
Arvoisat säteilevät naiset,
Energia- ja ilmastopolitiikan mer-
kitys korostuu alkaneena vuosi-
kymmenenä entisestään. Se tulee
myös olemaan yksi tärkeistä toi-
minta-alueista tälläkin hallituskau-
della, joka näkyy monessa kohdin
myös hallitusohjelmassa.

Energiamarkkinoiden Euroopan
laajuinen avaaminen ja kotimaisten
markkinamekanismien kehittämi-
nen, ilmastostrategian päivittämi-
nen, päästökaupan valmistelu sekä
uusiutuvia energialähteitä ja energi-
ansäästöä koskevien ohjelmien to-
teutus ovat kukin melkoisia asiako-
konaisuuksia, joita hallitus vie
eteenpäin.

Hallitusohjelman energiapoliit-
tinen peruskivi on kilpailukykyisen
energian saannin turvaaminen. Sa-
malla tulee kansainvälisten ympä-
ristösitoumusten asettamat velvoit-
teemme täyttää. Kuten te, energia-
asioissa mukana olevina ja niitä seu-
raavina, varmaan tiedätte, näiden
tavoitteiden toteuttaminen merkit-
see melkoisia ponnisteluja. Ja tie-
dätte senkin, ettei hallinnon ja val-
tiovallan ponnistelut yksin riitä:
tarvitaan myös energia-alalla pai-
kallisesti, alueellisesti ja valtakun-

nallisesti toimivien eri osapuolien
vahva panos.

Energia-ala on hyvä esimerkki
siitä, miten erilaiset ja eri kokoiset
toimijat täydentävät hyvin toisiaan.
Suomen kaltaisessa maassa on vält-
tämätöntä, että meillä on perusvoi-
matuotanto kunnossa ja hyvässä is-
kussa, mutta aivan yhtä välttämättä
tarvitaan alueellisia ja paikallisia
toimijoita. Hallitus puolestaan
edistää näitä tavoitteita mm. panos-

tamalla uuden teknologian rahoit-
tamiseen, yritysten vakaan toimin-
taympäristön ylläpitämiseen ja ke-
hittämiseen sekä yrittäjyyden edis-
tämiseen.

Vaikka hallitusohjelmassa on
useita energiaan liittyviä kohtia, on
hyvä samalla korostaa, että meillä
energiahuollon ja energiamarkki-
noiden perusasiat ovat kunnossa.
Mihinkään suuriin tai nopeisiin
korjausliikkeisiin ei kotimaisista
lähtökohdista olekaan tarvetta.

Mutta vaikka energiamarkki-
namme toimivat, emme voi välttyä
alaa koskettavilta suurilta muutok-
silta. Suurin – ja joidenkin kannalta
varmaan uhkaavakin – muutos on

ne- ja viestintäministeriössä keski-
tymmekin nyt toteuttamaan hyväk-
syttyä ilmastostrategiaa. Samalla uu-
den strategian ja päästökaupan val-
mistelussa on kuitenkin huolehdit-
tava siitä, ettei meiltä tai muiltakaan
sektoreilta odoteta kohtuuttomia.

Liikenteen päästöissä on otettu
tavoitteeksi, että päästöt Kioton si-
toumuskaudella ovat samalla tasolla
kuin vuonna 1990. Haaste on kun-
nianhimoinen. Onhan liikenne Eu-
roopan laajuisesti nimenomaan voi-
makkaimmin päästöjä lisäävä sek-
tori.

Miten siis voimme saavuttaa ta-
voitteemme? Keskeisin keino on
tekninen ja kuluttajien valittavissa.
Jo nyt myynnissä on polttoaineen-
kulutukseltaan edullisia ajoneuvo-
ja. Uudessa valmisteltavassa strate-
giassa onkin harkittava, miten näi-
den ajoneuvojen myyntiä voidaan
edistää. Kysymyksenasettelu kyt-
keytyy muutenkin ajankohtaiseen
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käytännön toimiin
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Kioton ilmastosopimuksen pohjal-
ta valmisteltu EU:n sisäinen hiilidi-
oksidipäästöjen kauppa, joka kos-
kee tiettyjä teollisuuden aloja ja
energiatuotantoa koskeva.

