniasta ja Latviasta neuvotteluvaltuuskuntiin osallistuvat presidentti, pääministeri ja 

ulkoministeri. Suomesta valtuuskunta on ollut perinteisesti pääministeri ja ulkoministeri. Esitättekö, 

että teidän tulisi nyt presidenttinä osallistua neuvotteluun ”valtiosopimuksesta” ja jos niin, 

johtaisitteko valtuuskuntaa vai olisitteko pääministerin avustaja? 

EU:n perussopimusten muutokset ovat valtioiden välisiä sopimuksia ja siten osa 

ulkopolitiikkaamme. Presidentin on myös näitä asioita seurattava. Pitäisi jatkuvaa yhteyttä asiassa 

pääministeriin ja valtioneuvostoon, mutta en itse toimisi neuvotteluvaltuuskunnan johtajana, vaan 

jättäisin tehtävän pääministerille ja ulkoministerille, kuten on tähän saakka menetelty. 

Käyttäisin kuitenkin presidentin vaikutusvaltaa tarvittaessa esimerkiksi tapaamalla kahdenvälisesti 

kollegojani Ranskasta, Romaniasta ja Latviasta, ja keskustelemalla myös sopimusuudistukseen 

liittyvistä asioista silloin, kun näissä on ajettava Suomen etua. Koordinoisin tämän hyvin 

pääministerin ja ulkoministerin kanssa, koska Suomella voi olla vain yksi ulkopolitiikka. 
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16. Pitäisikö Mäntyniemeen rakentaa suomalaisuutta edustava rantasauna ja kenellä katsoisitte 

olevan velvollisuus tehdä tätä koskeva esitys? 

Käsittääkseni Mäntyniemessä on jo sisäsauna, ja presidentin kesäasunnolla Kultarannassa 

rantasauna. Tyytyisin näihin. Verorahoilla on näinä päivinä parempaakin käyttöä, ja presidenttinä 

haluaisin näyttää esimerkkiä asioiden tärkeysjärjestyksestä. Jos ulkomaiset vieraat kaipaisivat 

ulkosaunaa pirauttaisin pääministerille Kesärantaan, onko hänellä ehkä sauna jo valmiiksi 

lämpimänä. 

17. Mikä on ohjeenne, pitääkö valmistella Palestiinan valtion tunnustaminen itsenäiseksi ilman 

rauhaa Israelin kanssa? 

Antaisin neuvotteluohjeen, jonka mukaan Suomen on yhteistyössä pohjoismaiden ja EU:n kanssa 

valmisteltava Palestiinan tunnustamista, ja mielestäni EU:n pitäisi kaikin tavoin tässä pyrkiä 

yhtenäiseen ratkaisuun. Neuvotteluohjeeseeni kuuluisi, että osana Palestiinan itsenäisyyttä Israelin 

turvallisuus on taattava, tarvittaessa kansainvälisen YK-operaation turvin. 

 

Voiko Ruotsista oppia mitään? 

Kirjoittanut Haavisto, 13.01.12 

Viime kesäkuussa Elinkeinoelämän valtuuskunta julkaisi raportin “Heja, Sverige! Mitä Suomi voisi 

oppia Ruotsilta politiikassa ja taloudessa (ja urheilussa)?” Ainakin raportin otsikko oli sopivan 

provokatiivinen. 

Suomi ja Ruotsi ovat molemmat pohjoismaisia hyvinvointivaltioita, joiden taloudellinen menestys 

perustuu vientiin. Ruotsissa veroaste on korkeampi, mutta siellä ei velkaannuta. Elinkeinorakenne 

ja vienti ovat monipuolisempia, julkinen sektori suurempi ja henkilöstömitoitukset julkisissa 

palveluissa korkeammat.  

Ruotsissa on keskitytty nyt työn tarjonnan lisäämiseen – useampien tulee saada tehdä töitä, 

työnteon pitää aina olla tekijälleen kannattavaa. Myös ikääntynyttä työvoimaa arvostetaan. 

