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Tutkielmassa tarkastellaan intressiryhmien mukaanpääsyä (access) ministeriöiden EU-
asioiden valmisteluun sisämarkkina- sekä maatalous- ja elintarvikesektoreilla
Suomessa. Työn tavoitteena on kuvailla intressiryhmien ja virkamiesten välisiä
yhteydenpidon käytäntöjä ja väyliä sekä ymmärtää yhteydenpidon tarvetta ja sitä, miksi
tietyt intressiryhmät valikoituvat Suomen EU-asioiden valmisteluun mukaan.
Tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu intressiryhmien mukaanpääsyn käsitteen
ympärille rakentuvasta vaihtoteoreettisesta lähestymistavasta. Tätä viitekehystä on
täydennetty politiikan tutkimuksen institutionaalisella kirjallisuudella sekä poliittisten
järjestelmien eurooppalaistumista käsittelevillä tutkimuksilla.

Työn tutkimusongelma, jota taustoittavat väitteet eurooppalaistuneen kansallisen
poliittisen toimintaympäristön muutoksista, muodostuu intressiryhmien ja virkamiesten
suhteesta. Tutkimuskysymykset ovat: 1) Millä intressiryhmillä on mukaanpääsy
ministeriöiden EU-asioiden valmisteluun ja miksi näillä ryhmillä? 2) Mitä väyliä pitkin
mukaanpääsy tapahtuu? 3) Mikä on eri mukaanpääsyn väylien merkitys intressiryhmien
EU-vaikuttamisessa?

Tutkielma on laadullinen tutkimus, jonka aineisto koostuu virkamiehille ja
intressiryhmille tehdyistä 12 tutkimushaastattelusta. Haastatteluaineistoa on lisäksi
täydennetty valtionhallinnon asiakirja-aineistolla sekä EU-jaostojen kokoonpanolistoilla
ja niistä muodostetulla tilastoaineistolla. Tutkimuksen analyysimenetelmänä on käytetty
teoriasidonnaista sisällönanalyysiä.

Tutkimuksen mukaan intressiryhmistä vahvimmin edustettuina ministeriöiden EU-
jaostoissa ja yleisemmin EU-valmistelussa ovat sosiotaloudellisia intressejä edustavat
suuret kattojärjestöt, joilla on myös perinteisesti ollut vahva ja vaikutusvaltainen asema
kansallisen politiikan valmistelussa. Näiden intressiryhmien mukaanpääsy EU-
valmisteluun perustuu keskeisesti niiden edustaman intressin kattavuuteen. Pienemmät
järjestöt, joilla on harvemmin edustus EU-jaostojen kokoonpanoissa, jäävät taas pääosin
EU-valmistelun ulkopuolelle. Vaikka EU-jaostot ovat useimmille intressiryhmille
keskeisin mukaanpääsyn väylä EU-valmisteluun, intressiryhmien tehokkaimpana
vaikuttamisväylänä voidaan pitää epämuodollista yhteydenpitoa virkamiehiin.
Tutkimustulokset myös osoittavat, että intressiryhmien ja virkamiesten välisen suhteen
kokonaisuutta ei tavoiteta yksinomaan strategiseen rationaalisuuteen nojaavan
vaihtoteoreettisen lähestymistavan avulla. Kokonaisvaltaisempi kuva suhteesta saadaan,
kun otetaan huomioon toimijoiden aiemmat yhteistyökäytännöt ja niihin kytkeytyvät
käyttäytymislogiikat intressiryhmien mukaanpääsyyn vaikuttavina tekijöinä.

Asiasanat: Euroopan unioni, EU-politiikka, valmistelu, EU-asioiden kansallinen
koordinointi, intressiryhmät, virkamiehet, lobbaus, vaikuttaminen.
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1 JOHDANTO
Euroopan integraatio on muuttanut Euroopan unionin (EU) jäsenmaiden poliittisia

järjestelmiä. Unionin päätöksentekoon osallistuminen on asettanut jäsenmaille haasteita

sopeuttaa kansalliset poliittiset järjestelmät vastaamaan EU-jäsenyyden vaatimuksia.

Keskeisenä jäsenmaiden poliittisten toimintaympäristöjen muutoksena voidaan pitää

kansallisten EU-asioiden valmistelu- ja koordinaatiojärjestelmien luomista, joiden

avulla jäsenmaat muodostavat omat kantansa unionin instituutioiden ehdotuksiin ja

hallitsevat omaa osallistumistaan valmistelu- ja päätöksentekoprosesseihin

unionitasolla. Kansallisissa järjestelmissä tapahtuva EU-kantojen muodostaminen

edeltää EU-instituutioissa tapahtuvaa päätöksentekoa.

Tämä pro gradu -tutkielma käsittelee EU-asioiden valmistelua yhdessä unionin

jäsenmaassa, Suomessa. Työssä tutkitaan intressiryhmien mukaanpääsyä (access)

ministeriöissä tapahtuvaan Suomen EU-kantojen valmisteluun. Mukaanpääsyn

käsitteellä tarkoitan laajasti määriteltynä julkisten toimijoiden ja intressiryhmien välistä

suoraa yhteydenpitoa. Tarkennan tätä määritelmää edelleen työn myöhemmässä

vaiheessa. Työn tavoitteena on kuvailla intressiryhmien ja virkamiesten välisiä

yhteydenpidon käytäntöjä ja väyliä sekä ymmärtää yhteydenpidon tarvetta ja sitä, miksi

tietyt intressiryhmät valikoituvat Suomen EU-asioiden valmisteluun mukaan. Näiden

tutkimusteemojen kautta tutkielma ottaa osaa intressiryhmäkirjallisuuden laajempaan

keskusteluun erilaisten intressiryhmien vaikutusmahdollisuuksista sekä toimijoiden

roolista EU:n monitasoisessa poliittisessa järjestelmässä.

Intressiryhmillä (interest group) puolestaan tarkoitan yhteiset tavoitteet jakavia ja

muodollisesti organisoituneita ryhmiä, jotka pyrkivät vaikuttamaan julkiseen

politiikkaan omien poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi (ks. Woll 2006, alaviite

1). Määritelmässä keskeistä on yhtäältä intressiryhmien organisoituminen, joka erottaa

ryhmät esimerkiksi ruohonjuuritason liikehdinnästä. Toisaalta olennaista on

vaikuttaminen, joka tapahtuu päättäjien kautta – ei siis esimerkiksi puolueiden tapaan

asettumalla ehdoille vaaleissa (Beyers ym. 2008, 1106–7). Vaikka

tutkimuskirjallisuudessa tuodaan esiin, että myös yritykset ja julkiset toimijat voidaan

nähdä intressiryhminä (Berkhout 2013, 229), tässä työssä fokus on edustuksellisissa

(representative) organisaatioissa, joihin viitataan tutkimuskirjallisuudessa usein etu- ja
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kansalaisjärjestöinä1. Vaikka etu- ja kansalaisjärjestöillä ei aina ole käytössään

preferenssejä aggregoivia päätöksentekomenettelyjä, voidaan niitä pitää edustuksellisina

organisaatioina siitä syystä, että ne tavoittelevat kollektiivista päätöksentekoa ja tätä

kautta jäsen- (member) ja kannattajakuntansa (supporter) intressien mukaisia päätöksiä

(vrt. kuitenkin ma., 229). Organisaatioiden jäsenillä ja tukijoilla on käytettävissään

myös ulospääsyn (exit-) vaihtoehto, eli ne voivat halutessaan vetäytyä jäsenyydestä tai

tuesta, mikäli järjestön toiminta tai päätöksenteko ei vastaa heidän intressejään (Jordan

& Maloney 2007, 33).

Keskityn työssä ministeriöiden virkamiesten ja intressiryhmien välillä tapahtuvaan

yhteydenpitoon, koska aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella Suomen EU-kannat

muodostetaan virkamiesvetoisesti EU-asioiden valmistelusta vastaavassa

toimivaltaisessa ministeriössä sekä ministeriöiden välisissä neuvotteluissa (Lampinen

1998b, 118; Lampinen 2000, 154–5; ks. myös Hyvärinen 2009b, 318). Suomen EU-

kanta, joka voi koskea esimerkiksi Euroopan komission lainsäädäntöehdotusta,

valmistellaan toimivaltaisessa ministeriössä ja koordinoidaan ministeriöiden välisessä

yhteensovittamismekanismissa, joka muodostuu EU-ministerivaliokunnasta, EU-

asioiden komiteasta ja ministeriöiden EU-jaostoista.

Intressiryhmät ovat EU-asioiden yhteensovittamismekanismissa mukana ministeriöiden

EU-jaostojen ns. laajoissa kokoonpanoissa. Työssä tarkastellaan yhtäältä

intressiryhmien ja virkamiesten välistä yhteydenpitoa yhteensovittamismekanismiin

järjestelmään kuuluvissa EU-jaostoissa sekä institutionaaliseen järjestelmään läheisesti

kytkeytyvissä muissa muodollisissa yhteyksissä. Toisaalta tarkastelu pitää sisällään

myös institutionaalisen järjestelmän ulkopuolella tapahtuvan epämuodollisemman

yhteydenpidon.

1 Yhteiskunnallisia intressejä edustavista ryhmistä käytetään tutkimuksesta riippuen esimerkiksi
intressiryhmän, intressiorganisaation, erityisintressin, painostusryhmän, etujärjestön, kansalaisjärjestön,
kansalaisyhteiskunnan tai sosiaalisen liikkeen käsitteitä. Termien monilukuisuus selittyy heterogeenisten
ja poliittiselta merkitykseltään toisistaan eroavien ryhmien suuren määrän lisäksi sillä, että
yhteiskuntatieteiden sisällä ryhmien tutkimus on hajaantunut eri haaroihin ja terminologian kehittäminen
on tapahtunut kunkin haaran omista normatiivisista ja teoreettisista valinnoista käsin (Beyers ym. 2008,
1106; ks. myös Baumgartner & Leech 1998, 17, 22; Eising 2008, 5). Itse käytän kansainvälisessä
kirjallisuudessa usein käytettyä intressiryhmän käsitettä. Käsitteeseen liittyy myös negatiivisia
konnotaatioita, ts. se yhdistetään esimerkiksi itsekkääseen omien etujen ajamiseen sekä (taloudellisten)
erityisintressien vahvaan asemaan päätöksenteossa (ks. Beyers ym. 2008, 1106–7; Jordan & Maloney
2007, 26–37). Tästä huolimatta käsitteen avulla tavoitetaan mielestäni hyvin se, että EU-politiikkaan
vaikuttamaan pyrkivät ryhmät ovat professionaalisia organisaatioita ja että ne käyttävät usein
asiantuntijuuteen ja tiedonvaihtoon perustuvia vaikuttamisstrategioita.
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Koska tutkielmassa ei ole mahdollista tutkia kaikkia politiikkalohkoja, työssä

tarkastellaan EU-asioiden valmistelua kahdella politiikkasektorilla, joita ovat

sisämarkkinat sekä maatalous- ja elintarvikkeet. Näillä sektoreilla on paljon EU-

lainsäädäntöä, jolla on usein merkittäviä vaikutuksia intressiryhmien edustamien

tahojen, kuten teollisuuden ja viljelijöiden toimintaan. Perustelen politiikkasektorien

valinnan tarkemmin luvussa 4.2.

