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 3 

Johdanto 

 

Suomen liityttyä Euroopan unioniin (EU) sen alueita kehittämään suunnatut rakennera-

hasto-ohjelmat jouduttiin suunnittelemaan nopealla aikataululla. EU:n pyörät pyörivät ja 

Suomen täytyikin hypätä alueineen liikkuvaan junaan. Tämän tutkimuksen tarkoitus on 

selvittää, minkälaisia keskusteluja rakennerahasto-ohjelmasta käytiin maakuntalehti La-

pin Kansassa Suomen ensimmäisellä jäsenkaudella vuosina 1995–1999, ja minkälainen 

rooli lehdellä oli niissä. Tutkimus keskittyy tavoite 6 -rakennerahasto-ohjelmaan, mutta 

siinä sivutaan myös vuonna 2000 aloittanutta tavoite 1 -ohjelmaa, johon kuutostavoite
1
 

peilautuu.   

 Keskuskauppakamarin vuonna 1997 teettämän tutkimuksen mukaan ylei-

simmin EU-tukeen liittyvistä asioista saadaan tietoa tiedotusvälineistä ja valtion viran-

omaisilta.
2
 Tämän tiedon tarjoajana maakuntalehdellä on myös oma roolinsa mielipiteen 

muodostajana liittyen rakennerahasto-ohjelmiin. Toivon tutkimukseni auttavan esimer-

kiksi tulevien rakennerahasto-ohjelmien maakunnallisia laatijoita ohjelman luonnissa. 

Tilastoihin ja lukuihin perustuvilla hankearvioinneilla on varmasti maakunnallisille 

toimijoille suurin arvo, mutta toivon oman lähihistorian retrospektiivini tarjoavan eväitä 

vaikkapa yhteistyön kehittämiselle yrittäjien, seutukuntien ja maakuntien kesken. 

   

 

Historiallinen tausta 

 

Euroopan unionin toiminta ja historia 

 

 EU on valtioiden muodostama taloudellinen ja poliittinen liitto, jonka tärkeimmät toi-

mielimet ovat Euroopan komissio, Euroopan unionin neuvosto, Euroopan parlamentti ja 

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin.
3
 Joillakin EU:n toimielimillä on valtioiden toimieli-

miin rinnastettavia ominaisuuksia. Esimerkiksi Euroopan komissiossa toimivilla komis-

saareilla on samantyyppisiä tehtäviä kuin valtioiden ministereillä ja Euroopan parlamen-

tilla lainsäädäntövaltaa vaikkapa Suomen eduskunnan tapaan. EU:n toimielinten tehtä-

väkenttä on kuitenkin perinteisestä valtiollisesta näkökulmasta laajempi. Jäsenvaltioiden 

                                                 
1
 Käytän työssä tavoite 6 -ohjelmasta sen virallista termiä ja lukemisen keventämiseksi myös termiä kuu-

tostavoite. 
2
 Keskuskauppakamari 1997, 10. 

3
 Euroopan unionin portaali. Www-sivu. 
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sisäiset instituutiot, kuten hallitus- ja parlamenttilaitos, vastaavat edelleen suurimmasta 

osasta valtion sisäisestä päätöksenteosta. Lyhyesti ilmaistuna Euroopan komissio val-

mistelee uusia lakeja ja päätöksiä, joissa toimeenpanovalta on Euroopan unionin neu-

vostolla ja parlamentilla. Päätöksen valmistuttua komissio jatkaa valvomalla lakien 

noudattamista unionin jäsenvaltioissa ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuin huolehtii, et-

tä päätökset noudattelevat EU:ssa solmittuja sopimuksia.
4
 

EU on näkyvin osa sitä eurooppalaista yhdentymiskehitystä, joka alkoi 

toisen maailmansodan jälkeen. Alun perin unionin pohja luotiin sille ajatukselle, että so-

taan johtaneet syyt eivät enää toistuisi uudessa yhteistyön hengessä ja että eurooppalai-

sen yhteistalouden sekä -politiikan ideaa ryhdyttäisiin edistämään liittoutumalla
5
. Suur-

ten eurooppalaisten talousmaiden välillä solmittiin taloudellisia liittoutumia 1940-luvun 

lopulle tultaessa ja vuonna 1949 perustettiin muillekin agendoille, kuten ihmisoikeuksil-

le, kulttuuriasioille ja vielä hyvin rajoitetulle taloudelliselle yhteistyölle perustunut Eu-

roopan neuvosto
6
. Nykymuotoisen unionin alkuna voidaan kuitenkin pitää vuonna 1952 

perustettua Euroopan hiili- ja teräsyhteisöä (EHTY), perustajajäseninään Alankomaat, 

Belgia, Italia, Luxemburg, Ranska ja Saksan liittotasavalta. Alun perin sodan jälkeisen 

talouden kohentamiselle ja Euroopan rauhan turvaamiseen tähdännyt liitto muodostui 

myöhemmin, vuonna 1958 tavoitteiltaan laajemmaksi Euroopan talousyhteisöksi (EEC). 

Näitä tavoitteita olivat muun muassa yhtenäinen maatalouspolitiikka, yhteiset tullimak-

sut yhteisön ulkopuolelta tuleville hyödykkeille ja yhteisten markkinoiden luominen 

(ihmisten, valuutan, palveluiden ja hyödykkeiden vapaa liikkuminen yhteisön sisällä). 

1980-luvun puoliväliin tultaessa EEC oli laajentunut Iso-Britannian, Tanskan, Irlannin, 

Kreikan, Portugalin ja Espanjan liittymisellä.
7
 Euroopan talousyhteisö oli myös tullut 

tunnetuksi yksinkertaisemmin Euroopan yhteisönä (EY).
8
 Euroopan unioni perustettiin 

vuosina 1991–1993, ensin Maastrichtin sopimuksena tunnetun unionisopimuksen alle-

kirjoituksella ja kaikkien 12 jäsenmaan tunnustuksella.
9
 EY:n toimivalta oli kapeaa ja se 

perustui lähinnä valtioiden sisäiseen päätöksentekoon, mutta Maastrichtin sopimus lisäsi 

tuntuvasti unionin toimivaltaa ja ylikansallisti päätöksentekoa.
10

  

 

                                                 
4
 McCormick 2005, 79–80. 

5
 McCormick 2005, 54. 

6
 McCormick, 2005, 59. 

7
 McCormick 2005, 52–53. 

8
 McCormick 2005, 67. 

9
 McCormick 2005, 74. 

10
 Raunio 2003, 256. 



 5 

 

Suomen unionijäsenyys, elinkeinoelämän edunvalvonta ja rakennerahastot 

 

Neuvostoliiton ja Euroopan 1990-luvun samanaikaisten muutosten seurauksena Suomi 

siirsi politiikkansa painopistettä idänsuhteiden vakauden vaalimisesta Eurooppa-

keskeiseen ulkopolitiikkaan vuosina 1990–1991.
11

 Jouko Vahtolan mukaan Neuvostolii-

ton sisäiset vaikeudet ja uudistuspolitiikan hallitsemattomat tulokset antoivat Suomelle 

uutta liikkumavaraa
12

 ja länsisuuntausta vauhdittivat myös talouslama ja turvallisuuspo-

liittinen tarve sekä halu saada talouskehitys Euroopan yhteyteen.
13

 Jo vuonna 1987 

Suomi oli valmis osallistumaan neuvotteluihin EY:n suunnittelemasta Euroopan talous-

alueesta (ETA). Tuolloin ehtona oli se, etteivät neuvottelut vaarantaisi Suomen puolu-

eettomuutta ja Suomen valtiojohto torjui myös päättäväisesti kaikki spekulaatiot maan 

EY-jäsenyydestä. Ruotsin liikkeellelähtö sai sen kuitenkin muuttamaan mielensä: Tasa-

vallan presidentti Mauno Koivisto asettui tukemaan jäsenhakemuksen jättämistä EY:lle 

ja reunaehdoton hakemus allekirjoitettiin 18.3.1992. Tilanne EY:ssä oli kuitenkin muut-

tunut tällä välin. Jäsenvaltioiden vuoden 1991 lopulla hahmottelemalla Maastrichtin so-

pimuksella sovittiin esimerkiksi EU:n perustamisesta ja vuosituhannen vaihteeseen 

suunnitellusta, yhteisestä talous- ja valuuttaunionista.
14

 Erinäisten vaiheiden jälkeen so-

pimus astui voimaan vuonna 1993.
15

  

 Suomi liittyi vastaperustettuun unioniin vuonna 1995 niin sanotussa kol-

mannessa laajenemisvaiheessa yhdessä Itävallan ja Ruotsin kanssa.
16

 Suomessa järjes-

tettiin neuvoa-antava kansanäänestys EU-jäsenyydestä 16.10.1994. Äänestysprosentti 

oli 74 ja äänestäneistä 56,9 % puolsi ja 43,1 % oli jäsenyyttä vastaan. Pohjois-

Suomessa, Lappi siis mukaan lukien, jäsenyyden kannatus oli kaikista vähäisintä. Vain 

42 % äänestäneistä oli jäsenyyden puolella, kun Etelä-Suomessa liittymisen kannalla oli 

62 % äänestäneistä. Tutkimuksessani sivuttavaan Lapin yrityselämään luvut eivät tosin 

korreloidu, sillä Lapin Yrittäjät ry:n tekemän tiedustelun mukaan EU-myönteisyys oli 

yrittäjien keskuudessa suurinta Lapissa, jossa 90 % vastanneista yrittäjistä oli jäsenyy-

den kannalla
17

. Koko Suomen yrittäjistä 73 % oli EU-jäsenyyden puolella. Ennen kan-

                                                 
11

 Vahtola 2003, 476. 
12

 Ibidem. 
13

 Vahtola 2003, 477. 
14

 Ibidem. 
15

 McCormick 2005, 74. 
16

 McCormick 2005, 74–75. 
17

 Lapin Yrittäjät 1999, 57. 
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sanäänestystä Suomessa järjestettiin haastattelututkimus, jossa vastaajia pyydettiin esit-

tämään jäsenyyttä puoltavia ja vastustavia syitä. Puoltavista syistä tärkeimmäksi nousi 

taloudellinen hyöty, mutta myös vastustajien perusteluissa talouselämä ja varsinkin pe-

ruselinkeinojen heikkeneminen olivat tärkeimpiä kriteereitä EU-jäsenyyttä vastaan.
18

 

 Suomalaisten yritysten EU-kannatus näytti säilyneen hyvänä Keskuskaup-

pakamarin
19

 vuonna 1999 tekemän, yrityksille suunnatun kyselytutkimuksen valossa: 

yli 72 % yrityksistä kertoi jäsenyyden vaikuttaneen myönteisesti niiden toimintaan ja 

joka neljäs yritys näki vaikutusten olleen neutraaleja. Samassa tutkimuksessa kävi ilmi, 

että suomalaisten yritysten EU:lta eniten odottamat poliittinen ja taloudellinen vakaus 

sekä taloudellinen kasvu olivat toteutuneet ainakin osittain. Tätä mieltä oli 71 % vastan-

neista yrityksistä ja joka viidennes vastasi tavoitteiden toteutuneen täysin. Suurin kri-

tiikki kohdistui kuitenkin EU:n sisämarkkinoihin, jossa yritykset näkivät vielä paljon 

parannettavaa.
20

 

Suomen elinkeinoelämä on valvonut etujaan Euroopassa jo ennen Suomen 

EU-jäsenyyttä esimerkiksi eurooppalaisten elinkeinoelämän järjestöjen kautta. Edun-

valvonnan merkitys on kuitenkin unioniin liittymisen jälkeen korostunut. On arvioitu, 

että EU:n lainsäädännöstä noin 70 % vaikuttaa elinkeinoelämään, mutta samalla itse 

unionin virkamiehistöstä vain noin viidenneksellä on kokemusta yritystoiminnasta.
21

 

Tämä on johtanut käytännössä siihen, että muutamalla suurella suomalaisella yrityksellä 

on oma toimistonsa sekä Keskuskauppakamarilla ja Metsäteollisuus Ry:llä edustajisto 

Teollisuuden ja Työnantajien keskusliiton (TT) toimistossa Brysselissä.
22

 Täten yrityk-

sillä on mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon suoraan komissiossa, neuvostossa ja 

parlamentissa, sekä talous-, sosiaali- ja alueiden komiteoissa.
23

 Ruohonjuuritasolla elin-

keinoelämän edunvalvonta näkyy esimerkiksi maakuntien liitoissa. Lapissa tällainen 

aluevastaava on Lapin liitto, joka on lapin kunnista muodostunut maakunnan kehittäjä 

ja edunvalvoja. Muiden toimijoiden lisäksi Keskuskauppakamarin alaisuudessa toimiva 

Lapin kauppakamari tekee yhteistyötä Lapin liiton kanssa esimerkiksi silloin, kun se to-

teuttaa ja koordinoi lapin kehittämiseen suunnattuja EU-ohjelmia.
24

 

                                                 
18

 Raunio–Wiberg 2000, 13–15. 
19

 Keskuskauppakamari on yritysten edunvalvoja ja se listaa tärkeimmäksi tehtäväkseen pienten- ja kes-

kisuurten yritysten kilpailukyvyn parantamisen Suomen ja EU:n sisällä. Keskuskauppakamari: Elinkeino-

politiikka. Www-sivu.  
20

 Saralehto 2000, 70–71. 
21

 Saralehto 2000, 66–67. 
22

 Saralehto 2000, 69–70. 
23

 Saralehto 2000, 67.  
24

 Lapin liitto. Www-sivu. 
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 Näille ohjelmille on EU:lla käytössä neljä rahastoa. Euroopan aluekehitys-

rahaston (EAKR) pyrkimyksenä on tasoittaa alueiden välisiä kehitys- ja elintasoeroja ja 

osallistua alueiden sosiaalis-taloudelliseen uudistamiseen. Euroopan sosiaalirahasto 

(ESR) tukee työllistettävyyttä, yrittäjyyttä, sopeutumiskykyä ja tasa-arvoa, Euroopan 

maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tarkoituksena on parantaa maatalouden 

kilpailukykyä ja Kalatalouden ohjausrahasto (KOR) suuntautuu luonnollisesti kalatalou-

teen.
25

  

 Rahastojen varoja kohdennettaessa jäsenvaltio jaetaan tavoitealueisiin, 

joiden pitää täyttää EU:n asettamat, yleensä tilastoihin perustuvat kelpoisuusehdot. Va-

rat budjetoidaan aina EU:n ohjelmakauden alussa ja kun Suomi liittyi EU:hun vuonna 

1995, alkoi ohjelmakausi vuosiksi 1995–1999. Jäsenyysneuvotteluissa sovittiin Suomea 

ja Ruotsia koskevasta, uudesta tavoite 6 -alueesta, joka vahvistettiin jatkuvaksi vuoteen 

1999 saakka
26

 eli kyseessä oli väliaikaiseksi tarkoitettu tavoitealue. Lappi lukeutui tähän 

alueeseen (virallisesti tavoitealue kattoi Pohjois- ja Itä-Suomen), jonka kelpoisuusehto-

na oli harva asutus ja jonka strategiana oli saada aikaan lisää liiketoimintaa työpaikko-

jen luomiseksi
27

. Rahoja tälle tavoitealueelle myönnettiin EU:lta 2 667 miljoonaa mark-

kaa (noin 565 miljoonaa euroa)
28

, kokonaistuen ollessa 7 693 miljoonaa markkaa (noin 

1 630 miljoonaa euroa)
29

. Hankkeita ei siis rahoiteta pelkästään EU:n tuella, vaan mu-

kana ovat myös yksityiset rahoittajat
30

, valtio ja kunnat
31

. 

 Tässä tutkimuksessa sivuttavalla EU-kaudella 2000–2006 Lappi kuului 

osana Pohjois-Suomea tavoite 1 -alueeseen, jonka strategiaksi EU ilmoitti ”kehityksessä 

jälkeen jääneiden alueiden kehittämisen ja rakenteellisen sopeuttamisen edistämisen”
32

. 

Tavoite 1:een pääsyn edellytyksenä oli, että alueen bruttokansantuote (BKT) asukasta 

kohti oli alle 75 % unionin keskiarvosta, mutta tuon raja-arvon ylittänyt Pohjois-Suomi 

pääsi mukaan tavoite 1:een erityisalueena harvan asutuksensa vuoksi.
33

 Rahaa Suomen 

                                                 
25

 Kauppa- ja teollisuusministeriö 2005, 118. Elektroninen dokumentti. 
26

 Sisäasiainministeriö 2/1998, 5–6. 
27

 Euroopan komissio, Aluepolitiikan ja koheesion  pääosasto, 1997. 
28

 Vuoden 1995 2 667 miljoonaa markkaa oli noin 584,5 miljoonaa euroa vuonna 2011. Nordean rahanar-

vonkerroin. Www-sivu. 
29

 Vuoden 1995 7 693 miljoonaa markkaa oli noin 1,69 miljardia euroa vuonna 2011. Nordean rahanar-

vonkerroin. Www-sivu. 
30

 Kataja–Patjas 2001, 7. Elektroninen dokumentti. 
31

 Kataja–Patjas 2001, 1. Elektroninen dokumentti. 
32

 Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä. Www-sivu.  
33

 Ibidem. 
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tavoite 1 -alueelle budjetoitiin EU:ssa 913 miljoonaa euroa
34

,
35

 josta 321,4 miljoonaa 

euroa
36

 meni Lapin, osan Pohjois-Pohjanmaata, Keski-Pohjanmaata ja Keski-Suomea
37

 

kattaneeseen Pohjois-Suomeen
38

. EU:n, yksityisten rahoittajien, valtion ja kuntien 

osuuksien muodostama tavoite 1:n kokonaisrahoitus Pohjois-Suomeen oli 1053,1 mil-

joonaa euroa
39

.
40

 

 

 

Lapin elinkeinoelämä 

 

Suomessa käynnistyi toisen maailmansodan jälkeen nopea elinkeinorakenteen muutos. 

Alkutuotannon osuus työllistäjänä väheni, Suomi teollistui ja 1970–luvulle tultaessa 

voidaan jo puhua jälkiteollisesta yhteiskunnasta, jossa suurin osa työvoimasta toimi pal-

velualoilla.
41

 Lapin lääni poikkeaa kuitenkin tästä yleisestä kehityskulusta. Varsinaista 

teollista elinkeinorakennetta ei Lapissa syntynyt, vaan lääni siirtyi suoraan alkutuotan-

tovaltaisesta palveluvaltaiseen elinkeinorakenteeseen. Täten ei alueelle syntynyt myös-

kään erityistä teollista perinnettä.
42

 

Elinkeinorakenteen muutos näkyi Lapissa muuttotappioina. Alkutuotan-

nossa toimivan väestön väheneminen oli Suomessa nopeimmillaan 1960–luvulla
43

. La-

pin lääni sai vielä 1950–luvulla jonkin verran muuttovoittoa ja se pystyi läänin etelä-

osiin sijoittuvilla asutuskeskuksilla kilpailemaan Etelä-Suomen kanssa muuttokohteena. 

1960–luvulla tilanne muuttui ja siitä tuli selvästi muuttotappiollinen lääni. Oman lisänsä 

toi siirtolaisuus Ruotsiin: Lapin lääni menetti vuosina 1968–70 siirtolaisina noin 7 % 

väestöstään ja samalla tietysti myös merkittävän osan työvoimastaan.
44

 Siirtolaisvirta 

kääntyi hetkellisesti Lapin läänin hyväksi vasta 1980–luvun alussa
45

. 

                                                 
34

 Vuoden 2000 913 miljoonaa euroa oli noin 1,1 miljardia euroa vuonna 2011. Nordean rahanarvonker-

roin. Www-sivu. 
35

 Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä. Www-sivu. 
36

 Vuoden 2000 321,4 miljoonaa euroa oli noin 387,9 miljoonaa euroa vuonna 2011. Nordean rahanar-

vonkerroin. Www-sivu. 
37

 Sisäasiainministeriö 2000, 2. Elektroninen dokumentti. 
38

 Sisäasiainministeriö 2000, 8. Elektroninen dokumentti. 
39

 Vuoden 2000 1053,1 miljoonaa euroa oli noin 1270 miljoonaa euroa vuonna 2011. Nordean rahanar-

vonkerroin. Www-sivu. 
40

 Sisäasiainministeriö 2000, 8. Elektroninen dokumentti. 
41

 Wiman 1982, 494. 
42

 Teollisuustoimikunta 1988, 2. 
43

 Wiman 1982, 494. 
44

 Wiman 1982, 502. 
45

 Lapin Yrittäjät 1999, 51. 
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Suurteollisuuden heikohko työvoimakehitys ja valtion aluepoliittisten toi-

mien tehostuminen nostivat Lapissa kiinnostusta pienyrittäjyyttä – erityisesti matkailua 

kohtaan 1970–80 lukujen vaihteessa.
46

 Suomessa 1980–luvulla koettu talouden kasvu 

vauhditti myös Lapissa yritysten taloudellisia investointeja ja joillakin toimialoilla kär-

sittiin jopa työvoimapulasta. Taloudellinen lama 1990–luvun alun Suomessa laannutti 

kuitenkin investoinnit ja vuonna 1993 Lapin Yrittäjien tekemän tutkimuksen mukaan 

lähes puolessa lappilaisista yrityksistä lama oli vaikuttanut hyvin voimakkaasti. Talou-

den lähtiessä uuteen nousuun 1990–luvun puolivälissä lappilaisten pienyrittäjien kes-

kuudessa investoitiin jälleen, mutta Lapin Yrittäjien mukaan varovaisuus ja pessimismi 

olivat nyt erona edellisen vuosikymmenen takaisiin investointeihin.
47

 

Lapin elinkeinorakenne poikkeaa koko maan elinkeinorakenteesta siten, 

että alkutuotanto ja julkinen sektori työllistävät enemmän ja teollisuus sekä yksityiset 

palvelut vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Lappia ei voi kuitenkaan elinkeino-

jen osalta tarkastella homogeenisenä alueena, sillä elinkeinorakenteissa on paljon kun-

takohtaisia eroja. Lapin alkutuotannolle omaleimaista on porotalous, jolla on suuri työl-

listävä vaikutus metsäteollisuuden ohella läänin pohjoisosissa. Kemi-Tornio-alueelle on 

keskittynyt läänin metsä- ja metalliteollisuus, eteläiseen Lappiin taas kaivostoiminta. 

Yksityisistä palveluista merkittävimpiä työllistäjiä ovat kauppa, liikenne, majoitus- ja 

ravitsemustoiminta sekä matkailu, joka on keskittynyt lapin suurimpiin hiihtokeskuk-

siin, mutta joka työllistää myös alueilla, joilla edellä mainittujen elinkeinojen työpaik-

koja on niukasti
48

. 

Lapissa toimi vuonna 2002 noin 8800 pientä tai keskisuurta yritystä (pk-

yritys).
49

 Määrä oli Suomen EU-jäsenyysajan alussa voimakkaassa kasvussa, sillä 

vuonna 1995 pk-yrityksiä oli noin 8200 ja vuotta myöhemmin noin 8650 
50

, mutta vuo-

den 2002 luvun valossa kasvu näyttää tasaantuneen. Lapissa on palvelualan yrityksiä 

suhteellisesti enemmän ja teollisuuden sekä tukku- ja vähittäiskaupan yrityksiä suhteel-

lisesti vähemmän kuin koko maassa keskimäärin. Lapin liitto on listannut pk-yritysten 

suurimmiksi kehityksen esteiksi kireän kilpailutilanteen, työvoiman heikon saatavuuden 

ja yrittäjien ikääntymisen. Liiton mukaan kovan kilpailun vuoksi pk-yritykset katsovat, 

                                                 
46

 Lapin yrittäjät 1999, 51-52. 
47

 Lapin Yrittäjät 1999, 54-59. 
48

 Lapin lääninhallitus 2006, 29–30. 
49

 Lapin liitto 2002, 12. Elektroninen dokumentti. 
50

 Yritykset Lapin läänissä toimialoittain 1993–1996, Lapin liitto 1999. Elektroninen dokumentti. 
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että vienti ja kansainvälistyminen ovat välttämättömiä kilpailussa mukana pysymisek-

si.
51

 

 

 

Maakuntalehti Lapin Kansa 

 

Maakuntalehti Lapin Kansan päätoimittajana tässä työssä tarkasteltuina vuosina toimi 

Heikki Tuomi-Nikula
52

 ja lehden levikki oli vuonna 1997 36 623 kappaletta.
53

 Muiden 

suomalaisten sanomalehtien tapaan sen levikki oli laman jälkeen laskussa, sillä vuonna 

1996 se oli ollut Lapin Kansan mukaan 955 kappaletta enemmän.
54

 INKA SALOVAARA-

MORINGIN mukaan levikin laskun suurimpina syinä olivat Lapin taloudellinen tilanne ja 

maakunnan muuttotappio.
55

 

 Lapin Kansa perustettiin vuonna 1928 Maalaisliiton (nykyinen Suomen 

Keskusta) voimakkaalla tuella ja ajalle tyypilliseen tapaan lehti koostui puolueaktiiveis-

ta ja Maalaisliiton kannattajista. Lapin Kansasta tuli johtava maakuntalehti jo 1930-

luvulla ja toista sijaa piti virallisesti sitoutumaton, mutta oikeistoon kallellaan oleva Ro-

vaniemi-lehti. Toisen maailmansodan jälkeen Lapin Kansa saavutti jo selkeän kärkisijan 

Rovaniemi-lehden lopettaessa vuonna 1955.
56

 Lehden sitoutumattomuus syntyi erikoi-

sen historiallisen tapahtuman kautta. Vuonna 1958 Maalaisliiton Lapin aluejärjestö evä-

si lehdeltä mahdollisuuden asettua avoimesti Maalaisliiton puoluelehdeksi ja tätä kamp-

pailua käytiin seuraavat viisi vuotta. Tämän aluejärjestön päätöksen seurauksena Lapin 

Kansasta tuli lopulta poliittisesti sitoutumaton, konservatiivis-porvarilliseksi luonnehdit-

tu sanomalehti. Sittemmin Lapin Kansan omistajuus on vaihtunut suomalaisten me-

diayhtiöiden yhdistyessä. Vuonna 1995 Lapin Kansasta tuli osa Suomen toiseksi suurin-

ta lehtitalo Alma Mediaa, jonka omistuksessa on Lapin Kansa mukaan lukien 19 sano-

malehteä.
57

  

 Suurimpien maakuntalehtien 1990-luvun taloudelliseen lamaan liittyneitä 

diskursseja tutkinut Salovaara-Moring luonnehtii Lapin Kansan asennetta suhteessa 

kansalliseen päätöksentekoeliittiin porvarilliseksi ja alueelliseksi. Hänen mukaansa lehti 
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 Lapin liitto 2002, 12. Elektroninen dokumentti. 
52

 Lapin Kansa (jatkossa LK) 2.1.1995. 
53

 Levikkitarkistus, Www-sivu. 
54

 LK 13.6.1997. 
55

 Salovaara-Moring 2004, 90. 
56

 Salovaara-Moring 2004, 89. 
57

 Salovaara-Moring 2004, 89–90. 
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otti positiivisen näkökulman EU:hun. Hän katsoo, että lehdessä käsitellyissä, suurim-

missa 1990-luvun uutistapahtumissa oli tyypillistä se, että niissä paneuduttiin kes-

kushallinnon ja alueen vastakkain törmääviin näkökantoihin. Hänen mielestään lehden 

alueellinen identiteetti rakentuu eksotiikalle, joka on Suomen etelä- ja pohjoisosat jaka-

va, pohjoisen turismin perusta. Myös luontoon liittyvässä luonnehdinnassa korostetaan 

esteettistä ulottuvuutta, samoin pohjoisessa asuvien karuja elinolosuhteita.
58

  

 

 

Tutkimustilanne 

 

Tutkimastani aiheesta ei ole aiempaa, pelkästään rakennerahastoihin keskittynyttä sa-

nomalehtitutkimusta. Ensimmäisessä pääluvussa tärkein tutkimus aiheen kannalta on 

Keskuskauppakamarin teettämä kysely yrityksille vuodelta 1997
59

. Sekään ei suoranai-

sesti heijasta rakennerahastohankkeisiin kohdistuneita toiveita tai pelkoja, mutta toimii 

erinomaisena taustoittavana tekijänä. Hedelmällisintä kyselyssä on kuitenkin se, että se 

on tehty suoraan tavallisille yrittäjille, joiden näkemykset eivät usein tulleet esiin Lapin 

Kansassa.    

 Sen sijaan Lapin Kansan pääkirjoituksia on tutkinut esimerkiksi Inka Sa-

lovaara-Moring osana tutkimusta Media geographies: regional newspaper discourses in 

Finland in the 1990s
60

, jossa kartoitettiin suomalaisten maakuntalehtien taloudelliseen 

lamaan liittyviä diskursseja 1990-luvulla. Tästä on ollut tutkimukselle taustoittavaa hyö-

tyä. Samoin hän on valottanut alueellisia identiteettejä Me Median maisemissa -kirjan 

artikkelissa Heimojen maa? Paikallistamisen politiikka ja identiteetti alueellisissa leh-

dissä
61

. Tästä on ollut apu selvitettäessä kulttuuriin koodattuja taustoja Lapin Kansan ja 

lehdessä esiintyneiden maakunnallisten toimijoiden näkemyksissä. Lapin Kansan dis-

kursseihin ovat pro gradu -tutkielmissaan perehtyneet myös LAURA ESKANEN työssään 

Suojelua, syyttelyä ja sanasotaa: Diskurssianalyyttinen tutkimus Natura-keskustelusta 

Helsingin sanomissa ja Lapin kansassa
62

 sekä SINI OINAS Porotalouden tukipolitiikkaan 

liittyvien diskurssien politisoituminen Lapin Kansassa 2000–2007
63

 -otsikoidussa opin-

näytteessään. Näistä tutkimuksista on ollut ajoittain vertautuvaa apua selvitettäessä sitä, 

                                                 
58

 Salovaara-Moring 2004, 121. 
59

 Keskuskauppakamari 1997. 
60

 Salovaara-Moring 2004. 
61

 Moring 2000. Ilmeisesti Salovaara-Moring -nimen hän on ottanut käyttöön perhesuhteisiin liittyen. 
62

 Eskanen 1999. 
63

 Oinas 2009. 
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miksi Lapin Kansa nosti keskustelussa esiin tietyt toimijat. Hyvänä apuna ovat olleet 

myös media- ja viestintätutkimuksen yleisoppaat.    

