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AJATUSTEN TONAVA

Menneen syksyn aikana on pu
huttu paljon poliittisesta vaikut
tamistoiminnasta, lobbaukses
ta. Suomen Kuvalehden Salla 
Vuorikoski laski poliittista lob
bausta käsittelevää juttuaan var
ten, että yhden vuoden aika
na  (4/2016–5/2017) eduskun
taan tehtiin lähes 24 500 vierai
lua, joista iso osa liittyy lobbaa
miseen. Vieraita oli yli 13 000. 
Kyllä on pyöröovissa trampattu.

Suomessa on myös käynnis
tetty kansalaisaloite lobbari
rekisterin perustamiseksi. Aloit
teen takana ovat kansalaisjärjes
töt Open Knowledge Finland, 
Avoin ministeriö ja Transpa
rency Finland. Näistä viimeinen 
järjesti yhdessä Lääkärin sosiaa
linen vastuu ry:n kanssa marras
kuun alussa kiinnostavan semi
naarin terveyspoliittisesta lobba
uksesta. Samassa yhteydessä jul
kistettiin raportti Lob baus, val
ta ja terveysala, joka löytyy net
tisivulta www.lsv.fi. Raportin 
viidessä artikkelissa käsitellään 
muun muassa alkoholi ja so
keriteollisuuden harjoittamaa 
lobbausta. Heikki Hiilamon 
alkoholi teollisuuden lobbaus
ta käsittelevä artikkeli perus
tuu taannoiseen YPartikkeliin 
"Alko holiteollisuuden strate giat 
alkoholijuomien mainosrajoi
tusten vastustamiseksi” (Lauro
nen, Hiilamo ym., YP 2/17).

Tupakkateollisuuden lobbaus
ta on blogissaan puinut Syöpä
järjestöjen strategiajohtaja Satu  
Lipponen (Miten harhautus toi
mii? osoitteessa www.syopajar
jestot.fi, 1.12.2017):

”Tupakkateollisuuden harhau
tus on juuri nyt valokeilassa Yh
dysvalloissa. Oikeus määräsi teh
taat levittämään ’korjaavaa’ tie
toa. Alkoi mainoskampanja, jos
sa kerrotaan tupakoinnin hai
toista. Sitä edelsi yli vuosikym
menen kestänyt käräjöinti, joten 
tehtaat mainostavat vasten tah
toaan.

Mitä tupakkateollisuus teki ja 
tekee varjoissa? Se loi peitejär
jestöjä, jotka vaikuttivat spon
taanilta kansalaisliikehdinnältä. 
Samoin se käytti ja käyttää yhä 
hyväkseen erilaisia ajatushauto
moita. (…)

Britanniassa Institute of Eco
nomic Affairs julkaisee holhous
valtioindeksiä (Nanny state in
dex), jossa on neljä kriteeriä: 
sähkösavukkeiden vapauden as
te, tupakkapolitiikan vapauden 
aste, ruoansääntelyn vapauden 
aste ja alkoholipolitiikka.

Suomi ’voitti’ tämän ’luokitte
lun’ jo toistamiseen tänä vuon
na. Institute of Economic Affairs, 
samoin kuin Adam Smith Ins
titute ja monet muut laitokset 
kuulostavat riippumattomilta ja 
uskottavilta, mutta usein niiden 
’tutkimus’ on vaikuttamista ra
hoittajien mieliksi. Ne saavat ra
haa yrityksiltä, mm. juuri tupak
kateollisuudelta. (…)

Kanadalaiset tutkijat kävivät 
läpi viime vuonna Atlas Econo
mic Research Foundation verkos
toa, johon kuuluu 449  markki
nataloutta edistävää ajatuspajaa. 

Niistä 37 prosenttia otti todis
tettavasti vastaan rahaa tupak
kateollisuudelta vuosina 1990–
2000.

Tupakkateollisuus onnistui 
luomaan keskustelun, joka vai
kutti riippumattomien politii
kan tarkkailijoiden ja tutkijoi
den keskinäiseltä viestinnältä. 
Nämäkin tiedot perustuvat tu
pakkateollisuuden omiin doku
mentteihin, jotka avautuivat oi
keudenkäynnin seurauksena Yh
dysvalloissa.

Miksi tämä sukellus yhden 
teollisuuden likaisten keinojen 
kokoelmaan? Siksi, että kun jo
kin ala joutuu sääntelyn koh
teeksi, yllättävän paljon samoja 
keinoja on yhä käytössä.”

Lobbarinimityksellä on vähän 
huono kaiku. Dosentti Mikko 
Jakonen, joka on myös kirjoitta
nut eduskunnan tulevaisuusva
liokunnan keväällä 2017 julkais
tun raportin ”Vastatieto – tule
vaisuuden asiantuntijuutta etsi
mässä”, on lanseerannut termille 
kivemmalta kuulostavan vaihto
ehdon: näkemysasiantuntija. Ja
konen esittää sitä akateemisen 
asiantuntijuuden ja kokemus
asiantuntijuuden rinnalle kol
manneksi asiantuntijuuden la
jiksi:

”[M]ediassa käytetään monia 
erilaisia asiantuntijoita. Yleisem
min sekaisin voivat mennä aka
teemisen asiantuntijan ja näke
mysasiantuntijan roolit. Aka
teemisen tai muun korkeakou
lutuksen saaneita ihmisiä työs
kentelee yhteiskunnan eri osa
alueilla, myös erilaisissa poliitti
seen tai taloudelliseen vaikutta
miseen erikoistuneissa kansalais
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järjestöissä, yrityksissä ja organi
saatioissa.

