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Arvoisat kutsuvieraat!  

Meine sehr verehrten Damen und Herren!  

Liebe Gäste  

 

Hyvät naiset ja herrat, älkäät peljästykö. Vaikka ohjelmaan on merkitty juhlapuhe, jonka otsikko 

antaisi odottaa täysimittaista luentoa, en aio seisottaa teitä kymmentä minuuttia kauempaa.  

Säätiömme perustamista 20 vuotta sitten siivitti kylmän sodan päättyminen. Instituuttimme 

nykyisessä kotikaupungissa murtui muuri ja Saksat yhdistyivät. Suomi-poikakin saattoi vapaasti 

lähteä Eurooppaan, johon se oli henkisesti toki jo vuosisatoja kuulunutkin. Omassa tutkimus- ja 

opetustyössäni olen kokenut tärkeäksi Saksan lähihistoriaa ja politiikkaa koskevan tietämyksen 

lisäämisen ja välittämisen. Edustan Suomen Saksan-instituutin säätiön valtuuskunnassa Helsingin 

yliopistoa ja toimin tätä nykyä myös valtuuskunnan puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä.  

Berliinissä sijaitsevan instituuttimme Das Finnland-Institut in Deutschland tehtäväkenttä on 

määritelty seuraavasti: Gemeinnütziges Forum finnischer Kultur, Wissenschaft und Wirtschaft 

im deutschsprachigen Europa. Siis Kultur, Wissenschaft, Wirtschaft.  

Jotta voisimme tehdä suomalaista kulttuuria, tiedettä ja talouselämää tunnetuksi saksankielisessä 

Euroopassa, meidän itsemme olisi tunnettava saksankielistä Eurooppaa mahdollisimman hyvin. 

Valtamediassa Saksa esiintyy nykyään useimmiten Euroopan unionia koskevan uutisoinnin 

yhteydessä. Monet tiedotusvälineitä säännöllisesti seuraavatkin kansalaiset tietävät Saksasta 

tavallisesti vain sen yhden poliitikon kerrallaan, istuvan liittokanslerin, joka tätä nykyä on Frau 

Angela Merkel.  

Päivittäisessä uutisvirrassa taustat jäävät avaamatta. Saksan poliittisen järjestelmän 

ymmärtämiseksi olisi syytä tietää ainakin se, mitä tarkoittaa federalismi ja miten se käytännössä 

vaikuttaa Saksan politiikkaan. Federalismin vaikutuksia vahvistaa ja ennen kaikkea mutkistaa 

Saksaan muutaman viime vuoden aikana vakiintunut viisipuoluejärjestelmä. Kolmen perinteisen 

puolueen, kristillisdemokraattien CDU/CSU:n, sosiaalidemokraattien SPD, vapaiden 

demokraattien FPD rinnalle ovat valtakunnan politiikkaan nousseet vihreät, Bündnis90/Die 

Grünen ja vasemmisto, Die Linke, tällä nimellä vuodesta 2007. – Esimerkkinä käytän Saksan 

liittohallituksen viime toukokuussa tekemää päätöstä sulkea maan kaikki ydinvoimalat vuoteen 

2022 mennessä. Kun Suomen oma järjestelmä on niin läpikotaisin keskusvaltainen, meidän on 

vaikea ymmärtää saksalaisen federalismin merkitystä. Selkeimmin tämä tulee näkyviin Saksan 

maapäivävaaleja koskevassa uutisoinnissa. Esimerkiksi viime sunnuntaina käytyjen 

Mecklenburg-Vorpommernin maapäivävaalien tulosta kommentoidessaan YLE:n tv-uutiset kertoi 

oppositiossa olevien sosiaalidemokraattien voittaneen vaalit. Tosiasia kuitenkin on, että SPD on 

nyt päättyneen vaalikauden hallinnut Schwerinissä yhdessä kristillisdemokraattien eli CDU:n 

kanssa. Onneksi YLE kuitenkin näkyy tietävän sen, mitkä puolueet ovat edustettuina nykyisessä 

Angela Merkelin johtamassa Saksan liittohallituksessa.  

Saksassa on 16 maata eli osavaltiota (Länder). Federalistisessa järjestelmässä osavaltiot ovat 

omalla alueellaan politiikan vetureita budjettivaltaa myöten. Edustajat maapäiville valitaan 

yleisillä vaaleilla ja hallitustapa on parlamentaarinen. Maapäivävaalien tuloksilla on välitön 

vaikutus valtakunnan politiikkaan, koska liittoneuvoston (Bundesrat) paikkajako määräytyy, 

paitsi maiden asukasluvun, myös sen mukaan, kuinka paljon kukin puolue saa edustajia 

osavaltionsa maapäiville. Bundesrat on Saksan parlamentin eräänlainen ylähuone, jossa 

liittopäivien säätämiä lakeja vahvistetaan.  