 Menneen tulevaisuuden realisoituneesta osasta löytyy myös tutkimusta. 

Esimerkiksi PEKKA KETTUNEN on tutkinut EU-rakennerahasto-ohjelmien maakunnallis-

ta toimeenpanoa
64

 ja sivunnut siinä yhteydessä myös Lappia. Pääpaino hänen tutkimuk-

sessaan on kuitenkin muissa maakunnissa, mutta olen saanut tutkimuksesta kuitenkin 

tärkeää taustatietoa. Toinen, varsin laaja raportti tavoite 6 -ohjelmaan liittyen on ilmes-

tynyt Sisäasiainministeriöltä vuonna 1998 otsikolla Suomen tavoite 6 -ohjelman arvi-

oinnin väliraportti. Siinäkin tarkastellaan ohjelman jo realisoitunutta osaa, mutta pää-

piirteittäin suurennuslasin alla on viranomaistoiminta. 

 

 

Tutkimustehtävä 

 

Aion tutkimuksessa selvittää, minkälaisia keskusteluja maakuntalehti Lapin Kansassa 

käytiin Euroopan unionin tavoite 6 -rakennerahasto-ohjelmasta Suomen liittymisvuo-

desta 1995 vuoteen 1999, jolloin päättyi Suomen EU-jäsenyyden ensimmäinen ohjel-

makausi. Ajallisesti tutkimuksen kahden pääluvun välillä on murros tavoitteessa päästä 

uuteen tavoite 1 -ohjelmaan, joka sijoittuu vuoteen 1997. Pyrin mahdollisuuksien mu-

kaan selvittämään, missä keskustelussa meni lehden kannan raja ja oliko esimerkiksi 

virkamiesten puheenvuorojen lainaus sitä, mitä he olivat todellisuudessa sanoneet vai 

sittenkin lehden muotoilua asioista? Tarkastelussa on myös se, mitkä toimijat lehti nosti 

uutisissa kuuluville ja mikä lehden rooli oli keskustelussa. 

 Aluksi tarkastelen toiveita ja odotuksia, joita unioniin kohdistettiin. Mitkä 

koettiin esteeksi ohjelman onnistumiselle ja miten rakennerahasto-ohjelman tulevaisuut-

ta ryhdyttiin hahmottamaan? Miten lappilaiset toimijat korostivat Lapin erityisyyttä? 

Oliko Lappi niin yhtenäinen kuin se erityisyyden luonnehdinnan kautta esitettiin? Pyrin 

vastaamaan miksi Lappi halusi esiintyä ohjelman luontivaiheessa omana maakuntayk-

sikkönään ja mitä toiveita sekä pelkoja prosessiin liittyi. Lisäksi tarkastelen mitä pelkoja 

yksityisen rahoitusosuuden puuttumiseen liittyi ja mitä ongelmia EU:n rakennerahasto-

ohjelmaan liittyvä tiedon puute saattoi keskustelun mukaan aiheuttaa. Entä kuinka mo-

tivoitiin lappilaisia toimijoita tavoitealueen tulevaisuutta silmälläpitäen? 

                                                 
64

 Kettunen 1998. 
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 Myöhemmin esillä on tilanne, jossa rahoitusta saatiin järjestettyä, mutta 

jossa ongelmaksi nousi se, mihin rahaa käytetään. Pyrin vastaamaan siihen, kummalle 

puolelle Lapin Kansa asiassa asettui: Oliko lehden mielestä rahaa jaettu koulutukselle 

yrityshankkeiden kustannuksella? Samoin huomio kiinnittyy rakennerahastouutisoinnis-

sa käytettyyn kieleen ja pyrin sen tarkastelulla vastaamaan siihen, kuinka onnistuneeksi 

sanomalehti EU-rahoituksen käytön mielsi. Tarkastelun kohteena on myös lehden esitys 

Lapin aluepoliittisesta alasajosta. Pyrin kartoittamaan syitä sen taustoilla ja tutkimaan 

sen yhteyksiä tavoite 1 -ohjelman luonnin lähtökohtiin. Lopuksi vastaan siihen, minkä-

laisena Lapin Kansa näki prosessin, jossa tavoite 6:n sulautui uuteen tavoiteohjelmaan 

ja mitkä toimijat se nosti neuvotteluissa tärkeäksi.      

 

 

Lähteet ja menetelmät 

 

Käytän tutkimuksessani lähteenä poliittisesti sitoutumattoman Lapin maakuntalehti La-

pin Kansan tavoite 6 -ohjelman luontiin ja ohjelman hankkeisiin liittyviä uutisia, sekä 

selkeästi kantaaottavampia pääkirjoituksia, alakerta-kirjoituksia ja kolumneja vuosilta 

1995–1999. Olen rajannut tutkimukseni ulkopuolelle mielipidekirjoitukset lukuun otta-

matta mielipidesivulla julkaistuja vastineita. Sovellan tutkimuksessani lehdistötutki-

muksessa käytettävää diskurssianalyysiä eli kiinnitän huomiota tutkimassani lehtiaineis-

tossa käytettyyn kieleen ja pyrin pohtimaan motiiveja ja ilmiöitä kielenkäytön taustalla. 

Apunani on lehdistötutkimuksen diskurssiin perustuva metodologia, kun pyrin vastaa-

maan tutkimuskysymyksiin menneen tulevaisuuden tarkastelulla. MATTI MÄNNIKÖN 

mukaan menneellä tulevaisuudella tarkoitetaan mennyttä tulevaisuudenajattelua.
65

 

Suomen liityttyä EU:hun, tulevaisuuden odotukset olivat toiveita ja pelkoja, mutta myös 

täsmällisempiä tavoitteita ja suunnitelmia. Mennyt tulevaisuus pitää sisällään siis tiedot 

sekä toimijan tulevaisuuden näkymistä että niiden toteutumisesta ja toteutumatta jäämi-

sestä. Lapin Kansan uutiset ja artikkelit ovat tätä aineistoa tunnepohjaisista odotuksista 

ja konkreettisista suunnitelmista. Mennyttä tulevaisuutta voi sitten verrata raporttiaineis-

toon, joka on menneen tulevaisuuden realisoitunut osa. 

 Tavoite 6 -ohjelmasta ja EU:n hankkeista kertovia uutisia voi pitää talous-

uutisina, vaikka monet niistä löytyvätkin Lapin Kansasta kotimaan uutisista. Tutkimis-

                                                 
65
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sani uutisissa ja artikkeleissa on mukana elinkeinoelämä ja niissä on näkyvillä myös ta-

lousjournalismin erityispiirre, sen voimakas tulevaisuuteen suuntautuneisuus
66

. Aluepo-

litiikan ja eri yritystukimuotojen jatkuvuutta vaikutusta ensimmäisen ohjelmakauden 

jälkeen pohdittiin uutisissa jo keväällä 1995. Sanomalehden kautta on myös hankala, 

miltei mahdoton nähdä ruohonjuuritason mielipiteitä, sillä itse yrittäjät saavat uutisissa 

harvoin puheenvuoron. Suuremmassa roolissa ovatkin esimerkiksi viranomaiset, Lapin 

liitto tai yrittäjäjärjestöjen johto. Käsittelemäni uutiset ja artikkelit ovat, talousjourna-

lismin tapaan, eliitin erityisjulkisuutta
67

.   

 EU:n toiminta poliittisena instituutiona noudattaa politiikan panos–tuotos-

mallia, jossa siihen kohdistuu kansalaisten toiveita ja vaatimuksia esimerkiksi poliittis-

ten puolueiden ja sidosryhmien kautta (panos) ja instituution päätöksenteko (tuotos) 

kytkeytyy takaisin kansalaisiin jäsenmaiden kansallisen median kanavoimana. Tähän 

tietoon nojaten kansalaiset esittävät jälleen vaatimuksia poliittiselle järjestelmälle.
68

 Sa-

nomalehdistöllä on siis merkittävä rooli muun median ohella siitä, miten EU näyttäytyy 

jäsenmaiden kansalaisille. Vuonna 1997 Keskuskauppakamarin teettämän, yrityksille 

suunnatun EU-kyselyn mukaan yleisimmin EU-tukeen liittyvistä asioista saadaan tietoa 

tiedotusvälineistä ja valtion viranomaisilta.
69

  

 EU-agendan syntyä joukkoviestimissä tutkineen TUOMO MÖRÄN mukaan 

ennen Suomen EU-kansanäänestystä jäsenyydelle myönteiset henkilöt olivat selvästi 

kriitikkoja enemmän esillä. Esimerkiksi Helsingin Sanomissa kannattajat olivat otsi-

koissa ja kuvissa kolme kertaa useammin kuin vastustajat. Toiseksi korkein poliittinen 

johto ministereineen dominoi Mörän mukaan selvästi näkyvintä osaa EU-

journalismista.
70

 Vaikka tutkimani ajanjakso on jo Suomen unioniaikaa, on tämä aiem-

min näkynyt trendi hyvä ottaa huomioon. Palstatilaa saavat toimijat, jotka ovat kytkök-

sissä EU:n tavoite 6 -rakennerahasto-ohjelmaan, jolloin kritiikki ei saavuta välttämättä 

kärkevintä tasoa.  Tämä lähdekriittinen ongelma liittyy myös menneen tulevaisuuden 

realisoituneeseen osaan eli tavoite 6 -ohjelman hankkeiden vaikutuksiin. Hankkeista ra-

haa saaneilla on enemmän intresseissä puhua hankkeiden tulosten puolesta kuin niitä 

vastaan. 
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 Lähdekriittisestä näkökulmasta on myös hyvä ottaa huomioon Lapin Kan-

san siirtyminen osaksi Alma Mediaa vuonna 1995. JUHA HERKMANIN mukaan omistuk-

sen keskittymisen mahdolliset vaikutukset mediasisältöihin ovat herättäneet jo vuosi-

kymmeniä epäilyjä ja spekulaatioita. Hän katsoo toimittajien työn itsenäisyydelle löyty-

vän puolustusta samoin kuin sille, että toimittajat olisivat tiukastikin sidoksissa organi-

saatioonsa esimerkiksi valtahierarkioiden, taloudellisten tekijöiden ja yleisen arvoilmas-

ton kautta.
71

 Keskittymisen mukanaan tuoma, tiedonvälityksen viihteellisyyttä ja skan-

daalihakuisuutta lisäävä kaupallisuuden paine eli tabloidisoituminen
72

 voi olla pitkäkin 

prosessi ja myös uutissisällöstä hankalasti eriteltävissä. Mutta kuten Herkman siteeraa 

lehdistöhistorioitsija PÄIVIÖ TOMMILAA, on uudella omistajalla myös lyhyen tähtäimen 

vaikutuksensa. Tommila katsoo sanomalehden olevan aina sidoksissa taustaansa ja si-

toutumattomiksi ilmoitetuilla lehdilläkin olevan omistajat intresseineen. Mitä kiinteäm-

piä nämä sidokset ovat, sitä vähemmän liikkumatilaa toimitukselle jää.
73
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1. Tavoite 6-ohjelman suunnittelu ja toimeenpano 

 

Suomi joutui suunnittelemaan Euroopan unionin tavoiteohjelmat nopealla aikataululla 

ohjelmakaudella 1995–1999. Sisäasiainministeriö antoi yleisohjeen EU:n tavoiteohjel-

matyöstä maakuntien liitoille elokuussa 1994 ja ohjelmat saivat lopullisen muotonsa 

keväällä 1995 valtionhallinnon ja komission käymissä neuvotteluissa.
74

 Sisäasiainminis-

teriö ohjeisti maakuntia luomaan yhtenäisen ohjelmarakenteen, mutta suunnittelutyö 

lähti käyntiin maakuntien lähtökohdista, niiden toiveen mukaan.
75

 Ehkäpä ohjeistukses-

sa oli hieman tulkinnanvaraa, koska ohjeistajana toiminut keskushallintokin
76

 oli saanut 

ohjeet komissiolta. Esimerkiksi tulkinnalle jättää sijaa tammikuun lopulla 1995 uutisoi-

dun, EU:n komission edustaja Robert Shottonin Rovaniemen vierailun sanoma. Arkti-

kum-talossa puhuessaan hän oli ollut sitä mieltä, että aluepolitiikassa piti korostaa maa-

kuntien tahtoa. Hänen mukaansa hankkeiden piti lähteä alhaalta ylöspäin eikä ylhäältä 

alas.
77

 On kuitenkin epäselvää, viittasiko Shotton yksittäisten maakuntien tahtoon vai 

niiden tahtoon kollektiivisena tavoitealueena.  

 Ohjelmatyön luonnin lähtökohdat näkyivät myös Lapin Kansan uutisissa 

ohjelmatyön suunnitteluvaiheessa keväällä 1995. Lapin erityisyyttä muihin tavoite 6 -

alueen maakuntiin nähden korostettiin painottamalla esimerkiksi sen harvaa asutusta
78

. 

Anonyyminä pysytellyt Euroopan parlamentin jäsen luonnehti 23.3.1995 julkaistussa 

kolumnissaan Lappia harvaanasutun ohella myös omaleimaisena
79

 ja eksoottisena
80

. 

Erityisyyden korostaminen harvalla asutuksella on jossain määrin ristiriitainen EU:n ta-

voite 6 -ohjelman määrityksen kanssa, sillä siinä koko alue kaikkine maakuntineen näh-

tiin erittäin harvaanasuttuna.
81

 Kyse oli kuitenkin myös mielikuvien luomisesta. Maa-

kuntalehtiä tutkineen Inka Moringin mukaan Lapilla on selkeä imago, joka rakentuu se-

kä erityisiin luonnonolosuhteisiin ja pitkälti näitä hyödyntävään turismiin.
82

 Tällä ima-

golla rakennettiin Lapin Kansassa tavoiteohjelmaa maakuntalähtöisesti, vaikka julkisi-

vun osasia löytyykin muistakin maakunnista. 
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1.1. Tavoite 6 -ohjelman maakuntalähtöisyys 

 

Maakunnallista erityisyyttä korostettiin esimerkiksi termillä lappilainen osaaminen, joka 

oli ilmaistu myös lappilaisena erityisosaamisena ja arktisena osaamisena
83

. Käsitteen si-

sältöä ei uutisissa selitetty sen tarkemmin: Mitä lappilainen osaaminen oli ja oliko se jo-

tain, mitä muissa tavoite 6 -alueen maakunnissa ei ollut. Käsitteestä lappilainen osaami-

nen eri variaatioineen ilmeneekin Lapin Kansan lukijakunta. Lappilainen osaaminen on 

myyttistä yhteisyysretoriikkaa, jossa jokaisen toimijan oletetaan tietävän käsitteen sisäl-

tö. Erityisyyttä muihin maakuntiin nähden rakennettiin kollektiivisella tietoisuudella 

yritysmaailmaa yhdistävästä, ulkopuoliselle näkymättömästä myytistä. ROLAND BART-

HESIN mukaan myytit mystifioivat tai pimittävät oman alkuperänsä ja siten poliittisen tai 

yhteiskunnallisen ulottuvuutensa.
84

 Demystifioimalla käsitteen lappilainen osaaminen 

eri variaatioineen taustalta saattaisi löytyä esimerkiksi matkailuelinkeinon osaaminen tai 

vaikkapa Lapin korkeakoulutuksen keskus, Lapin yliopisto Rovaniemellä. Matkai-

luosaamista ja korkeakouluja löytyi muistakin tavoite 6 -alueen maakunnista eli kuten 

edellä mainittiin, oli helpompi puhua lappilaisesta osaamisesta tarkentamatta sen sisäl-

töä, kun pyrittiin tietoisesti nostamaan esiin Lapin erityispiirteitä.  

 Lapin yrittäjäjärjestöt ja Lapin kauppakamari olisivat edellyttäneet myös 

näkyvämpää roolia tavoite 6 -ohjelman valmisteluvaiheessa Lapin liiton EU-asioita kä-

sittelevälle yhteistyöryhmälle, koska viranomaiset eivät yritysasioissa edustaneet sel-

laista asiantuntemuksen tasoa, jota Lapin oloissa
85

 edellytettiin.
86

 Lapin erityisyyden 

lähtökohdat eivät olleet siis pelkästään positiivisessa lappilaisessa osaamisessa, vaan 

myös negatiivissävytteisissä lapin oloissa, jonka sisälle voinee lukea vaikkapa harvan 

asutuksen, jos myytillinen aines käsitteen ympäriltä pyritään purkamaan. Inka Moring 

sanoo tätä kulttuuriseksi relaatioksi: Toisaalta alueellisessa erityisyydessä on kulttuuris-

ta ylpeyttä, mutta toisaalta Suomessa nämä alueelliset erityispiirteet ”kertovat maaseu-

dun epätoivosta”.
87

 

 Maakuntien esiintyminen omina yksiköinään ohjelmatyön luonnissa ei 

jäänyt vaille kritiikkiä. Lapin liiton väliaikainen maakuntasihteeri Jaakko Ylitalo nosti 

9.2.1995 julkaistussa kolumnissaan esiin pelon, että ”mitä seikkaperäisempää aineistoa 

                                                 
83

 LK 19.1.1995, 15.2.1995. 
84

 Fiske 1993, 117. 
85

 LK 4.4.1995. 
86

 Ibidem. 
87

 Moring 2000, 105. 



 18 

Brysselin virkamiehille toimitetaan, sitä suuremmat mahdollisuudet heillä on, mikäli he 

niin haluavat, puuttua jopa maakuntien toimenpideohjelmien toteuttamiseen”.
88

 Noin 

viikkoa aiemmin sisäasiainministeriön neuvotteleva virkamies ja tavoite 6 -alueen val-

takunnallista EU-ohjelmaa valmistelevan työryhmän puheenjohtaja Pekka Urjanheimo 

pelkäsi, että maakuntien toiveista koostuvasta aineistosta ”syntyy sillisalaatti, josta 

puuttuu ryhdistävä kiteytys”.
89

 Ensimmäisen tavoite 6 -alueen ohjelmaversion luonnin 

jälkeen eri osapuolet osoittivatkin sen puutteet maakunnan erityisyydessä. Lapin läänin-

hallituksen Esko Lotvonen kritisoi muun muassa matkailun poisjääntiä ja ohjelman 

maaseutupainotteisuutta, koska Lapilla on Kemi-Tornio-alueen metalliteollisuuden kes-

kittymä.
90

 Viimeksi mainitusta huomauttivat myös itse metallimiehet muutaman päivän 

kuluttua metalli- ja konepajayritysten pienen ja keskisuuren teollisuuden seminaarista 

kertovassa uutisessa.
91

 Myös pienyrittäjien keskuudessa koettiin, että ohjelman suunnit-

telussa oli ohitettu heidän toiveensa ja sitä kautta yrittäjien sitoutuminen ohjelmaan olisi 

vaikeaa.
92

 Samoin palkansaajajärjestöt kokivat, että heidät oli jätetty ulos ensimmäisten 

EU-ohjelmien valmistelusta.
93

 Lapin elinkeinoelämän eri osapuolilla oli siis hyvin suuri 

tarve tuoda itsensä esiin ohjelman valmistelussa, koska asetelma oli maakuntien erityi-

syyttä painottava. Lopulta Lapin esittämät puutteet pääsivät mukaan ohjelmaan ja sisä-

asiainministeriön Pekka Urjanheimo totesi, että ohjelmassa on kuunneltu tarkoin maa-

kuntien omia mielipiteitä sen sijasta, että olisi korostettu koko kuutosalueen yhtenäisiä 

piirteitä.
94

 

 Sisäasiainministeriön raportin ja Pekka Kettusen tutkimuksen mukaan 

useiden eri toimijoiden mukaantulo ja seikkaperäisen asiasisällön sovittaminen valta-

kunnalliseen tavoite 6 -ohjelmaan ei onnistunut. Sisäasiainministeriön mukaan maakun-

nallisissa ohjelmissa tavoitteet määriteltiin paljon yksityiskohtaisemmin kuin valtakun-

nallisessa ohjelmassa, jolloin maakuntien strategioita jouduttiin sovittamaan yhteen ja 

toimintoja yhdistämään.
95

 Tavoite 6 -ohjelman vahvistuspäätöksessä EU:n komissio to-

tesi, että kansallinen suunnitelma heijasteli pääsääntöisesti maakuntien suunnitelmien 

sisältöä, mutta ei aina ottanut tarpeeksi huomioon joitakin kunnianhimoisempia ja inno-
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vatiivisempia ideoita uusien ajatusten kehittämiseksi erityisesti teknologisen osaamisen 

uusilla aloilla.
96

 Jos maakunnallisella tasolla innovatiivisuus oli vielä näkynyt – kuten 

matkailun koulutus- ja tutkimuskeskuksen mukaan se oli sitä ollut ainakin Lapin mat-

kailun osalta
97

 – sisäasiainministeriön valtakunnallisen tavoite 6 -ohjelman luonnissa 

tavoitteita ei saatu ”ryhdikkäästi kiteytettyä”, kuten sisäasiainministeriön Urjanheimo 

oli pelännyt. EU:n komission moittima vajaus ”teknologisen osaamisen uusien alojen 

innovatiivisissa ideoissa” ei tosin välttämättä johtunut aina maakunnallisen ja valtakun-

nallisen ohjelman yhteensovittamisen vaikeudesta. Ilmeisesti komission ja Lapin elin-

keinoelämän näkemykset ohjelman tavoitteista eivät aina kohdanneet, sillä esimerkiksi 

metalliala ihmetteli ohjelman luonnissa sitä, ”että siihen on otettu hyvinkin yksityiskoh-

taisia rahoitusprojekteja mm. sellaisiin kohteisiin kuin paikkatietoteknologian kehittä-

miseen, vaikka sen alan yrityksiä ei ole edes olemassa läänissä”.
98

  

 Vaikka maakunnassa oli saatu sisällytettyä uusia innovaatioita sen ohjel-

maesitykseen, Lapin Kansan myöhemmin kesällä julkaistussa pääkirjoituksessa lehti 

olisi lähestynyt tavoiteohjelmaa perinteisemmin:  

 

Vaikka rahareikiä löytyykin pilvin pimein, on syytä kuitenkin edetä harki-

ten ja pitäytyä ainoastaan niissä projekteissa, jotka pitävästi hyödyttävät 

tämän maakunnan työllisyyttä ja edesauttavat maakunnan omaa tuotantoa 

ja elinkeinoja. Lappilaiset osaavat jalostaa puutaan ja maaperäänsä, he 

osaavat hyödyntää täällä tuotettua lihaa ja muita maataloustuotteita ek-

soottisia yrttejä ja marjoja myöten. Matkailu on noussut jo nyt maakunnan 

elinkeinojen kärkijoukkoon. Kaikkien näiden tuotannonalojen kehittämi-

seen kannattaa satsata, ne kun ainakin ovat alueita, jotka täällä luontevas-

ti voivat menestyä.
99

  

 

Lapin Kansan pääkirjoituksesta huokui hienoinen epäluottamus innovaatioihin ja perin-

teisten tuotannonalojen kuvauksessakin oli mukana kansallisromanttista retoriikkaa: 

Ikään kuin mystistä luonnonkansaa olisi varoiteltu liiasta riskinotosta muualta tulevien 

kehitysideoiden kanssa. Mystisyys tulee esiin myös sanasta pitävästi, sillä lehti mel-

keinpä katsoi sanavalinnallaan edellä mainittujen perinteisten elinkeinojen olevan sellai-
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sia, etteivät niihin vaikuttaisi tulevaisuudessa esimerkiksi ulkopuoliset markkinavoimat. 

Tämän näkemyksen umpinaisuudesta pisti merkille myös Inka Salovaara-Moring tutki-

essaan Suomen 1990-luvun alkupuolen lamaa käsitelleiden uutisten ja pääkirjoitusten 

diskursseja Lapin Kansassa. Hänen mukaansa niissä Lappi kuvattiin usein hermeettisek-

si maailmaksi pohjoisessa, melkeinpä mystiseksi alueeksi, jota laiminlyötiin ja ymmär-

rettiin väärin etelässä, mutta joka oli kuitenkin aktiivinen ja osaava toimija.
100

 

 Toisaalta Lapin Kansan kannanotossa kyse voi olla myös siitä, kuinka ra-

kennerahasto-ohjelmat käsitettiin vuonna 1995. Pekka Kettusen mukaan vuonna 1998 

julkisuudessa esitettiin kritiikkiä, jonka mukaan pienissä hankkeissa oli jatkettu vanhan 

aluepolitiikan jalanjäljissä
101

 ja että rakennerahastojen uutuusarvoa ei ollut kaikissa 

hankkeissa tavoitettu, vaan kyse oli aluepolitiikan jatkeesta ja rutiinista.
102

 Hän oli EU-

rakennerahasto-ohjelmien maakunnallista toimeenpanoa koskevaa tutkimustaan varten 

haastatellut maakuntien virkamiehiä ja eräs vastaajista myönsi avoimesti, että hän uskoi 

aluksi rakennerahasto-ohjelmien olevan jatkumoa kansalliselle aluepolitiikalle, mutta 

nyt ohjelmien näyttävän tuovan hankkeita, joita ei aikaisemmin olisi saatu aikaan.
103

 

Lehti saattoikin esittää mielipiteensä rakennerahastovarojen kohdentamisesta sen perus-

teella, jollaiseksi se oli rakennerahastohankkeet ymmärtänyt maakunnan eri toimijoiden 

välityksellä. Kettusen mukaan rakennerahastohankkeissa päätöksentekijöillä on käytös-

sään muodollisia ja laadullisia kriteereitä, joiden avulla hankkeita valitaan toteutettavik-

si. Rakennerahasto-ohjelma-asiakirjoihin on kirjattu muodollisia kriteereitä, kuten esi-

merkiksi uusien työpaikkojen synnyttäminen, mutta hankkeen tulisi samalla laadullisten 

kriteerien mukaan olla esimerkiksi innovatiivinen.
104

 Innovatiivisuuden voi katsoa ole-

van edellä mainittu EU:n mukanaan tuoma uutuusarvo ja työllisyyden lisäyksen olevan 

muodollinen kriteeri, joka luultavasti on ollut mukana myös toteutettaessa EU-aikaa 

edeltävää aluepolitiikkaa. Jos rakennerahastohankkeita ryhdyttiin toteuttamaan vuonna 

1995 Suomen EU-aikaa edeltävän aluepolitiikan rutiineilla, ei ole mikään ihme, että leh-

tikin tätä toimintamallia kannanotollaan toisinsi.   

 Jonkinlaiseksi jatkumoksi voinee lukea myös sen, että Euroopan unioni ei 

näytä Lapin Kansan uutisoinnin valossa tuoneen aluepoliittiseen keskusteluun uutta syn-

tipukkia. Ristiriidat ohjelman luonnin jälkeen kärjistyivät edelleen Helsinki–Lappi-
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akselille. Syksyllä 1995 lehdessä nousi keskustelu kuljetus- ja yritystukien jatkumisesta, 

jossa etelän ja pohjoisen vastakkainasettelu kärjistyi. Uutisointi Rovaniemellä pidetystä 

kansanedustajien evästystilaisuudesta oli vastakkainasettelun kannalta mielenkiintoinen. 

Tilaisuuden järjestäneiden Lapin liiton ja piirihallintoviranomaisten tarkoituksena oli ju-

tun otsikoinnista, Helsinki ja Lappi samaan pöytään sopimaan aluepolitiikasta
105

, pää-

tellen keskustella Lapin kansanedustajien kanssa aluepolitiikan alasajosta ja valmistaa 

heitä keskusteluun Uudenmaan läänin kansanedustajien kanssa alueellisesta oikeuden-

mukaisuudesta ja yhä kärjistyvän etelän ja pohjoisen vastakkainasettelusta. Uutisessa 

kerrottiin, kuinka paikalle oli vaivautunut
106

 Lapin kahdeksasta kansanedustajasta kuusi 

ja heistä Keskustapuolueen Hannes Mannisen mietteille annettiin eniten palstatilaa. Sa-

navalinnallaan vaivautunut toimittaja tahtoi ehkäpä sanoa aluepolitiikan kiinnostavan 

hallituspuolueiden edustajia niin vähän, että he olisivat jaksaneet tulla paikalle. Hän 

saattoi nähdä oppositiopoliitikon avulla tilaisuuden myös suitsia edellä mainittuja henki-

löitä. Jo otsikointi viritti uutiseen tietyn sävyn, sillä siinä evästystilaisuus taustoitettiin 

niin, että aluepolitiikkaa olisi aiemmin käsitelty ehkäpä Lappia kuulematta. Lappi olisi 

ollut tässäkin asiassa umpiossa, mutta nyt kulttuurisen relaation tapaan tämä erityispiirre 

kertoisi maakunnan laiminlyönnistä. Vasta nyt Lappi pääsisi Helsingin kanssa samaan 

pöytään
107

.   

 Uutisessa kansanedustaja Manninen painotti, että aluepolitiikan alasajo voi 

tulla Suomelle kalliiksi, koska EU:n sääntöjen mukaan EU-rahoitus on tarkoitettu kan-

sallisen aluepolitiikan lisäksi. Hän näki kaiken aluepoliittisen keskustelun taustalla erk-

kolaisen tiedotusmafian
108

, joka oli leimannut kaikki alueelliset kehittämishankkeet 

pekkaroinniksi
109

 tai puliveivaukseksi
110

.
111

 Lisäksi Mannisen mukaan Helsingissä oli 

luulo, että Lappiin oli hyvien vuosien aikana holvattu rahaa niin holtittomasti, että sitä 

voitiin hyvin sieltä ottaa nyt pois.
112

 Toimittajan nostot olivat mielenkiintoisia, sillä ti-

laisuuden kerrottiin olevan evästys lappilaisten ja Uudenmaan kansanedustajien tapaa-

miseen, jossa pyrittäisiin purkamaan alueellista vastakkainasettelua. Voisi olettaa, ettei 
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Lapin liitto ja maakunnan piirihallintoviranomaiset näin kärkkäillä argumenteilla eväs-

täneet lappilaisia kansanedustajia tuleviin neuvotteluihin varustautumaan, joten enem-

män kuin läpileikkaus tilaisuudesta, saattoi toimittajan esille tuoma vertauskuvakaval-

kadi kertoa lehden halusta painottaa uutisessa alueellista epäoikeudenmukaisuutta. 