Päästökaupan käynnistäminen
on asia, jonka käynnistämisen jou-
dumme hoitamaan melkoisella kii-
reellä. Demokraattisen päätöksen-
tekojärjestelmän mukaisesti mei-
dän on sopeuduttava tiukkaan aika-
tauluun. Tarvittava lainsäädäntö pi-
tää olla voimassa ja niin sanottu
päästöoikeuksien alkujako tehtynä
siten, että päästökauppaa voi käyn-
nistyä jo vuoden 2005 alussa.

Omalla hallinnonalalla liikenne-
ja viestintäministeriössä seurataan
tietysti tiivisti keskustelua siitä, tu-
lisiko päästökauppa tulevaisuudessa
ulottaa uusille aloille, esimerkiksi
liikenteeseen. Tällä hetkellähän lii-
kenne on merkittävimpiä päästö-
kaupan ulkopuolelle jääviä sektorei-
ta. Omassa toiminnassamme liiken- ▼

Säteilevät Naiset Seminaarit 2002 ja 2003

Kansanedustajat
Heidi Hautala (vihr) ja
Hanna-Leena Hemming
(kok) vuoden 2003 Säteilevät
Naiset seminaarin
paneelikeskustelussa.



Suomessa sähkömarkkinat avat-
tiin kilpailulle vuonna 1995.
Sähkönkäyttäjät voivat va-

paasti ostaa sähköenergiansa miltä
hyvänsä sähkönmyyjältä. Sähköener-
gian myyntitoiminta on vapaata eikä
edellytä toimilupaa. Sähköverkkotoi-
minta sen sijaan on säilytetty luvan-
varaisena ns. luonnollisena monopo-
litoimintana. Sähkömarkkinoita sää-
dellään sähkömarkkinalailla sekä sen
nojalla annetuilla säädöksillä.

Sähkön hinta koostuu sähköener-
gian hankinnasta, sähkön siirrosta
sekä veroista. Sähköenergia voidaan
ostaa sähköpörssistä tai tekemällä
keskinäinen sopimus myyjän kanssa.
Sähköpörssissä (Nord Pool) voidaan
käydä kauppaa fyysistä sähköntoimi-
tuksista (Elspot ja Elbas –markkina)
tai sähköjohdannaisista. Sähköpörs-
sikauppa volyymi oli johdannais-
markkinoilla vuonna 2002 noin
1020 TWh ja Elspot -markkinoilla
noin 124 TWh.

Sähkön hinnan
muodostuminen

Sähkön siirto koostuu kanta-
verkko-, alueverkko- ja jakeluverk-
kosiirrosta. Sähkömarkkinalain mu-
kaan siirron hinnoittelun tulee olla
kohtuullista ja se perustuu pistehin-
noitteluun. Hinnoittelun kohtuulli-
suutta valvoo Energiamarkkinavi-
rasto.

Kotitalousasiakkaan sähkön
hinta oli 9,99 snt/kWh 1.8.2003.
Hinnasta sähkön hankinnan ja
myynnin osuus oli 39 %, siirron
osuus 35 %, sähköverot 8 % ja ar-
vonlisävero 18 %. Vastaavasti säh-
kölämmittäjän sähkön hinta oli
7,80 snt/kWh ja keskisuuren teolli-
suusasiakkaan sähkön hinta oli 7,07
snt/kWh.

Sähkön kokonaishinnan kehi-
tyksessä viimeisten kymmenen
vuoden aikana on kasvu ollut suu-
rinta talven 2002 – 2003 aikana
johtuen pääosin sähköenergian hin-
nan kasvusta.

Yritysten yhteiskuntavastuu
asettaa monikansallisille
yrityksille huomattavasti

enemmän haasteita kuin TVO:n ta-
paiselle yritykselle, totesi Teollisuu-
den Voima Oy:n yhteiskuntavas-
tuujohtaja Anneli Nikula. Moni
asia, joka meillä Suomessa on lailla
kielletty, kuten esimerkiksi lapsi-
työvoimankäyttö, tai turvattu, ku-
ten järjestäytymisoikeus voi muissa
maissa vaatia yritykseltä aivan toi-
senlaista lähestymistä.

Yhteiskuntavastuun käsittee-
seen on jo kohdistettu kritiikkiä.