Tutkielmani sisältää empiirisen tarkastelun. Työn haastatteluaineisto muodostuu

kahdestatoista (12) EU-jaostossa mukanaoleville virkamiehille ja intressiryhmille

tehdystä teemahaastattelusta. Lisäksi hyödynnän työssä valtionhallinnon asiakirjoista

koostuvaa asiakirja-aineistoa, EU-jaostojen kokoonpanolistoja sekä viimeksi

mainituista muodostettua tilastoaineistoa.  Haastatteluaineiston analyysissä välineenäni

on laadullinen sisällönanalyysi, jota voidaan luonnehtia teoriasidonnaiseksi. Esittelen

työn tutkimusaineistot ja menetelmät tarkemmin luvussa 4.

Teoreettinen viitekehykseni muodostuu intressiryhmien mukaanpääsyn tutkimiseen

läheisesti liittyvästä vaihtoteoreettisesta lähestymistavasta, johon olen kytkenyt aineksia

korporatismia sekä intressiryhmien EU-lobbausta käsittelevistä tutkimuksista.

Intressiryhmien tutkimuksessa vaihtoteoreettisella lähestymistavalla tarkoitetaan laajasti

määriteltynä julkisten toimijoiden ja intressiryhmien suhteen ymmärtämistä vaihtoon

perustuvana vuorovaikutuksena. Täydennän teoreettista viitekehystäni politiikan

tutkimuksen institutionaalisella kirjallisuudella, jonka avulla osoitan erityisesti

vaihtoteoreettiseen lähestymistapaan liittyviä puutteita. Viitekehykseeni sisältyy lisäksi

kansallisten poliittisten järjestelmien ja toimijoiden eurooppalaistumista koskevaa

kirjallisuutta.

Aiempaan tutkimuskirjallisuuteen peilattuna tutkielmani sijoittuu intressi-

ryhmäpolitiikan (interest group politics) sekä jäsenmaiden poliittisten järjestelmien ja

toimijoiden eurooppalaistumista (Europeanisation) käsittelevien tutkimusten

risteyskohtaan. Ensiksi mainittua voidaan luonnehtia julkiseen politiikkaan

vaikuttamaan pyrkivien intressiryhmien organisoitumista sekä näiden ryhmien

intressien aggregoitumista, artikuloimista ja välittymistä käsitteleväksi politiikan

tutkimuksen haaraksi (Beyers ym. 2008, 1103). Jälkimmäisessä tutkimushaarassa
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puolestaan tarkastellaan poliittisten järjestelmien ja niiden toimijoiden sopeutumista

Euroopan integraatioon (ks. esim. Featherstone & Radaelli 2003, Ladrech 2010).

Tutkimusaiheeni tärkeys voidaan tiivistää kahteen kohtaan. Ensikin intressiryhmien

osallistumista hallinnossa tapahtuvaan poliittisten päätösten valmisteluun ja erityisesti

EU-asioiden valmisteluun on tehty vähän tutkimusta. Käsittelen tätä tarkemmin

seuraavassa alaluvussa. Toiseksi aihe on yhteiskunnallisesti ajankohtainen ja tärkeä.

Ajankohtaisuudesta kertoo se, että mediassa on viime aikoina käyty keskustelua

suomalaisen edunvalvonta- ja vaikuttamiskulttuurin ammattimaistumisesta sekä siitä,

miten erilaiset intressit tulevat edustetuiksi päätöksenteon valmistelussa.  Esimeriksi

Yleisradio on uutisoinut vuonna 2014 lobbauksen pelisääntöjen puutteesta Suomessa

(Yle Uutiset 8.1.2014; Yle Uutiset 9.1.2014) sekä suomalaisiin europarlamentaarikoihin

(Yle Uutiset 15.5.2014) ja kansanedustajiin kohdistuneesta lobbauksesta (Yle Uutiset

18.7.2014). Helsingin Sanomat puolestaan on kirjoittanut aiemmin esimerkiksi sitä,

kuinka elinkeinoelämän intressiryhmiä kuullaan muita useammin

lainsäädäntöhankkeiden valmistelussa (HS 28.4.2013) sekä siitä, kuinka

ympäristöjärjestöjen ääni ei kuulu maatalousasioiden käsittelyssä eduskunnassa (HS

30.4.2013).

Julkisuudessa käyty keskustelu heijastelee aiheen yhteiskunnallista tärkeyttä. Yhtäältä

erilaisia yhteiskunnallisia intressejä edustavien ryhmien osallistumisella poliittisten

päätösten valmisteluun voidaan nähdä päätöksentekoa hyödyttäviä vaikutuksia.

Intressiryhmien konsultoimisen voidaan esimerkiksi katsoa parantavan päätöksenteon

laatua ja järjestelmän tehokkuutta, koska intressiryhmät tuovat päätöksentekoon tietoa

lainsäädäntöehdotusten käytännön vaikutuksista (ks. esim. Maloney ym. 1994, 21–2,

36). Intressiryhmien osallistumista voidaan pitää myös demokratianäkökulmasta

myönteisenä asiana. Jordan ja Maloney (2007, 25) tiivistävät nämä hyödyt kahteen

seikkaan. Ensiksi päätöksentekoprosessin demokraattisuuden kannalta eduksi on se, että

mitä aktiivisemmin ryhmät ovat mukana, sitä enemmän päätöksentekijät joutuvat

ottamaan huomioon näitä näkemyksiä ja sovittamaan niitä yhteen välttääkseen

politiikkoihin kohdistuvan vastustuksen. Toiseksi intressiryhmien osallistuminen

päätöksentekoon voidaan nähdä demokratian kannalta myönteisenä siitä syystä, että

intressiryhmien sisäinen organisoitumisrakenne mahdollistaa laajemman joukon

osallistumisen poliittiseen päätöksentekoon.
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Tästä huolimatta useat intressiryhmätutkijat ovat kiinnittäneet huomioita siihen, että

intressiryhmien edustusta päätöksenteossa ei voida automaattisesti pitää (EU-)

järjestelmän demokraattisuutta lisäävänä asiana (ks. keskustelusta esim. Greenwood

2007; Maloney 2009). Jos vain joidenkin tiettyjen ryhmien näkemykset tulevat

kuulluksi päätöksenteon valmistelussa, voi tämä johtaa intressiedustuksen

vinoutumiseen (bias), mitä taas voidaan pitää demokraattisen järjestelmän toimivuutta

heikentävänä seikkana (ks. Beyers ym. 2008, 1117; Jordan & Maloney 2007, 19–22).

Aihetta koskevassa kriittisessä keskustelussa intressiryhmät nähdään professionaalisina

toimijoina, jotka eivät välttämättä täytä kansalaisyhteiskunnan toimijoihin liitettäviä

normatiivisia ihanteita, kuten oletusta laajamittaisen kansalaismielipiteen edustamisesta

tai ryhmän sisäisestä demokratiasta (ks. tarkemmin Beyers ym. 2008, 1117–9).

Kirjallisuudessa tuodaan usein esiin myös ns. shekkivihko-osallistumista (checkbook

participation) ilmentävä argumentti siitä, että useimmat intressiryhmät eivät ole sisäisen

organisoimisrakenteensa takia laajemman osallistumisen välineitä, sillä organisaation

jäsenet eivät useinkaan itse osallistu tai edes halua osallistua päätöksentekoon, vaan

organisaation (tehtävien ja päämäärien) tukeminen tapahtuu taloudellisen tuen, ei siis

osallistumisen muodossa (Jordan & Maloney 2007, 12).

Edellä esitetyt argumentit ilmentävät sitä, että intressiryhmien mukaanpääsyllä voi olla

intressiedustuksen rakenteesta ja yhteydenpitokäytännöistä riippuen myönteisiä ja

kielteisiä vaikutuksia poliittisten järjestelmien toimivuuteen. Näiden vaikutusten

arvioimiseksi intressiryhmien osallistumista ja mukaanpääsyä on tarkasteltava – kuten

tässä tutkielmassa tehdään – kunkin järjestelmän kontekstissa. Näin tuotetaan

yhteiskuntaa hyödyttävää tietoa poliittisen järjestelmän toimivuudesta ja epäkohdista.

1.1 Tutkimuksen tausta ja tutkimusongelma
Intressiryhmäpolitiikan tutkimus on ollut melko marginaalinen, lähinnä Yhdysvalloissa

jalansijaa saanut politiikan tutkimuksen haara (Baumgartner & Leech 1998;  Beyers ym.

2008). Intressiryhmien määrän voimakas kasvu ja lobbauksen yleistyminen EU-

instituutioissa on kuitenkin selvästi lisännyt intressiryhmien tutkimusta myös

Euroopassa. Tutkijoiden huomio on keskittynyt esimerkiksi siihen, miten ja mitkä

intressiryhmät mobilisoituvat (mobilise) EU-asioissa, millainen mukaanpääsy (access)

intressiryhmillä on valmisteluun ja miten ryhmät pystyvät vaikuttamaan (influence)

eurooppalaiseen politiikkaan (ks. keskustelusta esim. Eising 2008; Woll 2006).
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Useimmissa tutkimuksissa mielenkiinto on kohdistunut erityisesti EU-tasolla toimiviin

intressiryhmien katto-organisaatioihin ja yrityksiin, mutta viime vuosina on ilmestynyt

myös tutkimuksia, joissa on selvitetty sitä, miten kansalliset intressiryhmät voivat

vaikuttaa EU-asioihin joko toimimalla EU-instituutioissa tai käymällä neuvotteluja

jäsenmaiden hallitusten kanssa (Beyers 2002; Beyers & Kerremans 2012; Dür & Mateo

2012; Eising 2007a; 2007b; Klüver 2010).  Suurin tutkimuksellinen mielenkiinto on

kuitenkin toistaiseksi keskittynyt kansallisten intressiryhmien toimintaan EU-tasolla,

mutta kansallisella tasolla tapahtuva vaikuttaminen jäsenmaiden hallitusten EU-

kantoihin on ollut pitkälti tutkimatonta aluetta (Dür & Mateo 2012, 970).

