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 R
aha ei liiku politiikassa enää 
samalla tavalla kuin pari 
vuotta sitten. Viime kevää-
nä paljastunut vaalirahoitus-
skandaali on tehnyt tukijat va-
rovaisemmiksi. Moni kesäkuun 
EU-vaaleissa Brysseliin tähyävä 
ehdokas ei ole saanut omien sa-

nojensa mukaan yrityksiltä senttiäkään.
Tukea ei tule automaattisesti edes sellaisille 

ehdokkaille, jotka voisivat asemansa puolesta 
kiinnostaa elinkeinoelämää. Kahdeksan edus-
kuntapuolueen listoilla on yhteensä 28 ehdo-
kasta, jotka käyttävät kotikunnassaan suurta 
valtaa joko kunnanhallituksessa tai valtuuston 
puheenjohtajistossa. Suomen Kuvalehti tavoit-
ti heistä jokaisen, eikä kukaan myöntänyt, että 
asemasta olisi ollut hänelle hyötyä rahoituksen 
hankinnassa.

Suomessa on jo kauan epäilty, että yritykset 
pyrkivät edistämään vaalituen avulla esimerkik-
si tonttimaan tai liiketilan saantiin liittyneitä 
intressejä. Viime keväänä tämä käsitys vahvistui 
entisestään, kun kävi ilmi, että monien poliitik-
kojen suurin tukija oli ollut Kehittyvien maakun-
tien Suomi -niminen yhdistys (KMS), jonka taus-
talla oli muun muassa toimitilavälitystä hoitanut 
yritysryhmä.

Sekä yritykset että poliitikot 
ovat varautuneet siihen, että vas-
taavia kytkentöjä etsitään euro-
vaaleissa tavallista tarkemmin.

”Kunnallispoliittinen roolini 
on voinut jopa heikentää rahan-

saantimahdollisuuksia”, Rovanie-
men kaupunginvaltuuston puheenjohta-

ja Heikki Autto (kok) arvelee. Juuri Rovaniemi oli 
yksi niistä kaupungeista, joissa KMS:n toiminta 
joutui vuosi sitten suurennuslasin alle.

Mynämäen kunnanvaltuustoa johtava Pekka 
Myllyniemi (kesk) on huomannut saman ilmiön. 
”Yritykset ovat rahanpyyntitilanteissa äärimmäi-
sen varovaisia”, hän kertoo.

Sdp:n Kalevi Olin, Jyväskylän valtuuston vara-
puheenjohtaja, sanoo suoraan, että kansanedus-
taja Timo Kallin (kesk) lausunto sulki yritysten 
rahahanat.

Viimevuotinen kohu alkoi juuri Kallin tokai-
susta, jonka mukaan hän oli rikkonut tietoisesti 
vaalirahoituksen julkisuutta koskeneita säädök-
siä, koska rikkomus ei ollut rangaistava teko.

Puolet saa tukea
SK:n saamista vastauksista selviää, että vain puo-
let EU-parlamenttiin pyrkivistä kuntapäättäjis-
tä saa yrityksiltä tukea kampanjaansa. Summat 
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Teksti Tuomo Lappalainen 
Kuvitus Markus Pentikäinen

vaihtelevat muutamista satasista kymmeniin tu-
hansiin. Eniten yritysten rahaa on kerännyt La-
puan kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja 
Kai Pöntinen (kok), jonka 100 000 euron budjetis-
ta noin 70 prosenttia tulee elinkeinoelämältä.

”Varmasti joku haluaa nähdä, että näillä 
asioilla on yhteyttä, mutta itse en usko, että ase-
mani on vaikuttanut rahoituspäätöksiin”, hän 
vakuuttaa.

Sosiaalidemokraattien Arto Bryggare epäilee, 
etteivät rahoittajat ole edes perillä kaikista eh-
dokkaiden kytkennöistä. Hän uskoo itselläänkin 
olevan tukijoita, jotka eivät ole koskaan kuulleet-
kaan, että hän on Helsingin kaupunginhallituk-
sen varapuheenjohtaja.

Elinkeinoelämän tuki jakautuu epätasaisesti. 
Kaikki haastatellut keskustan ja kokoomuksen 
ehdokkaat olivat saaneet yrityksiltä rahaa ainakin 
jonkin verran, kun taas muissa puolueissa tuki 
rajoittui muutamiin yksittäistapauksiin. Esimer-
kiksi vasemmistoliiton ainoa tuettu, kotkalainen 
Pentti Tiusanen, on saanut Tradekalta automaat-
tisesti 2 000 euroa, koska kuuluu osuuskunnan 
edustajistoon.