Yhteiskuntavastuujohtaja
Anneli Nikula

Teollisuuden Voima Oy

Maailma
muuttuu,
yritysten
seurattava
kehitystä

Jos yritys noudattaa lakia ja toimin-
nalle asetettuja ehtoja ja sopimuk-
sia, niin tarvitaanko enää muuta vas-
tuullisuutta. Tarvitaanko uusia kä-
sitteitä ja sysätäänkö yrityksille sosi-
aalipoliittisia vastuita, jotka kului-
sivat muille tahoille? Aiheellisia ja
mielenkiintoisia kysymyksiä, sanoi
Nikula.

Maailma muuttuu, globalisoituu
ja niin myös yhteiskunnan arvomaa-
ilma. Nikulan mukaan yrityksen
tulee seurata kehitystä ja miettiä,
merkitsevätkö uudet tuulet jotakin
omalle toiminnalle.

▼ Kioto velvoittaa käytännön toimiin
keskusteluun liikenteen hinnoitte-
lusta. Siihen liittyvät myös keinot,
jolla liikenteen kasvua voidaan hilli-
tä sekä edistää joukkoliikennettä ja
kevyttä liikennettä.

Tulevassa ilmastostrategiassa
joudutaankin miettimään myös
sekä päästökaupassa mukana olevan
sektorin että sen ulkopuolelle jäävän
ns. ei-päästökauppasektorin päästö-
jen vähennysmahdollisuuksia, ohja-
uskeinoja ja tästä aiheutuvia kustan-
nuksia. On aivan selvää, että EU:n
laajuinen hiilidioksidipäästöjen
kauppa mullistaa energia-alan toi-
mia monilta osin. On luotava kaup-
paan liittyvät menettelyt ja seuran-
tajärjestelmät ja perustettava tarvit-
tavat elimet niitä hoitamaan. Lisäksi
on välttämätöntä valmentaa ja opas-
taa päästökaupan piirissä olevia yri-
tyksiä ja muita toimijoita. Uskon,
että energia-ala vahvoine järjestöi-
neen hoitaa omalta osaltaan tätä vaa-
tivaa perehdyttämistyötä.

Hallitus on ohjelmassaan sitou-
tunut myös toimimaan eduskunnan
kesällä 2002 viidettä ydinvoimalai-
tosta koskevan myönteisen periaate-
päätöksen yhteydessä hyväksymien,
talousvaliokunnan mietintöön kir-
jattujen ponsien mukaisesti. Hiilen
käytön hallittuun rajoittamiseen
sähkön ja lämmön tuotannossa liit-
tyvät ehdotukset tulevat hallituksen
pöydälle ensi vuonna, kunhan asiaa
pohtiva toimikunta saa työnsä pää-
tökseen. Joulukuussa viime vuonna
valmistuneet energiansäästöohjel-
man ja uusiutuvien energialähtei-

Keskustelevien
ja vuoro-
vaikutteisten
seminaarien
perinne
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miteknillinen Seura ry:n ja
sen työryhmän, Energiakana-

van, yhteisissä kesäseminaareissa on
viime vuosina panostettu yhteis-
kunnalliseen ja energiapoliittiseen
keskusteluun ja poliittisten päättä-
jien näkemysten esiintuontiin semi-
naarien paneelikeskusteluissa. Vuo-
den 2001 kesäseminaarissa ai-
heenamme oli “Kansallinen ilmas-
to-ohjelma”, vuonna 2002 jatkoim-
me aiheella “Mitäs nyt, miten tähän
päädyttiin ja mitä tästä eteenpäin?
eli energiapolitiikkaa eduskunnan
ydinvoimaäänestyksen jälkeen” ja
vuonna 2003 aiheenamme olivat
“Uuden hallituksen energiapoliitti-
set linjaukset”.

Yhteiskunnallisten teemojen
myötä paneelikeskustelut ovat ulot-
tuneet myös vuosien 2002 ja 2003
Säteilevät Naiset seminaareihin,
joissa vuonna 2002 teemana oli
“Energia ja Yhteiskunta” ja 2003
“Energia-alan haasteet naisen ja ko-
din näkökulmasta”.

Useana vuonna meillä on ollut
myös ilo saada Säteilevät Naiset se-
minaarin avauspuheenvuoron pitä-
jäksi merkittävä yhteiskunnallinen
vaikuttaja, seminaarimme aihepii-
riin hyvin perehtynyt ministeri tai
kansanedustaja.

