
EIJA-RIITTA

EUROPARLAMENTAARIKKO 
KORHOLA

Hyvä EU-lainsäädäntö
on tarkkaa käsityötä



Meppi jo kahdelta vuosituhannelta, kahdelta vuosisadalta ja kolmelta 
vuosikymmeneltä. Yhä innostunut.  

 ”Kyllä, olen Suomen asialla. Meppinä tärkein tehtäväni on varmistaa, että se 
valta, jonka Suomi on antanut Brysseliin, tulee takaisin järkevien päätösten 
muodossa. Direktiivejä pitää osata pelastaa terveen järjen puolelle.” 

Suomen kokenein meppi

Olen Suomen pitkäaikaisin europarlamentaarikko eli 
meppi. Olen innostunut EU:sta, mutta myös tyyty-
mätön moneen asiaan. Hyvä lainsäädäntö ei synny 
sattumalta. Kun saman direktiivin on toimittava hyvin 
erilaisissa olosuhteissa, pitää olla tarkkana, jottei kei-
noja ja tavoitteita sotketa toisiinsa. Teen kaikkeni, jot-
ta Suomen erityisolosuhteet ymmärrettäisiin EU:ssa. 

Jotta voi menestyä, pitää osata keskittyä. Oma osaa-
miseni on ympäristö-, ilmasto- ja energiakysymysten, 
sisämarkkinoiden ja kuluttajansuojan sekä kehityspo-
litiikan ja ihmisoikeuksien alalla. Kuulun parlamentin 
suurimman ryhmän EPP:n ilmastopolitiikan päälinjaa-

jiin ja olen mm. vastannut viime vuosien päästökaup-
pakannoista. Olen tullut kriittiseksi EU:n yksipuolisel-
le ilmastopolitiikalle, joka siirtää päästöt ja työpaikat 
EU:n ulkopuolelle. Se ei ole reilua kenellekään. 

Poliitikon tärkein tunnustus on kollegoiden luotta-
mus. Olen ollut kahdesti ehdolla vuotuisen (2009, 
2013) MEP Award -palkinnon saajaksi. Brysselin 
tuhannet edunvalvontajärjestöt ja asiantuntijat 
esittävät ehdokasnimitykset, joista mepit sitten 
äänestävät. Ainoana suomalaisena olen saanut tämän 
palkinnon. Minusta tuli vuoden 2009 meppi energia-
politiikan alalla.







Aatetta ja asennetta
Olen usein se meppi, joka sanoo asiat niin kuin 
ne ovat. Tämä saattaa juontaa juurensa siitä, että 
kuuluin Lahden poikalyseon neljän ensimmäi-
sen naisylioppilaan joukkoon. Siinä sakissa oppi 
suoruutta ja rohkeutta. Sitä rohkeutta haluaisin 
käyttää viisaasti. 

Olen pohtinut, mistä poliittinen valta voi saada 
oikeu tuksensa. Mikä maailmassa voisi nostaa 
toisen ihmisen toisen käskijäksi? En keksi muuta 
oikeutusta kuin että se, jolla on valtaa, käyttää sitä 
heikoimpien hyväksi.

Ihmisoikeudet ovat ensirakkauteni sekä parlamen-
tissa että sen ulkopuolella. Olen ajanut etenkin 
uskonnollisten vähemmistöjen oikeuksia eri puo-
lilla maailmaa jo yli vuosikymmenen ajan. 

 ”En tiedä toista työtä, jossa voisi 
tehdä yhtä paljon hyvää.”

 ”Minut tunnetaan aika räväkkänä 
tätinä, ja avustajani joutuvat 
usein jarruttelemaan minua. Olen 
senkka nenästä -poliitikko, mutta 
usein kyseessä on oma nenä.”



Kanootteja ja 
karjalanpiirakoita

Mepin työ tapahtuu kolmessa maassa. Suomessa 
ollessani minulle on tärkeää tavata ihmisiä mutta myös 
lepuuttaa hermoja torpalla maaseudulla. Ymmärrän 
omasta kokemuksesta, että se upea luonto, joka meille 
on suotu, pitää huolella säilyttää tuleville polville.

Tämä ammatti on työkseen istumista, sekä lentokonees-
sa että kokoussaleissa. Vastapainoksi yritän kuntoilla ja 
ulkoilla. Uusin harrastukseni on melonta. Myös extre-
me-lajit, kuten koskenlasku miellyttävät, mutta lasku-
varjohyppääminen on jäänyt jo vuosia sitten. Matkan 
päällä minulle on kehittynyt myös oudompia huveja, 
kuten palindromien ja oksennuspussien kerääminen.

 ”Raskas matkustustyö vaatii täydellisen nollauksen. Minulla 
se tapahtuu luonnon hiljaisessa helmassa. Melontaa. 
Marjastusta, suomalaista ruokaa, töitä kirveellä ja vesurilla.”





Kädenjälki näkyy
Rakastan kirjoja ja kirjoittamista. Yksi 
tärkeimmistä poliittisista työkaluistani 
on kynä – nykyään siis sosiaalinen 
media ja blogini. Twitter-viestieni 
uutisoitiin jopa romauttaneen 
päästöoikeuksien hintaa markkinoilla.