Muutamaa kuukautta myöhemmin Lapin lääninhallintoa käsittelevässä uutisessa Lapin 

kauppakamarin Helena Hyttinen totesi hieman päinvastaisesti, että pääkaupunkiseudulla 

olisi käsitys, jonka mukaan Lappi eläisi muun Suomen kustannuksella.
113

 Uutisissa nos-

tetuista kommenteista voikin päätellä, että Lapissa eläteltiin enemmän toiveita edellä 

mainitun alueellisen oikeudenmukaisuuden lisäämisestä kuin Helsinki–Lappi-akselin 

vastakkainasettelun purkamisesta.  

Uuden pahan sijasta EU nähtiin jopa toivona siitä, että joku viranomaista-

ho ymmärtäisi alueita Helsinkiä paremmin. Pellon yrityspäivillä 19.11.1995 puhunut 

Kauppa- ja teollisuusministeriön Lapin piiripäällikkö Markku Norrena näki käyneen 

selväksi, ”että Lapin on neuvoteltava EU-rahaa vaativista hankkeista suoraan Brysselin 

kanssa, Helsingistä apua on turha kerjätä.”
114

 Samaan lopputulokseen päätyi Lapin 

maakuntasihteeri Jari Vilén arvioidessaan Suomen ensimmäistä unionivuotta joulukuus-

sa 1995: ”Kolmen kuukauden työrupeaman jälkeen on hyvin konkreettisesti noussut 

esille, että Euroopan unioni ja erityisesti komissio on ollut monissa kysymyksissä Lapil-

le parempi tuki kuin Suomen keskushallinto”.
115

 Helsinki nähtiin Lapin Kansan uutisis-

sa vuoden 1995 aikana kankeaksi välikädeksi, johon Lapin aktiivisuus tyrehtyi matkalla 

Brysseliin. Ohjelman luonnin alkuvaiheessa Rovaseutu kuntayhtymän Aaro Lehtoniemi 

katsoi mahdolliseksi, että EU:n hankkeiden lainsäädäntöä koskevissa asioissa voitaisiin 

kääntyä esimerkiksi Lapin yliopiston puoleen, jolloin vältettäisiin ministeriöiden ”jäh-

meätä vuosia vaativaa menetelmää lakiluonnoksia miettivine komiteoineen”.
116

  

Kun hankkeita ryhdyttiin vuoden 1995 lopulla käynnistämään, Lapin liitto 

ja muut piirinhallintoviranomaiset patistivat kansanedustajia ”ravistelemaan ministeriöi-

tä, löytääkseen niihin jumittuneet EU-rahat”
117

 ja myös maakuntajohtajan viransijainen 

Timo Hannula katsoi, että yhtenä syynä hankkeiden hitaalle liikkeellelähdölle oli Suo-

men keskushallinnon haluttomuus aloittaa ne kansallisella riskillä.
118

 Erityisyyttä ei ko-

rostettu siis pelkästään muihin maakuntiin nähden, vaan Lappi alueena nähtiin dynaami-
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sempana kuin keskushallinto. Uutisissa ilmenee toive vaikuttaa suoraan ylikansalliseen 

tahoon kansallisen ohi tai ainakin nopeuttaa kansallisen toimijan työprosessia käyttä-

mällä hyväksi alueen omia voimavaroja. Uutisoinnissa on osittain kyse myös Lapin 

Kansan roolista maakuntalehtenä. Jaana Orjalan mukaan sanomalehdet eivät synnytä 

me-henkeä ainoastaan kansallisella tasolla, vaan maakuntalehtien rooliin ja myös tietoi-

siin pyrkimyksiin kuuluu ylläpitää oman talousalueen yhtenäisyyttä.
119

 Jaottelua meihin 

ja niihin tapahtuisi Lapin Kansassa myös ilman EU:n mukanaoloa. Inka Moringin mu-

kaan kyse on aluelehdistön kahtiajakautuneesta tavasta käsitellä maakuntaa. Se on se-

koitus perinteisiä arvoja mutta myös halua järjestää ympäröivä tila uudelleen osana laa-

jempaa globaalia talouden ympäristöä. Silloin voi vastinparina olla juuri kaupunki ja 

maaseutu.
120

  

Lisäksi on huomattavaa, että maakuntalehtien pääkirjoitusten alueellisuut-

ta tutkineen Moringin mukaan esimerkiksi aluetta osana kansakuntaa tarkastelevien 

pääkirjoitusten määrä kasvoi kolmessa maakuntalehdessä neljästä vuoden 1994 jälkeen 

– Lapin Kansa mukaan lukien.
121

 Tällöin on myös kyse EU:n läsnäolosta. Moringin 

mukaan identiteetin konstruktiolla on ajallinen ulottuvuus eli alueellisuuden ja alueiden 

merkitys kulttuurisesti ja historiallisesti on ollut vaihteleva.
122

 Hänen mukaansa EU:hun 

liittyminen herätti voimakkaan keskustelun maaseudun säilymisestä ja traditionaalisen 

elämäntavan häviämisestä kokonaan eli kyse oli prosessista, jossa entisiä arvojärjestel-

miä jouduttiin tarkistamaan.
123

 Vuonna 1994 Suomessa astui myös voimaan uusi alue-

kehittämislainsäädäntö, jolla aluekehitystehtävät siirrettiin lääninhallituksilta kunnal-

lishallintoon kuuluville maakuntien liitoille. Lain perusteluissa määriteltiin aluepolitii-

kan tavoitteeksi alueiden omista tarpeista lähtevä ja alueiden oman tahdon mukainen 

kehittäminen.
124

 Lisääntynyt alueiden käsittely maakuntalehtien pääkirjoituksissa saattoi 

olla näiden prosessien heijastuma, jonka vanavedessä myös tavoiteohjelman luonnin 

maakuntalähtöisyys nostettiin esille.   

EU:n ja keskushallinnon ohjeistuksen perusteella aiemman, unioniaikaa 

edeltävän aluepolitiikan maakunnallisen lähtökohdan sijasta tavoite 6 -alueen maakun-

nat olisivat voineet esiintyä yhdessä. Se olisi saattanut helpottaa myös maakunnallisten 

ohjelmien sovittamista valtakunnalliseen ohjelmaan ja ehkäpä yleisluonteisempana tuo-
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nut paremmin esiin myös hankkeilta vaaditut innovatiiviset suunnitelmat. Tämän pani 

merkille myös Lapin liiton vt. maakuntajohtaja Timo Hannula jo ohjelman tekovaihees-

sa, sanoessaan Lapin Kansassa ohjelman painottuneen liiaksi olemassa olevien toimin-

tojen ja rakenteiden tukemiseen.
125

 Täytyy kuitenkin muistaa, missä tilassa Suomi oli 

vuonna 1995. Taloudellisesta lamasta toipuvaan lähtevillä alueilla oli varmasti tarve 

saattaa perusasiat kuntoon ennen uuden kehittämistä. Tämän huomaa myös edellä käsi-

tellystä Lapin Kansan pääkirjoituksesta. 

 

 

Lappikaan ei ole homogeeninen 

 

Vaikka maakunnan viranomaiset ja Lapin elinkeinoelämän edustajat olivat tavoite 6 -

ohjelman luonnissa esittäneet Lapin yhtenäisenä, tuli vuonna 1997 Lapin Kansan uu-

tisoinnissa viitteitä siitä, että maakunnan sisällä oli alueeseen sitoutumattomia toimijoita 

ja maakunnan alueet olivat eriarvoisessa asemassa. Kesäkuussa 1997 Lapin matkailun 

kuvaa tutkimusta varten kartoittanut, Englantilaisen Lancashiren yliopiston matkailun ja 

turismin tutkija Peter Cave muistutti lappilaisia matkailun markkinoijia siitä, että Eng-

lannissa Lappi tunnetaan kokonaisuutena. Cave ihmetteli uutisessa miksi Lapissa eri 

alueet tulevat ulkomaille kilpailemaan keskenään ja tuhlaavat siihen voimavaroja, kun 

voimat pitäisi yhdistää.
126

  

 Uutista on mielenkiintoista verrata loppuvuodesta 1997 julkaistuun uuti-

seen, jossa käsiteltiin Suomen pohjoisosien halukkuutta omaan toimistoon Brysselissä. 

Siinä Lapin liiton maakuntasihteeri Jari Vilén sanoi: ”Kansainvälisyys on Lapille luon-

taista, siksi yhteyksien ottaminen Keski-Eurooppaankin on sille ehkä helpompaa kuin 

maan muille osille”.
127

 Enemmän kuin realistista Caven tietoa kansainvälisten yhteyksi-

en heikkouksista Vilénin ajatus sisälsi myytillistä ainesta Lapin luontaisesta ominaisuu-

desta olla kansainvälinen. Miksi sitten näiden kahden henkilön näkemykset poikkesivat 

niin paljon toisistaan? Vastakkain ovat Lapin ulkopuolisen tutkijan ja Lapin liiton edus-

tajan mielipiteet. Vaikka Vilénin asema ei ollut liitossa täysin poliitikkomainen, oli hä-

nen agendassaan tarvetta ajaa liiton edustajana Lapin asiaa. Cave lienee perustanut nä-

kemyksensä empiiriseen tutkimukseen.  
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 Tätä uutista viisi kuukautta aikaisemmin Lapin yliopiston kansantaloustie-

teen professorit Mikko Leppämäki ja Mikko Puhakka ottivat alakertakirjoituksessa kan-

taa EU-tukien vaikutusten arviointiin sanomalla: ”Keskusteltaessa tukien vaikutuksista 

tämä [taloustieteellinen] tietämys on monta kertaa arvokkaampaa kuin löysät, poliittiset, 

tunteelliset tai muut vastaavat harhaluuloiset käsitykset tukien vaikutuksista”
128

. Pätee-

kö empiirisen tutkimuksen arvokkuus myös Caven tutkimaan yhteistyöhön? Pitäisikin 

oikeastaan tarkentaa missä yhteydessä esitettynä Caven tutkimus on arvokkaampaa kuin 

Vilénin lausunto. Itse tutkimus tarjoaa varmasti pitkällä tähtäimellä matkailuyrittäjille 

paremmat mahdollisuudet menestyä ulkomaanmarkkinoinnissa. Lapin Kansassa uutinen 

kertoi kuitenkin eniten epäonnistumisesta.  Se kannusti toki hieman, mutta ei niin paljon 

kuin Vilénin puheenvuoro. Katseet täytyy jälleen kohdistaa maakuntalehden rooliin, 

jossa maakunnan puolesta puhumisen prosessissa poliittiset intressit voivat ylittää em-

piirisen tutkimuksen. Me-hengen luonnissa ei ole välttämättä sijaa lannistaville faktoil-

le. Tästä kertoo jo se, että tutkimallani aikavälillä korkeakoulututkijoiden puheenvuorot 

Lapin Kansassa olivat hyvin harvassa. 

 Asiantuntijoiden jäämisen toimijatahona syrjään huomasi myös Laura Es-

kanen tutkiessaan Lapin Kansan Natura 2000
129

 -keskustelun diskursseja pro gradu -

työssään. Hän oletti yhtenä syynä olleen sen, että Lapissa Natura muodostui poliittiseksi 

ja hallinnolliseksi ongelmaksi, ”jonka määrittelyvallan poliitikot ja virkamiehet omivat 

tai se heille annettiin”.
130

 Inka Salovaara-Moringin mukaan tyypillistä Lapin Kansan 

suurissa uutistapahtumissa, kuten Natura 2000 -hankkeen ja Vuotos-tekoallasprojektin 

kohdalla, oli niiden esitystavan kulminoituminen maakunnan ja valtiovallan etujen yh-

teentörmäykseen
131

 eli myös hän huomasi keskustelun politisoitumisen trendin. Asian-

tuntijoiden poissaolo tavoite 6 -ohjelmaan liittyvissä uutisissa saattoi siis johtua osaltaan 

myös siitä, että niitäkin väritti aluepolitisoitunut etelä–pohjois-asetelma.        

 Ristiriitaa oli myös huhtikuussa 1997 julkaistussa uutisessa, joka oli otsi-

koitu ”Lappi parhaiten liikkeellä EU-ohjelmissa” ja marraskuussa 1997 julkaistussa uu-

tisessa, jossa kerrottiin Pohjois-Lapin kaipaavan maakuntaan sisäistä aluepolitiikkaa. 
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Ensiksi mainitussa sisäministeriön ylijohtaja Paavo Pirttimäki kiitteli, ettei Lapissa ollut 

kitkaa, joka muualla maassa oli viivyttänyt kuutosohjelman alkamista. ”Täällä osataan, 

halutaan ja koetaan asia tärkeäksi ja siksi ohjelma rullaa hyvin”, Pirttimäki summasi uu-

tisessa
132

. Jälkimmäisessä uutisessa Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä totesi:  

 

”Harva asutus, pitkät etäisyydet, korkea työttömyys, saamelaisasutus ja 

kansainvälinen sijainti ovat niitä käsitteitä, joita Lapin liitto ja muut alue-

kehitysviranomaiset käyttävät edunvalvonnassaan Euroopan unionin 

suuntaan. Näillä käsitteillä saavutettu taloudellinen tuki suunnataan kui-

tenkin pääasiassa Lapin väkirikkaimmille ja taloudellisesti kehittyneim-

mille seutukunnille. Lapin syrjäiset seutukunnat jäävät nuolemaan näppe-

jään”.
133

  

 

Pirttimäen kehuista huolimatta kitkaa näyttää olleen. Samoihin aikoihin julkaistussa La-

pin Kauppakamarin edunvalvonnasta kertovassa uutisessa Kauppakamarin toimitusjoh-

taja Timo Rautajoki peräänkuulutti jäsenhankintakampanjaa, sillä tuolloin Kauppaka-

marin jäsenistöön kuului pääasiassa yrityksiä ja yhteisöjä Rovaniemen seudulta ja Ke-

mi-Tornion alueelta
134

. Oli siis konkreettisesti mahdollistakin, että edunvalvonnan kan-

tamat hedelmät saattoivat keskittyä eteläiseen osaan Lappia tai toisin sanoen kuntayh-

tymän mainitsemille väkirikkaammalle ja taloudellisesti kehittyneille seutukunnille
135

. 

Tosin Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä ei maininnut sitä, että Lapin liittokin 

oli useaan otteeseen käyttänyt Lapin edunvalvonnasta kertovissa uutisissa erästä Lapin 

erityisyyttä – tai tarkalleen ottaen koko Suomea leimaavaa termiä, kylmä ilmasto. Sitä-

kään käsitettä ei Lapin liitto tai muu viranomaistaho uutisissa avannut, mutta sen voi 

yhdistää esimerkiksi maatalouden lyhyeen kasvukauteen ja sitä myöten syrjäisempiin 

Lapin osiin, joilla elinkeinorakenne on maatalousvoittoisempi. Jättämällä kylmän ilmas-

ton mainitsematta Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayhtymä saikin lisäpontta sanomal-

leen. 

 Lapin matkailuyritysten markkinointi ulkomailla ei suoranaisesti liity ta-

voite 6 -ohjelmaan, mutta niiden toimiminen omina yksiköinä osoittaa sen, että jokainen 
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alue, niin pieni kuin suuri, pyrkii ajamaan omaa etuaan. Luonnollisesti pelot kulminoi-

tuvat siihen, että toinen alue tai yritys voi netota enemmän rahaa. Matkailuyritysten 

markkinoinnin tapa ulkomailla verhoutui myyttiin, jossa Lappi on luonnostaan kansain-

välinen ja siellä tunnetaan tavat edustaa ulkomailla. Samaan tapaan tavoite 6 -ohjelmaan 

liittyvässä edunvalvonnassa alueelliset eriarvoisuudet hautautuivat Lapin yksikkönä nä-

kevän luonnehdinnan joukkoon, jonka voi nähdä hyvin luonnollisena maakuntalehdelle. 

Yksikköön Lappi sisältyi siis samaan aikaan pelkoa naapuriseutukunnan vahvistumises-

ta oman seutukunnan kustannuksella, mutta myös toiveita saada oman seutukunnan ääni 

kuuluville.   

 

 

1.2. Kansallisen rahoituksen ja tiedon puute 

 

Loppuvuodesta 1995 Lapin Kansassa uutisoitiin pelkoa, että yksityisen rahoitusosuuden 

puute saattaisi estää EU-hankkeiden toteutumista. Pelko ilmeisesti nivoutui EU:n addi-

tionaliteetin periaatteeseen, jonka mukaan rakennerahastovarat eivät saa korvata kansal-

lisia varoja.
136

 Elokuun puolivälissä uutisissa kerrottiin:  

 

”Lappiin on tulossa vuosille 1995–1999 noin 1,7 miljardia
137

 Euroopan 

unionin alueellista kehittämisrahaa, niin sanottua kuutostukirahaa. Lapin 

liitossa ei summalle välttämättä hymyillä, sillä lähes kolmanneksen rahas-

ta täytyisi löytyä yksityisistä lähteistä eli lähinnä maakunnasta. Brysselin 

ja valtion rahoitusosuus tuessa on kummallakin kolmannes”.
138

 

 

Samassa uutisessa asiaa kommentoi maakuntajohtaja Timo Hannula peläten pahoin
139

, 

etteivät hyvätkään hankkeet etene, kun
140

 tätä osuutta ei löydy
141

. Mielenkiintoista on, 

että Hannula samaan aikaan pelkäsi pahoin eli esitti toisin sanoen epävarmuustekijän, 

mutta sanavalinnalla kun ilmaisi varmuutensa siitä, että paikallisen rahoituksen puute 

tulisi varmuudella kariuttamaan hankkeita. Vajaa kuukautta myöhemmin Hannula jatkoi 
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epäilyksiään EU:n tavoite 6 -ohjelman seurankomitean kokouksesta kertovassa uutises-

sa ja hän kritisoi myös sitä, että yksityisrahoituksen osuus nousi Lapin hankkeissa kol-

minkertaiseksi alkuperäisestä eli 460 miljoonaan markkaan (noin 97,5 miljoonaa eu-

roa)
142

. Hän esitti myös syyt yksityisrahoituksen hankkimisen vaikeuteen: Vähäinen te-

ollinen pohja, velkaantunut matkailuelinkeino ja pääomanpuute. Hieman eri näkökul-

masta ja ikään kuin ongelmaan ratkaisua etsien sisäasiainministeriön aluekehitysneuvos 

Risto Tienari painotti: ”on tärkeää markkinoida hankkeita ja löytää yhteispeli yksityisen 

sektorin kanssa”.
143

 

 Hankkeiden markkinoinnin tärkeyttä korosti myös Lapin kauppakamarin 

toimitusjohtaja Timo Rautajoki seuraavan päivän uutisessa, joka oli otsikoitu ”Hyvät 

hankkeet on vain myytävä yrityksille”
144

. Rautajoen sanoma oli, että yksityinen rahoi-

tusosuus ei ole suurin ongelma, vaan projektien luonti yrityksille kiinnostaviksi. Lisäksi 

hän tähdensi, että pikemminkin kyse on paikallisesta rahoitusosuudesta yksityisen si-

jaan, sillä mukana rahoituksessa ovat myös kunnat. Hän myös ilmaisi uutisessa maakun-

tajohtaja Hannulaa selkeämmin, mitä paikallisen rahoituksen puuttumisesta hänen mie-

lestään seuraisi: EU-rahat menisivät muihin kuutosaluelääneihin.
145

 Noin neljä kuukaut-

ta aiemmin ulkoministeriön lähetysneuvos Hannele Tikanvaara varoitteli erään seminaa-

rin uutisoinnissa, että jos EU:n tarjoamia mahdollisuuksia ei käytetä hyödyksi, ”silloin 

rahoista hyötyvät muut, esimerkiksi ranskalaiset ja ruotsalaiset”.
146

 Lehdessä esillä ol-

leena pelkona näyttäisi olleen siis sama asia, joka oli ohjelman luonnissa korostetussa 

maakunnan erityisyydessä: Jos maakunta ei käytä rahoitusta, sen tekevät muut. Yksityi-

sen rahoituksen puutteesta puhuttaessa mukaan tulivat kuitenkin myös läänejä isommat, 

potentiaalisesti EU-rahat talteen korjaavat muut jäsenmaat – Ainakin näin Tikanvaaran 

puheita voi yhtäältä tulkita. Toisaalta hän saattoi puhua vaikkapa maiden tavoitealueista 

tai verrata koko Suomea muihin EU-maihin. On syytä myös huomata, että uhkien tasot 

vaihtelivat myös toimijoiden mukaan: Rautajoki oli maakunnallinen, Tikanvaara kansal-

linen toimija.  

Rautajoen painotus hankkeiden markkinoinnille tuli konkreettisesti esiin 

26.9.1995 julkaistussa uutisessa, jossa kerrottiin asiakaspalautejärjestelmähankkeesta, 

jossa oli ollut mukana hotelliyrittäjiä kuudesta pohjoissuomalaisesta tunturikeskuksesta. 
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Siinä Tunturihotelli Iso-Syötteen johtaja Heikki Heinonen kertoi: ”tämä kehityshanke 

poikkeaa edukseen eri tahojen kaikennäköisistä projekteista, johon yrityksiltä näinä ai-

koina halutaan aikaa ja panostusta”.
147

 Heinosen käyttämästä sanasta kaikennäköisis-

tä
148

 saa kuvan hankkeista, jotka olivat joko markkinoitu puolivillaisesti tai olleet yrittä-

jän näkökulmasta jopa sisällöltään huonosti suunniteltuja. Myös sanoista näinä aikoi-

na
149

 ilmeni lamasta toipuvan yritysmaailman halu panostaa olemassa olevan yritystoi-

minnan eheyttämiseen kuin uuden, rahoitusta kaipaavan uuden luontiin. Samaa halua 

ilmeni myös tavoiteohjelman luonnissa, konkreettisimpana esimerkkinä syytökset sen 

innovatiivisten hankkeiden puutteesta. Heinonen toi esille myös ongelman, joka ei kos-

kenut pelkästään yrityksen sitoutumista hankkeeseen vaan kaikkea EU-tietoutta: ne vaa-

tivat yritykseltä aikaa ja panostusta
150

. Heinonen totesi myös: ”Tästä saa heti käyttöön-

sä työkaluja, joita voi hyödyntää liiketoiminnassaan”.
151

 Lauseessa tuli esiin ehto sille, 

että yritys oli valmis sitoutumaan hankkeeseen. Mukaan lähdettiin helpommin, jos 

hankkeella oli lyhyen tähtäimen vaikutuksia.  

Saman asian ilmaisi vuoden 1996 huhtikuussa Kemissä järjestetyssä yrittä-

jäpaneelissa Länsipohjan yrittäjien puheenjohtaja Veli Lassila: ”Käytännön yrittäjän 

tulkki on raha. Pk-yrittäjillä ei ole resursseja lähteä monivuotisiin hankkeisiin jos ei 

konkreettisia tuloksia heti tule”.
152

 Hannele Pokkakin kertoi kolumnissaan edustamansa 

alueen yrityskentän sitoutumattomuudesta:  

 

”Euroopan unionin jäsenyys ei ole avannut ovea onnelaan. - - Kuitenkin 

pääosa yrittäjäkunnastamme pitänee unionin jäsenyyttä myönteisenä, yri-

tystoiminnan edellytyksiä vahvistavana tekijä. Jäsenyyttä ei ole kuitenkaan 

pystytty ainakaan toistaiseksi hyödyntämään”.
153

 

 

Jos lappilaiset yrittäjät halusivat lyhyen tähtäimen vaikutuksia, olisi maaherra ilmeisesti 

toivonut yrityksiltä lyhyen tähtäimen innokkuutta hankkeita kohtaan. Ehkäpä maaher-

ralle ei ollut täysin selvää se, kuinka paljon yrityksiltä vaadittiin EU-hankkeisiin liitty-

vää immateriaalista pääomaa tiedon muodossa. 
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 Tietoon, tai pikemminkin sen puutteen tuomiin ongelmiin, kiinnitti Lapin 

Kansassa huomiota jo 24.2.1995 maakuntajohtaja Timo Hannula alakertakirjoitukses-

saan. Kirjoitus oli otsikoitu ”Yrittäjien mahdollisuudet EU:ssa” ja sen tarkoitus oli esi-

tellä eri tahojen tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia yrityksille. Heti kirjoituksen alkuun 

Hannula totesi: ”Suurin kynnys yrittäjille on siinä, ettei tunneta läheskään kaikkia mah-

dollisuuksia, mitä EU antaa”.
154

 Keskuskauppakamarin vuonna 1997 yrityksille teettä-

män tutkimuksen mukaan ongelma ei ollut pelkästään alkukangertelua. Vielä pari vuotta 

myöhemmin EU-jäseneksi liittymisestä tavoite 6 -alueen yrityksiltä kysyttäessä ”Tunne-

taanko yrityksessänne EU-tukiohjelmia ja niiden tarjoamia rahoitusmahdollisuuksia?”, 

vastauksena oli, että 75 yrityksen otoksesta 39 % tunnisti rahoitusmahdollisuuksia mel-

ko huonosti ja 31 % erittäin huonosti. Tavoite 6 -alueen yrityksissä rahoitusmahdolli-

suuksia tunnettiin tutkimuksen mukaan muita tavoitealueita paremmin, mutta melko tai 

erittäin hyvin siis vain kolmasosassa yrityksistä.
155

  

 Ensimmäisenä Suomen EU-jäsenyysvuonna Lapin Kansassa yrityksiä 

kannustettiin kuitenkin muutamissa kirjoituksissa EU-tiedon oma-aloitteiseen hankin-

taan. Alakertakirjoituksessaan Hannula kehotti yrityksiä tähän aktiivisuuteen:  

 

”Yrityksien, jotka ovat kiinnostuneet osallistumisesta rakennerahastojen 

rahoittamiin projekteihin, tulee ottaa yhteyttä alueen piirihallintoviran-

omaisiin, jotka keskeisesti rahoittavat ko. hankkeita tai maakunnallisiin 

liittoihin, jotka ovat laatineet alueelliset EU-ohjelmat ja vastaavat niiden 

toteuttamisesta”.
156

  

 

Keskuskauppakamarin kyselyn tilastoissa myös tämä maakunnallinen kanava oli jäänyt 

yrityksiltä huomioimatta. Kysyttäessä ”Tiedättekö minkä viranomaisen kautta yritykset 

voivat saada EU-tukea”, Lapin liitto tai yleisemmin maakuntaliitot oli mainittu vastauk-

sessa ainoastaan kerran, kun esimerkiksi listan kärjessä Kauppa- ja teollisuusministeriö 

(KTM) oli 165 vastauksessa.
157

 Vastaukseen voi myös vaikuttaa se, että maakuntaliitto-

jen rooli oli rakennerahastohankkeissa enemmän koordinoiva, ei niinkään suoraan ra-

hoittava – ellei oteta huomioon sen mukanaoloa Maakunnan yhteistyöryhmässä, joka vt. 
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maakuntasihteeri Jaakko Ylitalon mukaan oli myös hankkeita rahoittava
158

. Sen lisäksi, 

että maakuntajohtaja Hannulan mielestä yrityksen oma rooli on hyvin ratkaiseva hank-

keisiin liittyvän tiedon hankkimisessa, hän muistutti vielä kirjoituksen lopussa, että yri-

tysten on tunnettava hyvin EU:n eri organisaatioiden rakenne ja niiden päätöksenteko-

tapa pystyäkseen suorittamaan oikein kohdistettua asioiden hoitoa.
159

 Hannulan kirjoi-

tuksesta näkee, kuinka suurta panostusta EU-hankkeisiin osaksi pyrkivältä yritykseltä 

vaadittiin. Hän ei viitannut rakennerahastojen rahoittamien projektien markkinointiin 

yrityksille, kuten Lapin Kauppakamarin Timo Rautajoki paikallisen rahoituksen puut-

teesta koskevissa uutisissa, vaan heitti palloa enemmän yrittäjille ja nosti heidän oman 

aktiivisuuden avainasemaan tiedon hankinnassa. 

Yrityksiltä vaadittava panostus ja sen aiheuttamat henkilöstöresurssi- ja 

aikavaatimukset huomioitiin myös tutkimuksessa. EU:n Irlannin pk-ohjelmia tutkineen 

ja niitä Suomeen verranneen PERTTI KORHOSEN mielestä yritystasolla suomalaisten pk-

yritysten kannalta suurin ongelma vuonna 1995 julkaistun Kauppa- ja teollisuusministe-

riön tutkimuksen mukaan oli, että niiltä puuttui henkilöstöä, joka olisi kartoittanut yri-

tyksen EU-tietotarpeen ja hankkinut sitä yritykselle. Hän ehdottikin, että minimiratkaisu 

ongelmaan olisi ollut yrityksen EU-vastaava, jonka tehtävänä olisi ollut omaa yritystä 

koskevan EU-tiedon seuranta ja kokoaminen. Tällaista henkilöä Korhonen vertasi yri-

tyksen ATK-vastaaviin.
160

 Lapin Kansan myöhemmässä uutisoinnissa ei tullut esille, et-

tä yritykset olisivat ehdotuksen mukaisesti määränneet henkilöitä kyseiseen tehtävään. 

Vuoden 1996 huhtikuun lopulla Lapin Kansa uutisoi Kemin yrittäjäpaneelista, jossa 

Länsipohjan yrittäjien puheenjohtaja Veli Lassila ”kehotti yrittäjiä nyt perustamaan työ-

ryhmiä, jotka tutustuvat EU-ohjelmiin ja hankkeisiin ja pyrkisivät ideoimaan niistä ke-

hittämishankkeita.”
161

 Lassilan kannanotossa nojattiin yhteistyöhön ja siinä katsottiin, 

ettei yrityksellä ollut yksin välttämättä resursseja tietopohjan parantamiseen, kuten Kor-

hosen tutkimuksen EU-tukihenkilön ideassa oletettiin.  

Yhteistyö tietopohjan lisäämiseen liittyy myös keskusteluun EU:n byro-

kratiasta. 11.5.1996 julkaistussa uutisessa Rovaseutu-kuntayhtymän EU-asiantuntija 

Erkki Kautto kertoi uudesta, Suomen EU-jäsenyyden myötä tulleesta menettelymallista, 

jossa yritysten ja ison byrokraattisen tahon välittäjinä eivät toimi enää piiriviranomaiset, 

vaan jossa yritykset hoitavat itse yhteyksiään Eurooppaan. Tässä asiassa Kautto näki 
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hyvänä oman, Rovaseutu-kuntayhtymän organisaation, jonka kautta yritykset voivat 

hoitaa yhteyksiään yhteistyössä.
162

 Aiemmin mainitussa Kemin yrittäjäpaneelista kerto-

vassa uutisessa Veli Lassila tosin näki ongelman myös siinä, että yritysten yhteen koko-

ajana toimii virkamiespohjainen taho. Lassila totesi yhteistyökannustuksen lisäksi, että 

EU-ohjelmissa näkyy liikaa virkamiesten kynän jälki. Elinkeinot eivät hänen mukaansa 

lähteneet kehittymään odotetulla tavalla, koska ohjelmat eivät olleet yrittäjälähtöisiä. 

