
POLITIIKAN tutkija Anu Kan-
tola uskoo vaalirahakohun ol-
leen itsenäisen Suomen suu-
rin ja pitkäkestoisin skandaali.
Seuraus oli se, että kohun kes-
kellä valtaa siirtyi politiikan ja
talouden eliitiltä medialle ja
kansalaisille. Häviäjinä olivat
vanhat luokkapuolueet, kuten
keskusta.

Kantola esitteli ajatuksiaan
Päivälehden museossa pide-
tyssä politiikan ja median
suhdetta käsitelleessä tilaisuu-
dessa. Pohjana keskustelulle
oli Kantolan toimittama kirja
”Hetken hallitsijat. Julkinen
elämä notkeassa yhteiskun-

nassa”. Tutkimus tehtiin Hel-
singin Sanomain säätiön avus-
tuksella.

KANTOLAN ryhmä oli kerän-
nyt tiedot skandaaleista 1970-

luvulta, jolloin skandaaleja oli
neljä kappaletta ja näyttäviä
poliitikkojen eroja tapahtui
kaksi. 2000-luvulla skandaale-
ja oli 37 ja eroja 28.

Yleisön joukosta arveltiin,

etteivät luvut voi pitää paik-
kaansa ainakaan 1970-luvun
osalta. Niitä oli mahdollisesti
paljonkin enemmän, mutta
nettimaailma ja arkistot eivät
niitä paljasta tai muista. Kaik-
ki olivat kuitenkin samaa
mieltä siitä, että kasvu on ol-
lut raju. Selitykseksi löytyivät
läpinäkyvyyden vaatimus,
puolueiden talouden heiken-
tyminen ja laatujournalismin
joutuminen uhattuun ase-
maan.

KANSANEDUSTAJA Pertti Sa-
lolainen (kok) puolusti polii-
tikkoja. Hän kertoi poliitikoilla
olevan aitoja ihanteita, mutta
julkisuudessa kuka tahansa
voi oksentaa heidän päälleen. 

MTV3:n uutisten päätoimit-
taja Merja Ylä-Anttila korosti
yleisön muuttumista aktiivi-
seksi pelaajaksi nykyjournalis-
missa.

Kansanedustaja Antti Kaik-
konen (kesk) arveli kokemuk-

Skandaalin keskellä
menettäjiä olivat
poliittinen ja
taloudellinen eliitti.
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sesta, ettei julkisuutta voi hal-
lita. Hän kampanjoi teemalla
”mainettaan parempi” ja arve-
li saman sloganin sopivan
myös eduskuntaan.

HS:n politiikan toimituksen
esimies Marko Junkkari uskoi
poliitikoilla olevan vahva oma
vastuu vaalirahaskandaalista,
kun ”vastauksia ei saatu edes
hohtimilla”. Poliitikot puhui-
vat paneelissa joutumisesta
”kusitolpan asemaan”.

”Kyllä teillä on oma osuu-
tenne kusitolpiksi joutumises-
sa”, Junkkari sanoi.

YLEISÖN joukosta Ben Zysko-
wicz (kok) sanoi politiikan toi-
mittajien juoksevan poliitik-
kojen muutamien satasten ko-
kouspalkkioiden perässä, kun
samaan aikaan yritysjohtajat
vetelevät monikymmenkertai-
sia korvauksia kepulipelillä.

Ylä-Anttila arveli, että polii-
tikkojen suhteen on saattanut
tapahtua myös ylilyöntejä. 
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MTV3:n uutisten päätoimittaja Merja Ylä-Anttila (vas.) sekä kan-
sanedustajat Pertti Salolainen ja Antti Kaikkonen keskustelivat
Anu Kantolan (oik.) Hetken hallitsijat -kirjasta.