Ruotsissa suositaan myös osa-aikatyötä. Esimerkiksi pienten lasten äitejä kannustetaan osa-

aikatyöhön. Meillä tämä vaihtoehto on tehty kannattamattomaksi. 

Ruotsi elvytti voimakkaasti lisäämällä julkisia investointeja ja tukemalla kuntien taloutta, kun 

Suomen liikkumavara käytettiin lähes kokonaan verokevennyksiin. Ruotsin talous näyttää saaneen 

tästä Suomea paremman startin taantuman jälkeen. 

Työttömyysaste on Ruotsissa Suomea alhaisempi. Siellä on panostettu aktiiviseen 

työvoimapolitiikkaan ja työttömien tukityöllistämiseen. Jos Suomessa olisi sama aktivointiaste, 

avoin työttömyytemme olisi alhaisempi kuin Ruotsissa. Ruotsin korkeampaa työllisyysastetta 



	  

	   114	  

selittää paitsi aktiivinen panostus työttömyyden hoitoon, myös ikääntyneiden työntekijöiden 

pitäminen mukana työelämässä. 

Kun Suomen työllisyysastetta vertaa Ruotsiin, meiltä puuttuu työelämästä noin 150 000 ihmistä. 

Ero selittyy kokonaan sillä, että Ruotsissa osatyökykyisten työllisyysaste on paljon parempi kuin 

meillä ja että osa-aikatyötä tehdään Ruotsissa paljon enemmän kuin meillä. Tällä on valtava 

merkitys julkiseen talouteen: 150 000 maksajaa enemmän ja 150 000 tulonsiirroilla elävää 

vähemmän. Mitään leikkauslistoja ei tarvita, jos tämä ero saadaan korjatuksi. 

Suomessa työelämä kärjistyy kahteen vaihtoehtoon: sataprosenttinen mukanaolo tai joutuminen 

työelämän ulkopuolelle. Suljemme työmarkkinoiden ulkopuolelle osatyökykyiset. Todellinen 

haasteemme on tehdä kaikki työ kannattavaksi, eli tehdä mahdolliseksi myös käytännössä yhdistää 

ansiotuloja ja tulonsiirtoja silloin, kun pelkät ansiotulot eivät elätä. 

Sosiaalisen turvaverkon heikentäminen ei ole työkalu talouden elvyttämiseksi. Palvelujen 

leikkaaminen johtaa epätasa-arvon ja pahoinvoinnin lisääntymiseen.  Ennen kuin kaivetaan esille 

uusia leikkauslistoja, kannattaisikin käydä kunnon keskustelu siitä, voisiko aktiivisella 

työllisyyspolitiikalla Suomessakin välttää epätoivottuja julkisten palvelujen leikkauksia. 

- Pekka Haavisto 

 

Vastavuoroisuuteen maakaupoissa 

Kirjoittanut Haavisto, 18.01.12 

 

Tasavallan presidentti Tarja Halonen otti eilen Moskovassa esille asian, joka on monia vaivannut: 

Miksi Venäjä on rajannut Suomen rajalta laajan alueen – syvimmillään 200 kilometriä – sellaiseksi 

vyöhykkeeksi, jossa suomalaiset eivät voi omistaa maata. Kielto perustuu jo vuonna 2001 

säädettyyn Venäjän maalakiin, ja siinä olevista rajoituksista julkaistiin kartta tammikuussa 2011. 

Rajoitus ei ole aivan johdonmukainen – Terijoki, Käkisalmi ja Pitkäranta on jätetty sen 

ulkopuolelle. 

Suomen puolella suljettu rajavyöhyke on syvimmillään kolme kilometriä rajasta, eikä meillä ole 

maa- ja kiinteistöomaisuudessa rajoituksia ulkomaalaisille ostajille. Joissakin EU-maissa sellaisia 

on: Puolassa, Tshekissä ja Sloveniassa on maanostorajoituksia, Tanskassa on edellytetty 

kiinteistössä ympärivuotista asumista. 