 Ryhmäpäällikkö Ritva Hirvonen
Energiamarkkinavirasto



Yhtiö ei ole julkisesti kertonut,
ketkä kaikki ovat jättäneet tarjouk-
sia. Tarjoajien omien ilmoitusten
perusteella tiedetään kuitenkin,
että kokonaisesta laitoksesta on teh-
nyt tarjouksen ainakin kolme yh-
tiötä. Näitä ovat venäläinen Atom-
stroyexport, yhdysvaltalainen Ge-
neral Electric ja ranskalaissaksalai-
nen Framatome ANP.

Viime viikkoina olemme saaneet
seurata, kuinka TVO:n omistajata-
hot ovat tehneet päätöksiä omasta
taloudellisesta osallistumisestaan
hankkeeseen. Tämän tyyppinen
osallistumisprosessi jatkunee vielä
viikkoja.

TVO on ilmoittanut, että se
päättää laitoksen toimittajasta, tyy-
pistä ja laitospaikasta samalla ker-
taa. Tällä hetkellähän laitospaikan
vaihtoehdot ovat vielä tasaveroisesti
Eurajoen Olkiluoto ja Loviisan

Hästholmen, jotka molemmat on
ympäristövaikutusten arviointipro-
sesseissa todettu sopiviksi uudelle
yksikölle. TVO on tämän vuoden
aikana käynnistänyt lukuisia lupa-
prosesseja, jotka liittyvät tulevan
laitoksen rakentamiseen. Esimerk-
keinä voi mainita ympäristöviran-
omaisille jätetyt, molempia vaihto-
ehtoisia laitospaikkoja koskevat
ympäristölupahakemukset.

TVO on ennustanut jättävänsä
ydinenergialain mukaisen rakenta-
mislupahakemuksen ensi vuoden
alussa. Omalta osaltaan hallitus
puolestaan on sitoutunut käsittele-
mään lupahakemuksen viipymättä,
mikä käytännössä tarkoittanee noin
vuoden käsittelyaikaa. Tässä raken-
tamisluvan käsittelyssähän on tie-
tysti muun muassa kyseessä sen var-
mistaminen, että valittu laitos to-

den edistämisohjelman päivitykset
luovat pohjan näiden alueiden käy-
tännön toimille ja menossa olevan
kansallisen ilmastostrategian päivi-
tykselle osaltaan.

Hallitusohjelmaan sisältyy myös
tiettyjä toimia, joilla tähdätään ener-
giamarkkinoiden, erityisesti sähkö-
markkinoiden tehokkuuden varmis-
tamiseen ja toimivuuden parantami-
seen. Tilanne ei meillä ole nytkään
mitenkään huono, mutta havaittuja
puutteita on syytä poistaa.

Viime talvi oli myös aikamoinen
testi Pohjoismaiden sähkömarkki-
noille. Uhkaavasta tilanteesta huoli-
matta markkinat toimivat ja sähköä
riitti Suomessa. Sateet ovat olleet
niukkoja tänäkin vuonna. Vaikka
mihinkään paniikkitoimiin ei ole
syytä, sähkön hankintatilanteen ke-
hittymistä seurataan meilläkin huo-
lella. Tässä tilanteessa on syytä var-
mistaa, että sähkö voi liikkua mah-
dollisimman esteettömästi, jotta

della täyttää asetetut turvallisuus-
vaatimukset.

Jos kaikki edellä mainittu sujuu
aikataulussa, voi uuden ydinvoima-
yksikön rakentaminen alkaa vuonna
2005. Laitoksen valmistumisen jäl-
keen tarvitaan vielä ydinenergialain
mukainen käyttölupahakemuksen
käsittely ja hyväksyminen. Silloin
vielä kerran käydään läpi tiheällä
kammalla, että rakennettu laitos
täyttää kaikki ydinvoimalaitoksen
käytölle asetetut vaatimukset.

Uusi ydinvoimalaitos tulisi käyt-
töön vuonna 2009 tai 2010, eli juuri
sopivasti niin sanottuihin Kioton il-
mastotalkoisiin. Vaikka onkin niin,
että TVO luonnollisesti haluaa omis-
tajilleen edullista ja luotettavaa säh-
köä, niin myös Suomen juuri noina
aikoina tärkeään punnitukseen tule-
vaan ilmastostrategiaan hanke ja sen
aikataulu istuvat hyvin.