Media voi siis käyttää asian
tuntijoina korkeasti koulutet
tuja ihmisiä, jotka toimivat asi
antuntijatehtävissä sellaisis
sa organisaatioissa, jotka pyrki
vät ajamaan voimakkaasti eteen
päin tiettyjä tavoitteita. Esimer
kiksi ydinvoimayhtiöiden asi
antuntijat ovat alansa huippu
asiantuntijoita, mutta samalla 
he ovat myös ydinvoimatekno
logian puolestapuhujia.

Näkemysasiantuntijoiden 
asiantuntijuus ei ole kuitenkaan 
yhtään vähempiarvoista kuin 
akateemisen asiantuntijan. Nä
kemysasiantuntija ei välttämättä 
kuitenkaan katso asioita samasta 
näkökulmasta kuin akateeminen 
asiantuntija.

Usein akateemisten asiantun
tijoiden ja näkemysasiantunti
joiden vuoropuhelusta syntyy 
hedelmällisiä keskusteluja, jois
sa yhdistyvät alan monipuolinen 
tietämys, sekä toisaalta myös ta
voitteellisuus, johon tiedonmuo
dostuksella pyritään.”

(Faktabaari.fi, 2.12.2017)

Matti Virtanen arvioi tässä 
YP:ssä Heikki Luostarisen kir
jan Kiinan median suuri harp
paus.  Siinä Luostarinen kuvaa 
nykyKiinaa ”markkinaleni
nistiseksi” yhteiskunnaksi. Tie
dotusopin professori Luostari
nen ja Venäjän kielen ja kult
tuurin professori Arja Rosen-
holm ovat hiljattain tiedottaneet 

Tampereelle perustetusta uudes
ta osaamiskeskuksesta: ”Tampe
reen yliopistoon perustetaan Ve
näjän ja Kiinan median osaamis
keskus (Tampere Research Cent
re for Russian and Chinese Me
dia, TaRC). Keskus on kansain
välinen kohtauspaikka, joka yh
distää uudentyyppisiä avoimia 
opetuksen, tutkimuksen ja ta
pahtumien muotoja. Keskuksen 
ydin on alan tasokas tutkimus, 
jota on tällä hetkellä Tampereen 
yliopistossa runsaasti. (…) TaRC 
kiinnittää erityistä huomiota ih
misten kohtaamiseen ilman aka
teemisia hierarkioita ja ennak
kokäsityksiä. Kiinan ja Venäjän 
mediajärjestelmiä lähestytään 
ennen muuta globaalista näkö
kulmasta, mutta ottaen huomi
oon myös maiden omat katsan
tokannat sekä suomalaisen ja 
läntisen lähestymistavan. TaRC 
on monialainen ja monitietei
den, mutta ensimmäiset tilaisuu
det rakentuvat teemoille, joissa 
korostuvat arktisten alueitten 
kysymykset, naisjohta jien ase
ma mediasektorilla sekä arkielä
mä journalismin kohteena. Kes
kuksen avajaisseminaari järjes
tettiin Tampereella marraskuun 
alussa.” 

Palataan vielä vaikuttamispyr
kimyksiin. Hiljattain Donald 
Trumpin entinen turvallisuus
neuvonantaja Michael Flynn sai 
joulukuun alussa syytteen va
lehtelusta liittovaltion poliisil
le FBI:lle. Flynn myönsi valeh
delleensa keskusteluistaan Venä

jän Yhdysvaltainsuurlähettilään 
Sergei Kisljakin kanssa. Trum
pin presidenttikauden ensim
mäisen vuoden ajan on aktiivi
sesti etsitty todisteita Venäjän 
vaikuttamistoiminnasta USA:n 
presidentinvaaleissa. Myös Face
book suostui vihdoin raportoi
maan lukujaan presidentinvaa
lien aikaisesta mainonnasta: FB 
luovutti senaatin tiedusteluko
mitealle tietoja noin 3 000 mai
noksesta, joiden epäillään olevan 
Venäjältä ostettuja. 

Yhdysvaltain tiedustelupalve
lussa varmasti seurataan nyt hy
vin tarkkaan tietoliikennettä, jo
ka suuntautuu itäisestä Euroo
pasta Yhdysvaltoihin. Hämmäs
tyksekseen agentit ovat syksyn 
aikana ehkä panneet merkille, 
että bittivirta on lisääntynyt eri
tyisesti Venäjän läntisen naapu
rin Suomen ja Yhdysvaltain vä
lillä. Ja vieläpä nimenomaan yö
aikaan! Onko Suomeen perus
tettu trollitehdas, salaisessa pal
velussa ehkä kysellään. 

Mutta ei syytä huoleen. Me 
asioista paremmin perillä ole
vat tahot voimme vakuuttaa, 
että kyse ei ole poliittisesta vai
kuttamisesta, vaan suomalaisten 
suuresta kiinnostuksesta erään 
jyväskyläläisen nuoren miehen 
edesottamuksiin Chicago Bulls 
 koripallojoukkueessa. 

Ajatusten Tonava ottaa vas
taan tuoreita ja nasevia otok
sia ajan ilmiöistä osoitteeseen  
yhteiskuntapolitiikka@thl.fi.