Jäsenmaiden hallitusten EU-kannanmuodostusta on tarkasteltu erityisesti kansallisten

EU-asioiden valmistelu- ja koordinaatiojärjestelmien tutkimuksissa, jotka voidaan lukea

löyhästi poliittisten järjestelmien ja toimijoiden eurooppalaistumista käsittelevään

tutkimushaaraan (ks. esim. Kassim 2000; Wessels ym. 2003; Wright 1996). Näissä

tutkimuksissa käsitellään kuitenkin harvemmin sitä, miten kansalliset intressiryhmät

ovat mukana jäsenmaiden EU-kantojen muodostamisessa. Beyers ja Bursens

esimerkiksi toteavat, että EU-politiikan kansallista koordinaatiota käsittelevässä

kirjallisuudessa on keskitytty tarkastelemaan lähinnä jäsenmaiden muodollisia

institutionaalisia järjestelmiä sekä näissä tapahtuvaa yhteydenpitoa hallinnollisten

yksikköjen välillä.  Vähemmälle huomiolle sen sijaan on jäänyt esimerkiksi se, miten

julkiset toimijat ja yksityiset intressit ovat EU-asioissa yhteydessä toisiinsa. (2011, 3;

ks. myös Braun & Van den Berg 2013, 763; Bursens ym. 2014, 364.)

Edellä kuvattu koskee myös Suomen EU-asioiden valmistelua käsittelevää kirjallisuutta.

Yleisesti ottaen EU-asioiden valmistelua ja koordinaatiota on tutkittu jonkin verran.

Ainoa Suomen EU-asioiden valmisteluun keskittyvä teos, Lampisen, Rehnin ja

Uusikylän toimittama EU-asioiden valmistelu Suomessa (1998), sijoittuu EU-

jäsenyyden alkuaikaan. Hieman uudempia esityksiä asiasta löytyy artikkelimuotoisena

unionijäsenyyden vaikutuksia arvioivasta kirjallisuudesta (Raunio & Saari 2006; Raunio

& Wiberg 2000) sekä Suomen EU-politiikkaa, sen toimijoita sekä EU-asioiden

koordinaatiota yleisesti arvioivasta kirjallisuudesta (Kinnunen 2004; Raunio &

Tiilikainen 2003). Näiden valtio-opillisten lähteiden lisäksi EU-asioiden valmistelua on

käsitelty eurooppaoikeudellisessa kirjallisuudessa (ks. esim. Jääskinen 2007; Ojanen

2010) sekä Suomen EU-vaikuttamista tarkastelevassa tutkimuksissa (Hyvärinen 2009a;
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Hämynen 2011). Valmistelua on kuvattu myös akateemisen kirjallisuuden ulkopuolella

erilaisissa viranomaislähteissä ja virkamiesten valmisteluoppaissa (ks. esim. EU-

vaikuttamisselvitys 2009; Lainlaatijan EU-opas 2012; Oikeusministeriön EU-

valmistelun opas 2010; Selvitys EU-oikeudellisten asioiden käsittelystä 2010).

EU-asioiden valmisteluun osallistuvista toimijoista tutkimuksellisesti suurin

mielenkiinto on selvästi kohdistunut eduskuntaan ja erityisesti eduskunnan

mahdollisuuteen valvoa hallituksen toimintaa (ks. esim. Jääskinen 2000; Raunio &

Wiberg 2008). Ministeriöitä tai intressiryhmiä tutkitaan harvoin yhdessä tai omana

kokonaisuutenaan. Poikkeuksia tästä ovat kuitenkin ministeriöiden ja virkamieskunnan

roolia käsittelevät Lampisen (2000) ja Mattilan (2000) artikkelit, Hyvärisen ja Raunion

(2014) artikkeli ylimmän virkamieskunnan ja ministereiden roolista kansallisen EU-

politiikan agendan muodostamisessa, Hämysen (2011) tutkimus EU-lainsäädännön

valmistelusta sekä Hyvärisen (2008; 2009b) artikkelit intressiryhmien osallistumisesta

EU-asioiden valmisteluun. Myös Pohjoismaiden hallintojärjestelmien

eurooppalaistumista käsittelevissä tutkimuksissa on joitakin mainintoja intressiryhmien

osallistumisesta ministeriöissä tapahtuvaan EU-asioiden valmisteluun (Lægreid ym.

2004; Jacobsson ym. 2004; Pedersen 2007). Tiivistäen voidaan kuitenkin todeta, että

intressiryhmien ja virkamiesten yhteydenpidon tutkiminen on jäänyt hyvin vähälle

huomiolle Suomen EU-asioiden valmistelua ja koordinaatiota käsittelevässä

kirjallisuudessa.

Vaikka intressiryhmien osallistumisesta kansallisten EU-kantojen valmisteluun on vain

vähän kansainvälistä tai kotimaista tutkimusta, voidaan sen perusteella todeta, että

tutkijat ovat tuoneet esiin osin vastakkaisia näkemyksiä intressiryhmien asemasta EU-

valmistelussa. Koordinaatiojärjestelmiä käsittelevässä kirjallisuudessa EU-asioiden

valmistelu kuvataan usein virkamiesvetoisena prosessina, johon intressiryhmillä on

varsin rajalliset mahdollisuudet osallistua ja vaikuttaa. Intressiryhmien

vaikutusmahdollisuuksien katsotaan jopa heikentyneen unionijäsenyyden seurauksena.

Intressiryhmäpolitiikan tutkimuksissa taas EU-asioiden valmistelu ja päätöksenteko

nähdään monimutkaisessa toimintaympäristössä tapahtuvana prosessina, johon

intressiryhmät antavat oman panoksensa. EU:n monitasoisen järjestelmän katsotaan

usein vahvistaneen intressiryhmien EU-poliittisia vaikutusmahdollisuuksia. Kuvaan tätä

jännitettä yksityiskohtaisemmin alla.
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Koordinaatiokirjallisuudessa korostetaan tavallisesti hallitusten ja erityisesti

virkamieshallinnon merkitystä kansallisten EU-kantojen muodostamisessa.

Virkamiesten keskeinen rooli EU-asioissa liitetään esimerkiksi siihen, että heidät

nähdään monimutkaisina ja yksityiskohtaisina pidettyjen EU-asioiden asiantuntijoina.

Virkamiehet myös osallistuvat EU-asioiden käsittelyyn komission ja neuvoston

työryhmissä, mistä johtuen he ovat usein parhaiten perillä valmistelun eri vaiheista ja

yksityiskohdista.  (Ks. Lampinen 2000, 153–162; Lægreid, ym. 2004, 365; Mattila

2000, 149.)

Vastaavanlaisia näkemyksiä esitetään myös kansainvälisten suhteiden kirjallisuudessa.

Liberaalin hallituksenvälisyyden lähestymistavassa EU:n monitasoisen järjestelmän

katsotaan vahvistaneen hallituksen resursseja suhteessa muihin kansallisiin toimijoihin 2.

Moravcsik (1994, 8–9) esimerkiksi liittää hallituksen aseman vahvistumisen suhteessa

muihin kansallisiin toimijoihin EU-päätöksentekoon osallistumisesta seuraavaan

kykyyn kontrolloida politiikan agendaa, legitimoida poliittisia toimia ja heikentää

muiden toimijoiden veto-mahdollisuuksia. Koska hallitukset osallistuvat

päätöksentekoon suoraan EU-instituutioissa, on niillä tiedollinen etulyöntiasema EU-

asioissa kansallisella tasolla. EU-politiikan valmistelu näyttäytyy tästä

lähestymistavasta käsin hallitusvetoisena prosessina, joka on kansalliseen

päätöksentekoon verrattuna teknokraattista, vähemmän politisoitunutta ja siten

jokseenkin erillään yhteiskunnallisten intressien syötteistä ja kontrollista (Beyers &

Bursens 2011, 5). Euroopan integraation katsotaan johtaneen kansallisella tasolla

hallituksen aseman korostumiseen sekä tiedon asymmetrioihin hallituksen ja muiden

kansallisten toimijoiden välillä.

Intressiryhmäpolitiikan kirjallisuudessa taas lähdetään usein liikkeelle jokseenkin

vastakkaisesta asetelmasta. Useissa tutkimuksissa unionijärjestelmän monitasoista

rakennetta pidetään lähtökohtaisesti intressiryhmille ja sosiaalisille liikkeille suotuisana,

koska instituutioiden ja toimijoiden monilukuisuus tarjoaa ryhmille uusia osallistumis-

ja vaikuttamisväyliä päätöksentekojärjestelmän eri tasolla (Beyers ym. 2008, 1112–4;

Hooghe 2008, 74; ks. myös Marks and McAdam 1996). Ryhmät voivat yhtäältä pyrkiä

2 Liberaalissa hallituksenvälisyydessä korostetaan EU-päätöksenteon luonnetta hallitusten välisenä
prosessina. Kuten Hix & Goetz (2003, 9) toteavat, teoria pitää sisällään oletuksia siitä, miten integraatio
muokkaa kansallisia poliittisia järjestelmiä. Oletukset ovat kuitenkin implisiittiä ja pitkälti
testaamattomia, koska ne ovat tyypillisesti syntyneet integraatioprosessin dynamiikan (so. mikä merkitys
kansallisilla järjestelmillä integraatioprosessissa) selittämisen päätavoitteen sivutuotteena.
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vaikuttamaan eurooppalaiseen politiikkaan EU-instituutioissa joko suoraan julkisten

toimijoiden tai välillisesti eurooppalaisten verkostojen tai katto-organisaatioiden kautta.

Toisaalta intressiryhmät voivat kohdistaa vaikuttamispyrkimyksensä myös suoraan

kansallisiin julkisiin toimijoihin, jotka osallistuvat EU-asioiden käsittelyyn Eurooppa-

neuvostossa, Euroopan unionin neuvostossa ja sen valmisteluelimissä sekä komission

erilaisissa komiteoissa ja työryhmissä.

Euroopan integraation tarvitse johtaa tiedollisiin asymmetrioihin tai intressiryhmien

heikentyneeseen asemaan kansallisessa päätöksenteossa (ks. keskustelusta Eising

2007c, 173–4). Intressiryhmäkirjallisuudessa EU-asioiden monimutkaista ja

yksityiskohtaista luonnetta pidetään usein keskeisenä syynä siihen, miksi

päätöksentekijät tarvitsevat yhteistyötä intressiryhmien kanssa (ks. esim. Bouwen 2002;

2004; Chalmers 2013a; Klüver 2012). Ryhmien katsotaan voivan tarjota julkisille

toimijoille myös täysin uutta tietoa EU-asioista, koska useat ryhmät toimivat myös EU-

tasolla joko itse tai välillisesti erilaisten eurooppalaisten organisaatioiden kautta.

Esimerkiksi EU-lainsäädäntöhankkeiden kansallisten vaikutusten arvioimiseksi ja

päätösten sujuvan toimeenpanon takia julkisilla toimijoilla voidaan katsoa olevan tarve

valmistella kansalliset EU-kannat yhteistyössä intressiryhmien kanssa (Eising 2003,

153–5; ks. myös Bursens ym. 2015).