Näistä kahdesta uutisesta näkee yhteistyön ongelman: Vaikka se nähtiinkin tietopohjan 

kartuttajana ja Euroopan yhteyksien luojana, sen muoto ja yhteen tuova taho poikkesi-

vat puhujasta riippuen. 

Keskustelu yritysten materiaalisen ja immateriaalisen pääoman puutoksis-

ta jatkui siis vuonna 1996, mutta nyt joitakin asioita oli faktan pohjalta saatu jonkinlai-

seen välitilinpäätökseen. Uusi maakuntajohtaja Esko Lotvonen ja Lapin liitto halusivat 

oikaista 26.3.1996 sen tiedon, jonka mukaan EU-ohjelmien toteuttaminen olisi lähtenyt 

Lapissa hitaasti liikkeelle – tarkentamatta kuitenkaan kuka tai mikä taho olisi näin väit-

tänyt. Lotvonen perusteli asiaa sisäministeriön raportilla, jonka mukaan muun muassa 

hankekohtaisten sitoumusten määrä kertoi liikkeellelähdön nopeudesta. KTM:n yritys-

palvelun Markku Norrenan mielestä myös yritykset olivat ottaneet hankkeet omikseen, 

vaikka ”jotkut noin vuosi sitten arvioivat, ettei maakunnasta löydy tarpeeksi rahaa EU-

hankkeisiin.”
163

 Hän myös hieman suitsutti tappiomielialan levittäjiä varomattomista 

sanoistaan ilmaisemalla asian: ”Täytyy muistaa, ketkä sanoivat niin”.
164

 Ilmaisu voi 

myös sisältää käydyn keskustelun arvottamisen sen liikkeelle laittajien mukaan: henki-

löillä ei ole ehkä Norrenan mukaan ollut esimerkiksi riittävää tietopohjaa aloittaakseen 

keskustelua asiasta. 

Ongelmat tiedon tai rahoituksen puutteessa eivät kuitenkaan väistyneet 

vuonna 1997. Helmikuun lopulla olleessa uutisessa KTM yrityspalvelu katsoi, että 

Suomen kaksi vuotta kestäneen EU-jäsenyyden jälkeen EU-ohjelmista ja rahoituksesta 

kaivattiin jatkuvasti lisää tietoja.
165

 Toukokuussa uutisoitiin myös aiemmin mainitun 

Keskuskauppakamarin kyselyn tuloksista: Yritykset tunsivat EU-tuet yhä huonosti. 

Mielenkiintoista on myös verrata viranomaisarvioihin uutisessa käsiteltyä kyselyn tulos-

ta, jonka mukaan viranomaisista 80 % katsoi ohjelmatyön onnistuneen ainakin melko 

hyvin, mutta työssä mukana olleista yrityksistä vain runsas 50 % antoi sellaisen arvi-
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on.
166

 Yritykset eivät siis olleet samoilla linjoilla kuin vuoden 1996 lopulla Lapin liiton 

Lotvonen tai KTM:n yrityspalvelun Norrena ohjelmatyön sujuvuudesta. 

16.8.1997 alakertakirjoituksessa informaatikko Seija Kulmala kertoi Euro-

tietokeskuksista (EDC) ja Euroneuvontakeskuksista (EIC) tiedonsaantikanavina. Eten-

kin Euroneuvontakeskukset olivat pk-yrityksille suunnattu verkosto, mutta myös Lapin 

yliopiston Eurotietokeskus auttoi korkeakoulun ulkopuolisia tahoja tiedon saannissa. 

Kulmalan mukaan tietopalveluista etsittiin vastauksia monenlaisiin kysymyksiin ja eräs 

Kulmalan listaamista kysymyksistä koski EU-rahoituksen hakua. KTM yrityspalvelun 

mainitsema, jatkuvasti lisääntyvä tiedon tarve näyttäytyi siis konkreettisesti myös tieto-

palveluissa. Tietopalveluille oli tullut myös tiedusteluja konsulttityyppisestä avusta, 

mutta Kulmalan mukaan resurssit eivät sellaiseen riittäneet.
167

 Myös Hannele Pokka oli 

ottanut esille paria vuotta aikaisemmin kolumnissaan konsulttityyppisen avun:  

 

”Eurorahojen hankkiminen on työlästä puuhaa. Paperien täyttäminen vie 

aikaa ja vaivaa, joka on yrittäjän yritystoiminnasta pois. Järkevintä olisi-

kin, että Lapin seutukunnat palkkaisivat kukin oman eurovirkamiehensä, 

joka auttaisi oman alueen yrittäjiä selviytymään paperisodasta.”
168

   

 

Tämän tyyppisen tiedustelun ja Pokan, ilmeisesti maakunnan yrityselämäl-

tä saadun tiedon valossa voisi sanoa, että yrityksissä olisi ollut käyttöä Pertti Korhosen 

maalailemalle idealle, jossa yrityksessä olisi ainakin yksi EU-tietoon perehtynyt henkilö 

– vaikka hän olisi näissä tapauksissa tullut talon ulkopuolelta. Kirjoituksen lopussa 

Kulmala näki tulevaisuuden toiveikkaana. Hänen mielestään uudet tekniset mahdolli-

suudet tiedon tuottamisessa, jakelussa ja vastaanottamisessa parantavat osaltaan EU-

tiedonkin saatavuutta.
169

 Vaikka hän antoikin kirjoituksensa lopussa muutaman EU-

tietoa koskevan Internet-sivun osoitteen, voisi hyvin kuvitella vaikkapa uusien teknisten 

mahdollisuuksien tiedon jakelussa tarkoittaneen Internetin laajempaa hyväksikäyttöä. 

Internet teki vuonna 1997 vasta tuloaan, eivätkä sen tiedonsaantikanavat välttämättä ol-

leet yhtä laajoja kuin tänään. 

Rahoituksen puutteeseen liittyneet pelot olivat suurimmaksi osaksi ratio-

naalisiin aineksiin tukeutuvia: Paljonko rahaa on tai tulee päätösten mukaan olemaan ja 
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mitä siitä seuraa. Rahoitukseen liittyi kuitenkin myös tunnelatautunutta ainesta opti-

mismin, pessimismin ja realismin muodossa. Yksi ei nähnyt rahoituksen puutteen ole-

van ongelma, vaan ainoastaan hankkeiden huonon markkinoinnin. Toinen taho oli var-

ma siitä, että rahoituksen puute tulee kariuttamaan hankkeita. Kolmas taho oli realisti-

nen katsoessaan, että joku maakunnista tulee nettoamaan muita enemmän. Tiedon puut-

teeseen liittyvät pelot olivat hieman välillisiä. Kun yrityksellä ei ollut tietoa tavoite 6 -

ohjelman tarjoamista mahdollisuuksista, olisi hankkeisiin sitoutuminen uhkakuvien mu-

kaan löyhempää ja sitä kautta hankkeet lähtisivät liikkeelle hitaasti tai jopa kariutuisivat. 

Syy tiedon puutteeseen oli talous-, aika- ja henkilöstöresursseissa. 1990-luvun lopun 

lamasta toipuvassa Lapissa näytti uutisten valossa olevan enemmän toiveena yrityspoh-

jan eheyttäminen kuin tietopohjan lisäys. Tässä tilanteessa hankkeilta olisi toivottu 

myös lyhyen tähtäimen vaikutuksia. Myös EU-asiantuntijalle oli tilausta niin yrityksen 

sisällä kuin neuvontakeskuksissa ja seutukunnissa. Lapin kansan uutisoinnista välittyi 

kuitenkin se, että eri toimijoita kannustettiin myös omakohtaiseen tiedon hankintaan. It-

se lehti kuitenkin näki Euroneuvontakeskuksissa niiden perustamisen aikaan Suomen 

unionikauden alussa eturistiriitoihin liittyvän ongelman. EU:n rahoitus neuvontakeskuk-

sissa herätti kahden vuoden takaisen pääkirjoituksen mukaan epäilyt siitä, että tiedotta-

jia käytettäisiin tarkoitushakuisesti EU:n propagandisteina – Näin kirjoituksen mukaan 

ainakin siinä tapauksessa, että Suomen ja unionin edut risteävät. Intressien kohdatessa 

pääkirjoituksessa arveltiin toiminta kuitenkin asialliseksi.
170

 Neuvontakeskuksiin liitty-

vistä peloista huolimatta niille näytti olevan vuonna 1997 tilausta ja uutisoinnista päätel-

len myös Lapin Kansa oli huomannut EU-rahoituksessa vaaditun tietomäärän laajuuden.    

 

 

1.3. Tavoite 6 -alueen tulevaisuus 

 

EU:n tavoite 6 -alueen hankkeisiin liittyneet pelot kulminoituivat ohjelma-alueen jatku-

vuuteen. Väliaikaiseksi suunnitellun tavoite 6 -alueen jatkosta oli Lapin Kansassa vuon-

na 1996 muutama uutinen, mutta vuonna 1997 uutisten määrä kasvoi jo 25:een. 

30.10.1996 julkaistussa uutisessa oli otsikkona ”Keskustelu rakennerahastojen tulevai-

suudesta alkaa: Lapin on osoitettava, mitä hyötyä EU saa maakunnan tukemisesta”
171

. 

Asiaan käytiin siis varsin suoraan ja eväätkin tavoite 6 -alueen säilyttämiseen olivat sel-

                                                 
170

 ”Tiedottaminen kuuluu Suomelle”, pääkirjoitus. LK 29.10.1995. 
171

 LK 30.10.1996. 



 35 

villä: ”Lapille tärkeän Euroopan unionin tavoite 6-rakennerahaston tukirahat ovat uhat-

tuina, ellei maakunta pysty osoittamaan, että harvaanasuttujen alueiden erityistuki on jo-

tenkin hyödyllinen koko unionille”, kuten toimittaja Lapin liiton kokouksessa puhuneen 

EU-komission Robert Shottonin ajatukset tiivisti.
172

 Noin kuukautta myöhemmin So-

dankylä-konferenssista kertovassa uutisessa tilaisuudessa puhunut EU:n komission vir-

kamies Merja Haapakka kuitenkin rauhoitteli, että mikäli Lapin aluetta koskevat rahoi-

tusmuodot heikkenevät, olisi rahaa tulossa jotakin muuta kautta.
173

 Nämä kaksi näke-

mystä leimasivat tulevaa keskustelua vuonna 1997. Toisaalta uutisoinnissa näkyi pelko 

rahoituskanavan loppumisesta, mutta taustalla oli myös valonpilkahdus siitä, että joita-

kin muita tukimuotoja voisi tällaisessa tapauksessa löytyä. 

 Uhkaa torjumaan lähdettiin Shottonin mainitsemin eväin eli jo vuoden 

1997 alussa eri tahot kannustivat lappilaisia näyttöihin tavoite 6 -alueen tarpeellisuudes-

ta. Näin sanoi esimerkiksi KTM yrityspalvelun Lapin piirin johtaja Markku Norrena 

3.1.1997 ja 27.2.1997 julkaistuissa uutisissa
174

. Uhkakuvat olivat tällä kertaa Suomen 

ulkopuolisia: ”KTM yrityspalvelun Lapin piirin johtaja Markku Norrena painottaakin 

jälleen kerran tarvetta hyviin näyttöihin. Eteläiset kilpailijat EU:ssa palavat halusta 

osoittaa, ettei rikas pohjoinen, Suomi ja Ruotsi, tarvitse tukea unionin aluekehitysva-

roista.”
175

 Myös aluekehitysohjelman (tavoite 6 -ohjelman) toteutuksessa löytyi Norre-

nan näkemyksen mukaan särö ulkomailta. Ruotsissa oli ohjelmaa ryhdytty toteuttamaan 

yhtä aikaa Suomen kanssa, mutta saavutukset länsinaapurissa eivät olleet samaa tasoa. 

Samassa uutisessa Norrena sätti vielä sisäministeriötä EU:lta tulevan rahoitusosuuden 

panttaamisesta, jolloin KTM yrityspalvelun piiritoimistot eivät pääse rahoittamaan 

hankkeita.
176

 Vaikkei ministeriö tässä tapauksessa liittynytkään suoraan tavoite 6 -

alueen säilyvyyteen, toimi se hyvänä tehokeinona Norrenan sanomassa. Lappiin kohdis-

tui hänen mukaansa paineita Etelä-Euroopan maista, Ruotsista ja vielä lisäksi Helsingis-

tä. Tällä paketilla vakuutettiin lukijaa siitä, että uhkaavassa tilanteessa on syytä ryhtyä 

toimiin.  

 Myös entinen Euroopan parlamentin jäsen Seppo Pelttari loi katseet Suo-

men keskushallintoon 20.3.1997 julkaistussa alakertakirjoituksessaan. Hän nosti esiin 

sen, että keskushallinnon on taisteltava sen puolesta, että Lappi pysyisi tavoite 6 -alueen 
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tuen piirissä. Samoin Pelttari nosti esiin skenaarion, jossa kuutostuelle otettaisiin harvan 

asutuksen sijaan pääkriteeriksi tavoite 1 -alueen tapaan se, että bruttokansantuote/asukas 

(BKT/asukas) on alle 75 prosenttia koko EU:n keskiarvosta.
177

 Koko tavoite 6 -alueen 

BKT/asukas oli vuonna 1995 78,7 % Suomen BKT:sta.
178

 Pelttarin mukaan 75 prosen-

tin allokaatiokriteeri oli todellisuudessa ennen kaikkea suuntaa-antava ja hänen mu-

kaansa lopulliset päätökset tukialueista ovat poliittista hallitusten välistä yhteistyötä. 

Esimerkkeinä hän mainitsi tavoite 1 -alueeseen kuuluneet Irlannin ja Korsikan, jotka 

ylittivät kyseisen kriteerin.
179

 Pelttarin mukaan tavoite 6 -alueen tulevaisuus olisi sa-

maan tapaan Suomen keskushallinnon neuvoteltavissa. Tavoite 6 -alueen tulevaisuudes-

ta neuvoteltaessa politikoinnille näytti olevan tilastojen sijaan tilausta, toisin kuin ai-

emmin käsitellyssä kansantaloustieteen professorien alakertakirjoituksessa, jossa talous-

tieteellinen tutkimus nähtiin ylivertaisena politikointiin verrattuna tarkasteltaessa mat-

kailu-alan tukien vaikutuksia. Poliittisen neuvotteluvaran tärkeyttä korosti se, että Sisä-

asianministeriön mukaan henkeä kohti laskettu BKT ei ollut lainkaan osuva mittari ta-

voite 6 -alueen kehitykselle. Ministeriön mukaan muutamat suuret vientiteollisuuden 

keskittymät voivat antaa harhaanjohtavan kuvan alueen kehityksestä
180

. Lapissa tällai-

nen keskittymä oli esimerkiksi Kemi-Torniossa
181

.  

 Myös Bryssel sai osansa uhkakuvissa. 19.3.1997 uutisoitiin EU:n komis-

sion Rovaniemellä järjestämästä työkokouksesta, jossa oli paikalla myös rakennerahas-

ton uudistustöissä mukana olevat virkamiehet. Heti uutisen alussa kerrottiin, että lappi-

laiset päättäjät ja muut EU-rahoituksen tarvitsijat pelkäsivät yhä, ettei pohjoisten aluei-

den erityisolosuhteita tunnettu riittävän hyvin EU-tukiaisten käytöstä päättävissä elimis-

sä. Myös Etelä-Euroopan maat mainittiin uutisessa, sillä kollektiivista termiä pohjoi-

nen
182

 käyttäen kerrottiin, kuinka sen suurin huoli kohdistuu Välimeren maiden lob-

bausmenestykseen ja kuinka pohjoinen sekä ne taistelevat samoista tukimarkoista.
183

 

Kesäkuussa 1997 kiihtyneeseen tulevaisuuskeskusteluun kantaa ottaneen maakuntajoh-

taja Esko Lotvosen mukaan itse unionille tavoite 6 -ohjelman säilyttäminen olisi pieni 

rahallinen meno. Sen sijaan luopuminen ohjelmasta olisi Lotvosen mielestä tuhoisaa.
184
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Tämä uutinen uusittiin melkein identtisellä sisällöllä 26.6.1997.
185

 Tähän voi vaikuttaa 

aiheen ajankohtaisuus, sillä 10.7.1997 uutisoitiin EU:n rakennerahastoja uudistavasta 

Agenda 2000:sta
186

, joka uutisen mukaan olisi tarkoitus julkistaa seuraavalla viikolla. 

Uutisessa oli esillä se, että tavoite 6 -ohjelma saatettaisiin uudistuksessa liittää tavoite 1 

-ohjelmaan, johon Lapilla ei olisi aiemmin mainitulla bruttokansantuotekriteerillä pää-

syä.
187

 Seuraavana päivänä Keskustan lappilainen kansanedustaja Maria Kaisa Aula pe-

näsi sitä, että bruttokansantuotekriteerin ohelle pitäisi ottaa pohjoisen erityisolot, harva 

asutus, pitkät välimatkat ja kylmä ilmasto, huomioon. Aula myös vaati, että Suomen 

keskushallinnon olisi ajettava asiaa EU:ssa.
188

 Saman päivän lehdessä myös maakunta-

johtaja Lotvonen kritisoi BKT:a mittarina. Hän ilmoitti kuitenkin olevansa tulevan vii-

kon suhteen optimisti ja tähdensi, ettei tuki loppuisi veitsellä leikaten. Jos Lappi ei pää-

sisi tavoite 1 -alueeseen, vaatisi se siirtymäaikaa tavoite 6 -alueen tuki-intensiteetistä 

uuteen.
189

 Noin kahden viikon ja kuukauden takainen tuhoisa tilanne vaihtui siis komis-

sion esityksen kynnyksellä jonkinasteiseen tulevaisuuden uskoon maakuntajohtajan pu-

heissa. Ehkäpä Lotvonen oli huomannut, että tilanteessa olisi aiemmin käsiteltyä poliit-

tista neuvotteluvaraa. 

 Seuraavalla viikolla EU-komissio lopulta hyväksyi muodollisesti Agenda 

2000:n. Odotetusti siinä tavoite 6 -alue suunniteltiin poistettavaksi. Suomen kuntaliiton 

varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen ja aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius sanoivat 

hyväksynnästä kertovassa uutisessa, että tukialueita ei sinällään lopeteta, vaan ratkaise-

vaa on mitä tulee tilalle. Kavonius myös huomautti, että kuutostukialueen loppumisesta 

on tiedetty jo pitkään. Rauhoittelun lisäksi hän asetti Lapin puolustusasemiin toteamal-

la, että Lapin osalta tullaan taistelemaan.
190

 Tilanne näyttikin toivottomammalta uutisten 

otsikoissa. Esimerkiksi edellä käsitellyssä, 10.7.1997 julkaistussa uutisessa oli yläotsi-

kointi ”EU:n rakennerahastojen uudistus hävittäisi pohjoisen erityistuen”
191

, vaikka il-

meisesti kaikkien toimijoiden tiedossa oli se, että jotakin korvaavaa tulisi kuutostuen ti-

lalle. Otsikoinnin voi jopa nähdä motivointina edunvalvontaan, sillä Lapin Kansan uu-
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tisoinnissa pidettiin piilossa se tosiasia, josta Kavoniuskin lopulta muistutti: Tavoite 6 -

alue oli suunniteltu väliaikaiseksi ja sen loppumisesta myös tiedettiin. Asiassa voi nähdä 

lehdeltä samankaltaisen lähestymistavan, jonka Inka Salovaara-Moring huomasi tutki-

essaan Lapin Kansan taloudelliseen lamaan liittyviä diskursseja 1990-luvulla. Hänen 

mukaansa lamaan liittyvää ihmisten motivaatiokriisiä ehkäistiin varoituksella toimetto-

muudesta.
192

 Esittämällä tavoitealueen tulevaisuus uhkaavana oli mahdollisuus saada 

lappilaiset myös edunvalvonnassa varpailleen. Otsikot heijastivat toisaalta hyvin myös 

sitä mielialaa, että aluetuista taistellaan ja väännetään vielä kättä
193

 sekä sitä, että Lappi 

kamppailee asemastaan
194

 eli pelkkä uhkakuvien luonti ei ollut motivointivälineenä 

vaan myös suorempi me-hengen nostatus. 

 Tulevaisuudennäkymät kääntyivät optimismiin Agenda 2000 -esityksen 

julkistamisen jälkeen. Jo 17.7.1997 uutisoitiin: ”Lapin asema EU:n aluepolitiikassa 

näyttää tulevaisuudessa vahvistuvan eikä suinkaan heikkenevän. Lappi ei pääse tukipo-

litiikan ykkösryhmään, köyhimpien joukkoon, mutta saa vastaisuudessa aluetukea har-

van asutuksen perusteella”.
195

 Tämän voi nähdä edun ajon voittona ja osittain politi-

koinnin tuloksena, vaikka harva asutus onkin mitattavissa numeroin. Harvaan asutun 

alueen kriteeriä ei olisi välttämättä unioni ottanut kriteeriksi, jos lappilaiset eivät olisi 

pitäneet siitä ääntä. Myös muiden EU-maiden lobbausmenestyksen mukanaan tuoma 

uhkakuva Lapin rahoitusosuudelle sai hetkeksi tehdä tilaa yhteistyölle. Esko Lotvosen 

mukaan muillekin jäsenvaltioiden köyhiksi rinnastettaville alueille oli EU:ssa luvattu 

taata erityisjärjestelyjä. Lotvosen mielestä tämän kautta muillakin valtioilla on intressejä 

tukea esitystä myös lopullisessa käsittelyssä ja siten Lappi saisi yhteistyökumppaneita 

esimerkiksi Ranskasta ja Portugalista.
196

 Näiden lisäksi uskoa tulevaisuuteen valoi lop-

puvuonna 1997 Suomen hallituksen linjaus, jossa Lappi sijoitettiin seuraavaksi kahdeksi 

vuodeksi kansalliseen ykköstukialueeseen yritystuissa. Esko Lotvosen mielestä tämä 

toisi etua myöhemmin siinä tilanteessa, kun EU tekee päätökset rakennerahastoalueis-

ta.
197

 Silloisen hallintoministeri Jouni Backmanin mielestä toinen etu olisi se, että tavoi-

te 6 -ohjelman asioita käsiteltiin unionissa samassa yhteydessä tavoite 1:n kanssa, jol-

loin hän näki Lapin nousevan tavoite 1 -ohjelmaa käsiteltäessä esiin.
198
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 Vaikka Lappi saikin takuita siitä, että harva asutus olisi seuraavia rakenne-

rahasto-ohjelmia suunnitellessa yksi köyhimmille alueille tarkoitettujen ohjelmien kri-

teereistä, toistui tavoite 1 -ohjelman bruttokansantuotekriteeri uutisissa. Voisi melkein 

puhua jonkinlaisesta taustapelottimesta. Esimerkiksi 21.11. julkaistussa STT:n uutisessa 

mainittiin, että näillä kriteereillä vain Itä-Suomi pääsisi ohjelmaan
199

 ja muutama päivä 

myöhemmin mainittiin jälleen erikoisjärjestelyt Lapin osalta, koska BKT-kriteeri ei täy-

ty.
200

 Aihetta pelkoon tietysti voikin nähdä, sillä mikään taho ei ollut vielä tässä vai-

heessa antanut takuita uuden ohjelmakauden rakennerahasto-ohjelmien rakenteesta. 

Bruttokansantuotekriteerin kuljettaminen uutisissa mukana kertoo osittain huolesta, 

jonka mukaan EU:ssa ei tunnettu tarpeeksi hyvin Lapin oloja. Uutisissa toistettiin sitä, 

että Lapilla ei olisi neuvotteluvalttina muutakaan kuin kuluvalle kaudelle neuvoteltu eri-

tyisasema pitkiin välimatkoihin ja harvaan asutukseen nojaten. Kun bruttokansantuote-

kriteerin ei nähty täyttyvän, kannustettiin eri toimijoita näyttöihin, joilla osoitettaisiin 

myöhemmissä neuvotteluissa Lapin arvo unionille. 

 

 

Yhteenveto 

 

Tavoite 6 -ohjelman valmisteluvaiheessa Lapin Kansassa ei noussut esiin ainoastaan yh-

tä toimijaa, joka olisi hallinnut keskustelua. Ääneen pääsivät niin Lapin kauppakamari, 

Sisäasiainministeriö kuin Lapin liitto. Useiden eri toimijoiden mukanaolo liittynee maa-

kunnan eri toimijoiden aktiivisuuteen, joka kohdistui tavoite 6 -ohjelman luontiin. Jo-

kaisella tuntui olevan sanottavaa ohjelman sisältöön ja se myös heijastui uutisista. Usei-

den toimijoiden kesken ei kuitenkaan lehdessä käyty vuoropuhelua, vaan jo ohjelman 

luontivaihetta leimasi etelä–pohjois-asetelma, jossa mielipide Lapin dynaamisuudesta, 

keskushallinnon kankeudesta ja EU:sta uutena toivona oli lappilaisten toimijoiden kes-

kuudessa yksimielinen. Tässä asetelmassa niin lehti kuin uutisissa esillä olleet toimijat 

tukeutuivat myytillisiin aineksiin peräänkuuluttaessaan Lapin erityisyyttä. Rivien välistä 

oli kuitenkin luettavissa, että Lappi ei ollut niin homogeeninen kuin siihen liitetystä, yk-

seyttä korostavasta termistöstä olisi voinut päätellä. 

 Kansallisen rahoituksen ja tiedon puutteeseen liittyneessä uutisoinnissa 

Lapin liitto nousi muita toimijoita suurempaan rooliin. Osaltaan kyse lienee siitä, että 

                                                 
199

 LK 21.11.1997. 
200

 LK 23.11.1997. 



 40 

liitto oli maakunnallisella tasolla rakennerahasto-ohjelmissa keskeisessä asemassa, mut-

ta osaltaan kyse voi olla myös niin sanottujen luotettavien lähteiden käytöstä. Natura 

2000 -uutisointia tutkineen Laura Eskasen mukaan luotettavien lähteiden käyttö ikään 

kuin lisää uutisen uskottavuutta.
201

 Virkamiesten kautta lehdestä välittynyt kokonaisku-

va rakennerahastohankkeiden sujuvuudesta oli ristiriitainen haastatellun hotellinjohtajan 

ja Länsipohjan yrittäjien puheenjohtajan mielipiteiden sekä tutkimuksen valossa. Yrittä-

jän ja etujärjestön puheenvuoroissa tuli selkeästi esiin se, että yrittäjät etsivät ensisijassa 

mahdollisuuksia parantaa yrityksen asemaa lyhyellä tähtäimellä, eivätkä välttämättä 

mukanaoloa pitkäkestoisissakin EU:n rakennerahastohankkeissa. Tutkimuksen mukaan 

yrittäjien keskuudessa oli epäselvyyttä rakennerahastohankkeisiin liittyvän tiedon han-

kinnassa ja rahoituskanavien löytämisessä, mutta Lapin liiton ja KTM:n yrityspalvelun 

virkamiehet esittivät tilanteen kitkattomammin: Hankkeisiin oli sitouduttu ja yrittäjät 

olivat ottaneet virkamiesten mukaan ne omikseen. 

 Tavoite 6 -alueen tulevaisuutta koskevaa uutisointia leimasi kannustavuus. 

Motivointia edunvalvontaan maakunnan eri toimijoiden ja varsinkin Lapin Kansan toi-

mituksen kielenkäytössä haettiin sillä, että tieto tavoite 6:n väliaikaisuudesta pidettiin 

taka-alalla. Vaihtoehdon siirtymäkauden rahoituksesta mainitsivat oikeastaan vain La-

pin ulkopuoliset toimijat, kuten EU:n komission virkamies Merja Haapakka
202

 hyvin 

suorasti ja Suomen kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen sekä aluekehitys-

johtaja Vaijo Kavonius
203

 rivien välistä lukemalla. Tavoitealueen kohtaloa käsitelleissä 

uutisissa oli myös Lapin liitto suurimmassa roolissa. Tähän vaikuttivat luultavasti jo 

edellä käsitellyt syyt, mutta maakunnan viranomaistahon esilläolo uutisissa sopi myös 

hyvin lehden linjaan Lapin puolestapuhujana.    
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2.  Keskustelu tavoite 6 -ohjelman rahoituksesta ja siirtyminen uuteen ohjelmaan 

 

Keskustelu yksityisen rahoituksen riittämisestä jäi pääosin vuodelle 1997. Vuoden 1998 

rahoitusuutisointia ennakoi EU:n komission Agenda 2000 -esitystä odottava, 10.3.1998 

julkaistu uutinen. Siinä Lapin liiton suunnittelupäällikkö Ossi Repo näki, että hyvät 

hankkeet ovat rahoituksensa löytäneet. Hän näki tärkeimpänä sen, että maakunta oli ol-

lut aloitteellinen ja hankkeiden rakentamiseen oli paneuduttu. Rahoituksesta oli huoleh-

dittu hänen mukaan vasta sen jälkeen.
204

 Uutisoinnissa silmäänpistäväksi seikaksi nousi 

jo vuonna 1997 se, minkälaisilla metaforilla hankittua rahoitusta lähestyttiin. Seuraava-

na vuoden uutisten ensimmäistä puoliskoa leimasi keskustelu siitä, oliko rakennerahoi-

tus kohdennettu Lapissa oikein.  Myös keskushallinnon väitetty aluepolitiikan alasajo 

koettiin tavoite 6 -ohjelmakauden lopulla Lapin Kansassa niin voimakkaana, että lehti 

katsoi sen tyhjentävän lappia tarkoituksella. Tämä kehitys johti lehden teettämään kyse-

lyyn Lapin itsehallintohaluista ja vaikutti myös siihen, minkä tahon lehti nosti vaikutta-

vimmaksi neuvotteluissa uudesta tavoiteohjelmasta.      