EU:n laajuinen
hiilidioksidi-

päästöjen kauppa
mullistaa

energia-alan
toimia monilta

osin.

koko pohjoismainen tuotantokapasi-
teetti voidaan tarvittaessa hyödyntää.
Suomen tavoitteena onkin poistaa
pohjoismaisen markkina-alueen pul-
lonkauloja tiivistämällä kantaverk-
koyhtiöiden ja samalla myös viran-
omaisten välistä yhteistyötä.

Hyvät kuulijat,
Vielä muutama sana itsellenikin lä-
heiseksi tulleen ydinenergian alalta.
Tällä puolenhan ajankohtaisin asia
on viides ydinvoimalaitosyksikkö-
hanke, eli ns. FIN 5-hanke.

Eduskuntahan antoi hankkeelle
periaatteellisen suostumuksensa
runsas vuosi sitten toukokuussa
2002 siunatessaan valtioneuvoston
puolta vuotta aiemmin tekemän pe-
riaatepäätöksen.

Keskustelu ydinvoiman roolista
ja toisaalta hyväksyttävyydestä on
Suomessa periaatepäätöksen myötä
tyyntynyt ja ydinvoimahanke hy-
väksytty ilmastostrategian tärkeäk-
si osaksi. Sinänsä kyllä täytyy yleis-
arviona sanoa, että keskustelun
luonne pysyi varsin asiallisena muu-
toinkin koko prosessin ajan. Tämä
koskee myös sitä avointa ja tarpeel-
lista kansalaiskeskustelua, jota pro-
sessin aikana käytiin esimerkiksi
ympäristövaikutusten osalta.

Mitä nyt sitten on asiassa meneil-
lään? Hankkeesta vastaava yhtiö eli
Teollisuuden Voima Oy, lyhyesti
TVO, julisti siitä tarjouskilpailun,
joka päättyi maaliskuussa. Nyt sit-
ten TVO painiskellee omalla tahol-
laan tarjousten kimpussa.

Kansaedustajat Mari Kiviniemi (kesk), Riitta Korhonen (kok), Pentti Tiusanen (vas),
Janina Andersson (rkp) ja Marja-Leena Kemppainen (kd) vuoden 2002 Säteilevät Naiset
seminaarin paneelikeskustelussa.

Energia on yksi tuotantopa-
noksista, jonka saatavuus ja
hinta ovat teollisuudelle sitä

tärkeämpiä, mitä energiaintensiivi-
semmästä teollisuuden alasta on
kyse. Energiaintensiivinen teolli-
suus on aina kiinnittänyt runsaasti
huomiota energian tehokkaaseen
käyttöön, sillä energian osuus tuo-
tantokustannuksista voi olla jopa
30% ja tästä johtuen energialasku
iso. Pienikin säästö energiankäytös-
sä on kannattanut ja esim KTM:n ja
teollisuuden välisiä energiansäästö-
sopimuksia ovat tehneet käytännöl-
lisesti katsoen kaikki paljon energi-
aa käyttävät yritykset.

Puhtaan energian merkitys teol-
lisuudelle on entisestään korostunut
ilmaston muutoksen torjunnan tul-
tua erääksi keskeiseksi globaaliksi
tavoitteeksi.

YK:n pääsihteeri Kofi Annan
listasi ennen Johannesburgin kestä-

Toimitusjohtaja Sirpa Smolsky
Metallinjalostajat ry

Puhtaan
energian merkitys

teollisuudelle
vän kehityksen kokousta työlistan,
jonka viidestä kohdasta yksi oli
energia ( muut olivat vesi, terveys,
maatalous ja luonnon monimuotoi-
suus). Hänen mukaansa on pystyt-
tävä tarjoamaan puhdasta energiaa
kahdelle miljardille, nyt köyhyy-
dessä elävälle ihmiselle, joilta se ny-
kyään puuttuu. Jotta voitaisiin var-
mistaa, ettei tämä edistysaskel tuo
mukanaan tuhoisaa ilmastonmuu-
tosta, on energiatehokkuutta paran-
nettava, käytettävä enemmän uu-

Säteilevät Naiset seminaari 10.9.2002

Teollisuus on
laajasti sitoutunut
kestävän kehityksen

periaatteiden
noudattamiseen.