Vaikka intressiryhmäkirjallisuudesta välittyy kaiken kaikkiaan varsin positiivinen kuva

intressiryhmien vaikutusmahdollisuuksista, tutkijat ovat kuitenkin kiinnittäneet

huomiota siihen, että intressiryhmien välillä on eroja siinä, miten ne pääsevät

osallistumaan ja saavat äänensä kuuluviin eurooppalaisessa politiikassa. Kansallisia

intressiryhmiä tutkineet Dür & Mateo (2012) esimerkiksi katsovat, että resurssirikkailla

talouselämän ja teollisuuden intressiryhmillä on parhaat mahdolliset vaikuttaa

eurooppalaiseen politiikkaan. Beyers (2002) taas pitää kansallisista intressiryhmistä

integraation voittajina sosiotaloudellisia intressejä edustavia kattojärjestöjä, joilla on

perinteisestikin ollut vahva asema kansallisissa päätöksentekojärjestelmissä. Kaiken

kaikkiaan intressiryhmätutkijat eivät kuitenkaan ole päässeet yhteisymmärrykseen siitä,

merkitseekö eurooppalaistumiskehitys yksinomaan suurten kattojärjestöjen edustuksen

vahvistumista monitasoisen EU-järjestelmän eri tasoilla.
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Työn ongelmanasettelua taustoittavat politiikan tutkimuksen kirjallisuudessa esitetyt

väitteet eurooppalaistuneen kansallisten poliittisen toimintaympäristön ja siihen

kuuluvien toimijoiden, kuten virkamiesten ja intressiryhmien, välisissä suhteissa

tapahtuneista muutoksista. Yhtäältä aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa katsotaan, että

yksityiskohtaista asiantuntemusta vaativien EU-kantojen valmistelu tapahtuu

ministeriöissä muiden poliittisten päätösten valmisteluun verrattuna jokseenkin erillään

kansallisten intressiryhmien kontrollista. Toisaalta juuri EU-asioiden yksityiskohtaisen

luonteen takia jäsenmaiden hallituksilla ja virkamiehillä nähdään olevan tarve

valmistella kansalliseen lainsäädäntöön vaikuttavat EU-asiat laajemmin yhteistyössä

erilaisten intressiryhmien kanssa. Edellä kuvatusta jännitteestä seuraa tarve tarkastella

yksityiskohtaisemmin intressiryhmien ja virkamiesten välistä suhdetta, joka voi

eurooppalaistumisen seurauksena muuttua, jos yhdet toimijat pystyvät toisia paremmin

hyödyntämään EU:n monitasoisen järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia.

Työn tutkimusongelma muodostuu intressiryhmien ja julkisten toimijoiden suhteesta,

johon intressiryhmien mukaanpääsy (suorat kontaktit intressiryhmien ja julkisten

toimijoiden välillä) kuuluu. Tutkielmassa etsitään vastausta seuraaviin

tutkimuskysymyksiin: 1) Millä intressiryhmillä on mukaanpääsy ministeriöiden EU-

asioiden valmisteluun ja miksi näillä ryhmillä? 2) Mitä muita väyliä pitkin

mukaanpääsy tapahtuu? 3) Mikä on eri mukaanpääsyn väylien merkitys intressiryhmien

EU-vaikuttamisessa? Läpi työn huomioni keskittyy intressiryhmien välisiin eroihin EU-

valmisteluun mukaanpääsyssä. Edellä mainittuihin kysymyksiin vastaamalla

tutkielmassa luodaan katsaus intressiryhmien ja virkamiesten väliseen suhteeseen

Suomen EU-asioiden valmistelussa.

Tutkielmassa tuotetaan täysin uutta tietoa intressiryhmien mukaanpääsyn perusteista

sekä ryhmien välisistä eroista EU-valmisteluun mukaanpääsyssä. Tämän tiedon avulla

pystytään arvioimaan toimijoiden välisiä (valta)suhteita ja asemia EU-valmistelu- ja

yhteensovittamisjärjestelmässä. Tässä työssä saadaan myös ensimmäistä kertaa tietoa

siitä, mitä väyliä pitkin intressiryhmät pystyvät parhaiten vaikuttamaan Suomen EU-

kantojen sisältöön.  Työn yhteiskunnallinen vaikuttavuus koskee ennen kaikkea sitä,

että tutkimus tuottaa yhteiskuntaa hyödyttävää tietoa poliittisen järjestelmän toiminnasta

ja toimivuudesta.
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1.2 Työn rakenne
Tutkielman rakenne muodostuu johdannon lisäksi viidestä luvusta. Johdantoa

seuraavassa työn toisessa luvussa käsittelen kansallisten poliittisten järjestelmien ja

niiden toimijoiden eurooppalaistumista sekä Suomen EU-asioiden valmistelua koskevaa

aiempaa tutkimusta. Luku toimii yleisemmin taustoituksena koko työlle ja EU-asioiden

valmistelujärjestelmän kontekstille. Työn kolmannessa luvussa esittelen intressiryhmien

mukaanpääsyä käsitteleviä aiempia tutkimuksia ja esittelen työssä hyödynnettävän

vaihtoteoreettisen lähestymistavan. Luvun lopuksi arvioin tämän lähestymistavan

rajoitteita. Ennen siirtymistä tutkielman empiiriseen osaan esittelen neljännessä luvussa

työssä hyödynnettävät tutkimusaineistot ja menetelmät. Tämän jälkeen seuraa

tutkimusaineistojen analyysiin keskittyvä luku. Tutkielman viimeisessä luvussa tiivistän

työn keskeiset johtopäätökset ja esittelen päätelmät intressiryhmien ja intressiryhmien

suhteesta Suomen EU-asioiden valmistelussa. Lisäksi tuon esille tulevaisuutta silmällä

pitäen jatkotutkimuskohteet.
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2 EU-ASIOIDEN VALMISTELU SUOMESSA
Esittelen tässä luvussa jäsenmaiden EU-asioiden valmistelu- ja koordinaatiojärjestelmiä

käsitteleviä tutkimustuloksia. Tavoitteenani on kuvata Suomen EU-asioiden valmistelu-

ja koordinaatiojärjestelmän rakenne sekä käsitellä aiempaa tutkimuskirjallisuutta

intressiryhmien ja virkamiesten suhteesta kansallisten EU-asioiden valmistelussa.

Lisäksi nostan luvussa esiin EU-asioiden valmistelun liittyviä erityispiirteitä (suhteessa

kansallisen politiikan valmisteluun) kuvaamalla Suomen poliittisen järjestelmän ja sen

toimijoiden eurooppalaistumista. Luvun rakenne on seuraava: aluksi käsittelen

integraation aikaansaamia muutoksia kansallisessa toimintaympäristössä. Tämän

jälkeen käyn läpi Suomen EU-asioiden valmistelu- ja koordinaatiojärjestelmän

rakenteen. Lopuksi esittelen aiempaa tutkimuskirjallisuutta, jossa käsitellään

intressiryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia Suomen EU-asioiden

valmistelussa.

2.1 Kansallisen poliittisen toimintaympäristön eurooppalaistuminen
Euroopan integraation ja unionijäsenyyden aikaansaamia muutoksia jäsenmaiden

poliittisissa järjestelmissä tarkastellaan kirjallisuudessa eurooppalaistumisen käsitteen

avulla. Vaikka käsite on määritelty eri tutkimuksissa eri tavoin ja sen avulla kuvataan

erilaisia integraatioon liitettäviä ilmiöitä ja prosesseja (ks. esim. Olsen 2002),

tavanomaisemmin eurooppalaistumisella tarkoitetaan EU-jäsenyyden joko välillisesti tai

suoraan aikaansaamia paineita, joihin jäsenmaiden julkishallinnolliset instituutiot ja

toimijat sopeutuvat (Featherstone 2003, 7–9; ks. myös Ladrech 2010). Aiemmassa

tutkimuskirjallisuudessa eurooppalaistumisen on katsottu aiheuttavan muutoksia

esimerkiksi kansallisten poliittisten toimijoiden välisissä valtasuhteissa sekä poliittisten

järjestelmien institutionaalisissa rakenteissa.

Valtasuhteissa tapahtuneina muutoksina eurooppalaistumiskirjallisuudessa mainitaan

kansallisten hallitusten aseman vahvistuminen. Hallituksen aseman on katsottu

vahvistuneen suhteessa muihin kansallisiin toimijoihin, koska hallitukset vastaavat EU-

kantojen muotoilusta sekä EU-politiikan kansallisesta implementoinnista ja käyttävät

jäsenvaltioiden päätäntävaltaa unionitason valmisteluprosesseissa ja päätöksenteossa.

(Ks. esim. Goetz & Mayer-Sahling 2008, 6; Kassim 2005, 287–92; Kriesi ym. 2007, 52;

Ladrech 2010, 26–27.)
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Suomen poliittisen järjestelmän tarkasteluista saadut tulokset ovat yhteneviä yllä

kuvattujen vertailevien tutkimusten kanssa. Mattila, joka tarkastelee valtioneuvoston

suhdetta päätöksenteon ylimpiin toimielimiin, esimerkiksi katsoo, että EU-jäsenyyden

seurauksena valtioneuvoston asema on vahvistunut suhteessa presidenttiin ja

eduskuntaan (2000, 148). EU-jäsenyys on Mattilan mukaan myös ”muuttanut

valtioneuvoston toimintatapoja ja sillä on ollut vaikutusta eri ministerien ja

ministeriöiden väliseen suhteelliseen valtahierarkiaan” (ma., 135). Viimeksi mainitut

muutokset hän liittää kolmeen seikkaan. Ensiksikin pääministerin painoarvo on

kasvanut ministerien sisäisissä hierarkioissa. Syynä tähän hän pitää muun muassa

pääministerin säännöllistä osallistumista unionitason kokouksiin sekä EU-asioiden

yleiskoordinaatiosta vastaavan EU-sihteeristön siirtämistä ulkoministeriöstä

pääministerin johtamaan valtioneuvoston kansliaan. Toiseksi EU-jäsenyys on merkinnyt

joillekin ministeriöille työtaakan (ja vastuiden) lisääntymistä. EU-asioiden määrä on

suuri erityisesti valtiovarain-, maa- ja metsätalous- sekä ulkoasianministeriöissä.

Kolmanneksi virkamiesten asema on vahvistunut ministeriöiden sisällä, koska EU-

asioihin vaikuttaminen edellyttää toimijoilta EU:n menettelytapojen tuntemusta sekä

usein sektorikohtaista teknistä tietämystä. (Ma., 148–9.) Kansalliset byrokraatit, jotka

edustavat Suomen kantoja niin komission kuin neuvoston valmisteluelimissä, ovat usein

parhaiten perillä EU-asioiden sisällöstä ja käsittelyn etenemisestä unionitason elimissä.