 

 

2.1. Potin voi korjata, kunhan sitä ei käytä väärin 

 

Hankkeet olivat siis lähteneet liikkeelle ja nyt paneuduttiin niiden toteutukseen. Ossi 

Revon aiemmin mainitsemaan rahoituksen toissijaisuuteen otti kantaa myös EU-

komissaari Erkki Liikanen 17.3.1998 julkaistussa uutisessa – tosin hieman eri näkökul-

masta. Hän kritisoi suomalaista asennetta, jossa EU-tukia haettiin vain sillä perusteella, 

ettei muutakaan rahoittajaa löytynyt. Hän kiteytti kritiikin Suomessa kuultuihin, ”Eikös 

tätä nyt edes EU voisi tukea”-tyyppisiin toteamuksiin. Samoin hän suitsi uutisessa suo-

malaisten rahanhakumoraalia käytännössä: Hänen mukaansa tukea haettiin useilta ta-

hoilta ja jos saatiin useammalta taholta rahoituspäätös, ei toisia hakemuksia peruttu.
205

 

Liikasen kritiikkiä on mielenkiintoista verrata siihen, minkälaisella kielellä maakunta-

lehti voi EU-rahoitusta käsitellä. Lapin Kansan uutisten kielenkäytössä huomio kiinnit-

tyy etenkin siihen, että metaforia potti, rahapotti tai rahavirta käytettiin puhuttaessa 

EU-rahoituksesta. ”Jotkut luulevat EU:ta pajatsoksi, josta voi saada rahaa, jolle sitten 
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keksii sopivan käytön”
206

, totesi rovaniemeläinen Eurooppa-tiedotuksen tiedottaja Pasi 

Puuperä vuoden 1999 maaliskuussa.
207

 Potin voisi hyvinkin kuvitella olevan tuon EU-

pajatson päävoitto. Lapin Kansa totesi Puuperän tapaan jo tavoiteohjelmakauden alussa 

pääkirjoituksessaan: ”Euroopan unioni nähdään suurena lypsylehmänä, josta jokaisen 

pitäisi heruttaa oma osansa. EU-rahaa pitääkin anoa ja käyttää, mutta ei aivan missä hy-

vänsä.”
208

 Lehti siis tiedosti, millaiseksi EU-rahoitus voidaan hahmottaa, mutta uutisoi-

ko sekään tiukan reunaehtoisesta rahasta?  

 Rakennerahastouutisoinnissa esimerkiksi toimittaja Seppo Savolainen sa-

noi sisäministeriön hallinnoivan EU:n rakennerahaston rahapottia
209

, Pentti Korkea-

kankaan näkemyksen mukaan ”aluekehitysohjelmien indeksitarkistukset ovat tuomassa 

[Lappiin] noin 100 miljoonan markan potin”
210

 ja Mauno A. Virtanen muotoili Pohjois-

Lapin alueyhteistyön kuntayhtymän kehittämispäällikkö Timo Lohen ajatukset sano-

malla: ”Tämän [tavoite 6 -]ohjelman rahoituksen hankinnassa ovat Lapissa kunnostau-

tuneet toisaalta Rovaniemen seutu ja toisaalta Kemi-Tornion alue, joille on kilahtamassa 

melkoinen osuus Lapin potista”
211

.  Myös Barents Interreg II -rajayhteistyöohjelman 

kulusta kertovassa uutisessa toimittaja Pekka Mauno otsikoi: ”200 miljoonan potista 

kolmannes jo sidottu.”
212

 Sana ei ollut siis pelkästään yhden toimittajan sanavarastoa – 

eikä pelkästään Lapin Kansan toimituksen käyttämä termi, vaan esimerkiksi STT:n uu-

tisessa todettiin: ”Koko rahoituskehyksestä vuosille 1995–99 on tähän mennessä sidottu 

yli seitsemän miljardia markkaa, joka on koko potista yli 40 prosenttia”
213

. Rahavirrois-

ta puhui esimerkiksi toimittaja Seppo Savolainen sanoessaan yhteisöaloitteiden kautta 

kulkevien rahavirtojen olevan verrattain pieniä aluekehitysohjelmiin, mutta täydentävän 

alueellisia EU-ohjelmia.
214

 Toimittaja Pekka Rytkösen mielestä taas Lapissa ei ollut tar-

peeksi teknologisia tutkimusyksikköjä eikä merkittäviä korkean teknologian yrityksiä, 

joiden kehittämiseen uusia rahavirtoja olisi voitu kohdentaa.
215

 

 Potin voi nähdä tässä yhteydessä metaforaksi rahoituskehykselle. Kor-

vaamisteorian mukaan metaforassa on kyse sanan tai ilmaisun korvaamisella toisella, 
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asiaan ”kuulumattomalla” termillä. Metafora on näin edellä mainitun teorian mukaan 

kielellinen ornamentti, tyylikeino, joka voidaan korvata kirjaimellisella ilmaisulla.
216

 

Toisaalta potti-metafora on siis toimittajan keino saada tekstiin vaihtelua eli hänen ei 

tarvitse koko ajan toistaa sanaa rahoituskehys mutta metaforalla on myös merkitys to-

dellisuuden luomisessa. IINA HELLSTENIN mukaan metaforilla tullaan usein rakenta-

neeksi tai pönkittäneeksi tietynlaista kuvaa asioista sulkemalla pois vaihtoehtoisia tapo-

ja käsitellä asioita
217

. Vaihtoehtona on käsitellä rakennerahastohankkeita virallisesti, 

korvaamalla ne kirjaimellisella ilmaisulla rahoituskehys. Se kuulostaa rahalta, joka on 

läpikäynyt viranomaisvaiheita, säännöksiä ja valvontaa. Rahoituskehyksestä tulee myös 

mieleen, että sen käytöllä on oltava jonkinlaisia ehtoja. Sen sijaan potista tulee miel-

leyhtymä lottoon. Syntyy mielikuva summasta, jota kaikki havittelevat ja yrittävät voit-

taa: Indeksitarkastukset tuovat potin Lappiin ja Kemi-Torniolle kilahtaa melkoinen 

osuus Lapin potista. Potti kätkee rahoituskehystä enemmän asettajansa, jolloin rahan 

käytön vaateetkaan eivät ole niin näkyviä. Potti voisi olla juuri se rahanlähde, johon 

Erkki Liikanen viittasi lauseella: ”Eikös tätä nyt edes EU voisi tukea?”
218

 tai rahoittaja-

na Lapin Kansan mainitsema lypsylehmä. Sen sijaan rahavirroista syntyy mielikuva jos-

sakin olevasta virran alkupäästä, joten se tuo enemmän unionia esille. Virtaan liittyy 

myös mielikuva jatkuvuudesta ja se on ehtymättömämpi kuin potti.  

 Otos potti- tai rahavirta-sanan käytöstä osoittaa sen, että sanat eivät kuulu-

neet yksittäisen toimittajan tai edes yksittäisen toimituksen sanavarastoon. Lapin Kan-

sassakin annettiin puheenvuoro viranomaistahoille, jotka käyttivät virallisempaa kieltä 

eli mitään totuudenrakentamisen kulmakiviä edellä mainitut metaforat eivät yksistään 

olleet. Metaforien käyttö saattoi kuitenkin pönkittää sitä ennakkoluuloa, että EU-

rahoituksella saisi jo itsessään jotain aikaan, vaikka se on hankkeiden kokonaisrahoituk-

sesta vasta osanen yhdessä kansallisen ja yksityisrahoitusosuuden kanssa. Toisaalta La-

pin Kansan pyrkimyksenä saattoi olla aukaista lukijalle kirjaimellista ilmaisua parem-

min tilannetta, sillä onhan metaforisuus uuden ja oudon asian jäsentämistä tutumpien 

asioiden termein
219

. Se myös korosti lukijan, mahdollisen EU-rahoituksen hakijan nä-

kökulmaa. Tarjolla oli rahaa ja sitä kannatti hakea, sillä arviointi rahan soveltuvuudesta 

hankkeisiin oli niiden harteilla, jotka puhuivat rahoituskehyksestä. Potti-metaforan kaut-

ta käsitelty osuus rahoituskehyksestä oli melkein kuin ”huoletonta rahaa”, jonka käytöl-
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lä voisi kuvitella myös Liikasen mainitseman tilanteen, jossa toinen rahoituspäätös jätet-

tiin peruuttamatta, kun toinen hyväksyttiin. 

 Lapin Kansan potti-metaforan käytön voi katsoa liittyvän myös aikaan, 

jolloin kyse oli rahan jaon uutisoinnista, eikä sen saantiin liittyvistä ongelmista. Esimer-

kiksi vuonna 1999 keskustelu Lapin pääsystä tavoite 1 -ohjelmaan oli kuumimmillaan. 

Hallitus päätti erottaa kansallisten yritystukien maksimimäärät Itä- ja Pohjois-Suomen, 

Lappi jälkimmäiseen mukaan lukien, välillä. Pohjois-Suomessa kansallisen yritystuen 

intensiteetti laski ja Itä-Suomessa se nousi.
220

 Lapin maakuntajohtaja Esko Lotvosen 

mukaan tämä heikentäisi Lapin asemaa tulevissa neuvotteluissa, jossa päätettäisiin siir-

tyykö myös tavoite 6 -alueen pohjoisosat tavoite 1 -alueeseen kaudeksi 2000–2006. 

Niinpä hän lähetti suoraan tiedonannon komissioon, jossa hän kertoi, ettei Lappi hyväk-

sy hallituksen aluejakoa kansallisessa yritystuessa.
221

 Lapissa ilmeisesti pelättiin, että 

jos alueet eriytetään kansallisesti, ei niiden tarvitse komission mielestä kuulua samaan 

tavoitealueeseenkaan. Lapin Kansan uutisissa tilanteeseen suhtauduttiin vakavuudella, 

sillä olihan kyse seuraavan seitsemän vuoden EU-rahoituksesta.  

Mielenkiintoista on se, miten kieli muuttui, kun selvisi, että tavoite 6 -alue 

siirretään tavoite 1 -alueeseen. Asiasta päätti Berliinin EU-huippukokous ja siitä uutisoi-

tiin 27.3.1999.
222

 Huojennuksen mukana tuli jälleen puhe potista:  

 

”Tuki-intensiteetti on auki, mutta Lotvosen perjantaina saaman tiedon 

mukaan Suomen potti tavoitteesta 1 on arviolta 930 miljoonaa euroa”,
223

  

 

kerrottiin jo Berliinin huippukokouksen tuloksesta kertovassa uutisessa.
224

 Muutamaa 

päivää myöhemmin tuki-intensiteetti alkoi varmistua ja siinä sivussa kerrattiin, paljonko 

Suomi saa:  

 

”Seuraavan kauden Suomen osuus on 13 miljardia markkaa. Kausi on pa-

ri vuotta pidempi, mutta merkittävä osa potista ei enää kulu maatalouden 

LFA-tukeen
225

.”
226
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Suomella oli ollut potin keräämisessä muutenkin lottomaista onnea:  

 

”Suomen tulos oli hyvä myös sen takia, etteivät muut jäsenmaat juuri ym-

märtäneet, kuinka hyvän potin suomalaiset keräsivät.”
227

  

 

Rivien välistä voi lukea jopa hieman ylpeyttä siitä, että muita maita oli hieman höynäy-

tetty. Lapin liitto ja Lapin kauppakamari olivat muutamaan otteeseen moittineet Lapin 

Kansassa Suomea liian mallioppilasmaiseksi – varsinkin, kun kyse oli EU-säädösten 

kirjaimellisesta noudattamisesta kansallisten yritystukien osalta.
228

 Muut maat eivät ol-

leet huomanneet, että Suomessa LFA-tukea ei otettaisi tavoite 1 -alueen rahoista ja ker-

rankin Suomi käyttäytyi sopivan epämallikkaasti hyväksymällä kaikessa hiljaisuudessa 

piilotetun edun. Se oli saanut potin itselleen peliin kuuluvalla taktikoinnilla.    

 Miksi sitten potti tuli kielenkäyttöön mukaan vasta tuloksen selvittyä? 

Toimituksessa saatettiin tiedostaa sanan kevyehkö koristeellisuus ja se ei olisi sopinut 

vakavaan tilanteeseen, jossa vaakalaudalla oli Lapin EU-rahoitus vuosille 2000–2006. 

Lehti oli tavoiteohjelmakauden alkupuolella tiedostanut EU-rahoitukseen liittyvät lyp-

sylehmämäiset käsitykset pääkirjoituksessaan, mutta metaforia silti uutisissa käytettiin. 

Niiden käyttö saatettiinkin nähdä toimituksessa pelkästään tyylillisenä keinona keventää 

Lapille suotuisan asiasisällön uutista ilman edellä käsiteltyjä konnotaatioita. Esimerkki 

potti-metaforan käytöstä STT:n uutisessa saattaa myös viitata siihen, että kyse oli laa-

jemmasta ilmiöstä – vaikkapa osa tarkastellun ajankohdan mediarutiineista. Laura Es-

kanen lainaa Lapin Kansan Natura 2000 -keskustelua tutkivassa työssään PAMELA 

SHOEMAKERIA ja STEPHEN D. REESEA, joiden mukaan mediarutiineilla tarkoitetaan 

säännönmukaisia ja toistuvia tapoja, joiden mukaan toimittajat toimivat jokapäiväisessä 

työssään.
229

 Ehkäpä tarkasteltuna ajankohtana tiedotusvälineiden kielenkäyttöön oli ky-

seinen metafora vakiintunut ja sitä käytettiin sanan merkityssuhteita miettimättä.   
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Rahaa julkiselle sektorille yrityshankkeiden kustannuksella 

 

4.4.1998 julkaistussa uutisessa alkoi mielenkiintoinen keskustelu siitä, onko Lapissa 

epäonnistuttu EU-rahoituksessa. Lapin liitto oli tilannut Oulun yliopistolta 6-

alueohjelmaa koskevan arviointiraportin, jota toimittaja kuvasi lauseella: ”raportti oli 

kriittinen ja julkisuudessa kritiikki on vielä kärjistynyt”
230

. Maakuntajohtaja Esko Lot-

vonen ei nähnyt tässä mitään moitittavaa vaan sanoi lähtökohdan olleenkin se, että arvi-

ointiraportti olisi kriittinen.
231

 Sen sijaan toimittajan toteamukselle, jonka mukaan julki-

suudessa kritiikki oli kärjistynyt, on hankala löytää lähdettä. Lapin Kansassa raportista 

tai edes Lapin EU-rahoituksen onnistumisesta ei ollut ennen tätä uutista ollut kovinkaan 

kriittistä kannanottoa. Ehkäpä kritiikkiä esitettiin muissa sanomalehdissä, radiossa, tele-

visiossa tai ehkäpä toimittaja viittasi julkisuudella vain yleiseen kahvipöytäkeskuste-

luun.  

 Kritiikin pääkohteena oli uutisen mukaan se, että rakennerahastorahoitus 

olisi ohjautunut julkiselle sektorille yritysvetoisten hankkeiden sijaan.
232

 Toimittaja ei 

kuitenkaan tuonut täysin esille sitä, oliko näin sanottu suoraan itse raportissa vai edellä 

mainitussa julkisuudessa. Lotvonen kertoi arviointiajankohdassa olleen muutamia julki-

sen sektorin hankkeita, kuten kaksi Lapin yliopiston hanketta ja Inarin saamelaismuseon 

hanke, joihin oli käytetty tavoite 6 -ohjelman rahaa. Saamelaismuseohankkeessa käytet-

tyyn rahaan toimittaja viittasi sanomalla: ”Myös saamelaismuseoon Inariin meni iso 

potti EU:n 6-ohjelmarahoja”
233

. Ei siis pelkästään osuus rahoituskehyksestä, vaan kuten 

edellä aihetta käsiteltiin, hieman epämääräisempi, arpajaistunnelmaa itseensä lataava 

potti. Nämä julkisen sektorin hankkeet Lotvonen selitti sillä, että ne olivat ”tarpeellista 

puitteiden rakentamista sille, että kykenemme saamaan kehityshankkeita niiden suojissa 

liikkeelle”
234

. Lotvonen ja Lapin liiton suunnittelupäällikkö Ossi Repo myönsivät arvos-

telun oikeutetuksi vain maaseutuhankkeiden osalta, joita oli heidän mukaansa vähän ja 

joihin oli vaikea saada yrityksiä mukaan.
235

 

 Toimittaja jatkoi pääuutisen loppua kohden valitsemallaan linjalla. ”Kun 

julkisuudessa arviointiraportista on vedetty johtopäätös, että rahat on jaettu vääriin 
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hankkeisiin ja laihoin tuloksin, Lapin liitosta sitä ei hyväksytä”
236

. Hän sanoi nyt, että 

kritiikki ei olisikaan kohdistunut määrittelemättömässä julkisuudessa pelkästään rahan 

jakoon vaan että ohjelmaa olisi kritisoitu myös huonoista tuloksista. Tähän Lapin liiton 

Repo vastasi, että aluekehitysohjelman tavoitteena oli saada vuosittain 2000 uutta työ-

paikkaa ja jatkoi, että aivan tavoitteessa ei olla, muttei kaukanakaan. Toimittaja kertoi 

Revon kiistävän myös väitteen, että hyvien yrityshankkeiden puute olisi johtanut rahan 

jakamiseen julkiselle sektorille – tarkentamatta jälleen, oliko näin väitetty itse arviointi-

raportissa.  

 

”Yrityshankkeista meillä ei sinänsä ole pulaa. KTM:ssä [Kauppa- ja teol-

lisuusministeriössä] niitä on odottamassa kansallista rahoitusosuutta 150 

miljoonan markan verran. KTM:n Lapin yrityspalvelulla on rahaa käytös-

sään tänä vuonna vain 40 miljoonaa markkaa
237

”,  

 

Repo vastasi. Tämän vastauksen toimittaja oli kiteyttänyt edelle väliotsikoksi ”Yritys-

hankkeista ei pulaa, mutta kansallinen raha ei riitä”.
238

 Väliotsikko antoi toivottomam-

man kuvan kuin Revon aiempi toteamus 10.3.1998, jolloin hän sanoi hyvien hankkeiden 

löytäneen rahoituksen.
239

 

 Pääuutisen yhteydessä oli lisäksi kainalojuttu, jossa taustoitettiin Lappiin 

tulevan EU-rahan jaosta huolehtivan maakunnan yhteistyöryhmän toimintaa. Siinä ker-

rottiin yhteistyöryhmän koostuvan valtion eri piirihallintoviranomaisista ja esimerkiksi 

Keran, yrittäjien, palkansaajien ja maataloustuottajien edustajista. Lisäksi kainalossa sa-

nottiin EU:n kuutosalueohjelman kautta Lappiin tulevan vuosina 1995–1999 kaikkiaan 

630 miljoonaa markkaa
240

 EU-rahaa ja että rahoituspäätökset hyväksytään yhteistyö-

ryhmässä. Rahoista noin 400 miljoonan markan sanottiin olevan jo sidottu hankkeisiin 

ja yhteistyöryhmän sihteeri Ossi Repo katsoi toiminnan edenneen aikataulun mukaises-

ti. Toimittaja kirjoitti perään:  

 

”Sen verran kritiikistä on otettu onkeen, että lopulle runsaalle 200 miljoo-

nalle laaditaan käyttösuunnitelma. Tarkoitus on katsoa, että rahoista koh-
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tuullinen osuus menee yritysvetoisille projekteille eikä vain julkisen sekto-

rin hankkeille.”
241

  

 

Toimittaja siis katsoi, että käyttösuunnitelman tekeminen olisi ollut sidoksissa siihen, 

että kritiikistä oli otettu opiksi. Varsinaisessa pääuutisessa kuitenkin todettiin, että maa-

kuntajohtaja Esko Lotvonen ja yhteistyöryhmän sihteeri (sekä Lapin liiton suunnittelu-

päällikkö) Ossi Repo myönsivät arvostelun oikeutetuksi vain maaseutuhankkeiden osal-

ta.
242

 Missään vaiheessa ei uutisesta käynyt ilmi, että yhteistyöryhmässäkin toimineet 

Lotvonen ja Repo olisivat allekirjoittaneet kritiikin siitä, että julkiselle sektorille olisi 

mennyt liikaa rahaa yrityshankkeiden kustannuksella. Niinpä käyttösuunnitelman tar-

koituskin vaikutti vain toimittajan omalta mielipiteeltä. 

 Uutinen oli kirjoitettu poikkeuksellisen kriittisesti Lapin Kansan aiempaan 

rakennerahastoa koskevaan uutisointiin verrattuna ja Lapin Kansan toimittajalla näytti 

olevan hyvin voimakas pyrkimys tuoda esiin oma mielipide, jonka mukaan kaikki ei 

olisikaan ollut niin kuin viranomaistaho sanoi. Mielipiteensä taakse hän oli ottanut mää-

rittelemättömän julkisuuden, jonka pohjalta hän viranomaiset haastoi. Toimittaja ei läh-

tenyt vuoropuheluun uutisessa olleiden henkilöiden kanssa, kuten uutisen loppupuolelta 

kävi ilmi. Hän sanoi vastoin henkilöiden omaa mielipidettä kritiikistä otetun onkeen ja 

oli nähnyt myös tässä syyn käyttösuunnitelman laatimiselle. Kaiken kaikkiaan uutisesta 

heijastuu selkeästi Lapin Kansan mielipide siitä, että rahoja olisi ohjattu väärin. Natura 

2000 -keskustelua Helsingin Sanomissa ja Lapin Kansassa tutkineen Laura Eskasen 

mukaan jälkimmäisessä lehdessä uutisgenreä rikottiin usein toimittajien sisällyttämällä 

edellä mainitun aiheen uutisiin subjektiivisia näkemyksiään ja puuttumalla asioihin ker-

tojan diskurssissa lähes järjestelmällisesti. Eskasen mukaan tätä kautta lehti käytti val-

taansa määrittää keskustelua ja valita sen lähtökohdat.
243

 Lapin Kansan rakennerahasto-

uutisoinnissa tämänkaltaista kertojan näkyvää diskurssia ei kuitenkaan ennen tätä uutis-

ta aikaisemmin ollut nähtävissä. Mutta kuten Eskanenkin toteaa suoriin lainauksiin liit-

tyen
244

, rakennerahastouutisissakin toimittajat olivat valinneet uutisiin otetut lainaukset 

ja sitä kautta tiedostaen tai tiedostamattaan määrittäneet linjan, jolla aihetta käsiteltiin.   

 Myös potti-metafora oli jutussa läsnä ja kainalon loppupuolelta välittyi 

mielenkiintoinen, miltei arvontamainen tunnelma: ”Perjantain hakukierroksella suu-
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rimmat rahapotit menivät Lapin matkailun yhteismarkkinointiprojektille sekä Kemijär-

ven Poweria-osaamisohjelman loppuhankkeiden rahoitukseen”
245

. Jutun lopetus asetti 

rahoituspäätökset miltei kyseenalaiseen valoon. Kysymys oli ikään kuin siitä, sattuiko 

saamaan hakukierroksen potin arvonnassa itselleen. Lisäksi Pienemmillä rahapoteilla
246

 

rahoitettiin toimittajan mukaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten perus-

korjaamista. Lopetus jätti taakseen esimerkiksi aiemmin jutussa mainitun seikan, että 

samaisella hakukierroksella käsitellystä 69 hankkeesta puolet oli hylätty
247

 – asian, jon-

ka mukaan hanke ei ollut mukana arvonnassa vaan reunaehtoja sisältävässä valinnassa. 

 Aihe oli jälleen esillä 25.4.1998 julkaistussa uutisessa, joka käsitteli maa-

herra Hannele Pokan Ylitornion vierailua. Pokka puhui vierailullaan pääasiassa kylien 

elinvoimaisuudesta ja kyläkoulujen puolesta, mutta uutisen mielenkiintoisin kohta löy-

tyi sen lopusta:  

 

 ”Pokka korosti, että vaikka lääniin on haettu EU-rahoitusta kohtuullisen 

 paljon, valtaosa siitä menee Lapin yliopistolle ja muille oppilaitoksille. 

 Maaseutu- ja elinkeinohankkeita on vireillä aivan liian vähän”.
248

  

 

Pokka totesi käytännössä tiivistäen edellä käsitellyn, 4.4.1998 julkaistun uutisen sano-

man sekä Lapin liiton, maakunnan yhteistyöryhmän että Lapin Kansan näkökulmasta. 

Seuraavan päivän lehdessä 26.4.1998 oli maakuntajohtaja Esko Lotvosen vastine, jonka 

hän oli otsikoinut ”Faktat ja fiktiot EU-rahoituksesta”. Sen hän aloitti:  

 

”EU-ohjelmatyö on kokonaisuudessaan varsin vaikeasti hahmotettavissa 

oleva asia tavalliselle kansalaiselle, koska se on sitä joskus myös työssä 

mukana oleville viranomaisille”
249

, 

  

jonka jälkeen hän lainasi sanatarkasti edellä mainitun Pokan korostuksen ja jatkoi: 

  

”On täysin ymmärrettävää, ettei lääninhallituksen johdolla ole aina käy-

tettävissä sitä tietoa asioista kuin on ohjelmatyöstä käytännössä vastaavil-
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la virkamiehillä. Näin varsinkin asioissa, joista kokonaisvastuu kuuluu 

muille viranomaisille maakunnassa. Jotta artikkelissa todettu lausuma ei 

kuitenkaan totena jäisi elämään, haluan esiintuoda ohjelmatyön todellisen 

nykytilanteen.”
250

 

 

Lotvonen myös näpäytti Pokkaa vastineessaan tähdentämällä, että rahojen jaosta päättä-

vässä maakunnan yhteistyöryhmässä oli edustaja Pokan edustamasta lääninhallituksesta. 

Lotvosen mukaan olisi ollut siis suotavaa, että maaherrallakin olisi ollut lääninhallituk-

sen edustajan kautta samansuuntainen kuva ohjelmatyöstä kuin Lapin liitossa. Lotvosen 

osoittamat luvut olivat kuitenkin eri linjalla maaherran väitteen kanssa, jonka mukaan 

koulutukselle olisi tavoite 6 -ohjelmassa uhrattu liikaa rahaa. Hänen mukaansa vasti-

neen julkaisuajankohtaan mennessä tavoite 6 -ohjelman EU-rahoitusta oli sidottu 441,3 

miljoonaa markkaa
251

. Siitä yritys- ja yritysten toimintaympäristöä parantaviin hankkei-

siin oli varoja kohdennettu 156 miljoonaa markkaa eli 35 %, maatilojen tukemiseen ja 

maaseudun kehittämishankkeisiin 108,6 miljoonaa markkaa eli 25 % ja korkeakoulu-

hankkeisiin 105,8 miljoonaa markkaa eli 24 %.
252

 Lopusta 16 %:sta Lotvonen ei mai-

ninnut mitään. Korkeakouluille ei Lotvosen mukaan siis mennyt pelkästään vähemmän 

rahaa kuin yrityshankkeille vaan vähemmän kuin maataloudelle. Myös kokonaisrahoi-

tuksesta Lotvosen mukaan yritystoiminnan vahvistamiseen oli varattu rahoituksesta 42 

%, kun työvoimavarojen uudistamiseen ja osaamisen lisäämisen on rahoituksesta budje-

toitu 25 % ja maataloudelle sekä ympäristöhankkeisiin 32 %. 

 Tämän vastineen ja Pokan Ylitornion vierailulla esittämän mielipiteen va-

lossa 4.4.1998 julkaistu uutinen nousee mielenkiintoiseen rooliin. Voi tietysti olla, että 

Pokka oli saanut kipinän puheelleen siitä julkisesta keskustelusta, johon toimittaja uuti-

sessa viittasi, mutta hänen asiansa sisältö vastasi kuitenkin myös hyvin julkaistua uutis-

ta. Onkin hyvin mahdollista, että Pokka muodosti mielipiteensä ainakin osittain Lapin 

Kansassa julkaistun uutisen perusteella. Pokan puheiden kuulijakuntakin täytyy tietysti 

ottaa huomioon. On luonnollista, ettei kylätoimikuntien edessä hehkuteta rahan mene-

vän myös Rovaniemelle yliopistoon tai muihin keskuksiin ammattikorkeakouluille. Sen 

sijaan on helppo todeta maaseudun ja elinkeinojen hieman jopa kärsivän siitä, että kes-

kuksiin laitetaan rahaa. On myös huomioitavaa, että Pokka jätti mainitsematta Inarin 
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saamelaismuseon, jonne oli Lapin Kansan mukaan mennyt iso osa kuutostavoiterahas-

ta
253

. Hänellä oli selkeinä vastinpareina maaseutu ja kaupunki, joita käyttämällä hän oli 

kuulijoilleen puhunut.  

 Rahojen jaossa mukana oleva Lapin liiton edustajakaan ei olisi tullut leh-

den sivuilla myöntämään, että rahaa olisi ohjattu väärin, koska tällä saattaisi olla vaiku-

tusta seuraavan ohjelmakauden rahoituskehykseen. Lotvosen antamien lukujen valossa 

kuitenkin näyttää siltä, että tavoite 6 -ohjelma oli enemmän yritys- ja maatalouspainot-

teisempi kuin Pokan puheista olisi voinut luulla. Samoin Lotvosen mielipidettä tuki jo 

kuutostavoitteelle asetetut tavoitteet. Lotvonenhan oli ohjelma luonnin aikaan kritisoi-

nut tavoite 6 -ohjelman maaseutupainotteisuutta ja muistuttanut esimerkiksi Kemi-

Tornion metalliteollisuuden keskittymästä.
254

 

 Voisi siis kuvitella, että annettujen lukujen valossa väitteet koulutushank-

keiden paljoudesta yrityshankkeiden kustannuksella olisivat väljentyneet. Seuraavaksi 

oli kuitenkin vuorossa Lapin kauppakamarin puheenvuoro, joka oli samoilla linjoilla 

Hannele Pokan puheiden kanssa. 20.5.1998 Lapin Kansassa uutisoitiin siitä, että Lapin 

kauppakamaria ihmetytti aluekehitysvarojen suuntaus ja että se oli perustamassa toimi-

pistettä Rovaniemelle. Uutinen alkoi: 

  

”Lapin läänin kauppakamari haluaa lisää yritysvetoisia EU-hankkeita. 