▼
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distuvaa energiaa, toteutettava Kio-
ton pöytäkirja ja rahoitettava tutki-
mustyötä, jolla edistetään uusien
puhtaiden energiamuotojen ja hii-
len sitomisen kehitystä, sanoo An-
nan. Johannesburgin kokouksen
päätyttyä tiedämme, että kokouk-
sen pöytäkirjaan sisältyy mm. kes-
tävän kulutuksen ja tuotannon pui-
teohjelma, jonka tavoitteena on ta-
louskasvun ja hyvinvoinnin tuotta-
minen niin, että ympäristöhaitat
vähenevät.

Suomen teollisuudelle edellä
mainitut tavoitteet - puhdas energia
ja kestävä tuotanto – sopivat hyvin.
Teollisuus on laajasti sitoutunut

Alustuksen kysymyksenaset
telu,  näkökohdat ja huo-
miot perustuvat pitkälti

Säynässalon piakkoin valmistuvaan
väitöskirjaan. Väitöskirjan lähtö-
kohtana on ollut eduskunnan pää-
töksenteko viidennestä ydinvoima-
lahankkeesta vuonna 1993. Tutki-
muksen empiirisenä aineistona on
edustajille ko. päätöksentekoproses-
sin jälkeen kohdistettu kysely. Edus-
tajilta kysyttiin, miten he olivat
muodostaneet ydinvoimamielipi-
teensä ja miten ymmärsivät edusta-
jan tehtävänsä ko. päätöksenteossa.

Säynässalo katsoo, että yhteis-
kunnan kokonaisetu ydinvoimapää-
töksenteossa on ollut edustajille sa-
manaikaisesti sekä harkinnan kriteeri
että poliittista retoriikkaa. Se on ol-
lut harkinnan kriteeri, koska edus-
tajat joutuivat (poliittisista näke-
myksistään ja sitoumuksistaan riip-
pumatta) ottamaan kantaa yhteis-
kunnan kokonaisetuun ko. päätök-
senteossa. Tätä on edellyttänyt
ydinenergialaki ja sitä edellyttää
myös parlamentaarisen politiikan
dynamiikka. Hallitus ja eduskunta
joutuvat aina tavalla tai toisella otta-
maan kantaa siihen, millä tavalla
poliittiset päätökset heijastuvat
koko yhteiskuntaan.

Toisaalta yhteiskunnan koko-
naisetu on tutkijan mukaan väistä-
mättä myös poliittisesti latautunut kä-
site. Käsite on tulkinnanvarainen ja
sidoksissa harkitsijan poliittisiin in-

Yhteiskunnan
kokonaisetu
ydinvoima-

päätöksenteossa
poliittista retoriikkaa vai harkinnan kriteeri?

tresseihin ja tavoitteisiin. Edustajat
antoivatkin yhteiskunnan koko-
naisedun käsitteelle (kyselyssä) kir-
javia tulkintoja. Ne heijastivat sa-
malla ydinvoimakysymyksen (tai
laajemmin energiapolitiikan) eri-
tyistä roolia yhteiskunnassa. Ydin-
voimapäätöksellä on hyvin monen-
laisia seurauksia yhteiskunnassa tai
sillä voidaan edistää hyvin erilaisia
tavoitteita yhteiskunnassa.

Tutkija kuitenkin korostaa, että
edustajien harkinta ei ole ollut avoi-
men poliittista harkintaa siten, että
edustajien enemmistö olisi tunnus-
tanut/ja tai käsitellyt avoimesti po-
liittisia riippuvuuksiaan.  Edustajat
eivät esimerkiksi selkeästi viitan-
neet ydinvoimapäätöksen yhteis-
kunnalliseen hyväksyttävyyteen
määritellessään yhteiskunnan koko-
naisedun käsitettä kyselyssä. Suuri
osa edustajista myös katsoi, että ää-
nestäjien mielipiteillä ei juuri ollut
merkitystä heidän ydinvoimarat-
kaisulleen ja että yleisen kansalais-
mielipiteen ei tulisi ohjata päätök-
sentekoa.  Edustajien näkemykset
heijastavat tutkijan mukaan riippu-
mattoman edustajan ideaalia, joka
perustuslaillisena periaatteena tar-
koittaa, että edustajaa eivät sido
muut kuin hänen oma harkintansa
ja perustuslaki.