Yllä kuvattujen muutosten on osin katsottu seuranneen institutionaalisissa rakenteissa

tapahtuneista muutoksista (ks. Raunio 2003, 269). Keskeisimpänä tällaisena

muutoksena voidaan pitää EU-asioiden valmistelu- ja koordinaatiojärjestelmien

perustamista. Koska unionin päätöksentekoon osallistuminen edellyttää eri osapuolten

välistä monipuolista yhteydenpitoa monimutkaisessa institutionaalisessa ympäristössä,

jäsenmaat ovat luoneet kansallisiin päätöksentekorakenteisiinsa mekanismit, joiden

avulla ne hallitsevat osallistumistaan poliittisen asioiden valmisteluun ja

päätöksentekoon EU-tasolla.

EU-politiikan monimutkaisessa ympäristössä toiminnan tulee olla koordinoitua, jotta

jäsenmaan preferenssit ja ehdotukset Brysselissä ovat yhdenmukaisia kansallisten EU-

poliittisten linjausten kanssa (Kassim 2003, 84). Jäsenmaiden erityisenä haasteena on

koota yhteiskunnalliset intressit ja oikeudelliset näkökohdat yhtenäiseksi kannaksi, jolla

on myös edellytykset mennä läpi unionitasolla tapahtuvassa päätöksenteossa. Näitä
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intressejä sekä EU-poliittisia realiteetteja jäsenmaat sovittavat yhteen EU-asioiden

valmistelu- ja koordinaatiojärjestelmien avulla.

Vaikka koordinaatiojärjestelmissä on eroja jäsenmaiden välillä, ovat ne Kassimin

mukaan kuitenkin tietyn perusmallin mukaisia. Ensiksikin kansallisilla hallituksilla on

yleisesti ottaen vahvin asema EU-politiikan muotoilussa ja koordinaatiossa. Hallitukset

ovat keskeisiä vallankäyttäjiä kansallisten EU-kantojen määrittelyssä ja vastaavat

jäsenmaan edustuksesta unionitason päätöksentekoelimissä. Parlamenteilla on

tyypillisesti rooli kansallisessa EU-päätöksenteossa, mutta ne ovat harvoin

vaikutusvaltaisia. Parlamenttien kykyä vaikuttaa EU-asioissa rajoittaa hallituksen valta-

asema, EU-asioiden volyymi, teknisyys sekä aikataulu, jolla asiat käsitellään

neuvostossa. Toiseksi ulkoministeriöillä, jotka ovat perinteisesti olleet vastuussa EU:n

ja kansallisen tason välisestä kommunikaatioinfrastruktuurista, on keskeinen asema

kansallisissa prosesseissa. Ulkoministeriöiden rooli on kuitenkin ollut jatkuvassa

muutoksessa, kun pääministerin merkitys on korostunut EU-poliittisissa asioissa ja

sektoriministeriöt kirivät ulkoministeriön edelle erityisasiantuntijuudessa. Kolmanneksi

ministeriöiden välisestä koordinaatiosta vastaa usein erityinen sihteeristö, joka huolehtii

EU-politiikan yleiskoordinaatiosta. Tämä sihteeristö toimii tyypillisesti ulkoministeriön

tai pääministerin alaisuudessa. Neljänneksi jäsenmaiden ministeriöihin on sijoitettu

erityiset EU-poliittiset yksiköt, jotka huolehtivat ministeriön EU-poliittisista asioista.

Viidenneksi kaikilla jäsenmailla on erityisedustusto Brysselissä, joka toimii linkkinä

kansallisen koordinaation sekä EU-tason välillä. Näillä edustustoilla on usein varsin

itsenäinen asema päivittäisten EU-asioiden hoidossa. (Kassim 2003, 90–1; 2005, 296.)

Suomen EU-asioiden valmistelu- ja koordinaatiojärjestelmä noudattaa pääpiirteissään

yllä kuvattua perusmallia. Keskeisin rooli järjestelmässä on valtioneuvostolla, joka

vastaa Euroopan unionissa tehtävien päätösten kansallisesta valmistelusta ja päättää

niihin liittyvistä Suomen toimenpiteistä. Valtioneuvostossa tapahtuvaan valmisteluun

liittyy eduskunnan informointi, ja eduskunta osallistuu EU-asioiden käsittelyyn aina,

kun on kyse kun on kyse eduskunnan toimivaltaan kuuluvista asioista. Siirryn nyt

käsittelemään tarkemmin tämän institutionaalisen järjestelmän rakennetta.
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2.2 EU-asioiden valmistelu- ja koordinaatiojärjestelmän rakenne
EU-asioiden valmistelu- ja koordinaatiojärjestelmä luotiin pohjalle, joka rakennettiin

Suomen liittyessä Euroopan talousalueeseen (ETA) vuonna 1994 (ks. tarkemmin

Keinänen & Talonpoika 2006, 253; Murto 1996, 32–6). Järjestelmän keskiössä ovat

toimivaltaiset ministeriöt, jotka vastaavat EU-asioiden valmistelusta,

yhteensovittamisesta sekä toimeenpanosta. Suomen EU-kantojen yhteensovittaminen

tapahtuu ministeriöiden välillä valtioneuvoston yhteensovittamiselimissä, eli EU-

ministerivaltiokunnassa, EU-asioiden komiteassa ja EU-jaostoissa.

Yhteensovittamismekanismilla pyritään siihen, että Suomella on kaikkiin EU-asioihin

kanta, jota ajetaan johdonmukaisesti EU-järjestelmän eri tasoilla (Jääskinen 2007, 316).

Käytännössä EU-asioiden valmistelu etenee hieman eri tavoin riippuen käsiteltävästä

asiasta. Kuvaan seuraavaksi käsittelyä Suomessa hyvin yleisellä tasolla (tarkemmista

kuvauksista ks. esim. Lampinen 2000; Mattila 2000; Raunio 2003; 2006; Raunio &

Tiilikainen 2003). EU-asian kansallisen käsittelyn havainnollistamiseksi taulukossa 1

alla  on  kuvattu  EU-asian  käsittely  EU-instituutioissa  ja  Suomessa.  Kuviossa  1  taas  on

kuvattu EU-asioiden valmistelu- ja koordinaatiojärjestelmän rakenne Suomessa.

Taulukko 1. EU-asian valmistelu Suomessa ja EU-tasolla

EU-TASON VALMISTELU VALMISTELU SUOMESSA
1) Komissio aloittaa säädösvalmistelun. 1) Vastuuministeriö aloittaa kansallisen valmistelun.
2) Komissio neuvottelee intressiryhmien ja
kansallisten virkamiesten kanssa.

2) Vastuuministeriö osallistuu komission
neuvotteluihin ja muotoilee Suomen alustavaa kantaa.

3) Komissio päättää ehdotuksen sisällön. 3) Vastuuministeriö päättää alustavasta kannasta.
Eduskuntaa informoidaan asiasta.

4) Komissio julkistaa ehdotuksen. 4) Ministeriöiden välisissä keskusteluissa päätetään
Suomen tarkempi kanta.

5) Ehdotuksen käsittely rinnakkain neuvoston
työryhmissä ja Euroopan parlamentissa.

5) Vastuuvirkamies ja pääsääntöisesti myös alan
vastuuvirkamies EU-edustustosta osallistuvat
neuvoston työryhmätyöskentelyyn. Suurta valiokuntaa
informoidaan, ja se voi antaa ohjeita Suomen linjasta.

6) Ehdotus käsitellään jäsenmaiden pysyvien
edustajien kokouksessa (Coreper) ja hyväksytään
lopullisesti neuvoston kokouksessa.

6) Pysyvä edustaja, ministeri ja virkamiehet hiovat
Suomen kantaa. EU-ministerivaliokunta päättää
ministerin liikkumavarasta neuvostossa. Suuri
valiokunta kuulee vastuuministeriä.

Lähteet: Raunion (2008) mukailema taulukko Rehnin (1998, 16) ja Mattilan (2000, 139) esitysten
pohjalta. Raunion esitystä on täydennetty valtioneuvoston internetsivuilta löytyvien tietojen avulla
(Valtioneuvoston kanslia 2014a).
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Kuvio 1. Suomen EU-asioiden valmistelu- ja koordinaatiojärjestelmä

Lähteet: Mukailtu EU-vaikuttamisselvityksen (2009, 10) ja Hyvärisen (2009b, 302) kuvioiden pohjalta.

EU-asian valmistelu lähtee Suomessa useimmiten liikkeelle siitä, että toimivaltainen

vastuuministeriö saa tiedon EU-aloitteesta EU-toimielimeltä, useimmiten komissiolta.

Vastuuministeriö aloittaa tässä vaiheessa EU-asiaa koskevan kansallisen valmistelun.

Oikeusministeriön EU-valmistelun oppaassa todetaan, että EU-asiaa koskevan

kansallisen kannan määrittely tapahtuu pääsääntöisesti niin kutsutun perusmuistion

avulla, johon kirjataan komission (lainsäädäntö)ehdotuksen, neuvoston aloitteen tai

muun merkittävän EU:n toimielimessä vireille tuleva asian keskeiset sisällölliset,

oikeudelliset, taloudelliset ja poliittiset vaikutukset ja määritellään Suomen alustava

kanta. Perusmuistion pohjalta laaditaan yleensä eduskunnan informoimiseksi U-

kirjelmä tai E-kirje. Perusmuistio toimii asian käsittelyn pohjana, ja sitä täydennetään

ministeriöiden välisten neuvottelujen pohjalta sekä asian edetessä valtioneuvoston

yhteensovittamiselimissä. (Oikeusministeriön EU-valmistelun opas 2010, 17.)

Perusmuistion tekee ministeriön nimeämä vastuuvirkamies, joka yleensä seuraa EU-

asian etenemistä alusta loppuun ja edustaa Suomea myös Brysselin

valmistelutyöryhmissä (ks. Mattila 2000, 140).

E-kirje,
UTP-kirje tai
jatkokirjeet

kannanottoja
(lausunnot,
lausumat)

U-kirjelmä

EDUSKUNTA

EU-
MINISTERIVALIOKUNTA

ministerit

VALTIONEUVOSTON KANSLIA/EU-ASIOIDEN OSASTO

EU-EDUSTUSTO BRYSSELISSÄ

EU-ASIOIDEN KOMITEA
kansliapäälliköt tai heidän sijaisensa

EU-JAOSTOT (37 kpl)
suppeat viranomaiskokoonpanot tai
laajat kokoonpanot, joissa mukana

myös intressiryhmien edustajia

MINISTERIÖT
toimivaltainen

ministeriö,
muut EU-asian

käsittelyyn
osallistuvat
ministeriöt

VALTIO-
NEUVOSTON

YLEISISTUNTO
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Valtioneuvoston yhteensovittamiselinten alinta tasoa edustavat 37 EU-jaostoa3. Ne

toimivat EU-asioiden komitean alaisuudessa, joka päättää myös niiden asettamisesta.