Tarja Halonen otti nyt asian esille oikeaan aikaan ja oikealla tavalla Moskovassa. Tavoitteena 

maakaupoissa on oltava vastavuoroisuus – suomalaisilla tulee olla sama mahdollisuus hankkia 

maata Venäjältä kuin venäläisillä Suomesta. 
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Venäjän-politiikka on keskeinen osa Suomen ulkopolitiikkaa. On tärkeää, että myös käytännön 

tasolla yhteistyö sujuu. Maanostokysymyksessä tulisi Venäjän kanssa löytää neuvotteluratkaisu. 

Suomen tulee puolestaan EU:ssa ajaa viisumivapausjärjestelyä Venäjän ja Schengen-alueen kesken. 

Sekin helpottaisi arkista yhteydenpitoa ja taloudellista yhteistyötä Suomen ja Venäjän välillä. 

- Pekka Haavisto 

 

Uhkaava Iranin kriisi 

Kirjoittanut Haavisto, 18.01.12 

 

Suomi käy kampanjaa ollakseen YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuva jäsen vuosina 2013-2014. 

Toivottavasti onnistumme saamaan muiden YK:n jäsenmaiden tuen ja pääsemme 

turvallisuusneuvostoon. Sen puolesta käydään nyt kovaa kampanjaa. 

Mitä asioita tuolloin on turvallisuusneuvoston asialistalla? Aivan varmasti Lähi-idän ja Pohjois-

Afrikan tilanteet, melko varmasti Afganistan ja Pohjois-Korea, mahdollisesti Etelä-Kiinan meri ja 

Meksikon huumesota. Lisäksi saattaa ilmaantua odottamattomia konflikteja ja kriisejä, jotka 

kärjistyvät sille asteelle, että YK:n väliintuloa tarvitaan. Joskus kriisit kasvavat yllättäen – kuten 

Arabikadun murros keväällä 2011. 

Aivan varmasti Iran on silloinkin turvallisuusneuvoston asialistalla. Jotkut arvioivat, että Iranilta 

menisi noin vuosi ydinaseen valmistamiseen. Ydinasetta kantavia raketteja on jo kokeiltu. Israel 

pitää tällaista Irania suurimpana uhkanaan, koska Iranin presidentin Mahmoud Ahmedinejadin 

kielenkäyttö Israelia kohtaan on ennenkin ollut uhkaavaa. 

Israelissa on käyty pitkään keskustelua ensi-iskun mahdollisuudesta Iranin ydinvoimalaitoksiin. 

Israel kykenisi iskemään, mutta se ei kykenisi vastaamaan seurauksista – alueellisesta kriisistä, joka 

vetäisi myös Yhdysvallat sotilastoimiin alueella. Kukaan ei voi edes kuvitella sellaisen kriisin 

seurausvaikutuksia. Ainakin öljyn hinta hyppäisi pilviin, kun Iran kostaisi miinoittamalla Hormuzin 

salmen, jonka kautta kulkee jopa viidennes maailman öljystä. 

Mitä tulisi tehdä tämän kriisin ehkäisemiseksi? Iran on pidettävä neuvottelupöydässä, ja sen on 

hyväksyttävä kansainväliset tarkkailijat ydinlaitoksilleen. Kenellekään maailmassa ei saa enää sallia 

uusien ydinaseiden kehittämistä. 

Mitä Suomi voisi tehdä? Suomi on Iran kriisin osalta neutraali toimija, emme esimerkiksi osta öljyä 

Persianlahdelta. Kiinan, Venäjän ja EU:n mahdollisuudet puhua Iranille ovat Yhdysvaltoja 

paremmat. Tätä dialogia täytyy tukea. Suomi voisi osaltaan olla auttamassa neuvotteluyhteyden 

ylläpitämisessä. Keskusteluyhteyden säilyttäminen kriisiytyvässä tilanteessa on rauhanpolitiikkaa, 

jossa Suomi voi ottaa aktiivisen roolin. 
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Liite	  3:	  Paavo	  Väyrysen	  blogikirjoitukset	  

 

Niinistö yrittää johtaa harhaan 

Päiväys 

31.10.2011  

 

Presidenttiehdokkaiden toinen paneelikeskustelu käytiin eilen Helsingin kirjamessujen yhteydessä. 