Säynässalo päättelee, että edusta-
jien harkintavallan ongelmana ei ole
ollut sen poliittinen tarkoitushakui-
suus vaan pikemminkin se, että mo-

Assistentti Erika Säynässalo
Tampereen yliopisto,

Politiikan tutkimuksen laitos

net edustajat ovat tavallaan joutu-
neet nousemaan poliittisen roolinsa
yläpuolelle, eräänlaiseen asiantunti-
jarooliin. Tällaisessa roolissa edusta-
jat eivät ole kyenneet käsittelemään
tehtäväänsä liittyviä jännitteitä ja
ristiriitoja avoimesti. Sen sijaan he
ovat pyrkineet (tai joutuneet) osoit-
tamaan, että heillä on tietoa ja kapa-
siteettia nousta ns. kokonaisuuden
edustajaksi. Edustajien harkinta-
valta on tässä yhteydessä ollut po-
liittista retoriikkaa tavalla, jossa
edustajan rooli harkitsijana on epä-
politisoitu tai epäpolitisoitunut.

Tutkija korostaakin, että ydin-
voimapäätöksenteon kaltaisen ti-
lanteen perusongelma ei ole edusta-
jien yksilömoraalissa. Kysymys on
pikemminkin parlamentaarisen jär-
jestelmämme perustuslaillisen ra-
kenteen ongelmasta, sillä se tukee
yksilökeskeistä poliittista johta-
juuskulttuuria ja politiikan epäpo-
litisoitumista ja asiantuntijoitu-
mista. Ydinvoimapäätöksentekoti-
lanteet (vaikkakin niiden yhteydes-
sä on käyty arvokeskustelua) heijas-
tavat politiikan pelisääntöjen on-
gelmia ja nostavat esiin päättäjiä ja
kansalaisia toisistaan vieraannutta-
van kehityksen institutionaalis-ra-
kenteellisia syitä. Tutkija painottaa,
että puolueiden roolia suomalaises-
sa parlamentaarisessa politiikassa
olisi selkiytettävä ja vahvistettava.

kestävän kehityksen periaatteiden
noudattamiseen ja tuloksia tehdystä
työstä on runsaasti. Suomalaiset yri-
tykset ovat monien prosessien käy-
tössä energiatehokkuudessa maail-
man huippuluokkaa. Tehtävällä ke-
hitystyöllä pystytään energian ku-
lutusta edelleen jonkin verran alen-
tamaan, mutta energian kokonais-
käyttö Suomessa kasvaa.

Esimerkkinä energiankäytön ja
päästöjen kehityksestä olkoon edus-
tamani ala, metallien jalostus, jossa
energian käytön säästötoimenpitei-
tä on toteutettu jatkuvasti. Tuotan-
non kasvattaminen on kustannus-
kilpailukyvyn säilyttämiseksi vält-

tämätöntä, mikä jatkuvasta ener-
giatehokkuuden paranemisesta
huolimatta kasvattaa energian ko-
konaiskäyttöä ja samalla päästöjä.
Globaalisti katsoen osallistumme
kuitenkin juuri tällä tavalla parhai-
ten mm. maailman ilmastonmuu-
toksen hallintaan, sillä kaikkien
metallien käyttö kasvaa maailmassa
2-5% vuodessa ja kokonaispäästöt
minimoituvat, kun tuotteet teh-
dään siellä, missä ne osataan tehdä
pienimmin päästöin.

Yritysten yhteiskuntavastuu on
noussut yhä näkyvämmin esille.
Yhteiskuntavastuu koostuu talou-
dellisesta-, ympäristö- ja sosiaalises-

ta osasta; se on hyvää yrityskansalai-
suutta. Suomalainen rehellisyyteen
pyrkivä, ei liikaa  meteliä itsestään
pitävä toimintatapa täyttää monet
yritysten yhteiskuntavastuuseen lii-
tettävät piirteet. Samalla on kuiten-
kin muistettava, että vain kannatta-
va yritys voi toimia vastuullisesti ja
hoitaa velvoitteensa sekä ihmisten
että ympäristön suhteen parhain
mahdollisin tavoin. Onkin välttä-
mätöntä, ettei Suomen teollisuuden
kilpailukykyä heikennetä asetta-
malla täällä toimiville yrityksille
velvoitteita, joita kilpailijoilla
muualla maailmassa ei ole.
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