Jaostot toimivat EU-asialle määrätyn virkamiehen koordinaatiotukena

(Oikeusministeriön EU-valmistelun opas 2010, 18), ja niissä varmistetaan, että

toimivaltainen ministeriö on ottanut eri näkökannat huomioon EU-asian valmistelussa

(EU-vaikuttamisselvitys 2009, 24).

Eri politiikkasektoreilla on kunkin vastuuministeriön alaisuudessa toimivat EU-

jaostonsa. Sektoreittain muodostettujen jaostojen lisäksi on olemassa myös ns.

horisontaalisia jaostoja, jotka käsittelevät oikeudellisesta, institutionaalisesta tai

budjettia koskevasta näkökulmasta kaikkien EU:n eri politiikkalohkojen asioita

riippumatta siitä, minkä ministeriön valmisteluvastuulle ne kuuluvat (ks. tarkemmin

Selvitys EU-oikeudellisten asioiden käsittelystä 2010, 11). EU-asiat käsitellään joko

viranomaisten kesken jaoston suppeassa kokoonpanossa tai laajassa kokoonpanossa,

johon kuuluu viranomaisten lisäksi intressiryhmien edustus. Jaostot voivat käyttää

kokoontumisten sijaan myös niin kutsuttua kirjallista menettelyä, jossa asia käsitellään

jaostojäsenten kesken kirjallisesti, käytännössä yleensä sähköpostitse. Yleisenä ohjeena

toiminnan osalta on, että ainakin eduskuntaan menevät U-kirjelmät ja E-kirjeet

käsiteltäisiin jaostossa (Oikeusministeriön EU-valmistelun opas 2010, 18).

Jaostokäsittelyn jälkeen EU-asia lähetetään tarvittaessa käsiteltäväksi ylempiin

yhteensovittamiselimiin. Keskitasolla, EU-asioiden komiteassa, käsitellään tarvittaessa

laajakantoiset ja useita ministeriöitä koskevat EU-asiat sekä kysymykset, joista ei ole

päästy yhteisymmärrykseen järjestelmän muissa osissa. Lisäksi komiteassa päätetään

mm. unionin toimielimissä työskentelevien kansallisten asiantuntijoihin liittyvistä

kysymyksistä sekä keskustellaan Eurooppa-neuvoston kokousten valmisteluista ja EU-

asioiden yhteensovittamisjärjestelmän toimivuudesta. (Oikeusministeriön EU-

valmistelun opas 2010, 19.) Komiteassa on ministeriöiden kansliapäälliköiden lisäksi

edustus valtioneuvoston kansliasta, presidentin kansliasta, oikeuskanslerin virastosta,

Suomen Pankista sekä Ahvenanmaan maakuntahallituksesta.

3 Kaikkiaan jaostojen määrä on vaihdellut jäsenyyden aikana noin 30–40 jaoston välillä. Muutokset
johtuvat suurelta osin siitä, että jaostorakennetta on päivitetty vastaamaan EU-tason neuvostorakenteessa
tapahtuneita muutoksia (ks. Keinänen & Talonpoika 2003, 255). Ajantasainen jaostoluettelo löytyy
valtioneuvoston EU-jaostoja käsittelevältä internetsivulta (Valtioneuvosto 2014b).
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Ylintä tasoa edustavassa EU-ministerivaliokunnassa käsitellään merkittävimmät ja

ajankohtaisimmat EU-poliittiset asiat sekä Suomen toimintalinjaukset neuvoston

kokousten osalta. Oikeusministeriön EU-valmistelun oppaassa (2010, 20) todetaan, että

käytännössä kaikki neuvoston kokousasiat käsitellään asiasta laaditun perusmuistion

pohjalta ministerivaliokunnassa ja eduskunnan suuressa valiokunnassa neuvoston

kokousta edeltävällä viikolla. Ministeriövaliokunnassa sovitaan myös asioista, jotka

eivät ole ratkenneet ministeriöiden välissä neuvotteluissa ja

yhteensovittamisjärjestelmän muilla tasoilla (Mattila 2000, 142). Kaiken kaikkiaan

ministerivaliokunnan käsiteltäväksi tulevat ne asiat, jotka pääministeri, asiassa

toimivaltainen ministeri tai EU-asioiden komitea tuo valiokuntaan tai joiden

käsittelemistä pidetään muutoin aiheellisena. Viikoittain kokoontuvan EU-

ministerivaliokunnan puheenjohtajana on pääministeri, ja se kokoontuu käsiteltävistä

asioista riippuen eri kokoonpanossa. (Valtioneuvoston kanslia 2014c.)

Valtioneuvostosta EU-asia ja perusmuistio etenevät eduskuntaan4, jossa ne käsitellään

eduskunnan valiokunnissa. EU-asioista ei yleensä keskustella eduskunnan

täysistunnossa, lukuun ottamatta joitakin korkean tason poliittisia kysymyksiä (ks.

tarkemmin Auel & Raunio 2012). Suuri valiokunta käsittelee ns. EU-valiokuntana

kaikki eduskunnan toimivaltaan kuuluvat EU-asiat, ja erikoisvaliokunnat antavat sille

tarvittaessa lausuntoja. Eduskunnan kannan EU-asioissa ilmaisee suuri valiokunta

lukuun ottamatta ulko- ja turvallisuuspoliittisia asioita, joissa kannan ilmaisee ulko- ja

turvallisuuspoliittinen valiokunta. Eduskunnan kanta on parlamentarismin periaatteiden

mukaisesti ohjeellinen lähtökohta Suomen edustajien toiminnalle EU:n päätöksenteossa.

Edellä kuvattujen toimijoiden lisäksi EU-asioiden valmisteluun osallistuvat aiemmin

EU-sihteeristönä tunnettu valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto sekä Suomen

pysyvä edustusto Euroopan unionissa. Valtioneuvoston kansliassa toimiva EU-asioiden

4 Eduskunta osallistuu EU-asioiden valmisteluun silloin, kun on kyse asiasta, joka kuuluisi eduskunnan
toimivaltaan, jos Suomi ei olisi unionin jäsen (ns. U-asiat). Lisäksi eduskunnalla on tiedonsaantioikeus
kaikissa EU-asioissa, jotka eivät sellaisenaan kuulu eduskunnan toimivallan piiriin, mutta joista
eduskunta on joko pyytänyt EU-asiaa koskevaa tietoa tai valtioneuvosto on pitänyt tarpeellisena antaa
eduskunnalle asiasta selvityksen (ns. E-asiat). Oman eritysryhmänsä muodostavat lisäksi EU:n yhteiseen
ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan liittyvät kysymykset (ns. UTP-asiat), jotka käsitellään ulko- ja
turvallisuuspoliittisessa ministerivaliokunnassa ja eduskunnan ulko- ja turvallisuuspoliittisessa
valiokunnassa (ks. tarkemmin Ojanen 2010, 190–2). Eduskunta pidetään ajan tasalla valtioneuvostossa
tapahtuvasta valmistelusta unionitason päätökseen saakka kirjelmillä, kirjeillä tai näiden jatkokirjeillä
sekä suullisilla selostuksilla, jotka lähetetään eduskuntaan joko valtioneuvoston yleisistunnon kautta (U-
kirjelmät) tai suoraan ministeriöstä (E-kirjeet sekä jatkokirjelmät).
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osasto vastaa EU-asioiden yhteensovittamisesta valtioneuvostossa. EU-asioiden osasto

toimii ministerivaliokunnan ja EU-asioiden komitean sihteeristönä, ja sen tehtäviin

kuuluvat mm. Eurooppa-neuvoston kokousten valmistelut sekä yhteydenpito ja

toimintaohjeiden välittäminen EU-edustustolle yhdessä vastuuministeriöiden kanssa.

Brysselin päässä asioiden etenemistä taas seuraa Suomen pysyvä EU-edustusto, joka

välittää Suomeen tietoja muiden jäsenmaiden kannoista ja tiedottaa asioiden käsittelyn

etenemisestä EU-instituutioissa. (Valtioneuvosto 2014d.)

2.3 Intressiryhmien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet
Suomen EU-asioiden käsittelyn yhtenä vahvuutena on pidetty sitä, että kantojen

valmistelussa on mukana myös hallinnon ulkopuolisia toimijoita (Keinänen &

Talonpoika 2006, 255). Vaikka intressiryhmien mukanaoloa pidetään järjestelmän

vahvuutena, siitä on vain vähän tutkittua tietoa. Esittelen seuraavaksi aiempaa

tutkimuskirjallisuutta intressiryhmien osallistumisesta EU-valmisteluun5. Koska

keskityn työssä intressiryhmien ja virkamiesten väliseen yhteydenpitoon, en esittele

intressiryhmien osallistumismahdollisuuksia eduskunnan valiokuntatyöskentelyyn, vaan

siirryn suoraan käsittelemään ministeriöissä tapahtuvaa EU-asioiden valmistelua ja

intressiryhmien osallistumista siihen.

Suomen EU-asioiden valmistelu- ja koordinaatiojärjestelmässä intressiryhmien

institutionaalinen edustus toteutuu ennen kaikkea ministeriöiden EU-jaostojen laajoissa

kokoonpanoissa, joita on lähes kaikilla EU-jaostoilla. Varsinaisten jaostokokousten

lisäksi EU-jaostoissa käytetään yhteydenpidon muotona kirjallista menettelyä, jossa

jaoston jäsenet voivat kommentoida käsiteltävää asiaa sähköpostitse tiettyyn

määräaikaan mennessä (haastatteluaineisto; ks. myös Hyvärinen 2009b, 303; Hämynen

2011, 21).