Siitä julkisuuteen tulleet välähdykset antavat melko hyvän kuvan esillä olleista asioista. Paavo 

Lipponen syytti minua siitä, että olen omaksunut "yleisen syyttäjän" roolin. Vastasin, etten ole 

syyttäjä, mutta muut ehdokkaat saavat varautua siihen, että he joutuvat vastuuseen sanoistaan ja 

teoistaan. Sauli Niinistö kiemurtelee Nato-kantojensa vuoksi. Hän kiistää ajavansa Suomea "noin 

vain" Natoon. Hän vaatii kansanäänestystä. 

 

Eilisessä paneelissa Niinistö kävi hyökkäykseen. Hän syytti minua siitä, että olin hyväksynyt 

edellisen hallituksen turvallisuuspoliittiseen selontekoon kannanoton, jonka mukaan Suomella on 

jatkossakin vahvat perusteet harkita Nato-jäsenyyttä. Selonteko oli kompromissi. Siihen löi 

leimansa kokoomusministereiden keskeinen asema valmisteluissa. Niinistön lukema virke tuli 

mukaan Kokoomuksen vaatimuksesta, mutta sekin on tulkinnanvarainen. 

 

Niinistö luki sen sanaa "vahvat" painottaen, minä luen sen korostaen sanoja "jatkossakin" ja 

"harkita". Perustan oman Nato-kantani tuohon selontekoon. Suomeen ei kohdistu sen mukaan 

erillistä sotilaallista uhkaa, vaan meidän turvallisuutemme voisi vaarantaa vain länsimaiden eli 

Naton ja Venäjän välinen sotilaallinen selkkaus. Meidän tulee tietysti pyrkiä estämään sellaisen 

selkkauksen syntyminen vähentämällä vastakkainasettelua ja jännitteitä. Tähän tilanteeseen ei 

ollenkaan sovi se, että Suomi itse liittyisi Natoon ja toisi sen sotilaalliset järjestelmät Venäjän 

rajoille. 

 

Asian ydin on siinä, että Niinistö pyrkii viemään Suomen Natoon muuttamalla EU:n sotilasliitoksi 

ja Naton eurooppalaiseksi pilariksi. Tämä on ollut federalistien tavoite 1950-luvulta alkaen. 

Ehdokkaaksi ilmoittautuessaan Niinistö sanoi, ettei nykyisen hallituksen ohjelma estä etenemästä 

hänen tarkoittamaansa suuntaan. Niinistön lupauksella kansanäänestyksestä ei ole merkitystä, jos 

Natoon mennään hivuttamalla ja EU:n kautta. Niinistön kannanottoja punnittaessa on muistettava, 
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että hänen puolueensa Kokoomus ajaa Nato-jäsenyyttä. Jos Niinistö valittaisiin presidentiksi, meillä 

olisi hallituksessa Nato-jäsenyyttä kannattavien värisuora, kun sen ulko- ja turvallisuuspoliittisen 

valiokunnan johdossa olisi kaksi kokoomuslaista ja jäsenenä Suomen Nato-jäsenyyttä 

innokkaimmin ajava Alexander Stubb. 

 

Pääsin keskustelun kuluessa tuomaan esille oman tulkintani Suomen sisäpolitiikan 

perusasetelmasta, kun meitä haastatellut Unto Hämäläinen pyysi kommenttiani Mauno Koiviston 

aikanaan esittämään arvioon vuonna 1974 ilmestyneestä kirjastani "On muutoksen aika". Tuossa 

teoksessani esitin kovaa kritiikkiä sitä materialistisiin arvoihin perustunutta kasvu- ja 

rakennemuutospolitiikkaa kohtaan, jota SDP toteutti 1960-luvun lopulla Mauno Koiviston johdolla. 