Ilman kollegoiden tukea meppi ei saa tuloksia aikaan, 
mutta silti, jos jossain, niin europarlamentissa asiat 
ovat joskus yhden ihmisen puskemisesta kiinni. Yksit-
täinen meppi voi täällä tehdä paljon hyvää – tai pahaa, 
näkökulmasta riippuen.
 
Isoimpia juttujani on ollut paperin- ja sellunvalmistuk-
sen neuvottelu jätteenpolttodirektiivin ulkopuolelle. 
Sillä on säästetty satoja miljoonia ja turvattu työpaik-
koja.  Monta muutakin sormenjälkeä on jätetty turpeen 
energiastatuksesta matkapuhelinten hintoihin tai 
siihen, että olen turvannut Suomen oikeutta rahapeli-
käytäntöön, jossa tuotto menee yhteiseen hyvään.
 
Mutta aina jos saan jonkun mielipidevangin pois vanki-
lasta tai mestauslavalta – sitä ei voi rahassa mitata.





 ”Minua kosketti ja innosti Eija-Riitan vahva myötätunto 
vainottuja ja painostettuja ihmisiä kohtaan. Hän puhui 
vakaumuksestaan tavatessaan ihmisiä, joilta oli viety 
heidän perusoikeutensa.

Hän syleili nuoria tyttöjä, joita oli siepattu ja jotka 
olivat kohdanneet väkivaltaa. Minua kosketti hänen 
vakaumuksensa ja halunsa palvella kärsiviä ihmisiä, 
etenkin uskonsa vuoksi kärsiviä.”  

 — Shahbaz Bhatti, Pakistanin v. 2011 
salamurhattu vähemmistöministeri

  
 ”Ihmettelin miksi en ollut Eija-Riitan kanssa samaa miel-
tä, sillä ainahan minä olen. Sitten huomasin, että olinkin 
itse ymmärtänyt asian väärin”

 — Alejo Vidal-Quadras, Euroopan 
parlamentin varapuhemies

  
 ”Eija-Riitta on verbaalisesti huima ja työssään  suveree-
ni. Ihailen hänen ammattitaitoaan, omistautumistaan 
sekä luotettavuutta – myös ystävänä. Hän on vuosien 
varrella vakuuttanut lisäkseni puoli Eurooppaa. En voisi 
kuvitella ahkerampaa ja aikaansaavempaa meppiä! 
Hänellä on myös taito kerätä ympärilleen huikea tiimi, 
jonka yhteistyön taso on ainutlaatuista!”

 — Raakel Lignell, kulttuurin monitoiminainen



Kuka Eija-Riitta Korhola
 — Europarlamentaarikko  vuodesta 1999 (kolme kautta)
 — Äiti ja mummo
 — Filosofian  lisensiaatti  Helsingin yliopistosta  (väittelee 
ilmastopolitiikasta)
 — Kansainvälisen ihmis oikeusjärjestö First Step Forumin puheenjohtaja

VALIOKUNTAJÄSENYYDET

 — Ympäristö- ja kansanterveysvaliokunnan varsinainen jäsen (1999–2009 ja 
2012–)
 — Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan varajäsen (2007–)
 — Kiireellisten ihmisoikeuspäätöslauselmien työryhmän jäsen (2006–)
 — Afrikan, Karibian, Tyynenmeren alueen ja EU:n yhteisen parlamentaarisen 
edustajakokouksen jäsen (2004–)
 — Suhteista Yhdysvaltoihin vastaavan valtuuskunnan varajäsen (2009–)
 — Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunnan varapuheenjohtaja (2008–2012)
 — Ilmastonmuutosta käsittelevän väliaikaisen valiokunnan jäsen (2007–2009)
 — Ihmisoikeuksien alivaliokunnan jäsen (2004–2008)
 — Ulkoasiainvaliokunnan varajäsen (1999–2004)
 — Ihmisgenetiikkaa ja nykylääketieteen muita uusia tekniikoita käsittelevän 
väliaikaisen valiokunnan jäsen (2000–2001)
 — Meriturvallisuuden parantamista käsittelevän väliaikaisen valiokunnan 
 varajäsen (2003–2004)
 — Talousarvion valvontavaliokunnan varajäsen (2004–2009)

 ”Ilokseni olen huomannut, että 
Eija-Riitta on tehnyt parlamentissa 
ahkerasti ja väsymättömästi  työtä 
suomalaisten musiikintekijöiden 
puolesta. Tavoiteltaessa alan kasvua 
ja menestystä jatkossakin, on tämä 
tehty työ elintärkeää.”

 — Riikka Railimo, Teosto ry:n 
edunvalvontapäällikkö

 
 
 ”Europarlamentaarikko Eija-Riitta 
Korhola on jo vuosia tehnyt tinkimät-
tömästi työtä Euroopan pelikentillä 
Suomen energia-alan menestyksen 
eteen. Erityisen hyvin Eija-Riitta 
Korhola on perillä energia- ja ilmasto-
politiikan sekä päästökaupan kouke-
roisista kysymyksistä. MEP Korholan 
erityisvahvuus on kyky kyseenalaistaa 
pinnallisia puolitotuuksia.”

 — Jari Kostama, johtaja, 
Energiateollisuus ry



Ollaan yhteydessä!
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