5 Aikaisemmissa empiirisissä tutkimuksissa on pääasiassa keskitytty kuvailemaan intressiryhmien
osallistumista EU-lainsäädännön valmisteluun. Hyvärisen artikkeleissa (2008; 2009b) kuvaillaan
haastattelujen avulla ryhmien osallistumismahdollisuuksia EU-lainsäädäntöhankkeiden valmistelussa.
Hämysen (2011) tutkimuksessa puolestaan selvitetään process tracing -tekniikan ja haastattelujen avulla
neljän EU-lainsäädäntöhankkeen muotoutumista. Kun Hyvärisen huomio on erityisesti ryhmissä,
Hämysen fokus on laajemmin kaikissa lainsäädäntöprosessiin osallistuvissa toimijoissa, mistä syystä
intressiryhmiin kohdistuva huomio jää vähemmälle. Näiden tutkimusten lisäksi intressiryhmien
osallistumista EU-asioiden yhteensovittamiseen käsitellään lyhyesti Lampisen ym. (1998) toimittamassa
teoksessa. Tässä EU-jäsenyyden alkuaikaan sijoittuvassa tutkimuksessa selvitetään
asiantuntijahaastattelujen ja verkostoanalyysin avulla julkisten toimijoiden ja sidosryhmien keskeisyyttä
Suomen kannanmuodostuksessa. Viimeksi mainitun tutkimukset tulokset on myös tiivistetty
artikkelimuotoon Lampisen (2000) toimesta.
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Jaostojen kokoontumisaktiivisuus vaihtelee sektoreittain. Tämä käy yksityiskohtaisesti

ilmi valtioneuvoston EU-vaikuttamisselvityksestä, jossa todetaan, että vuonna 2008 EU-

jaostojen kokoontumiskerrat vaihtelivat jaostosta riippuen nollasta lähes

neljäänkymmeneen. Aktiivisimpia jaostoja ovat maa- ja metsätalousministeriön,

ulkoministeriön sekä sisäasiainministeriön jaostot, kun taas passiivisimpia ovat

valtionvarainministeriön jaostot, joista osa ei kokoontunut seurantavuonna lainkaan.

(2009, 25.) Selvitys ei kerro, kuinka monta kertaa jaostot käsittelivät asioita kirjallisessa

menettelyssä tai milloin jaostot kokoontuivat suppeassa tai laajassa kokoonpanossa.

Vaikka käsiteltävien asioiden määrä vaihtelee sektoreittain ja jaostojen tarpeet ovat

erilaisia, jaostojen kokoontumiskäytäntöjen erot viittaavat siihen, että intressiryhmien

osallistumismahdollisuudet jaostokokouksiin vaihtelevat sektoreittain. Tähän on

kiinnittänyt huomiota myös Hyvärinen, jonka mukaan osa jaostoista kokoontuu

vakiintuneesti virkamieskokoonpanossa ja osa jaostoista ei kokoonnu käytännössä

katsoen koskaan (2009b, 318). Toiminnassaan täysin passiivisten jaostojen osalta hän

toteaa, että näissä yhteensovittaminen ei joko toimi tai se tapahtuu EU-jaostojen

ulkopuolella muissa verkostoissa (ma., 303).

EU-asioiden valmistelun institutionaaliseen kehykseen kytkeytyvä yhteydenpito voi

tapahtua EU-jaostojen lisäksi ministeriöiden järjestämissä kuulemistilaisuuksissa.

Hyvärinen tuo artikkelissaan esiin, että esimerkiksi oikeusministeriössä virallista

yhteensovittamisjärjestelmää täydennetään kuulemisilla. Näin virkamiehet voivat tietää jo

hyvissä ajoin ennen jaostovaihetta, miten intressiryhmät hankkeeseen suhtautuvat.

(2009b, 305–6.) Kuulemisten lisäksi ministeriöillä voi olla käytössään erilaisia pysyviä

ja ad hoc -tyyppisiä ryhmiä, joiden lukumäärästä tai käytännöistä ei ole tarkkaa tietoa

(haastatteluaineisto; ks. myös Hyvärinen 2009b, 308; Hämynen 2011, 21). Nämä edellä

kuvatut konsultoinnin muodot näyttävät täydentävän jaostovalmistelua.

Edellä kuvattujen kontaktien lisäksi virkamiesten ja intressiryhmien välillä on EU-

valmistelussa epämuodollista yhteydenpitoa. Ryhmät voivat pyrkiä vaikuttamaan

Suomen EU-kannan sisältöihin viestimällä virkamiehille, tapaamalla heitä, tekemällä

keskustelualoitteita, hankkimalla kannalleen medianäkyvyyttä tai järjestämällä

seminaareja, jonne kutsutaan puhujaksi hallinnon edustajia (Hyvärinen 2008, 368;

2009b, 307). Yhteydenpito ei kuitenkaan ole yksisuuntaista, sillä myös virkamiehet

voivat olla yhteydessä intressiryhmiin virallisen järjestelmän ulkopuolella esimerkiksi
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tiedustelemalla puhelimitse tai sähköpostitse intressiryhmän kantaa. Tällaisen

epävirallisen yhteydenpidon on aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa katsottu tapahtuvan

usein institutionaalisen järjestelmän ja myös EU-tasolla tapahtuvan vaikuttamisen

rinnalla (ks. Hyvärinen 2008, 368; Hämynen 2011, 21, 30). Intressiryhmät näyttävät

saavan parhaiten äänensä kuuluviin tekemällä hyvissä ajoin epävirallista yhteistyötä

toimivaltaisen ministeriön kanssa. Tällöin Hyvärisen mukaan ”se kuinka helppoa tai

vaikeaa järjestöjen on päästä vaikuttamaan Suomen alustavaan neuvottelukantaan,

tuntuu riippuvan kulloinkin valmisteluvastuussa olevasta ministeriöstä ja jopa

vastuuvirkamiehen henkilöstä”. (2009b, 305.)

Aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta välittyy se, että virkamiesten ja intressiryhmien

väliset yhteydenpidon käytännöt vaihtelevat ministeriöittäin. Ministeriöiden väliset erot

tulevat esiin Lampisen ym. (1998) toimittamasta tutkimuksesta. Tämän tutkimuksen

mukaan aktiivisinta julkisten toimijoiden ja intressiryhmien yhteydenpito on kauppa- ja

teollisuus-, liikenne-, maatalous-, ympäristö- sekä työllisyyspolitiikan sektoreilla. Koska

yhteydenpitoa ei kuvata yksityiskohtaisesti aiemmissa tutkimuksissa, ei sitä koskevista

käytännöistä tai niiden eroista kuitenkaan synny kovinkaan tarkkaa kokonaiskäsitystä

olemassa olevan tutkimuskirjallisuuden perusteella.

Intressiryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet Suomen EU-asioiden

valmistelussa näyttävät aiempien tutkimusten valossa melko rajallisilta. Lampinen

esimerkiksi toteaa Suomen EU-valmistelua käsittelevän teoksen yhteenveto-osiossa,

että EU-valmistelun eniten vaikuttavina vaiheina voidaan pitää vastuuministeriössä

tapahtuvaa valmistelua ja eri ministeriöiden kesken käytäviä neuvotteluja. Samoin

tutkimuksessa hieman ylimalkaisesti todetaan, että joissakin tapauksissa EU-

kannanmuodostukseen vaikuttaa käsittely koordinaatioelimissä sekä eduskunnassa. EU-

valmisteluun osallistuvista toimijoista virkamiehillä on hyvin keskeinen merkitys EU-

valmistelun kokonaisverkostoissa, kun taas intressiryhmien rooli on harvoin keskeinen.

(Lampinen 1998b, 118–9.)

Myös Hyvärisen ja Hämysen tutkimusten perusteella muodostuu kuva intressiryhmien

rajallisista osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksista. Hyvärinen esimerkiksi toteaa,

että Suomen virallinen yhteensovittamisjärjestelmä ei riitä takaamaa, että etu- ja

kansalaisjärjestöjen näkemykset huomioidaan Suomen kannassa (2009b, 317). Hän
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perustelee näkemystään institutionaalisen järjestelmän toimintaan liittyvillä ongelmilla,

jotka hän paikantaa yhtäältä siihen, että EU-asiat tulevat jaostokäsittelyyn liian

myöhäisessä vaiheessa. Toisaalta hän pitää intressiryhmien osallistumisen kannalta

ongelmallisena sitä, että osa jaostoista kokoontuu vakiintuneesti vain

virkamieskokoonpanossa ja osa ei kokoonnu käytännössä lainkaan.  Niin Hämynen kuin

Hyvärinen kiinnittävät jaostojen merkitykseen osalta huomiota siihen, että

jaostokäsittely näyttää olevan intressiryhmille kaiken kaikkiaan ennemminkin

tiedonsaannin väylä kuin todellinen vaikuttamiskanava (Hämynen 2011, 30; Hyvärinen

2008, 368; 2009b, 303–4).

Yhteenvetona voidaan todeta, Suomen EU-asioiden valmistelua käsittelevissä

kirjallisuudessa on tarkasteltu lähinnä virallisen yhteensovittamisjärjestelmän

instituutioita sekä julkisten toimijoiden välisiä suhteita EU-asioiden käsittelyssä.

Intressiryhmien ja julkisten toimijoiden välisistä yhteydenpidon käytännöistä on hyvin

vähän tietoa. Lisää tietoa tarvitaan ensiksikin siitä, mitkä intressiryhmät ovat mukana

EU-asioiden valmistelussa ja miksi juuri nämä ryhmät. Toiseksi on tarpeen selvittää,

miten ja missä määrin intressiryhmiin ollaan yhteydessä, ja kolmanneksi mikä merkitys

yhtäältä institutionaalisilla ja toisaalta ei-institutionaalisilla väylillä on intressiryhmien

vaikuttamisessa. Lisäksi on tarpeen yleisesti arvioida sitä, mitä virkamiesten ja

erilaisten intressiryhmien yhteydenpidon käytännöt kertovat ylipäätään eri

intressiryhmien vaikutusmahdollisuuksista Suomen EU-kantoihin.
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3 INTRESSIRYHMÄT POLIITISTEN PÄÄTÖSTEN VALMISTELUSSA
Tämän luvussa käsittelen intressiryhmien osallistumisen ja vaikuttamisen tutkimista

intressiryhmien mukaanpääsyn näkökulmasta. Käyn aluksi tarkemmin läpi sitä, mitä

intressiryhmien mukaanpääsyllä tarkoitetaan. Tämän jälkeen esittelen vaihtoteoreettisen

lähestymistavan. Vaihtoteorioilla tarkoitetaan laajasti määriteltynä julkisten toimijoiden

ja intressiryhmien välisistä vastavuoroista resurssienvaihtoa. Keskityn tarkastelussa

siihen, millaisia resursseja on pidetty intressiryhmien mukaanpääsyn kannalta

olennaisina. Käyn tätä keskustelua yhtäältä (kansallista) korporatismia ja toisaalta

intressiryhmien EU-lobbausta käsittelevän kirjallisuuden avulla. Luvun lopuksi arvioin

vielä vaihtoteoreettisen lähestymistavan rajoitteita.

3.1 Intressiryhmien mukaanpääsy
Intressiryhmien osallistumista poliittisten päätösten valmisteluun ja päätöksiin

vaikuttamista on lähestytty erilaisista näkökulmista. Intressiryhmien tutkimus on

perinteisesti ollut ryhmien vaikutusvallan tutkimusta (Bouwen 2002, 366).