Totesin että tuota keskittävää ja eriarvoisuutta lisäävää politiikkaa ovat jatkaneet Harri Holkerin ja 

Paavo Lipposen johtamat sinipunahallitukset. Nyt sitä toteuttaa Jyrki Kataisen johtama sinipuna, 

joka pyrkii ankaraan keskittämiseen erityisesti kunta- ja aluepolitiikassa. Muut eivät päässeet tähän 

vastaamaan. Myöhemmin paneeleissa tästä aihepiiristä syntyy herkullisia keskusteluja, kun mukana 

on Lipposen lisäksi kaksi muuta sinipunahallituksen ministeriä, Sauli Niinistö ja Pekka Haavisto. 

 

Tässäkin on kysymys Suomen tulevaisuudesta. Valittava presidentti ei saa olla Mäntyniemen 

iltakouluja järjestävä hallituksen tukimies, vaan hänen tulee tarvittaessa toimia sen vastapainona. 

 

Lopussa meiltä kysyttiin imagoista ja siitä, minkä piirteen itsessämme emme haluaisi tulevan 

julkisuuteen. Vastasin, että imagot ovat julkisuuden kautta syntyneitä mielikuvia, jotka eivät aina 

vastaa todellisuutta. Kampanjoiden aikana mielikuvat lähentyvät todellisuutta. Minulla on vain 

voitettavaa. Kun totuus tulee esille, kansa rakastaa ja äänestää minua. 

 

Voitin tällä humoristisella kommentillani oman arvioni mukaan paneelin parhaimmat 

suosionosoitukset.  

 

Lipposen ja Niinistön mieskohtainen vastuu 

Päiväys 

5.11.2011  

Väli-Suomen median verkkoblogi. 

 

Euroalueen velkakriisi näyttää nousevan keskeiseksi kysymykseksi tammikuun 
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presidentinvaaleissa. 

 

Tähän on kaksi syytä. 

 

Yhtäältä velkakriisin yhteydessä on ehdotettu, että EU:n perussopimuksia olisi muutettava jopa 

niin, että unioni tai euroalue muuttuisi ylikansalliseksi liittovaltioksi. Valtiosopimuksista 

neuvoteltaessa ja päätettäessä tasavallan presidentillä on keskeinen asema. 

 

Toisaalta presidenttiehdokkaat Paavo Lipponen ja Sauli Niinistö ovat mieskohtaisesti keskeisessä 

vastuussa siitä, että Suomi on ainoana Pohjoismaana mukana euroalueessa. Heidän mieskohtainen 

vastuunsa ulottuu myös siihen, että euroalueesta tuli liian laaja ja että Kreikkakin hyväksyttiin sen 

jäseneksi.  

 

Jos Suomi olisi ollut Ruotsin ja Tanskan tapaan valmis jättäytymään euroalueen ulkopuolelle, olisi 

voinut toteutua se mm. Saksan nykyisen valtiovarainministerin Wolfgang Schäublen ajama 

suunnitelma, että alkuvaiheessa siihen olisi tullut vain viisi valtiota – Ranska, Saksa ja BENELUX-

maat. 

 

Nämä maat olivat riittävän samanlaisia ja riittävän pitkälle keskenään yhdentyneitä muodostaakseen 

ns. optimaalisen valuutta-alueen. Näille maille euro olisi ollut ainoa raha, yhtenäisvaluutta, ja muut 

EU-maat olisivat käyttäneet sitä yhteisenä valuuttana kansallisen rahan rinnalla. 

 

Pääministeri Lipponen ja valtiovarainministeri Niinistö halusivat kuitenkin Suomen siirtyvän 

euroon ensimmäisten maiden joukossa. Kun Suomen talous täytti EMU-kriteerit, tätä ei voitu 

torjua. Niin tehtiin poliittinen päätös, jolla mukaan otettiin kaikki halukkaat jäsenmaat. Kreikka 

sentään joutui hieman odottamaan. 

 

Euroalueen velkakriisi johtuu perimmältään siitä, että se on liian laaja ja mukana on taloudeltaan 

liian erilaisia maita. 