Kauppakamarin puheenjohtaja Antero Ikäheimo sanoo, että tukirahat yri-

tyksille ovat kuihtuneet, mutta panostukset julkissektorille ja erityisesti 

koulutukseen kasvaneet.”
255

  

 

Seuraavaksi todettiin sivukaneettina kauppakamarin aikomuksesta kevätkokouksessaan 

tekemällä päätöksellä perustaa toimisto Rovaniemelle, jonka jälkeen uutinen jatkui:  

 

”Aluekehitysvarojen suuntaaminen on keskusteluttanut koko kevään La-

pissa. EU:n 6-tavoiteohjelmaa ovat elinkeinoelämän järjestöt moittineet 

Lapissa siitä, että ohjelmasta on rahoitettu pääasiassa julkissektorivetoi-

sia koulutushankkeita.”
256
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Uutisen on kirjoittanut Pekka Mauno, sama toimittaja kuin 4.4.1998 julkaistun uutisen, 

jossa hän kertoi tavoite 6 -ohjelman varojen kohdistukseen liittyvän kritiikin kärjisty-

neen julkisuudessa. Nyt tuli ensimmäisiä viitteitä siitä, mitä julkisuutta toimittaja oli 

saattanut tarkoittaa puhuessaan siitä. Samalla tilanne muuttuu aika itsestään selväksi: 

Olisi hyvin outoa, jos elinkeinoelämän järjestöt olisivat katsoneet saaneensa riittävästi 

tukea. Samalla lehden uutisointi maakunnan yhteistyöryhmän tilaaman tutkimuksen tu-

loksista virinneestä kritiikistä sai lisäpontta sillä, että kritiikin lähde julkisuudessa oli jä-

tetty mainitsematta. 

 Uutinen jäi myös vaille toista aiempaa vastanäkökulmaa puheenjohtaja 

Ikäheimon jatkaessa: ”Kevätkokouksen puheenjohtajan katsauksessaan Ikäheimo ei 

kiistänyt koulutuksen saavutuksia, mutta kysyi, kestävätkö kaikki koulutukseen uhratut 

varat kriittisen tarkastelun.”
257

 Aiemmin 4.4.1998 julkaistussa uutisessahan mainitsi niin 

toimittaja kuin maakuntajohtaja Esko Lotvonen sen, että Oulun yliopistolta tilattu 6-

alueohjelmaa koskeva arviointiraportti oli kriittinen. Ilmeisesti ne siis kestivät kriittisen 

tarkastelun, mutta se ei uutisessa ollut esillä. Uutisesta paistoikin läpi se, että se oli laa-

dittu kauppakamarin ehdoilla. Siinä myös mainittiin Lapin kauppakamarin vuoden 1997 

tuloksen jääneen tappiolliseksi
258

. Maakuntalehden jutussa olikin mainio tilaisuus sanoa 

yrittäjien tilanteen olevan heikko ja siksi liittymisen etuja ajavaan järjestöön olevan nyt 

kannattavaa. Toimittaja salli kauppakamarin mainoksen jättämällä pois Lotvosen vasti-

neen varojen ohjaukseen kohdistuvalle kritiikille. Hannele Pokan ajatukset kiilasivat 

Lotvosen oikaisuyrityksen ohi ja samalla tukivat myös kauppakamarin agendaa. Kaup-

pakamarin oli ehkäpä myös helpompi esittää kritiikkiä, koska rahojen ohjauksesta vas-

taavan, maakunnan yhteistyöryhmän läänihallituksen edustajan organisaatiosta joku pu-

hui julkisuudessa samoin sanoin. 

 Kiivain vaihe keskustelussa päättyi tähän, mutta asia jäi pinnan alle kyte-

mään ja nosti aika-ajoin päätään. Muun muassa 8.8.1998 julkaistussa uutisessa, jossa 

kerrottiin eduskunnan hallintovaliokunnan vierailusta Pelloon, Lapin liiton suunnittelu-

päällikkö Ossi Repo arvioi Lapin hyödyntäneen EU-tukia pian päättyvällä ohjelmakau-

della varsin tyydyttävästi
259

. Arvio ei ollut kuitenkaan uutisessa suorana lainauksena ja 

se oli hieman eri vireessä kuin Lapin liiton aiemmat näkemykset ohjelmatyöstä. Onkin 
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mahdollista, että kyse oli toimittajan esittämästä tulkinnasta. Hän nosti myös tavoite 6 -

ohjelmasta koulutuksen toimintalinjan keskiöön:  

 

”Parhaiten on toteutunut osaamisen ja koulutuksen toimintalinja, jossa 

varattuna on raamista yli 80 prosenttia. Yritystoiminnan ja maaseutuelin-

keinojen osalta luku on jonkin verran pienempi”,
 260

  

 

Nopeasti vilkaisemalla voisi kuvitella koulutuksen lohkaisseen kaikista EU-rahoista lä-

hes kaiken, mutta todellisuudessa tavoite 6 -ohjelman EU-rahoista koulutukselle oli 

budjetoitu 25 %, kuten aiemmin mainittiin. Tuosta 25 % osuudesta oli siis 80 % sidottu 

hankkeisiin. Kun toimintalinjojen onnistumisesta puhuttiin samassa lauseessa, on syytä 

miettiä, ovatko ne keskenään vertailukelpoisia. Yritystoiminnan toimintalinjassa kyse 

saattoi olla esimerkiksi uusien yritysten perustamisesta ja Lapin liiton aiempien puhei-

den mukaan maaseutuhankkeista oli ollut pulaa. Jos kyse oli koulutuksen toimintalinjas-

sa vaikkapa EU:n osittain rahoittamista laitehankinnoista, on selvää, että rahoitusta saa-

tiin sidottua nopeammin kuin monimutkaisemmassa yrityskentässä. Tiiviissä uutisessa 

toimittajalla jäi ymmärrettävästi kysymättä, miksi koulutuksen toimintalinja oli menes-

tynyt parhaiten. Voi myös miettiä, onko taustoitukselle tilaustakaan, sillä uutisen irrotus 

toisinsi Lapin Kansassa nähtävillä ollutta aiempien uutisten linjaa: Koulutus oli lehden 

mukaan vienyt jalansijaa yrityshankkeilta.     

 Tulkinnalle antaa sijaa myös 31.8.1998 julkaistun, maaseutumatkailun 

kannattamattomuudesta kertovan uutisen otsikointi:  

 

”EU-tuilla houkuttelua, vääriä jakelukanavia eikä kannattavuuskaan ole 

kaksinen: KTM:n raportin mielestä maaseutumatkailu on ollut puuhaste-

lua”
261

.  

 

Uutisen keskeinen sisältö oli se, että Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaraportin 

mukaan EU-tuilla ei tulisi houkutella uusia maaseutumatkailuyrittäjiä, sillä maaseutu-

matkailu ei enää perinteisessä muodossaan vetänyt ja vuosittaisen majoituskapasiteetin 

käyttöastekin oli noin 10 viikkoa vuodessa. Raportti sanoi myös maaseutumatkailuyrit-
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täjien markkinointia pirstaleiseksi eli tuotteella oli väärät jakelukanavat.
262

 Näitä asioita 

otsikossa yritettiin tiivistää, mutta sen voisi tulkita myös niin, että EU-tuilla olisi ollut 

vääriä jakelukanavia ja maaseutumatkailun huono kannattavuuskin olisi ollut tukien 

syytä, vaikka itse jutussa sanottiin ilman riittävää osaamista sisältäneen maaseutumat-

kailubuumin lähteneen liikkeelle jo 1990-luvun alussa
263

. Otsikoinnin taustalla näyttää 

varsinaisen asiasisällön perusteella olevan vain huono muotoilu, mutta ottaen huomioon 

otsikon tehtävän, ei sitä voi kuitenkaan ohittaa. Mikko Koistisen mukaan otsikko kertoo 

millaista tulkintaa lehti aiheesta ehdottaa ja niin sanotuissa kovissa uutisissa otsikko it-

sessään sisältää myös esitetyn asian perustelut
264

. Jos lukija oli seurannut Lapin Kansan 

uutisointia siitä, ovatko koulutushankkeet jyränneet yrityshankkeet ja silmäili ylimalkai-

sesti lehden läpi, ei tämänkaltainen otsikointi ainakaan sotinut aiempaa lehden esittämää 

tulkintaa vastaan. 

 Koulutukselle budjetoitujen varojen käytölle löytyi hieman perääntyvää 

puolustusta vuoden 1998 loppupuolelta. 9.12.1998 uutisoitiin Lapin liiton järjestämästä 

Lappi 2006 -seminaarista. Tilaisuudessa puhunut Kemijärven seudun osaamiskeskuksen 

kehitysjohtaja Kari Miettunen sanoi, että tulevaisuudessa oppilaitosten ja julkisyhteisö-

jen vedolla tapahtuneen maakunnan kehittämiseen olisi hyvä saada mukaan myös yri-

tykset osaamisklustereiden avulla. Koulutuksen vetovastuun Miettunen olisi antanut uu-

tisen mukaan ammattikorkeakouluille, koska hän näki niiden olevan yliopistoa lähem-

pänä pienyrittäjää. Miettunen ei kuitenkaan lytännyt täysin viimeksi mainittua ja ikään 

kuin viitaten taannoiseen keskusteluun koulutukselle annettujen varojen liiallisuudesta 

Miettunen toimittajan mukaan arveli
265

: ”Lapin yliopistossa opiskelee nyt sata ihmistä 

teollista muotoilua, on kumma, ellei se ala näkyä apuna yrityksille”.
266

 Miettunen toisin 

sanoen yritti osoittaa, ettei koulutukseen uhrattu energia ollut mennyt hukkaan, mutta 

ilmassa oli epävarmempaa argumentointia kuin vaikkapa taannoin hyökkäävämmällä 

Lapin kauppakamarilla. Tätä korosti toimittajan tulkinta, jonka mukaan Miettusen maa-

lailema koulutuksen apu yritysmaailmalle oli arvelua. 

 Käydyn keskustelun tiedostaen summasi myös Lapin liiton Esko Lotvonen 

vuoden 1999 suunnitelmia alakertakirjoituksessaan 31.8.1998:  
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”Vuonna 1999 tavoite 6 -ohjelman loppurahoitus kohdennetaan erityisesti 

pk-yritysten kehittämiseen. EU-rahoituksen reilun 120 milj. mk jäljellä 

olevasta kehyksestä noin 50 prosenttia käytetään yritystoiminnan ja sen 

toimintaympäristön kehittämishankkeisiin Lapin liiton sekä KTM:n ja 

työministeriön hallinnonalan päätöksin. Osaamissektorille ei vuonna 1999 

ole kohdennettavissa kehyksestä kuin noin 10 prosenttia. Loput rahoitus-

kehyksestä tullaan kohdentamaan maaseudun ja alkutuotannon kehittä-

mishankkeisiin.”
267

  

 

Lotvosen puheet voi tulkita niin, että hän oli huolestunut osaamissektorille menevän 

osuuden vähyydestä tai niin, että hän toi esiin yrityssektoriin kohdistuvan erityishuomi-

on. Maaseudun ja alkutuotannon kehittämishankkeisiin meni Lotvosen mukaan noin 40 

%, mutta sitä ei hänen kirjoituksessaan erikseen ollut lukuna nostettu esiin. Voikin olla 

mahdollista, että selkeällä 50 ja 10 prosentin vastinparilla Lotvonen rauhoitteli niitä 

osapuolia, jotka väittivät koulutushankkeiden syöneen yritysten EU-rahoitusta. 

 Mikä sai lehden asettumaan rakennerahoituksen kohdentamisessa kannal-

le, jonka mukaan varoja olisi jaettu koulutukselle yritysmaailman kustannuksella? Leh-

den asenne rahoituksen ohjaukseen liittyneessä keskustelussa oli hyvin lähellä aiemmin 

käsiteltyä, vuonna 1995 julkaistua pääkirjoitusta
268

, jossa lehti painotti maakunnan ta-

loudellista eheyttämistä perinteisiä elinkeinoja tukemalla – Sen sijaan, että varoja koh-

dennettaisiin uusiin innovaatioihin, joihin voisi katsoa vaikkapa EU:n tukemalla tutki-

muksella pyrittävän. Varojen kohdennuskeskustelun nojalla voisi sanoa, että Lapin 

Kansa nojautui myös kolme vuotta myöhemmin pääkirjoituksen lähtöasetelmaan ja eh-

käpä siksi asettui asiassa keskustelun aloittaneen yritysmaailman puolelle.      

 

 

2.2. Kiihtyvän keskushallinnosta erkanemisen lisäksi Lappi saa vastustajan Itä-

Suomesta 

 

Vuonna 1998 Lapin Kansan uutisoinnissa jatkui ensimmäisen unionikauden alkuvuosi-

en halu profiloida Lappi omaksi yksikökseen unionin maakuntien Eurooppa -ajatuksen 

hengessä. Vuoden loppua kohden Lapin kansa vei ajatusta vielä pidemmälle ja kartoitti 

                                                 
267

 LK 31.8.1998. 
268

 ”Kohteita riittää”, pääkirjoitus. LK 15.7.1995. 



 56 

lukijakyselyn kautta lappilaisten halukkuutta viedä maakuntaa ahvenanmaalaisen itse-

hallinnon
269

 suuntaan. Lapin Kansan uutisista, pääkirjoituksista ja kolumneista paistoi 

läpi lappilaisten tyytymättömyys Suomen keskushallintoon ja se vaikutti neuvotteluihin 

pääsystä uuteen, vuonna 2000 alkaneeseen tavoite 1 -rakennerahasto-ohjelmaan. 

 Tyytymättömyyttä ilmentävä kirjoittelu alkoi 4.1.1998 julkaistulla pääkir-

joituksella, jossa paheksuttiin hallituksen linjaa korottaa polttoaineen hintoja ja pohdit-

tiin sen vaikutusta Lapin matkailulle sekä ylipäätään työllisyydelle. Koska hallitus ei ot-

tanut kirjoituksen mielestä huomioon esimerkiksi Lapin pitkiä välimatkoja, vaadittiin 

sen lopussa erityisyyden kirjaamista ohjelmaksi:  

 

”Jos hallitus aikoo reilu[n] vuoden kuluttua pidettävissä eduskuntavaa-

leissa selvitä jotensakin kunnialla, sen on kiireesti tehtävä aluepoliittinen 

ohjelma, jossa otetaan huomioon maakuntien erityispiirteet. Ei sellaisen 

tekeminen ole, ei ainakaan pitäisi olla, mahdotonta maakuntien Euroo-

paksi ylistetyssä Euroopan unionissa.”
270

  

 

Aiemmin kirjoituksessa oli esitetty pessimistis-salaliittoteoreettiseen sävyyn kysymys: 

”Tämäkö on hallituksen tarkoitus? Vähentää työpaikkoja pohjoisesta ja siirtää niitä tääl-

tä Espanjaan, Portugaliin ja Kreikkaan?”
271

 Kirjoituksesta näkyi, että lehden luottamus 

keskushallintoon oli pohjalukemissa, vaikka toteamuksen jälkeen myönnettiin, että istu-

valla hallituksella on ollut hankalat ajat toimia.
272

 

 Seuraavassa rakennerahastohankkeita käsittelevässä pääkirjoituksessa 

16.2.1998 Helsinki oli ohitettu herkullisesti otsikoiden: ”Lapista edunvalvontaa pääkau-

punkiin”
273

. Kirjoituksessa kerrottiin Rovaseutu-kuntayhtymän perustaneen Lapin etuja 

valvovan toimiston Brysseliin eli otsikolla ohitettiin Helsingin pääkaupunkistatus ja an-

nettiin se unionille Eurooppaan. Sen voi hyvin kuvitella jatkumoksi edellä käsitellylle 

pääkirjoitukselle, jossa hallituksen toimien nähtiin vievän kaiken Lapista. Nyt vastavuo-
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roisesti pääkirjoitus riisui Helsingiltä sen aseman pääkaupunkina. Itse tekstissäkin Hel-

sinki nähtiin kankeana välietappina unioniin:  

 

”EU-jäsenyyden myötä Helsingistä on kuitenkin tullut paljolti EU-

papereiden kierrätyskeskus. Asioiden hoito viivästyy, karahtaa byrokrati-

aan ja niitä pannaan myös erilaisten mieltymysten mukaan sellaiseen tär-

keysjärjestykseen, joka ei aina ole Lapin edun mukaista.”
274

  

 

Sen lisäksi, että keskushallinnolta riisuttiin otsikossa EU-suomen pääkaupunkistatus, 

kyseenalaistettiin myös sen arvovalta sanomalla tämän päätöksenteon perustuvan 

enemmän ailahtelevaisempiin mieltymyksiin kuin rationaaliseen ajatteluun. Tosiasioi-

den sivuuttamaksi mieltymykseksi voi katsoa myös Lapin Kansan mielipiteen siitä, että 

keskushallinto on paikka, jossa asioiden hoito viivästyy. 20.1.1998 julkaistussa uutises-

sa kerrottiin Lapin työvoima- ja elinkeinokeskukseen (TE-keskus) syntyneestä 400 kan-

sallisten ja EU-yritystukihakemuksen sumasta, jota purkamaan oli kutsuttu ulkopuoli-

nen selvitysmies.
275

 Viivästystä tapahtui siis myös maakuntatasolla, mutta siitä ei kes-

kushallintoa kritisoimaan keskittyneessä pääkirjoituksessa mitään puhuttu. Asioiden 

poisjätön lisäksi pääkirjoituksessa oli myös rivien väliin ujutettua lisäystä. Rovaseudun 

EU-toimisto oli näet kirjoituksessa koko Lapin omaisuutta: ”Ajatus omasta Brysselin 

toimistosta onkin itänyt maakunnassa koko EU-jäsenyyden ajan”
276

, kirjoitettiin alussa 

ja pääkirjoitus lopetettiin toiveikkaana, ”Avainasemaan nousevatkin henkilöt, jotka La-

pin asioita Brysselissä lähtevät ajamaan”.
277

 Toimisto oli lehdelle hyvä väline osoittaa 

koko Lapin dynaamisuutta, vaikka sen agendassa olisi saattanut lähempänä olla nimen-

omaan Rovaniemen alue eikä koko lääni. Olihan Pohjois-Lapin alueyhteistyön kuntayh-

tymä aiemmin kritisoinut lappilaisten viranomaistenkin edunvalvonnan kantaneen he-

delmää maakunnan väkirikkaimmille seuduille
278

, joten olisi varmasti ollut vielä hanka-

lampaa nähdä etelälappilaisen toimijan ajamassa koko maakunnan asiaa. 

    Keskushallinnolle esitettiin Lapin Kansassa muutamia toiveita aluepoli-

tiikan parantamiseksi. Esimerkiksi 25.3.1998 julkaistussa, maakuntajohtaja Esko Lotvo-

sen kolumnissa hän esitteli monia Lapin alue- ja rakennepolitiikan kehittämistyöhön 
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keskittyneitä toimijoita moittien samalla sitä, ettei keskushallintotasolla ole aluepoliitti-

seen kehittämistyöhön keskittynyttä ministeriä.
279

 26.3.1998 uutisoitiin lappilaisista, 

pohjois- ja keskipohjanmaalaisista sekä kainuulaisista toimijoista koostuneen Pohjois-

Suomen strategiatyöryhmän kehitysehdotuksista valtioneuvostolle. Työryhmän lappilai-

set jäsenet olisivat halunneet strategisten ehdotusten lisäksi esityksiä akuuteista toimen-

piteistä muuttoliikkeen pysäyttämiseksi ja nostaneet keskustelua väliaikaisesta Norjan 

mallista, johon olisi kuulunut muun muassa verohelpotuksia. Lapin kansan toimittaja 

kuitenkin totesi: ”Valtionvarainministeriön edustaja tyrmäsi kuitenkin heti alkuun nämä 

pohdinnat.”
280

 Toimittajan kuvaus tilanteesta saattoi olla tarkka, sillä verohelpotukset 

eivät varmasti keskushallinnon edustajalle olleet lamasta toipuvassa Suomessa mikään 

realistinen vaihtoehto. Asian tyrmääminen oli kuitenkin enemmän lähempänä edellä kä-

sitellyn pääkirjoituksen kuvaa keskushallinnosta mieltymysten mukaan asioita priori-

soivasta tahosta kuin ehkäpä verohelpotusten hankaluuden perustelleen ministeriöedus-

tajan toiminnasta. Joka tapauksessa uutisesta jäi kuva, että lappilaisia oli jätetty kuule-

matta.  

            Miten sitten Lapin Kansan uutisointi Lapin huomiotta jättämisestä 

aluepolitiikassa liittyy rakennerahastoihin? Lapin liiton Esko Lotvonen ilmaisi asian 

12.8.1998 julkaistussa kolumnissaan seuraavasti:  

 

”Lapin liitto aloittaa syyskuun aikana vuosia 2000–2006 koskevan EU-

tavoiteohjelman - -. Tulevat ohjelmat on voitava rakentaa realistiselle, 

mutta tavoitteelliselle pohjalle. Ohjelmatyölle on saatava myös kansalli-

sesti valtioneuvostolta uusi asenne aluepolitiikkaan”
281

,  

 

lisäten vielä perään,  

 

”EU:n komissio on Lapin liiton esitysten mukaisesti asettamassa Lappia 

korkeimpaan tukialueeseen vuosiksi 2000–2006. Myös kansallinen poli-

tiikka tulee olla voimakkaasti tukemassa koko maan kehittämistä. Kasvu-
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keskuksiin panostaminen ei riitä, vaan tulee löytää toimenpiteitä keskusten 

osaamisen heijastumiseen ja verkottumiseen syrjäisimmillekin alueille.”
282

  

 

Kyse oli siis siitä, että Lotvosen mukaan EU oli jo panostanut Lappiin maakunnan liiton 

myötävaikutuksella, mutta keskushallinnon piittaamattomuus olisi mitätöinyt unionista 

saadun hyödyn. Muutamaa kuukautta aiemmin Lapin Kansan Tänään-palstan 50-

vuotissyntymäpäiväjutussa Lapin liiton puheenjohtaja Timo E. Korva ilmaisi asian tar-

kemmin sanomalla, että Lapissa oli saatu EU:n aluepoliittisten tukien avulla kehittämis-

työtä liikkeelle, mutta nyt kun olisi pitänyt päästä toteuttamaan konkreettisia yritys-

hankkeita, perustamiseen tarvittava investointiavustus olikin vedetty hyvin alas.
283

 

 Myös Lapin Kansan pääkirjoitus tarttui hallituksen tuoretta budjettiesitystä 

kritisoivassa pääkirjoituksessaan 1.9.1998 EU:n tukeen ja keskushallinnon välinpitämät-

tömyyteen edellä käsitellyn Lotvosen kolumnin sanoin: ”Hyvillä hankkeilla on unionin 

tuki, mutta työn lopullinen onnistuminen edellyttää aivan uutta asennetta kansalliseen 

aluepolitiikkaamme”
284

. Pääkirjoituksessa tulkittiin uuden budjettiesityksen tähtäävän 

siihen, että Suomeen tulisi lisää kasvukeskuksia ja ihmisiä ajettaisiin niihin väkisin. Nyt 

ei enää tekstissä kysytty, oliko hallituksen tahto tyhjentää Lappi, vaan siinä todettiin: 

”Tätä [kasvukeskus]kehitystä hallitus ajaa budjettiesityksellään nyt avoimesti, se ei enää 

edes yritä piilotella tavoitteitaan.”
285

 Lisäksi kuukautta myöhemmin 60 vuotta täyttävää 

Lapin lääniä käsittelevässä pääkirjoituksessa todettiin Rovaniemen olevan tärkeä jarru 

aikana, ”jolloin maakuntaa pyritään johdonmukaisesti tyhjentämään”.
286

 

 Lapin Kansan katsoma Lapin huono kohtelu kulminoitui joulukuun alussa 

Suomen Gallupilla teetetyn, Lappia koskevia väittämiä sisältäneen kyselyn tulosten jul-

kaisuun. Kyselyyn oli lehden mukaan osallistunut 400 henkilöä Lapista ja 504 vastaaja 

muualta Suomesta. Tulosuutisointi oli otsikoitu niin, että enemmistö suomalaisista olisi 

ollut Lapin itsehallinnon kannalla ja että keskushallinto olisi saanut tuloksen perusteella 

epäluottamuslauseen. Lehden otsikossa viitattua itsehallinnon kantaa oli selvitetty väit-

tämän ”Lapille tulisi sallia erityisoikeuksia kuten Ahvenanmaalle” kautta ja siihen oli 

saatu 57 %:n koko Suomen ja 65 %:n Lapin puolto. Kyselyssä oli myös väittämä ”Lapin 

lääni voisi tulla toimeen omillaan ilman muuta Suomea” ja jokseenkin eri mieltä tai täy-
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sin eri mieltä asiasta oli 85 % muun Suomen vastaajista.
287

 Tätä tulosta vasten Uutisen 

pääotsikointi ”Enemmistö suomalaisista on Lapin itsehallinnon kannalla” on hämäävä. 

Viimeksi mainitun prosenttimäärän perusteella voisi vastauksen ymmärtää niin, että 

vastaajat olivat halukkaita antamaan Lapille lisää päätäntävaltaa Ahvenanmaan tapaan, 

mutta eivät kuitenkaan olisi nähneet sitä itsehallinnollisena alueena, kuten otsikko väitti. 

Uutisen kyselystä vedetyt johtopäätökset voikin nähdä ennemmin syys–lokakuun pää-

kirjoitusten kärkkään keskushallinnon arvostelun jatkumolle. Väljästi tulkitut vastaukset 

tuntuvat tätä taustaa vasten enemmänkin tarkoituksenmukaisilta kuin loppuun asti pu-

reksituilta. 

 Seuraavan päivän lehdessä erilaista tulkintaa asiasta ehdotti hallintominis-

teri Jouni Backman, joka vastasi edellisen päivän lehdessä esitettyihin kyselytuloksiin. 

Hänen mukaansa gallupin tulos ei ollut epäluottamuslause valtiovallalle, vaan hänen 

mielestään se kieli hallituksen tavoitteesta paikallistaa päätöksentekoa saaneen myötä-

kaikua. Backman ei myöskään pitänyt itsehallintoa realistisena ja tähdensi, että osaltaan 

itsehallintohaluissa oli varmaankin kysymys tavoitteesta saada lisää taloudellisia voi-

mavaroja.
288

 Otsikossa sanottiin Backmanin tyrmäävän itsehallintohaaveet, aivan kuin 

ne olisivat esiintyneet jossakin tosiasiallisina suunnitelmina. Tätä ei ennen Lapin Kan-

san kyselytutkimusuutista ollut kuitenkaan yksikään aluetason toimija maakunnan kehi-

tysmahdollisuutena maininnut.  

 Samassa uutisessa käsiteltiin myös Lapin liiton hallituksen puheenjohtaja 

Timo E. Korvan keskushallintoon kohdistamaa ja kyselytutkimusta sivuavaa kritiikkiä, 

jonka hän oli esittänyt erillisessä Lapin Kansan 70-vuotisjuhlalehdessä. Uutisessa kes-

kustalaistaustaiseksi sanotun Korvan mukaan alueet jätettiin tulemaan toimeen omillaan 

ja sen olisi pitänyt johtaa myös niille annettaviin taloudellisiin resursseihin. Samoin 

Korva oli ilmeisesti kritisoinut, että ”EU-hankkeet ovat viime kädessä valtiovallan hyp-

pysissä, koska niihin tarvitaan ministeriöiltä tulevaa rahoitusosuutta”
289

. Näitä väittämiä 

Backman ei allekirjoittanut ja hän vastasi EU-hankekritiikin kohdalla kansallisina rahoi-

tusmuotoina olevan myös yksityisen ja kunnallisen rahoituksen. Hän kertoi myös seu-

raavan ohjelmakauden suunnitelmista: ”Seuraavaa ohjelmakautta varten ollaan teke-

mässä uudistusta, ja jos malli menee läpi, EU-rahat siirretään suoraan aluetasolle. Alue-
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tasolla maakunnallisen liiton nimeämä suppea työryhmä päättäisi EU-rahojen ohjaami-

sesta. Tämä malli on jo nyt osin käytössä.”
290

 

 Backmanin mainitsemissa EU-hankkeiden julkisen rahoituksen muodoissa 

oli Lapin kohdalla ollut ja tuli olemaan ongelmia. Vuoteen 1997 asti oli Lapin Kansassa 

ollut esillä pelko siitä, kariuttaako yksityisen rahoituksen puute hankkeiden liikkeelle-

lähtöä. Ilmeisesti kuntienkaan taloustilanne ei ollut hankkeita suosiva, sillä seuraavana 

vuonna muun muassa Lapin liiton maakuntajohtaja Esko Lotvonen katsoi valtionapujen 

leikkausten johtavan siihen, ettei EU-ohjelmissa ainakaan päästä siihen, mitä tavoitel-

laan
291

 ja oli huolissaan myös kuntien kyvystä huolehtia niille kaavailluista rahoitus-

osuuksista
292

  Korvan esittämällä kritiikille löytyi elävän elämän esimerkkejä, sillä kun-

tien kohdalla niiden kyky toimia EU-hankkeissa oli myös sidoksissa keskushallinnon 

myöntämään apuun. Backmanin tulkinnalle kyselytuloksista vastakaiuksi hallituksen 

tavoitteelle paikallistaa päätöksentekoa löytyi myös esimerkkejä: Olihan EU-rahojen 

ohjaamisessa jo mukana Maakunnan yhteistyöryhmä ja Lapin Kansa uutisoi myös Maa-

kuntien liittojen valmistelevan Pohjois-Suomen ohjelman uudelle ohjelmakaudelle, kun 

ne vuonna 1995 olivat antaneet ministeriöille vain esityksiä
293

. Lisäksi Backman kertoi 

uutisessa suunnitelmista siirtää tavoiteohjelman rahojen hallinnointi kokonaan maakun-

nalliselle tasolle. Backmanilla oli siis vasta-argumentti sanoessaan itsehallintopuheiden 

heijastelevan enemmänkin haaveita saada lisää taloudellisia resursseja, sillä keskushal-

linto ei ollut Lapin Kansan uutisoinnin mukaan täysin jättänyt maakuntaa hallinnolli-

seen paitsioonkaan. Lapin Kansan pääkirjoituksissa ja uutisissa esiintyvien lappilaisten 

toimijoiden kommenteissa kokemus Lapin sorsimisesta oli kuitenkin liittynyt lähes 

poikkeuksetta erilaisten tukimuotojen vähenemiseen. Puhtaammin paikallistason vallan 

vähenemisestä oli ollut huolissaan ainoastaan ohjelmakauden alussa maaherra Hannele 

Pokka, joka kritisoi kolumnissaan lääninhallituksen valtapiirin siirtymistä Helsinkiin: 

”Luulisi Euroopan unionin komission vähitellen hermostuvan suomalaisten päätöksen-

tekoon, jossa kaikki asiat halutaan päättää Helsingissä, kun komissio itse painottaa alu-

eiden omaa päätösvaltaa.”
294

  

 Itsehallintokeskustelu näytti kuitenkin liittyvän rahaan ja osaselityksenä 

voidaan pitää sitä, että bruttokansantuotteen näkökulmasta Suomen 1990-luvun alun ta-
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loudellinen lama osui pahemmin Lappiin vasta vuonna 1996 ja tilanne heikkeni vuosi-

tuhannen loppua kohden
295

. Inka Moringin mukaan ”rakenteellisen muuttujan, alueelli-

sen bruttokansantuotteen, mukaan ottaminen kulttuurisen tulkinnan osana avaa uuden-

laisen perspektiivin myös identiteettiproblematiikkaan. Maaseutuidentiteetin säilyminen 

nousi talouspoliittiseksi kysymykseksi 1990-luvun puoltaväliä lähestyttäessä”.
296

 Sellai-

seksi se saattoi muodostua myös Lapin Kansan nostattamien itsehallintohaaveiden tapa-

uksessa vuosikymmenen lopulla. 