Kun Saksassa on 16 osavaltiota, siellä on lähes aina käynnissä vaalitaistelu, jolla on 

valtakunnallista merkitystä. Esimerkiksi kuluvana vuonna Saksassa on kuudet maapäivävaalit tai 



vastaavat. Jäljellä ovat vielä jännittävät Berliinin edustajainhuoneen vaalit kuluvan kuun 18. 

päivänä. Kun jokaiseen maahan muodostetaan parlamentaarinen hallitus ja puolueita on lähes 

jokaisessa viisi, hallitusneuvotteluja käydään jatkuvasti. Eivätkä ne mitään läpihuutojuttuja ole; 

esimerkiksi Hessenin vuoden 2008 maapäivävaalien jälkeen syntyneeseen sotkuun verrattuna 

Jyrki Kataisen sixpackin muodostaminen sujui viime kesänä suorastaan jouhevasti.  

Kuten huomaatte, aika monta aasinsiltaa olen tarvinnut ennen kuin olen päässyt edes lähelle 

esitykseni otsikkoa ”Miksi Saksa sulkee kaikki ydinvoimalansa vuoteen 2022 mennessä?” 

Esimerkkini federalismin, viisipuoluejärjestelmän ja maapäivävaalien välittömästä vaikutuksesta 

valtakunnan politiikkaan on suurinta mahdollista kokoluokkaa, olkoonkin, että päätöksen 

taustalla oli myös järeitä ulkopuolisia tekijöitä. Viime helmikuussa tapahtuneen Japanin 

maanjäristyksen aiheuttama Fukushiman ydinvoimalakatastrofi järkytti saksalaisia syvästi. Jo 

ennestään vahva ydinvoiman vastainen mielipide vahvistui entisestään. Joka kolmannessa 

kansalaisessa ”Kernkraft” herättää niitä kuuluisia saksalaisia ”angsteja”. Mielipidemittausten 

mukaan vastaajien selvä enemmistö halusi sulkea kaikki ydinvoimalat joko välittömästi tai 

viimeistään viiden vuoden kuluessa. Vain 17 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että 

ydinvoimaan tulee jatkossakin panostaa. Suomessa tätä mieltä on Fukushiman jälkeenkin ollut 

vielä yli 40 prosenttia vastaajista. Ero Suomeen verrattuna on myös siinä, että Saksassa SPD:n 

nykyjohto on erittäin ydinvoimakriittinen. 

Viime maaliskuun lopulla pidetyissä Baden-Württembergin ja Rheinland-Pfalzin 

maapäivävaaleissa vihreät saivat ”ison jytkyn”. CDU menetti ensi kertaa sitten liittotasavallan 

perustamisen hallitusvaltansa Stuttgartissa ja Saksa sai ensimmäisen vihreän pääministerin. 

Samalla Bundesratin voimasuhteet keikahtivat istuvalle Merkelin hallitukselle epäedullisiksi.  

Angela Merkelin hallituksella ei ollut nahkansa pelastamiseksi yksinkertaisesti muuta 

mahdollisuutta kuin päättää ydinvoimasta luopumisesta. Välittömästi suljettiin 7 ydinvoimalaa, 

tuotantoon jäi vielä 9 voimalaa. Päätöksen yhteys Japanin maanjäristyksen takia yhtäkkiä 

kääntyneeseen poliittiseen suhdanteeseen on helppo nähdä: vain vuotta aikaisemminhan Merkelin 

hallitus oli päättänyt jatkaa vanhojen, siis nyt pikaisesti suljettujen vanhojenkin voimaloiden 

käyttöaikaa vuoteen 2040!  

Oltiinpa ydinvoiman käytöstä energianlähteenä mitä mieltä hyvänsä, kiistatonta joka tapauksessa 

on tässä se, että Saksan hallituksen päätös merkitsi hyppyä tuntemattomaan. Juuri tämä on 

mielestäni asian mielenkiintoisin puoli. Toki on sanottava, että kerrankin hallitus kuunteli 

välittömästi kansan ääntä. Mutta kun Saksa tuottaa yhä neljänneksen energiantarpeestaan 

ydinvoimalla, niin millä se aiotaan korvata? Rakenteilla on 60 uutta hiilivoimalaa, ja tälläkin 

hetkellä 42 prosenttia energiasta tuotetaan kivi- ja ruskohiiltä polttamalla. Toki myös tuuli- ja 

aurinkoenergiaan panostetaan, mutta ne eivät lyhyellä tähtäimellä millään ehdi ydinvoimaloiden 

sulkemisesta aiheutuvaa vajetta korvata. Uusiutuvien energialähteiden osuus on Saksassa vain 

noin 16 prosenttia eli alhaisempi kuin Suomessa.  

Itämeren kaasuputki North Stream, moninkertaistaa maakaasun tuonnin Venäjältä. Joka 

tapauksessa on varmaa, että Saksa joutuu ainakin lyhyellä tähtäimellä ostamaan turvallista 

ydinsähköä naapureiltaan Ranskalta, Tšekiltä ja Puolalta, jotka ovat heti tarttuneet syntyvään 

markkinarakoon ja aikovat lisätä ydinvoimakapasiteettiaan. Heijastusvaikutuksia on myös meille 

Suomeen, kun Saksa tulee asiakkaaksi Pohjoismaiden sähköpörssiin.  

Näin kauas, hyvät naiset ja herrat, ulottuvat Saksan maapäivävaalien vaikutukset. 