 

 

Lipposen ja Niinistön mieskohtainen vastuu korostuu sen vuoksi, että Suomen siirtymisestä euroon 

päätettiin ilman kansanäänestystä ja vain tiedonantomenettelyä käyttäen. Keskustan edustajat 

perustuslakivaliokunnassa totesivat päätöksentekomenettelyn perustuslain vastaiseksi.  
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Sauli Niinistö on joutunut parissa haastattelussa vastaamaan päätöksentekoa koskeviin 

kysymyksiin. Yhdessä haastattelussa hän puolustautui sanomalla, että tuohon aikaan oli yleinen se 

tulkinta, että euroon siirtymisestä äänestettiin jo EU-kansanäänestyksen yhteydessä. Toisessa 

haastattelussa hän on myöntänyt, että kansanäänestys olisi ollut hyvä järjestää. 

 

Niinistön väite ei pidä paikkaansa. Jopa eduskunnan puhemiehenä toiminut Riitta Uosukainen 

totesi, ettei ainakaan hän ymmärtänyt kansanäänestyksen koskeneen myös markasta luopumista. 

 

Toinen vastaus jää puolitiehen: jos kansanäänestys olisi järjestetty, Suomi olisi nyt yhdessä Ruotsin 

ja Tanskan kanssa euroalueen ulkopuolella. Samoin olisi käynyt, jos eduskunta olisi käsitellyt asian 

lakiehdotuksen pohjalta ja perustuslain säätämisen järjestyksessä.  

 

Lipponen ja Niinistö ovat mieskohtaisessa vastuussa myös Kreikan liittymisestä euroalueeseen. 

Eduskunnassa Kreikan jäsenyyttä ei ole asiakirjojen mukaan lainkaan käsitelty. Niinistö hyväksyi 

Kreikan jäsenyyden 5.6.2000 Luxemburgissa järjestetyssä EU:n valtiovarainministereiden 

kokouksessa ja Lipponen Feirassa 19.-20.6.2000 kokoontuneessa Eurooppa-neuvostossa. Kreikkaa 

ei edes mainita suuren valiokunnan kuulemisesta laadituissa pöytäkirjoissa eikä niiden liitteissä. 

 

Ranskan presidentti Nicolas Sarkozy on julkisuudessa myöntänyt, että Kreikan hyväksyminen oli 

virhe. Olisikohan Lipposen ja Niinistön aika myöntää oma virheensä? 

 

 

Tärkeintä on kuitenkin se, että Lipponen ja Niinistö kertovat, kuinka Suomi, euroalue ja EU 

selviytyvät siitä pinteestä, johon olemme joutuneet. 

 

Oman kantani olen kertonut. 

 

Olen ollut alusta alkaen sitä mieltä, että kriisi olisi tullut hoitaa velkasaneerausten avulla. Nyt ne on 

tehtävä, ja niiden jälkeen kriisimaiden on selviydyttävä omillaan. Pankkien tukemisen tulee olla 

niiden omistajien ja asianomaisten maiden hallitusten vastuulla. 

 

Pelkään kuitenkin, että vaikeudet jatkuvat ja joudumme kantamaan kasvavaa vastuuta kriisimaiden 

vaikeuksista. Pelkään myös, että euroaluetta pyritään kehittämään liittovaltioksi sekä 
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perussopimuksia rikkoen että niitä muuttaen. 

 

Näistä syistä olen esittänyt harkittavaksi, että Suomi ottaisi euron rinnalla käyttöön oman valuutan 

ja irrottautuisi euroalueesta. Tällöin olisimme samassa asemassa kuin Ruotsi, Tanska ja muut 

Pohjoismaat. 

 

Sanotaan, että tämä on vaikeaa. Olisihan siinä omat vaikeutensa, mutta vaihtoehto näyttää olevan 

paljon pahempi. 

 

Kun Sauli ja Paavo kertovat omat näkemyksensä, olen valmis kommentoimaan niitä. 

 

	  

	  