”Eivät ole pääomapiirit olleet meistä hirveän 
kiinnostuneita”, kristillisdemokraattien puolue-
sihteeri, Paimion kaupunginhallitukseen kuulu-
va Sari Essayah letkauttaa.

Muutamissa tapauksissa vieroksunta on mo-
lemminpuolista.

Joka toinen
EU-parla menttiin 
pyrkivä kuntapäättäjä 
väittää, ettei ole 
saanut yrityksiltä 
lainkaan vaalirahaa.

Sorry, 
ei nyt
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Politiikan rahavirrat tulevat 
päivänvaloon tuskastuttavan 
hitaasti. Viime eduskuntavaalien 

rahoituksesta syntynyt kohu säikäytti 
puolueita sen verran, että hallintoneuvos 
Lauri Tarastin johdolla saatiin sorvattua 
pikavauhtia laki, joka teki yksittäisten 
ehdokkaiden rahoituksesta jonkin verran 

läpinäkyvämpää. Puolueiden kautta 
liikkuu kuitenkin edelleen paljon rahaa, 
jonka lähteitä on vaikea jäljittää.

Tarastin työryhmän on seuraavaksi 
tarkoitus miettiä, miten puoluerahoi-
tusta pystyttäisiin avaamaan. Ellei siinä 
onnistuta, myöskään ehdokkaiden rahoi-
tuksesta ei saada täydellistä kuvaa. Suuri 
osa siitä kiertää nyt puolueiden kautta, 
jolloin sen alkuperä jää pimentoon.

Jatkossa sietää myös pohtia, riittääkö 
että vain valitut ja heidän varamiehensä 
tekevät selkoa rahoituksestaan.

Ei nimittäin riitä, jos halutaan saada 

läheskään kattavaa tietoa päättäjien 
sidonnaisuuksista.

Nytkin eurovaaleissa on ehdolla kym-
meniä kansanedustajia ja kunta päättäjiä, 
joista suurin osa jää lopulta valitsematta.

He käyttävät edelleen suurta valtaa ko-
timaan politiikassa, joten heille annettu 
tuki ei mene hukkaan, vaikka Brysseliin 
lähetettäisiinkin toiset edustajat.

Vähintään pitäisi vaatia, että ilmoi-
tus pitää tehdä automaattisesti tietyn 
summan ylittävistä kampanjoista, meni 
ehdokas läpi tai ei. J

Tuomo Lappalainen

”Tämä on periaatekysymys: perussuo-
malaisilla ei perinteisesti ole yritys- eikä 
järjestökytköksiä”, Muhoksen kunnanval-
tuuston varapuheenjohtaja Pirkko Mattila 
sanoo.

Se ei kuitenkaan estä esimerkiksi Kuri-
kan kaupunginhallitukseen kuuluvaa Vesa-
Matti Saarakkalaa (ps) ottamasta vastaan 
tukea myös yrityksiltä. Asetelma hämmen-
tää jopa Saarakkalaa itseään.

”Politiikkani ei kyllä ole miltään osin sel-
laista, että elinkeinoelämän lobbarien kan-
nattaisi tukea minua”, hän väittää.

Poliittisen värin lisäksi myös puolueen 
koko vaikuttaa tukijoiden kiinnostukseen. 
Viidestä haastatellusta Rkp:n ehdokkaasta 
vain kaksi kertoi saaneensa rahaa yrityksil-
tä, vaikka puolueella on perinteisesti ollut 
tiiviit suhteet elinkeinoelämään.

Huikeat erot
Eurovaalibudjettien vaihteluväli on mel-
koinen. Kuusi SK:n haastattelemaa kunta-
päättäjää aikoo upottaa vaalityöhön vähin-
tään 60 000 euroa, ja heistä puolet uskoo 
loppusumman kohoavan jopa 100 000 eu-
ron päälle.

Kalleinta kampanjaa käy Sdp:n Olin, jon-
ka 120 000 euron budjetista suurin osa tu-
lee Jyväskylän työväenyhdistykseltä. Kau-
hajoen valtuuston puheenjohtaja Lasse 
Hautala (kesk) laskee saavansa kokoon run-
saat 100 000 euroa, joista noin 40 prosent-
tia on yritysten rahaa.