 

Taulukko 1. Bruttokansantuote asukasta kohden maakunnittain vuosina 1988–1999.
297

 

 

Maakunta (%) 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999* 

Uusimaa                133,1 131,9 132,5 133,8 131,9 131,9 132,7 132,3 138,6 138,2 140,4 141,7 

Itä-Uusimaa 105,3 103,0 104,1 106,7 100,6 103,3 116,4 102,1 94,2 90,7 90,6 82,4 

Varsinais-

Suomi        

98,0 99,2 100,8 101,0 103,9 100,7 98,2 98,2 95,5 100,5 97,3 101,1 

Satakunta              88,0 87,8 90,3 90,4 91,7 92,2 92,4 91,0 92,6 92,2 89,8 86,4 

Kanta-Häme                   94,0 93,7 94,0 90,5 91,2 87,1 87,0 84,0 87,0 83,8 81,6 78,2 

Pirkanmaa              93,8 93,9 94,0 93,6 93,1 92,8 91,6 92,1 92,6 90,7 94,9 95,2 

Päijät-Häme            90,9 92,0 90,8 88,7 88,1 87,7 88,7 86,5 86,6 84,8 82,2 81,4 

Kymenlaakso            97,7 95,5 94,7 91,6 94,6 99,6 98,3 103,2 99,5 93,9 95,1 91,4 

Etelä-Karjala          98,4 102,4 97,2 95,4 99,2 104,7 103,5 107,8 93,9 103,9 99,4 94,2 

Etelä-Savo             77,8 77,4 77,8 77,9 78,6 76,2 75,3 75,2 73,1 74,1 71,8 70,9 

Pohjois-Savo           84,0 85,6 85,6 85,9 84,6 82,8 83,9 83,1 81,9 80,1 78,4 77,2 

Pohjois-

Karjala        

78,1 78,3 78,2 79,1 78,6 77,1 79,0 78,2 73,2 74,2 72,6 73,0 

Kainuu                 79,1 74,5 78,6 79,5 78,4 78,6 78,0 73,6 69,9 69,9 68,7 68,3 

Keski-Suomi            93,8 92,1 93,6 91,3 89,6 90,1 87,7 89,0 89,0 84,6 86,6 86,1 

Etelä-

Pohjanmaa        

74,3 76,5 77,2 76,6 74,7 73,0 74,3 72,3 72,6 71,8 71,9 72,4 

Pohjanmaa   96,5 94,9 94,2 93,4 96,9 100,5 98,6 101,4 99,6 96,5 92,6 93,2 

Keski-

Pohjanmaa        

78,3 83,0 80,5 80,1 80,0 80,1 77,1 75,9 76,6 79,6 74,9 76,1 

Pohjois-

Pohjanmaa      

86,3 88,6 85,5 85,1 86,2 86,5 87,1 88,7 87,0 90,0 89,7 89,5 

Lappi                  93,9 92,5 88,4 90,3 91,1 92,7 91,4 95,2 84,0 84,5 81,4 79,9 

Ahvenanmaa             138,0 133,8 132,6 136,0 140,0 138,9 131,6 123,6 123,3 121,8 127,5 129,6 

Koko maa (%) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Taulukko 1:stä näkyy, kuinka Lapissa bruttokansantuote asukasta kohden notkahti 

vuonna 1990 ja jatkoi epätasaista nousuaan aina vuoteen 1995 saakka, kunnes vuonna 

1996 se notkahti yli 11 prosenttiyksikköä. Lisäksi tarkastelemalla muita maakuntia vuo-

sien 1995–1996 vaihteessa huomataan, että Lapissa pudotus muihin putoajiin verrattuna 

oli hyvin voimakas. Samalla tavalla neljän maakunnan bruttokansantuotetilastoja ver-

tailleen Moringin mukaan ”Lapissa synkin vuosi oli jo vuonna 1990 ja bruttokansan-

tuotetta seuraamalla ’lamaa’ ei ollutkaan ennen kuin vuosikymmenen lopulla, vuosina 

1996 ja 1997”
298

. 

 Enemmän kuin vallanlisäämishaluun itsehallintopuheet saattoivat siis liit-

tyä kansallisen tuen vähenemiseen tai Lapin yleiseen huonoon taloudelliseen tilantee-

seen. Teetetty kysely ja siitä tehdyt päätelmät kuitenkin verhosivat nämä puolet, sillä 

asia esitettiin maakunnan ihmisten halussa lisätä alueen valtaa. Lapin Kansa halusi näyt-

tää retoriikallaan, että keskushallinto voi viedä materiaalisia etuja Lapilta, mutta Lappi 

voi alueiden Euroopassa viedä siltä valtastatukset nimittämällä Brysseliä pääkaupungik-

si ja maalaamalla visiota itsehallinnollisesta alueesta pohjoisessa. Sekä lehti että esi-

merkiksi Lapin liitto vaativat keskushallinnolta aluepolitiikassa suunnanmuutosta. Leh-

dellä se liittyi meneillä olevaan, sen näkemään aluepolitiikan alasajoon ja Lapin liiton 

maakuntajohtajan puheissa tuleviin neuvotteluihin Lapin pääsystä tavoite 1 -ohjelmaan. 

 

 

Tavoite 6 -alueen pohjois- ja itäosat vastakkain 

 

Vuoden 1999 alussa uutisoitiin siitä, kuinka hallitus kaavaili eriyttävänsä kansalliset yri-

tystuet Pohjois- ja Itä-Suomessa
299

 ja maaliskuussa se myös toteutti sen.
300

 Lapin liiton 

maakuntajohtaja Esko Lotvosen mukaan tukialuepäätöksen vuoksi mahdollisuudet saa-

da koko tavoite 6 -alue tavoite 1:een olisivat heikentyneet neuvotteluissa.
301

 Päätöksen 

tultua julki nousi Lapin Kansan sivuilla alueiden symboliseksi vastinpariksi Kuopio ja 

Utsjoki. Ihmeteltiin, miten yritys Kuopiossa voi saada enemmän yritysrahoitusta kuin 

yritys Utsjoella.
302

 

                                                 
298

 Moring vertailee maakunnista Uuttamaata, Pohjois-Karjalaa, Etelä-Pohjanmaata ja Lappia, joiden 
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 Heti yritystukieriytyksen päätöksen tultua Lotvonen painotti sen epäloogi-

suutta:  

 

”Yritykset Kuopion kaupungissa voivat ensi vuodesta lähtien saada suu-

rempaa tukea kuin yritys Utsjoella. Tätä pohjustaa hallituksen talouspo-

liittisen ministeriövaliokunnan tiistainen päätös kansallisista tukialueis-

ta.”
303

 

 

Seuraavan päivän pääkirjoituksessaan myös Lapin Kansa tarttui vastinpariin:  

 

”Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on sitä mieltä, että val-

takunnalliseksi kasvukeskukseksi Oulun tapaan nimetyssä Kuopiossa si-

jaitseva yritys tarvitsee enemmän kansallista tukea toiminnalleen kuin vas-

taava yritys joka toimii vaikkapa Utsjoella Lapissa.”
304

  

 

Lisäksi pääkirjoituksen kuvatekstissä oli vastinpariksi nostettu Kuopio ja Pelkosennie-

mi.
305

 Seuraavina päivinä Kuopio-Utsjoki-vastinparia käyttivät uutisten kannanotoissa 

Keskustapuolueen kansanedustaja Hannes Manninen,
306

 Esko Lotvonen uudelleen,
307

 ja 

Hannele Pokka kolumnissaan
308

. Vastinparista tuli hallituksen päätöstä seuranneina 

viikkoina Lapin Kansassa yritystukieriytyksen konkreettinen symboli. John Fisken mu-

kaan semiootikko Roland Barthes näkee kohteesta tulevan symbolin, kun se konvention 

ja käyttötavan perusteella saa kyvyn edustaa jotain muuta
309

. Kuopio symboloi varak-

kaampaa ja Utsjoki taloudellisesti heikommin kehittynyttä kuntaa. Barthesin ajatuksia 

kehittäneen Charles Peircen termein
310

 Kuopio ja Utsjoki voisivat olla alueen vaurauden 

ja varattomuuden indeksejä, mutta sen yhteiskunnallisen aseman symboleja. Vastinpari 

piilotti sen tosiseikan, että Lapillakin oli tarkasteluajankohtana hieman suurempi kau-

punki, Rovaniemi. Utsjoki-symboli nostettiin kuvaamaan koko maakunnan asemaa, 

mutta yhtä hyvin olisi voinut kysyä, miksi yrittäjä Rovaniemellä sai yhtä paljon tukea 
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kuin kollega Utsjoella. Tämä maakunnan sisäisiä ristiriitoja aukova kysymys olisi kui-

tenkin syönyt sen tarkoituksen, johon vastinpari oli lehden sivuilla noussut. Oman alu-

een kriittisellä tarkastelulla ei olisi saavutettu keskustelussa mitään poliittista etua. Leh-

den teknisestä näkökulmasta hallituksen päätöstä voitiin kritisoida yksinkertaisilla sym-

boleilla sen sijaan, että joka käänteessä olisi selitetty Pohjois-Suomen tavoite 6 -

alueiden olevan bruttokansantuotteeltaan köyhempiä kuin Itä-Suomessa. Sillä myös py-

rittiin asettamaan hallituksen päätös kyseenalaiseksi ottamalla tarkasteluun kaksi kunta-

talouden ääripäätä. 

 EU:n huippukokouksen hyväksyttyä kuutostavoitteen siirron tavoite 1:een 

maaliskuun lopulla 1999
311

 Lapin liittokin joutui tilanteen eteen, jota se oli edellä maini-

tulla symbolilla kuun alussa rummuttanut. Tavoite 1:een eli aluekehittämisen piiriin tuli 

nyt Kuopion lisäksi muita hyvin menestyviä seutukuntia Pohjois-Suomesta, kuten Oulu 

ja Jyväskylä. Esko Lotvosen mukaan tilanteessa siirrettiin rahaa heikosti menestyviltä 

hyvin menestyville alueille.
312

 Tilanteessa olisi voinut kysyä saman edellä käsitellyn ky-

symyksen vastinparina vaikkapa Oulu ja Utsjoki. Tähän ei ollut kuitenkaan mitään syy-

tä, koska Oulu ja Jyväskylä kuuluivat tavoite 1:n pohjoisosiin yhdessä Lapin seutukun-

tien kanssa. Purnaamista ei löytynyt myöskään EU-rahojen kohdalla asioiden ratkettua 

Lapille edullisesti tavoiteohjelmapäätöksissä.  

 Huippukokouksen tulos otsikoitiin Lapin Kansassa voitoksi maakunnalle 

ja Lotvonen kertoi Lapin liiton lähtökohdan olleen sen, että maakunnat olivat tavoite 1 -

rahojen jaossa samalla viivalla.
313

 Liittohan olisi voinut ottaa tavoite 6 -alueen Pohjois-

Suomen alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta olevat bkt-luvut vuosilta 1994–96 ja vaatia 

tuki-intensiteetin eriyttämistä Itä-Suomessa, jossa vastaava prosenttimäärä oli vertailu-

vuosina suurempi. Nämä Tilastokeskuksen tilastot Lapin liitto oli toimittanut ulkominis-

teriöön lähetettäväksi edelleen vuoden 1999 puheenjohtajamaa Saksalle osoituksena sii-

tä, että Pohjois-Suomen tavoite 6 -alueet pääsisivät bkt-kriteereillä tavoite 1 -

alueeseen.
314

 Sen sijaan Itä-Suomen maakuntaliittojen neuvottelukunta vaati maakunnil-

leen korkeampaa tavoite 1 -rahojen tuki-intensiteettiä kuin Pohjois-Suomeen.
315

 Lapin 

Kansassa esillä ollutta, tavoite 6 -aluetta itä- ja pohjoisosiin jakanutta retoriikkaa vasten 

neuvottelukunnan vaatimuksiin kantaa ottaneen kansanedustaja Jari Vilénin mielipiteet 
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olivat miltei huvittavia: ”Toiminta EU-aikana vaatii yhteistyökykyä ja avarakatseisuutta 

– ei eristäytymistä ja kuppikuntaisuutta.”
316

      

 

 

2.3. Kohti tavoite 1 -ohjelmaa 

 

Taistelu kohti tavoite 1 -ohjelmaa alkoi Lapissa Euroopan komission Agenda 2000 -

päätöksen lukkoon lyönnistä 16.7.1997. Lapin Kansassa uutisoitiin siitä, kuinka odote-

tusti alun perinkin väliaikaiseksi suunniteltu tavoite 6 -alue lopetetaan, mutta tässä vai-

heessa ei ollut selvää, mitä tulisi tavoitealueen tilalle.
317

 Kuten edellisessä pääluvussa 

mainittiin, tilanne säilyi suhteellisen optimistisena siitäkin huolimatta, että EU:n kes-

kiarvoa korkeampi bruttokansantuote Lapissa säilyi taustapelottimena. Lisää aihetta op-

timismiin toi komission Agenda 2000:n muutosesitys, josta uutisoitiin Lapin Kansassa 

19.3.1998:  

 

”Uudistetussa esityksessä Suomi ja Ruotsi saavat pitää pohjoiseen suun-

natun hyvin harvaanasuttujen alueiden tukensa. Itse tukiohjelma, vanha 

ohjelma numero kuusi, katoaa, mutta komissio ehdottaa, että kyseiset alu-

eet saisivat tulevaisuudessakin tukea ykkösohjelmasta”
318

.  

 

Lapin maakuntajohtaja Esko Lotvonenkin oli tyytyväinen muotoilusta, jolla esityksessä 

oli ehdotettu tavoite 6 -alueet siirrettäväksi tavoite 1:een, mutta oli kuitenkin tulevaa 

ennakoiva: ”Kaksi etappia on jo ylitetty mutta varsinaiset neuvottelut Agenda 2000:n si-

sällöstä alkavat vasta nyt”
319

. Neuvotteluvaraa vielä säilyikin, sillä uutisen mukaan 

Agenda 2000:n muutosesityksestä jäi pois Lapin erityispiirteitä kuvaava harva asutus ja 

sitä Lotvonen toivoi sisällytettäväksi mukaan tulevia neuvotteluja ajatellen.
320

    

 Edellä mainittua uutista seuranneina päivinä tulokseen otti kantaa kaksi 

europarlamentaarikkoa, Keskustapuolueen Paavo Väyrynen kolumnissa ja Vasemmisto-

liiton Outi Ojala uutisessa, jossa käsiteltiin hänen vierailuaan Kemiin. Vaikka kolumni 

ja uutinen eroavat juttutyyppeinä toisistaan, on mielenkiintoista verrata näiden kahden 
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parlamentaarikon näkemyksiä Agenda 2000:n muutosesityksestä. Paavo Väyrysen mu-

kaan neuvottelujen tulos oli uutisoitu Suomen hävinneen maatalouspolitiikassa, mutta 

voittaneen aluepolitiikassa. Hänen näkemyksensä kuitenkin poikkesi siitä, minkälaiseksi 

hän näki uutisoinnin:  

 

”Aluepolitiikan osalta arviot ovat ennenaikaisia, ja ne saattavat osua har-

haan. Nykyisen 6-tavoitteen sisällyttäminen uuteen 1-tavoitteeseen (”1 b”) 

oli odotettu ratkaisu, mutta tuen tasosta ei ole mitään tietoa.”
321

  

 

Outi Ojalan mielestä taas arviot aluepolitiikasta olivat osuneet oikeaan, sillä mukaansa 

komission esitys vuosien 2000–2006 aluekehitysrahoista oli selvä erävoitto Pohjois- ja 

Itä-Suomelle. Myös siinä missä Väyrynen suhtautui varauksella tulevaisuuteen tukita-

son avoimuuden vuoksi, Ojala oli jo varmempi tulevasta: ”Vanhat 6-tukialueet saadaan 

sisään uuteen ykköstukeen. Nyt on mahdollisuudet rakentaa pitkäjänteisemmin aluepoli-

tiikkaa, joka parantaa työllisyyttä ja pohjoisten alueiden kehitysmahdollisuuksia”.
322

 

Ojala näki myös komission tunnustaneen ratkaisussa, että pohjoiset elinolot ja harva 

asutus olivat peruste päästä EU:n aluetukien piiriin. Hän kuitenkin toivoi maakuntajoh-

taja Lotvosen tapaan erityisolojen kirjaamista myöhemmin mukaan.
323

 Väyrysen mie-

lestä Komission suunnitelmissa ei ollut otettu huomioon Suomen erityisiä olosuhteita ja 

hän piti niitä vaikeina sisällyttää myöhemmin neuvotteluihin.
324

   

 Suomen EU-jäsenyysneuvottelujen aikaan eduskuntapoliitikoista unionin 

näkyvimpiin arvostelijoihin kuulunut
325

 ja siihen kolumnin ilmestymisajankohtanakin 

ilmeisen varauksella suhtautunut Väyrynen oli tulkinnut uutisointia niin, että neuvotte-

lutulokset oli katsottu siinä aluepolitiikan osalta voitoksi, vaikka siitä uutisoidessa esi-

merkiksi Lapin Kansa oli kirjoittanut pelkästään suomalaisten tarkkailijoiden Brysselis-

sä arvioineen niin.
326

 Lähempänä Lapin Kansan uutisointia neuvotteluista on edellä 

mainittu maakuntajohtaja Lotvosen toteamus, jonka mukaan todelliset neuvottelut 

Agenda 2000:n sisällöstä alkoivat vasta nyt. Lehden uutisointia muutosesityksestä voisi 

kuvailla ennemmin hiljaisen toiveikkaaksi kuin erävoittoa liputtavaksi. Toisaalta Väy-

rynen sanoi Lotvosen tapaan sen, että päätös tuki-intensiteetistä tulee olemaan ratkaise-
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vassa roolissa, kun taas Ojala kiirehti jo puheissaan niin pitkälle, että alueen pitkän täh-

täimen kehittäminen voitiin aloittaa. Ojalan toteamukseen voi liittyä tilanne, jossa hän 

on asian sanonut: Ehkäpä hänen tarkoituksenaan oli ollut innostaa kuulijoitaan. Ojalan 

Kemin vierailun uutista seuranneena päivänä maakuntajohtaja Lotvosen kolumnissa oli 

sentään tyydytty konditionaalisiin tulevaisuusnäkymiin: ”Agenda 2000 -esitys mahdol-

listaisi Lapin rakennepoliittisen ohjelmatyön jatkumisen voimallisesti vuosina 2000–

2006 osana EU:n tavoite 1:stä.”
327

  

 Joka tapauksessa Väyrysen puheenvuoro oli Lapin Kansan vuoden 1998 

rakennerahastoja käsittelevistä kolumneista ainoa, jossa ei ollut maakunnan virallisen 

tahon ääntä. EU:n rakennerahastoja tai niitä sivuavia kolumneja oli yhteensä vuoden ai-

kana viisi
328

 ja niistä kolmessa kirjoittajana oli maakuntajohtaja Lotvonen ja yhdessä 

Lapin Kansan päätoimittaja Heikki Tuomi-Nikula. Suomen kokema tappio Agenda 

2000:n maatalouspolitiikan linjauksissa saattoi olla osasyynä siihen, että keskustapuo-

luetaustainen Väyrynen otettiin juuri tuolloin kolumnistiksi. Jos muutosesityksessä olisi 

tehty päätökset vain aluepolitiikasta, olisi kolumnistina voinut olla jälleen Lotvonen. 

Vaikka Väyrynen oli samoilla linjoilla Agenda 2000 -muutosesityksen keskeneräisyy-

destä Lotvosen kanssa, oli hän paljon kriittisempi itse komissiota kohtaan. Jos Lapin 

Kansassa komissiokin oli yleensä nähty keskushallintoa parempana vaihtoehtona, näki 

Väyrynen Suomen ajautuneen sen kanssa hallitsemattomaan riippuvuussuhteeseen: 

”Nyt näemme käytännössä, mihin jouduimme, kun liityimme Euroopan unioniin ja sen 

yhteiseen maatalous- ja aluepolitiikkaan: olemme komission armoilla.”
329

 

 Lehdessä suuren roolin sai siis maakunnan liitto ja sen rooli korostui 

Agenda 2000:n muutosesityksen jälkeen tavoite 1 -ohjelmaan pääsyyn liittyvässä uu-

tisoinnissa. Elokuun kolumnissaan maakuntajohtaja Lotvonen katsoi, että EU:n komis-

sio oli ”Lapin liiton esitysten mukaisesti asettamassa Lappia korkeimpaan tukialueeseen 

vuosiksi 2000–2006”
330

. Toteamuksessa keskushallinnon neuvottelijoiden rooli lopputu-

loksessa jätettiin hyvin olemattomaksi. Ehkäpä siinä korostui Lapin liiton pettymys kan-

salliseen aluepolitiikkaan, jota kolumnissa myös kritisoitiin. Lotvosen mielestä muutos-

esityksessä ratkaisevan roolin lisäksi Lapin Kansa uutisoi marraskuussa Lapin liiton 

pääsevän Pohjois-Suomen neuvottelukunnan tavoite 1 -ohjelman laadinnassa vetovas-

tuuseen vuonna 1999. Esko Lotvosen mukaan päätös vuosittain vaihtuvasta vetovas-
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tuusta tarkoitti sitä, ettei Pohjois-Suomen kehittämisessä tehdä päätöksiä Lappia kuule-

matta.
331

 Muutosesitys oli Lotvosen mukaan Lapin liiton edunvalvonnan tulosta ja myös 

Pohjois-Suomen neuvottelukuntaan päässeen liiton puheista heijastui itsevarmuutta.       

 Komission armoille Lappi ei näyttänyt joutuvan, sillä tilanne mutkistui 

muutosesityksen saavuttua EU:n parlamenttiin lokakuussa 1998. Lapin Kansan mukaan 

parlamentti antoi lausunnon, jossa ykköstuen perusteena pysyi 75 prosenttia bruttokan-

santuotteesta. Lisäksi se oli pyytänyt tekemään listan alueista, jotka rajoitetusti poik-

keavat 75 prosentin kriteeristä. ”Tavoitetta 6 ei erikseen mainita”
332

, komission aluetu-

kilinjauksen puolesta Lapin liiton hallituksen ja johtoryhmän mukana Brysseliin lob-

baamaan lähtenyt maakuntajohtaja Esko Lotvonen harmitteli.
333

 Uhkaa täydensi Lapin 

maakuntasihteeri Jari Vilénin maalaillut aiemmin elokuussa: ”Jos aluejaon kriteerinä 

säilyy edelleen puhdas bruttokansantuote, Suomeen ei tule penniäkään rakennerahaa sen 

jälkeen, kun EU laajenee köyhemmillä jäsenmailla”
334

. Hän toi myös esiin sen, että pää-

tökset tulevista tukialueista olisi hyvä saada päätökseen ennen Suomen puheenjohta-

juuskautta
335

, jolloin oman maan asioita olisi hankalempi EU:ssa ajaa.
336

 Komission 

maaliskuisen aluetukilinjauksen hiljaista optimismia säestivät nyt tummemmaksi parla-

mentin lausunto, epävarmuustekijät vuoden 2006 jälkeen ja jonkinlaisen diplomaattisen 

jääviyden mahdollisuus Suomen puheenjohtajakaudella. Rohkaisun yritystä oli tarjolla 

marraskuussa uutisessa, jossa käsiteltiin Sdp:n EU-parlamentaarikko Riitta Myllerin 

Lapin vierailua. Parlamentaarikon mukaan Lapille epäedullisessa skenaariossa jotain 

rahoitusta, käytännössä siirtymäkauden tukea, olisi luvassa tulevalla ohjelmakaudella. 

Toimittaja kuitenkin korosti skenaarion epäedullisuutta uutisen lopussa: ”Kysymys siitä, 

pääseekö Lappi mukaan 1-tukialueeseen, on maakunnalle noin miljardin markan kysy-

mys vuosina 2000–2006.”
337

 Myllerin visio oli varustettu vaihtoehdolla, mutta toimitta-

ja esitti Lapin olevan suorasukaisemmin sidoksissa pääsyssä tavoite 1:een.     

 Suurempaa aihetta toivoon antoi joulukuun puolivälin uutinen, jonka mu-

kaan Pohjois-Suomen maakuntien liitoissa oli laskettu, että alueen tavoite 6:een kuulu-

vat osat täyttäisivät EU:n asettaman 75 prosentin bruttokansantuotekriteerin. Lapin ja 
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Pohjois-Pohjanmaan liittojen laskuissa oli Tilastokeskuksen tuoreimpien lukujen (1994–

96) perusteella jopa selvinnyt, että Pohjois-Suomen tavoitealueet olisivat olleet köy-

hempiä kuin Itä-Suomessa. ”Maakuntajohtaja Esko Lotvonen tulkitsee näiden lukujen 

merkitsevän sitä, että lappi ei tarvitse mitään erikoisjärjestelyjä vaan se voidaan normaa-

lien pelisääntöjen mukaan siirtää seuraavalla EU:n ohjelmakaudella tavoite 6 -alueesta 

tavoite 1 -alueeksi.”
338

 Vähän yli vuosi sitten Lotvonen oli vielä kritisoinut bruttokan-

santuotetta kriteerinä
339

, mutta nyt siitä saatiinkin poliittinen ase edunvalvontaan tule-

vasta tavoitealueesta. Uudet bruttokansantuotelukemat nivoutuivat myös kiivaaseen 

keskusteluun kansallisten yritystukien eriyttämisestä Pohjois- ja Itä-Suomessa. 

 Mutkia tuli siis matkaan. Tammikuun loppupuolella 1999 Lapin Kansassa 

uutisoitiin hallituksen kaavailuista eriyttää kansallisten yritystukien tasot Pohjois- ja Itä-

Suomessa.
340

 Viikon päästä Lapin liitto ilmoitti vastustavansa jyrkästi hallituksen kaa-

vailuja, sillä sen mielestä se olisi lähettänyt komissiolle tavoite 1 -rakennerahastoaluetta 

ajatellen väärän signaalin: ”Olisi vaikeaa perustella nykyisen tavoite 6 -alueen erityisjär-

jestelyjen tärkeyttä EU:n komissiolle, jos hyväksymme asiassa vastakkaisen kannan 

kansallisesti”
341

, Esko Lotvonen sanoi. Uutisen lopussa käytiin läpi jälleen pahin mah-

dollinen tilanne: ”Työttömyyden ja muuttoliikkeen lisäksi Lappi ei tällaista iskua kes-

täisi”
342

, toimittaja summasi miljardin markan menetystä skenaariossa, jossa Lappi jou-

tuisi heikomman tuen tavoite 2 -alueeseen. Uutisoinnin perusteella näytti myös, että La-

pin liiton rivit rakoilevat. Jutun lopussa ilmeisesti maakuntajohtaja Lotvonen oli linjan-

nut: ”Lapin liiton mielestä Suomen tulee neuvotteluissa pitää kynnyskysymyksenä ko-

mission esityksen toteuttamista”.
343

 Liiton erityisasiantuntija Jaakko Ylitalo taas katsoi 

saman päivän lehdessä Suomen tehneen virheen lähtiessään komissioon linjaukseen, 

jossa tavoite 6 sulautettaisiin tavoite 1 -ohjelmaan pelkkään harvaan asutukseen nojau-

tuen. Hän katsoi tämän olevan ainoastaan väliaikainen ratkaisu: Vuonna 2006 Suomi 

putoaisi pois unionin aluepolitiikasta uusien, alhaisen bruttokansantuotteen maiden liit-

tyessä unioniin. Ylitalo leimasi Suomen aluepolitiikasta vastaavan sisäministeriön viral-

lisen optimismin olevan katteetonta
344

 ja hyssyttelyä.
345

 Muutaman päivän kuluttua hän 
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kuitenkin tarkensi hieman näkemyksiään ja sanoi, että harva asutus pitäisi saada kirjat-

tua komission esitykseen. Ylitalon mielestä ei riittänyt, että se oli ollut tähän asti ainoas-

taan esillä neuvottelupuheissa.
346

    

 Ulkoministeriö toimitti tammikuun lopulla edellä mainitut Tilastokeskuk-

sen bruttokansantuoteluvut puheenjohtajamaa Saksalle ja Lapin Kansa otsikoi Pohjois-

Suomen mahdollisuuksien näin vahvistuvan ykköstukeen. Esko Lotvosen mukaan har-

haa keskusteluun ja Pohjois-Suomen bruttokansantuotetta nostamaan oli tuonut Komis-

sion tapa arvioida bruttokansantuotetta suuralueilla, jotka kattavat kokonaan Lapin ja 

Pohjois-Pohjanmaan – sisältäen myös alueita, jotka eivät tavoite 6 -alueeseen kuulu, ku-

ten Oulun ja Raahen seudun.
347

  Lotvonen myös kehui ulkoministeriön toimintaa riva-

kaksi ja sanoi olleen hyvä, että ulkoministeriö piti tiukasti kiinni Suomen tavoitteista.
348

 

Tässäkin asiassa Lapin liiton erityisasiantuntija Ylitalo oli eri mieltä:  

 

”On vaara, että kun Suomi kiirehtii lopullista ratkaisua Saksan puheen-

johtajuuden aikana, annetaan neuvotteluissa myöten. Silloin Itä-Suomi 

pääsisi ykkösalueeseen, mutta nykyinen kuutosalue ei siihen pääsisi, vaan 

joutuisi selvästi huonomman tuen piiriin. Samalla harva asutus poistuisi 

EU:n rakennepolitiikan kriteereistä tyystin”
349

,  

 

hän katsoi helmikuun alun lehdessä. Ylitalon puheista paistoi läpi jonkinasteinen tur-

hautuminenkin, sillä hän siteerasi samassa uutisessa myös Euroopan parlamentissa liik-

kuneita huhuja: ”EU:n puheenjohtajamaa Saksa on valmistautunut unionin rakennepoli-

tiikan uudistuksessa kompromissiin, joka olisi merkittävästi huonompi kuin komission 

esitys. Tällainen tieto liikkuu nyt Euroopan parlamentin piirissä.”
350

 Ylitalo käytti myös 

outoa vertausta pohtiessaan Berliinissä järjestettävän, tavoiteohjelmista päättävän yli-

määräisen huippukokouksen mahdollista ilmapiiriä: ”Lopullinen ratkaisu tehdään Ber-

liinissä 24.–25. maaliskuuta; tämä kokous on Ylitalon mukaan todellinen pitkien puuk-

kojen yö, siinä pitää panna paikoilleen kaikki Agenda 2000 -uudistuksen keskeiset ky-

symykset.”
 351

 Ilmeisesti hänen tarkoituksenaan oli kuvata kiistelyä päätöksenteossa tai 

sen voimallisuutta, ymmärtämättä historiallisen pitkien puukkojen yön sisältöä. Saattoi 
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myös tietenkin olla, että Ylitalo tahtoi rinnastaa komission toiminnan Saksassa vuonna 

1934 tapahtuneeseen, veriseen poliittiseen puhdistukseen.  

