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Suomi lähettää veronmaksajan rahoilla ympäristöbyrokraatte-
ja, -poliitikkoja ja -tutkijoita kansainväliselle foorumille. Siellä 
tämä kapea-alainen eliittijoukko tapaa kaltaisiaan. Yhteisten int-
ressien mukaisia lausumia, strategioita ja tavoitteita pusketaan 
kansainväliseen politiikkaan oman erinomaisuuden illuusiossa. 
 Maailmanpolitiikan ylätason organisaatioissa nämä 
kaukana elämän realiteeteista luodut ajatusrakennelmat ote-
taan avosylin vastaan ja muutetaan juridisiksi valtarakenteiksi. 
 Vallan pyramidia alaspäin tultaessa hurskaat periaat-
teet, strategiat, direktiivit ja tavoitteet muuttuvat suuriksi vii-
sauksiksi. Asioita paisutellaan, sotketaan ja sovelletaan uusissa 
yhteyksissä. Säädösten, ohjeiden ja tulkintojen ryteikössä oikeus, 
kohtuus ja käytännön järki jäävät taka-alalle. Hallintoalamais-
ten niskaan sataa liito-oravan, tributyylitinan (TBT) ja jätevesi-
asetuksen kaltaisia suhteettomuuksia, kohtuuttomuuksia ja silk-
kaa mielivaltaa.    
 Aiemmin meillä oli ympäristöhallinnossa kolme tasoa ja 
asioita käsiteltiin konkreettiselta pohjalta. Nyt hallintotasoja on 
viisi ja lähestymistapa on abstrakti, jopa ideologinen. Ympäristö-
hallinnon valta on kasvanut kertaluokalla.

Byrokraattisen vallan kasvu on aikamme megatrendi. Hallintoalamaisten oikeudet päättää omista asioistaan ovat vastaa-
vasti supistuneet. Valtaekspansio on ollut kaikkein räjähdysmäisintä ympäristöhallinnon sektorilla. Se selittyy seuraavasti:
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vallasta ja MEdiasta

Vallan anatomiaan paneutuneen kansantaloustieteilijä John Ken-
neth Galbraithin mukaan nykyaikainen valtio sulkee piiriinsä val-
tavan organisaation – byrokratian – joka puolestaan on tehnyt val-
tiosta omien pyrkimystensä välikappaleen. Valtaansa se rakentaa 
muun muassa lainsäädäntövalmistelun kautta. Vallan välineinä se 
käyttää keppiä, porkkanaa ja ennen kaikkea mahdollisuutta muut-
taa uskomuksia yhteistyössä muun muassa median kanssa.  
 Median kehitystä tutkinut journalisti Nick Davies on 
teoksessaan Flat Earth News todennut: ”Jutuillamme on ten-
denssi keskittyä häkellyttävällä tavalla samojen poliittisten ja 
moraalisten oletusten ympärille siitä, miten maailman asioita 
pitäisi hoitaa. Se, mitä tuotetaan, ei ole pelkästään uutisia, vaan 
uutisia ennalta päätetystä näkökulmasta.”

Mikä on ympäristöbyrokraattisen valtaekspansion yhteys 
työttömyyteen ja julkisen talouden rapautumiseen?
 

Ympäristöbyrokraattisen 
vallan paisuva pyramidi.

Aiemmin ympäristöhal-
linnossamme oli kolme 
tasoa ja asioita käsiteltiin 
konkreettiselta pohjalta. 
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