 Toisaalta yksitoista haastateltua uskoo 
selviävänsä vaaleista alle 15 000 eurolla. 
Säästeliäimpiä ovat  raaseporilainen Kirsi 
Lindroos (sd) ja kajaanilainen Jaana Sanki-
lampi (ps), jotka arvelevat kulujensa jäävän 
5 000 euron pintaan. Kemin valtuuston pu-
heenjohtaja Veikko Kumpumäki (vas) pu-
huu ympäripyöreästi ”muutamasta tuhan-
nesta eurosta”.

Kysely paljastaa, että kunnon kampan-

jaa on hyvin vaikea käydä ilman elinkeino-
elämän tukea. Kymmenestä kalleimmasta 
kampanjasta kahdeksaan on saatu yritys-
ten rahaa. Kymmenestä halvimmasta kam-
panjasta taas vain kaksi pyörii edes osittain 
sen varassa.

Myös eri puolueiden välillä on suuria 
eroja. Keskustalaisista ja kokoomuslaisis-
ta kunnanvaltuustojen ja -hallitusten kel-
lokkaista kaikki paitsi yksi suunnittelevat 
käyttävänsä vähintään 30 000 euroa, kun 
taas vasemmistoliittolaisten, vihreiden ja 
perussuomalaisten paikallisten suuruuk-
sien budjetit liikkuvat järjestään 10 000 eu-
ron molemmin puolin.

Jälkimmäisten urakka vaikuttaa toivot-
tomalta, sillä viimeksi kukaan ei päässyt 
EU-vaaleissa läpi alle 50 000 euron panos-
tuksella.

Lisää avoimuutta
EU-vaaleissa noudatetaan ensimmäistä 
kertaa uutta lakia, jossa tiukennettiin se-
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kä vaalirahoituksen ehtoja että sitä koske-
vaa ilmoitusvelvollisuutta. Tästedes ehdok-
kaiden on eriteltävä kulunsa aikaisempaa 
tarkemmin, ja ilmoituksen laiminlyönnistä 
voi seurata uhkasakko.

Ilmoituksissa pitää myös yksilöidä entis-
tä pienemmät lahjoitukset antajaa myöten. 
Kuntavaaleissa rajana on 800, eduskunta-
vaaleissa 1 500 ja EU- ja presidentinvaaleis-
sa 2 000 euroa.

Ehdokkaat itse olisivat valmiit mene-
mään vieläkin pitemmälle.

Vaalirahoituksesta joutuvat edelleen te-
kemään selkoa vain läpimenijät ja heidän 
varamiehensä, jolloin varsinkin eurovaa-
leissa jää pimentoon suuriakin summia. 
SK:n haastattelemista 28 ehdokkaasta 26 
suhtautui myönteisesti ajatukseen, että il-
moitusvelvollisuus laajennettaisiin koske-
maan kaikkia vaaleissa mukana olevia.

”Sellaisetkin ehdokkaat, jotka eivät mene 
läpi, kartuttavat puolueiden äänipottia ja 
vaikuttavat sitä kautta vaalien tulokseen”, 
Lappeenrannan kaupunginhallituksessa 
istuva Hanna Holopainen (vihr) peruste-
lee.

Kankaanpään valtuuston puheenjohtaja 
Kauko Juhantalo (kesk) epäile, että tulokse-
na olisi pahimmassa tapauksessa ”keino-
tekoinen väärinkäytöskeskustelu”, mutta 
hän jää pelkoineen lähes yksin.

Selvä enemmistö haastatelluista on myös 
periaatteessa valmis julkistamaan vaalira-
hoituksensa jo ennen vaaleja. Monet tosin 
huomauttivat, että silloin pystyy esittämään 
vain suuntaa antavan arvion, ja tarkat sum-
mat selviävät vasta kun kampanja on ohi.

Eurovaaleissa ehdokkailla on ensim-
mäistä kertaa mahdollisuus ilmoittaa ra-
halähteensä Valtiontalouden tarkastusvi-
rastolle ennakkoon. Se alkoi vastaanottaa 
ilmoituksia kuukausi ennen vaaleja. En-
simmäisten puolentoista viikon aikana pe-
rille ei tullut ainuttakaan. SK

Yritykset 
tukevat 
mieluiten 
keskustaa ja 
kokoomusta.

Seuraavaksi
puolueiden 
kimppuun