 Seuraavana päivänä uutisoitiin maakuntajohtaja Lotvosen olleen Brysse-

lissä neuvotteluissa Ylitalon lausuntojen aikaan
352

. Lapin Kansa saattoi nähdä poissa-

olossa tilaisuuden repiä kärkkäitä mielipiteitä liiton kakkosmieheltä, joka aikaisemmin 

oli Lotvosen linjausta vastaan todennut Suomen tehneen virheen lähtiessään tukemaan 

komission tavoitealue-esitystä. Lotvonen silitteli hallitusta myötäkarvaan kehumalla ul-

koministeriön ripeää toimintaa Saksaan toimitetuissa bkt-tilastoissa, mutta Ylitalo lyttä-

si hallituksen toiminnan täysin. Ylitalon mukaan ottaminen keskusteluun saattoi olla 

myös Lapin Kansan osoitus siitä, että se ei halunnut tiedotusvälineenä näyttäytyä alistu-

vaksi Ylitalon mainitsemalle, keskushallinnon viralliselle hyssyttelylle. Lapin liiton si-

säisen vastavoiman mukaanotto ei ainakaan anna viitteitä siitä, että lehti olisi avosylin 

tukenut Lotvosen keskushallinnon toimijoita kiittävää politiikkaa.  

 Maakuntajohtaja Lotvonen myös vastasi Ylitalon puheisiin palattuaan 

Brysselistä. Hän katsoi EU:n tulevasta rakennepolitiikasta virinneen keskustelun pel-

käksi uhkakuvien maalailuksi.: ”Parlamentin käytävähuhut eivät välttämättä ole sellai-

sia, että niihin voi vakavia kannanottoja perustaa”.
353

 Samoin hän näki harvan asutuksen 

olleen edelleen kriteerinä mukana, vaikkei sitä erikseen paperilla mainittu ja keskuste-

lun tuen intensiteetistä vasta ajalle, kun poliittinen keskustelu asiasta on käyty.
354

 Käy-

tännössä hän siis nollasi täysin Ylitalon mielipiteet. Muutamaa päivää myöhemmin Lot-

vonen lähestyi kuitenkin asiaa jo hieman liennyttäen kolumnissaan, joka käsitteli äsket-

täisiä tapahtumia. Siinä hän nosti muun muassa tuki-intensiteetin tärkeäksi asiaksi, 

vaikka oli juuri nähnyt sen kuulumattomaksi neuvotteluajan kontekstiin. Ehkäpä Lotvo-

nen halusi hieman eheyttää organisaatiostaan lähipäivinä välitettyä kuvaa linjauksissa 

eri suuntiin lähteneistä johtohenkilöistä.  

Lopulta hallitus päätti yritystukien aluejaosta, jossa Itä-Suomi laitettiin 

kansalliseen ykköstukeen ja Lappi pykälää alemmas. Esko Lotvonen sanoi asiasta teh-

dystä uutisessa: ”Minun on vaikea ymmärtää, millä todellisilla perusteilla Itä-Suomen 

tukitaso nostetaan Pohjois-Suomea korkeammaksi.”
355

 Uutisen mukaan hallitus peruste-

li päätöstään sillä, että Itä-Suomen bkt on vähemmän kuin 75 prosenttia EU:n keski-

tasosta ja Pohjois-Suomi oli hallituksen perustelun mukaan vauraampaa. Lotvonen sa-
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noi hallituksen käyttäneen EU:n virallista NUTS 2 -suuraluejakoa, jota hän luonnehti 

keinotekoiseksi: ”Tosiasiassa Lappi ja muut Tavoite 6:ssa olevat seutukunnat ovat bkt-

luvulla mitattuna köyhempiä kuin Itä-Suomi.”
356

 Lapin Kansa oli myös esittänyt Lotvo-

selle kysymyksen: ” Sisäministeri Jouni Backman on kotoisin Savonlinnasta. Hän on 

siis vetänyt kotiinpäin?”
357

, johon Lotvonen vastasi: ”No joo. Voi todeta, ettei hän aina-

kaan hyljeksi kotimaakuntaansa”.
 358

  Ainakin tilastoilla saatettiin nähdä tilaisuus pää-

töksen läpiviemiseen. Ulkoministeriö oli toimittanut aiemmin tilastokeskuksen tilastot 

unioniin, joissa tavoite 6 -alueeseen kuulumattomat seutukunnat oli jätetty huomioimat-

ta. Nyt hallitus käytti kuitenkin EU:n NUTS 2 -suuraluejakoa, jossa esimerkiksi Oulun 

seutu nosti Pohjois-Suomen bruttokansantuotetta. Suoran kysymyksen kautta ei jäänyt 

epäselvyyttä siitä, mikä oli Lapin Kansan linja asiassa: Tilastokikkailujen sijaan se näki 

yritystukijaosta vastaavan ministeriön johdon tehneen lehmänkaupat kotimaakuntaansa. 

 Jos tavoitteessa päästä ykköstuen piiriin Lapin liiton maakuntajohtaja 

Lotvonen oli ollut tyytyväinen ripeään toimintaan keskushallinnossa ja myös puolusta-

nut hallituksen komissiota tukevaa linjaa, sai kansallinen aluetukipäätös hakemaan oi-

keutta suoraan komissiosta. 5.3. Lapin liiton kerrottiin lähettävän komissioon tiedon, 

ettei maakunta hyväksy hallituksen kansallisen yritystuen jakoa. Lapin Kansa kirjoitti –

maakuntajohtaja Lotvosta siteeraten – Lapin liiton edunvalvonnan olleen se asia, jolla 

päästiin tavoite 1 -neuvotteluissa hyviin asemiin:  

 

”Kun komissio teki kesällä 1997 ensimmäisen esityksensä Agenda 

2000:sta ja tavoite 6:n tilanne näytti vaikealta, maakuntajohtaja Esko 

Lotvonen toimitti tietoa Lapin tavoitteista suoraan usealle komissaarille. 

Unionin alue- ja rakennepolitiikasta vastaava komissaari kutsuttiin vie-

raaksi Lappiin vuosi sitten. Tämän jälkeen komissio päätyi esittämään 

kuutostavoitetta ykköstavoitteeseen.”
359

  

 

Vielä kuukautta aikaisemmin Lotvonen oli painottanut kolumnissaan, ettei neuvottelu 

uusista tavoitealueista ole maakuntatason asia, vaan pallo oli heitetty Lapista infor-

moidulle keskushallinnolle. Lapin liiton edunvalvonnan roolin tärkeyttä korostaessaan 
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Lotvonen sen maakuntatason asiaksi kuitenkin nosti.
360

 Toteamuksessa oli myös nähtä-

villä hieman protestimielialaa keskushallintoa kohtaan ja ehkäpä siksi komission esityk-

seen johtaneet syyt esitettiin näin kärkkään yksinkertaisesti. 

Lapin Kansa asettui tukemaan Lapin liiton keskushallinnon ohittavaa toi-

mintaa. 11.3.1999 julkaistu pääkirjoitus oli otsikoitu ”Brysseliin – ohi Helsingin”
361

 ja 

siinä liiton toiminta nähtiin täysin oikeaksi: ”Suomessa ei näköjään nähdä, millaisissa 

oloissa maan eri osissa eletään, niinpä Lapin liitto tekee aivan oikein lähtiessään perää-

mään oikeuksiaan Brysseliin.”
362

 Pääkirjoituksessa oli myös sama, maakunnan roolia 

EU-päätöksenteossa korostava vire kuin Lotvosen ajatuksissa: 

 

”Kun Helsinki ei huomaa, on turvauduttava kauemmaksi ja korkeammalle. 

EU:n perusperiaatteisiin kuuluu maakuntien aseman kohottaminen kan-

sallisvaltioiden aseman kustannuksella. Tuon periaatteen mukaan suuret, 

koko EU:ta koskevat asiat päätettäisiin Brysselissä ja maakuntia koskevat 

ratkaisut tehtäisiin ainoalla oikealla maaperällä eli maakunnissa. Halli-

tuksen niittaukset osoittavat, että Lapin olisi syytä jatkossa liputtaa ponte-

vamminkin näiden periaatteiden puolesta.”
363

 

 

Pääkirjoitus näki siis ainoaksi oikeaksi päätöksentekopaikaksi maakunnan ja päätöksen-

teon rakenteeksi sen, että unioni luovuttaisi päätöksentekoaan alueille. Perusperiaatteilla 

kirjoituksessa viitattiin ilmeisesti subsidiariteetti- eli läheisyysperiaatteisiin
364

. Lapin 

Kansan pääkirjoitus korosti Lapin asemaa ja sen suhdetta unioniin tulkitsemalla lähei-

syysperiaatetta niin, ettei valta delegoituisi maakuntiin keskushallinnolta vaan suoraan 

unionilta. Eikä pelkästään delegoituisi vaan siihen olisi myös kannustettu, kuten Lapin 

Kansan päätoimittaja Heikki Tuomi-Nikula oli kahta vuotta aiemmin kolumnissaan to-

dennut:  
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”Kun meillä esimerkiksi hallintoministeri ajaa lääninuudistusta kuin 

käärmettä pyssyyn maakuntien ihmisten vastalauseista piittaamatta, niin 

Brysselissä taas kannustetaan maakuntia toimimaan itsenäisesti ohi kes-

kusvirastojen.”
365

 

 

Lapin liiton erityisasiantuntija Jaakko Ylitalon ja maakuntajohtaja Lotvo-

sen kritiikkiin vastasi Sisäministeriön aluekehitysjohtaja Veijo Kavonius muutamaa 

päivää 11.3.1999 julkaistua pääkirjoitusta myöhemmin. Otsikolla ”Aluekehitysjohtaja 

hermostui Lapin liiton arvostelusta”
366

 varustetun uutisen alussa todettiin Kavoniuksen 

olleen voimakkaasta aluepoliittisesta arvostelusta käärmeissään. ”Poliittisia kannanotto-

ja en kommentoi. Mutta rajunkin tekstin yhteydessä on hyvä todeta tosiasiat”
367

, Kavo-

nius aloitti. Hänen mukaansa väitteet siitä, ettei hallitus olisi ollut tosissaan lappilaisten 

tavoitteen takana päästä tavoite 1:een, ei pitänyt mitenkään paikkaansa. ”Jos hallitus ei 

olisi sitoutunut, asia tuskin olisi enää neuvotteluissa pöydällä”
368

, Kavonius summasi 

viitaten alkuperäiseen Agenda 2000 -esitykseen, johon hänen mukaansa vaikuttivat 

Suomen ja Ruotsin hallitukset. Toimittaja tulkitsi Kavoniuksen piikittelevän Lapin liit-

toa siitä, että se kuvitteli maakunnan suoralla vaikutuksella komissioon olleen jotain 

vaikutusta asiassa:
369

 Olihan maakuntajohtaja Lotvonen 5.3. muotoillut asian niin, että 

suorat yhteydet komissaareihin ja komissaarin vierailu olivat vaikuttaneet ensimmäisen 

Agenda 2000 -esityksen muotoutumiseen.
370

  Kavonius ei tuonut kuitenkaan esille uuti-

sessa sitä, vaikeuttaisiko kansallinen aluetukipäätös Suomen neuvotteluasemia tavoit-

teessa sulauttaa tavoite 6 -alueet tavoite 1:een. Ehkäpä tämä liittyy siihen, ettei Kavoni-

us uutisen mukaan kommentoinut ilmeisesti virkansa puolesta poliittisia mielipiteitä.     

Kavoniuksen vastaveto jäi kuitenkin huomiotta maaliskuun lopulla järjes-

tetyn EU-huippukokouksen hyväksyttyä kuutostavoitteen siirron ykköseen.
371

 Lopputu-

losta analysoineessa Lapin Kansan pääkirjoituksessa todettiin:  

 

”Lappikaan ei jäänyt Berliinin huippukokouksessa palkinnotta. Kokouk-

sen päätös siirtää nykyinen tavoite 6 -ohjelma-alue uuteen tavoite 1 -
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alueeseen on maakunnan kannalta hyvä ratkaisu, johon Lapin liitto on 

viimeksi kuluneiden kahden vuoden ajan tarmokkaasti ja määrätietoisesti 

pyrkinyt.”
372

  

 

Kavoniuksen mielestä ehdotuksessa sisällyttää tavoite 6 uuteen ykköstavoitteeseen rat-

kaisevassa roolissa olivat olleet EU-ministerivaliokunta ja eduskunta
373

, Lapin Kansa 

taas välitti kuvaa oman maakunnan toimijasta asiaa eteenpäin vieneenä voimana. Aivan 

kuten Lotvonen oli aiemmin eheyttänyt omasta organisaatiosta välittynyttä kuvaa, hän 

näytti liennyttävän ilmapiiriä myös Kavoniukselta tulleen vastakritiikin kohdalla 5.5. 

julkaistussa kolumnissaan: ”Olennaisinta oli komission ja Suomen pysyvä tuki Lapin 

tavoitteelle sekä Saksan lopulta myönteinen kanta asiaan puheenjohtajamaana.”
374

 Enää 

ei ollut puhetta siitä, että hallitus olisi kansallisella yritystukijaolla vaarantanut Suomen 

asemia neuvotteluissa ja kuva liitostakaan ei enää ollut suoraan Brysseliin menevä, kun 

kiitokset välitettiin Kavoniuksen edustamalle sisäministeriölle:  

 

”Sisäministeriölle tulee antaa kiitokset siitä, että Lapin liitto ainoana 

aluetason edustajana sai esitellä tavoite 6 -alueen ja erityisesti Lapin nä-

kemykset Suomen kahdenkeskeisissä neuvotteluissa Saksan ja Ranskan 

kanssa.”
375

 

 

Lotvonen sanoi myös, että huolimatta vaikeasta muuttoliiketilanteesta lähtökohdat ja 

mahdollisuudet myönteiselle kehitykselle olivat Lapissa paremmat kuin monella muulla 

Suomen alueella.
376

 Näitä alueita olisivat voineet olla esimerkiksi Itä-Suomi tai Kainuu 

EU:n laskentatavan mukaan luettuna. Niissä oli Lapin liiton Tilastokeskukselta tilaami-

en tilastojen mukaan Lappia korkeampi bruttokansantuote, kansalliset yritystuet eriytet-

tiin Itä-Suomen hyväksi ja lisäksi alueet pääsivät tavoite 1 -alueeseen Lapin tapaan. 

Kahdesta ensimmäisestä asiasta nostettiin meteliä tavoitealueneuvottelujen aikana, mut-

ta nyt Lapin liiton maakuntajohtaja katsoi Lapin lähtökohdat paremmiksi. Tämän to-

teamuksen varjolla voikin kysyä, oltiinko Lapin liitossa niin huolestuneita tavoiteneu-

vottelujen aikana tapahtuneista keskushallinnon toimista kuin Lapin Kansaa lukemalla 
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saattoi lukija ymmärtää, vai olivatko edellä mainitut asiat vain poliittisia välineitä tavoi-

teltaessa pääsyä ykköstavoitteeseen.   

Lappi oli 1990-luvun lopulla eri tilanteessa kuin unionikauden alussa. Sil-

loin tavoitealueiden ehdoista olivat neuvotelleet maiden hallitukset, mutta nyt maakun-

tien liitot valmistelivat Pohjois-Suomen oman tavoite 1 -alueen EU-ohjelman
377

 ja ne 

pääsivät esittämään näkökulmiaan hallituksen ja komission välisissä neuvotteluissa, ku-

ten Lotvonen edellä mainitsi. Lapin Kansasta uutisoinnista välittyi, että Lapin liitolla 

riitti tähän poliittista tahtoa ja että kaikki keinot otettiin käyttöön. Maakuntajohtaja Lot-

vonenkin näki tavoite 1 -päätöksen jälkeen kolumnissaan, että Lapin edunvalvontatyö 

oli ollut voimakasta ja välillä myös aggressiivista
378

 Myös Lapin Kansan toimitukselli-

sesta sisällöstä heijastui se, ettei maakunnan tulevaisuuden kannalta muuta kuin tavoite 

1 -ohjelmaa nähtäisi realistisena vaihtoehtona – toisin kuin vuonna 1997, jolloin vaihto-

ehtoista siirtymäkausirahoitusta ei pystytty vielä vertaamaan uuden tavoiteohjelman 

suunniteltuihin rahamääriin. 

Vaihtoehtoisesta siirtymäkauden rahoituksesta oli puhetta, mutta se ei ol-

lut mitään tilanteen epäedullisen puolen, tavoite 1:n menettämisen rinnalla. Hiljainen 

optimismikin muuttui hienoiseen epätoivoon tilanteessa, jossa kansallisten yritystukien 

eriyttämisen nähtiin asettavan tavoitealueneuvottelut vaakalaudalle ja Lapin liiton eri-

tyisasiantuntijan mielipiteet komission linjauksista poikkesivat täysin maakuntajohtajan 

näkemyksistä. Huomattavaa on se, että Lapin Kansan näkemys Lapin liitosta vahvana 

toimijana säilyi sen sisäisistä ristiriidoista huolimatta. Unionikauden alkupuolella Lapin 

Kansasta välittyi toive siitä, että jatkossa Lapissa voitaisiin neuvotella asioista suoraan 

komission kanssa. Lehti myös tulkitsi läheisyysperiaatetta niin. Siihen se myös kannusti 

Lapin tulevaisuudessa panostavan, sanomalla hallituksen niittausten osoittavan, että La-

pin olisi syytä jatkossa liputtaa pontevamminkin näiden periaatteiden puolesta.
379

 Lehti 

katsoi myös Lapin liiton meriitiksi sen, että maakunta tavoite 1 -alueeseen pääsi. Lop-

pumetreillä keskushallinnosta tuli oikovaa viestiä keskushallinnon sitoutumisen tärkey-

destä tavoite 1:een pääsyn kannalta ja tähän linjaan maakuntajohtajakin asian ratkettua 

taipui. Lehti säilytti kuitenkin roolinsa maakunnan puolestapuhujana loppuun asti. 
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Yhteenveto 

 

Lapin Kansa tiedosti sen, että EU voidaan nähdä lypsylehmänä ja myös tuomitsi näke-

myksen jo vuonna 1995. Uutisissa lehti käsitteli rakennerahastovaroja kuitenkin usein 

metaforien kautta, jolloin vaateet rahan käytölle pysyivät piilossa. Oli kuitenkin ajan-

kohtia, jolloin rakenneraha oli vaakalaudalla ja silloin lehti pitäytyi virallisemmassa kie-

lessä. Jollakin tasolla metaforien kuten potti tai rahavirta koristeellisuus siis tiedostet-

tiin, mutta edellä mainitun alkuasetelman nojalla niiden ei ilmeisesti katsottu pönkittä-

vän tuomittua mielikuvaa. Metaforien käytössäkin saattoi olla kyse esimerkiksi tarkas-

tellun ajankohdan mediarutiineista. 

 Lehti otti agendakseen rakennerahan ohjaukseen liittyneen kritiikin, jonka 

se kertoi lähteneen liikkeelle Lapin liiton tilaamasta arviointiraportista ja joka oli yhä 

kärjistynyt määrittelemättömässä julkisuudessa. Lapin Kansa otti kannan, jonka mukaan 

maakunnan rakennerahastovaroja oli ohjattu koulutukselle yrityshankkeiden kustannuk-

sella. Lähestymistapa näkyi siinä, että uutisissa mukana kuljetettujen, kritiikkiin vastan-

neiden kanssa ei käyty vuoropuhelua, vaan lehti veti vasta-argumenteista huolimatta 

omat johtopäätöksensä rahojen ohjauksesta. Lapin Kansan linjaus keskustelussa saattoi 

myös olla jatkoa lehden pääkirjoituksessa esittämälle mielipiteelle siitä, että EU-rahalla 

tulisi tukea ensisijaisesti maakunnan perinteisiä elinkeinoja. Kyse ei siis välttämättä ol-

lut siitä, että lehti olisi haastanut yksittäisen viranomaistahon toiminnan vaan koko 

maakunnan linjauksen rakennerahastovarojen ohjaukseen liittyen. Lehti piti aluksi myös 

taka-alalla keskustelun ilmeisesti aloittaneet Lapin yrittäjäjärjestöt, jolloin lukijoille oli 

mahdollista synnyttää mielikuva puolueettomammasta tahosta kritiikin ensimmäisenä 

esittäjänä.  

 Lehti oli näkyvässä roolissa myös itsehallintokeskustelussa, joka virisi 

Lapin Kansan kokemasta, keskushallinnon Lappiin kohdistamasta epäoikeudenmukai-

suudesta. Sekä lehti, että uutisoinnissa tiiviisti mukana ollut Lapin liitto kokivat, että 

keskushallinto oli aluepoliittisilla toimillaan mitätöinyt EU:sta saadun hyödyn. Liitto 

paheksui kokemaansa aluepolitiikan alasajoa tulevien tavoite 1 -neuvotteluiden vaikeut-

tajana, mutta lehdellä kritiikki kohdistui enemmän harjoitetun politiikan akuutteihin 

vaikutuksiin. Samoin kuin rakennerahastovarojen ohjaukseen liittyneessä keskustelussa 

teetettyä raporttia, lehti käytti itsehallintokeskustelussa teettämäänsä kyselyä omiin tar-

koitusperiinsä. Se halusi kyselyn tuloksilla osoittaa maakunnan halua vaikuttaa enem-

män alueelliseen päätöksentekoon, vaikka itsehallintohaaveiden taustalla oli osaltaan 
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nähtävissä myös maakunnan huono taloudellinen tilanne ja vähenevät kansalliset alue-

tuet. 

 Uutisissa tavoite 6:n sulauttamiseen uuteen ohjelmaan liittyvä prosessi oli 

Lapin liiton vanavedessä varovaisen toiveikas. Muutos vuodessa 1999 verrattuna parin 

vuoden takaiseen tilanteeseen oli se, että toimituksen näkökulmassa annettiin ymmärtää 

käynnissä olevan ohjelman sulauttamisen olevan Lapille kohtalon kysymys: Mahdollis-

ta siirtymäajan rahoitusta ei nähty vaihtoehtona ja kansallisten tukialueiden eriyttämi-

nenkin nähtiin toimituksessa tuhoisana neuvotteluissa pääsystä tavoite 1 -ohjelmaan. 

Siinä missä Lapin liitto antoi kiitosta myös keskushallinnolle neuvottelujen edetessä, 

Lapin Kansa nosti Lapin liiton roolin ohi. Tähän saattoi vaikuttaa maakunnan etua aja-

van maakuntalehtiominaisuuden lisäksi kansallinen aluekehitys, jonka lehti koki alueita 

syrjiväksi.  
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Loppulause 

 

Maakunnat halusivat, Lappi mukaan lukien, esiintyä tavoite 6 -ohjelman luonnissa omi-

na yksiköinään. Lapin kohdalla tämä heijastui niin Lapin Kansan kuin sen uutisoinnissa 

esiintyneiden maakunnan toimijoiden käyttämästä, Lapin erityisoloihin viittaavasta yh-

teisöretoriikasta. Lapin Kansa ja lappilaiset toimijat erottivat Lapin myytillisillä ainek-

silla muista tavoitealueen maakunnista ja lehti esitti Lapin homogeenisena tilana siitäkin 

huolimatta, että uutisista oli luettavissa myös vaikkapa yrittäjien kokemaa eriarvoisuu-

den tunnetta EU:sta saadun hyödyn kohdistumisessa Lapin sisällä. Myöhemmässä uu-

tisoinnissa taas korostui muiden maakuntien sijaan Lapin erityisyyden korostaminen 

Suomen keskushallintoon nähden. Etelä tai Helsinki ei ollut lehdessä niinkään maantie-

teellinen vaan byrokraattinen tila, jossa Lapin EU:hun liittyvien asioiden hoito hidastui 

ja jonne unionista saatu hyöty tyrehtyi. Etelään peilautuvassa uutisoinnissa Lapin erityi-

syyttä korostava termistö kertoi toisaalta Lapin dynaamisuudesta mutta myös maaseu-

dun epätoivosta. Niin uutisissa esiintyneiden toimijoiden kuin lehdenkin viljelemät ter-

mit kuten kylmä ilmasto ja harva asutus olivat toisaalta eksotiikkaa, mutta kertoivat 

myös altavastaajan asemasta.   

 Suomen keskushallintoon verrattuna EU näyttäytyi uutena toivona Lapin 

Kansassa koko Suomen ensimmäisen unionikauden. Lehti esimerkiksi tulkitsi lähei-

syysperiaatetta niin, että unioniajan Suomessa valta delegoituisi suoraan EU:lta maa-

kuntiin, ohittaen Lapissa jäykäksi koetun kansallisen keskushallinnon. Lehti myös linja-

si esimerkiksi lappilaisia virkamiehiä tiukemmin EU:n tavoitealueet unionia edeltäneen 

ajan aluepolitiikan jatkumoksi. Lehti katsoi EU:n rakennerahastovarojen soveltuvan 

parhaiten Lapin jo olemassa olevien, perinteiseksi katsomiensa elinkeinojen tukemi-

seen, vaikka uutisoinnissa oli selkeästi esillä hankkeilta vaadittu innovatiivisuus. Ehkä-

pä siksi se otti rakennerahojen ohjaukseen liittyneessä keskustelussa kannan, jonka mu-

kaan varoja oli ohjattu koulutukselle yrityshankkeiden kustannuksella. 

 Lapin Kansa suhtautui rakennerahastorahaan kriittisesti ja linjasi jo tarkas-

tellun unionikauden alussa, että rahan käytölle tulee olla ehtona tiukat valintakriteerit. 

Tätä reunaehtoisuutta lehti ei kuitenkaan liputtanut käsitellessään rakennerahoitusta ai-

ka-ajoin metaforien kautta. Se esitti usein Lapin voittaneen EU-rahaa, jota tosiasiassa ei 

olisi voinut ilman kansallista vastinrahaa käyttää. Metaforista luopuminenkin oli enem-

män yhteydessä vakavan tilanteen vaatimaan, ehkäpä toimitusrutiineihin kuuluvaan kie-

len virallistumiseen, kuin heräämiseen metaforien merkitykseen. Lehden rooli oli rahoi-
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tukseen liittyvässä uutisoinnissa myös näkyvämpi kauden loppupuolella. Alkupuolella 

lappilaiset viranomaiset ja yrittäjät kävivät keskustelua yksityisen rahoitusosuuden jär-

jestymisestä. Myös tässä uutisoinnissa huomiota herättävää oli esiin noussut toive jo 

olemassa olevien yritysrakenteiden eheyttämisestä. Yritysten sitouttaminen EU:n tu-

kiohjelmiin ei ollut mutkatonta niissä vaadittavan tiedon määrän ja rahoituksen vuoksi. 

Niin tavalliset yrittäjät kuin yrittäjäjärjestöt puhuivat toiveista nähdä lyhyen tähtäimen 

vaikutuksia lamasta toipuvassa maakunnassa. Uutisissa kuljetettiin kuitenkin mukana 

maakunnallisia hanketoimijoita vakuuttelemassa sitä, että yrityksiä oli saatu sidottua 

nopeasti ohjelmatyöhön ja että ne olivat hankkeet löytäneet. 

 Tavoite 6 -alue esitettiin uutisoinnissa pysyvämpänä kuin mitä se todelli-

suudessa oli. Uutisissa sekä lehti että lappilaiset toimijat pitivät taka-alalla tavoitealueen 

väliaikaisuuden, jolloin tilanteen uhkaavuuden kautta motivoitiin lappilaisia edunval-

vontaan tulevia tavoite 1 -neuvotteluita silmällä pitäen – tai näin ainakin asiaa voi yh-

täältä tulkita. Tutkimuksen vaikeutena oli huono vertautuvuus, sillä juuri rakennerahas-

toihin kohdistunutta uutisointia sanomalehdissä ei ollut kukaan aikaisemmin tutkinut. 

Tutkijan pelkoa liian hätäisistä johtopäätöksistä voisi hälventää vertaileva tutkimus. 

Varsinkin ensimmäisen unionikauden lopussa Lapin Kansassa virinnyttä tavoite 6 -

alueen kahtiajakoa Itä- ja Pohjois-Suomen välillä sekä metaforien kautta käsiteltyjä ra-

kennerahastovaroja olisi mielenkiintoista verrata vaikkapa itäsuomalaiseen maakunta-

lehteen. Toinen sanomalehti voisi auttaa myös ymmärtämään vallinnutta ilmapiiriä esi-

merkiksi rakennerahastovarojen ohjaukseen liittyen, sillä jäi osittain epäselväksi, mihin 

mediumiin asiaan liittyneessä kritiikissä viitattiin sillä, että sen sanottiin aiheuttaneen 

julkista keskustelua. 
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