Vaikutusvallan tutkimiseen ja sen mittaamiseen – kuten vallan tutkimiseen yleensäkin –

liittyy kuitenkin useita haasteita (ks. esim. Dür & De Bièvre 2007b; Dür 2008). Osin

tästä syystä viime vuosikymmeninä lisääntyneessä intressiryhmien EU-

lobbauskirjallisuudessa intressiryhmien EU-vaikuttamista on tutkittu mukaanpääsyn

käsitteen avulla. Intressiryhmien mukaanpääsyä koskevat tutkimukset kytkeytyvät usein

laajemmalla tasolla keskusteluun EU-instituutioiden avoimuudesta sekä erilaisten etu-

ja kansalaisjärjestöjen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien tarpeellisuudesta

EU-politiikan valmistelussa.

Englanninkielen sana access, jonka käännän mukaanpääsyksi, määritellään hieman eri

tavoin riippuen tutkimuksesta. Erityisesti kvantitatiivista otetta hyödyntävissä

tutkimuksessa sillä tarkoitetaan tyypillisesti suorien kontaktien määrää tai yleisyyttä

(frequency) intressiryhmien ja poliittisten instituutioiden välillä (Eising 2008, 16;

operationalisoinnista ks. esim. Chalmers 2013, 47; Eising 2007a, 331). Määrittely

sisältää usein ajatuksen siitä, että mitä enemmän intressiryhmällä on suoraa

yhteydenpitoa tai tiedonvaihtoa päätöksentekijöiden kanssa, sitä paremmat

mahdollisuudet intressiryhmällä on vaikuttaa poliittisten päätösten valmisteluun.
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Tässä työssä mukaanpääsyllä tarkoitetaan julkisten toimijoiden ja intressiryhmien

välistä suoraa yhteydenpitoa. Tarkennan määrittelyä vielä siten, että siihen sisältyy

ajatus siitä, että ministeriöiden virkamiehet ovat muodollisen poliittisen areenan sisällä

olevia julkisia toimijoita, joihin areenan ulkopuolella olevat yksityiset intressiryhmät

pyrkivät yhteydenpidolla vaikuttamaan (ks. Beyers ym. 2008; Princen & Kerremans

2008, alaviite 2). EU-valmistelussa virkamiehet ovat ikään kuin areenan portinvartijoita,

jotka määrittelevät intressiryhmien mukaanpääsyn rajat. Mukaanpääsyn kynnyksen

ylittäminen merkitsee Binderkrantzin ym. (2014, 9–10) mukaan intressiryhmille

poliittisen areenan (sisäpuolisten) toimijoiden huomion saamista6.

Päätöksentekijöiden huomion saaminen voi tapahtua eri väyliä pitkin. Intressiryhmän

kannalta hyödyllisenä voidaan pitää päättäjien aloitteesta tapahtuvaa yhteydenpitoa,

koska tämä mukaanpääsyn väylä ei vaadi intressiryhmiltä erityistä mukaanpääsyn

tavoittelua. Tällaiseen yhteydenpitoon viitataan intressiryhmäkirjallisuudessa

tavallisesti konsultointina (consultation) (Braun & Van den Berg 2013, 765), josta

voidaan käyttää suomen kielessä myös vaihtoehtoista ilmaisua kuuleminen.

Konsultoinnin muodot voivat vaihdella pysyvistä päätöksentekoelimistä ad hoc

-tyyppisiin elimiin tai asiakohtaisiin kuulemisiin. Näiden konsultaatioväylien lisäksi

intressiryhmien ja päätöksentekijöiden välillä voi olla myös epämuodollisempaa

yhteydenpitoa.

Vaikka mukaanpääsy voidaan nähdä intressiryhmille askeleena vaikuttamisen suuntaan,

mukaanpääsy ei ole tae vaikutusvallasta (ks. esim. Beyers 2002, 587–8; Bouwen 2002,

366; 2004; 337; Eising 2007b, 387). Kaikki ryhmät eivät mukaanpääsystä huolimatta

pysty vaikuttamaan päätöksenteossa, koska julkiset toimijat voivat kuulla yhtälailla

toisia ryhmiä tai jättää intressiryhmien näkemykset kokonaan huomiotta. Tietyn ryhmän

kuuleminen voi olla strateginen valinta: mukaanpääsyn vastineeksi julkiset toimijat

voivat odottaa ryhmältä maltillisempia näkökantoja. (Dür 2008, 1221.)

6 Binderkrantz ym. (2014) jakavat poliittiset areenat yksityiskohtaisemmin byrokratian, parlamentin ja
median areenoiksi, joille intressiryhmät tavoittelevat mukaanpääsyä (bureaucracy, parliament and media
access). Itse keskityn tässä työssä muodollisen poliittisen (päätöksenteon) areenan sisäpuolella olevista
toimijoista virkamiehiin ja erityisesti siihen, miten virkamiehet määrittelevät EU-valmistelussa areenan
ulkopuolella olevien intressiryhmien mukaanpääsyn kynnyksen ja miten intressiryhmien mukaanpääsyä
perustellaan.
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Intressiryhmäkirjallisuudessa on jo vuosikymmenien ajan kiinnitetty huomiota siihen,

että intressiryhmien mukaanpääsyssä on eroja. Jotkut ryhmät näyttävät olevan toisia

tehokkaampia siinä, miten ne onnistuvat kääntämään mukaanpääsyn itselleen

suotuisiksi politiikan tuotoksiksi.  Truman kuvaa tätä klassikkoteoksessaan seuraavasti:

Mukaanpääsy ei ole [intressiryhmille] yhtäläinen hyödyke. Joissakin muodoissa se tarjoaa
mahdollisuuden tulla kuulluksi, kun taas toisissa muodoissa se käytännössä takaa itselle suotuisan
toiminnan. Jotkut ryhmät saavuttavat hyvin tehokkaan mukaanpääsyn lähes automaattisesti, kun
taas joiltakin se jää saavuttamatta sitkeistäkin yrityksistä huolimatta. (1951, 231.)

Maloney ym. (1994) liittävät Trumanin esille nostaman ajatuksen tehokkaasta

mukaanpääsystä yhteydenpidon laatuun. Vaikka useilla ryhmillä on mahdollisuus

esittää näkemyksensä valmisteluprosessissa, todellista vaikutusvaltaa politiikan

tuotoksiin on heidän mukaansa kuitenkin vain hyvin pienellä intressiryhmäjoukolla,

joiden kanssa neuvotellaan (negotiation) ja sovitaan  asioista  (bargaining). Nämä

intressiryhmät ovat etuoikeutetun asemansa ansiosta valmistelu- ja päätöksenteon

sisäpiirin ytimessä. Sisäpiirissä olevien ryhmien mukaanpääsy on laadultaan (quality of

access) erilaista kuin niiden ryhmien, joilla on mahdollisuus esittää näkemyksensä

tavanomaisessa konsultaatiomenettelyssä (consultation). (Ma., 25–27.)

Empiirisen tarkasteluun perustuen Maloney ym. toteavat, että virkamiehille ei useinkaan

tuota vaikeuksia sanoa, mitkä intressiryhmät ovat poliittisen järjestelmän merkittäviä

toimijoita. Vain osa intressiryhmien näkemyksistä nähdään tarpeellisina ja suurin osa

syötteistä hylätään tarpeettomana. Etenkin jos intressiryhmän näkemykset ovat

ristiriidassa ministeriön melko hyvin perusteleman linjan kanssa, virkamiehet tulkitsevat

intressiryhmien näkemykset helposti itsekkääksi oman edun ajamiseksi. Edelleen

Maloney ym. toteavat, että ”tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että [konsultaatio]prosessit

olisivat välttämättä teeskentelyä – vaikkakin jotkut niistä (erityisesti korkean tason

poliittisissa kysymyksissä) ovat epäilemättä kosmeettisia”.  (Ma., 27.) Tämä viittaa

siihen, että muodollinen kuuleminen ei aina mahdollista perusteellista neuvottelua ja

asioista sopimista, koska menettelyissä kuullaan samanaikaisesti useita tahoja.
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3.2 Mukaanpääsyn tutkiminen vaihtoteoreettisen lähestymistavan avulla
Intressiryhmien mukaanpääsyä on tutkittu politiikan tutkimuksissa erilaisten

teoreettisten viitekehysten avulla. Keskeisenä tutkimusagendana Euroopassa on ollut

kansallisten intressiedustusjärjestelmien piirteiden ja intressiryhmien mukaanpääsyn

kuvailu esimerkiksi korporatismi–pluralismi-jaottelua käyttäen. Viime vuosina EU-

lobbauksen kasvun myötä painopiste on kuitenkin siirtynyt järjestelmien kuvailusta

intressiryhmien mukaanpääsyn ja vaikutusvallan selittämiseen poliittisissa

järjestelmissä. Sekä kuvailevissa että selvittävissä tutkimuksissa on käytetty

teoreettisena lähestymistapana vaihtoteoriaa (exhange theory), joka voidaan nähdä

sosiaalisten suhteiden (social interaction) jäsentymistä koskevana rationaalisen valinnan

teorian (rational choice theory) sovelluskohteena (ks. Scott 2000, 126).

Intressiryhmien tutkimuksessa vaihtoteoreettisella lähestymistavalla tarkoitetaan laajasti

määriteltynä julkisten toimijoiden ja intressiryhmien suhteen ymmärtämistä vaihtoon

perustuvana vuorovaikutuksena. Keskeisenä ajatuksena lähestymistapaa hyödyntävissä

tutkimuksissa on se, että intressiryhmien mahdollisuudet vaikuttaa valmistelussa ja

päätöksenteossa määrittyvät intressiryhmien ja julkisten toimijoiden resurssien

kysynnän ja tarjonnan kohtaamisen perusteella (Bouwen 2002, 368; Princen &

Kerremans 2008, 1134–6). Osapuolet ovat keskenään vuorovaikutuksessa, jos niillä on

tarjota toistensa haluamia resursseja. Esimerkiksi intressiryhmien mukaanpääsyn

katsotaan johtuvan näissä tutkimuksissa intressiryhmien erilaisesta kyvystä tuottaa

poliittisten instituutioiden tarvitsemia kriittisiä resursseja, joita ne tarvitsevat

toimintansa jatkamiseksi (Bouwen 2004, 341).

Vaihtoteoreettinen lähestymistapa nojaa olettamiltaan yksityiskohtaisemmin

organisaatioteoriaan ja erityisesti alun perin Pfefferin ja Salancikin (1978)

kehittelemään resurssiriippuvuusteoriaan (resource dependence theory).

Resurssiriippuvuusteoriassa katsotaan, että organisaatiot eivät ole itseriittoisia, vaan

selviytyäkseen ne tarvitsevat myös muiden organisaatioiden resursseja. Organisaatiot

ovat keskenään vuorovaikutuksessa, ja resurssien vaihdon seurauksena ne tulevat

riippuvaiseksi toisten organisaatioiden tarjoamista resursseista (Bouwen 2002, 368).

Koska organisaatioiden resurssitarpeet ovat erilaisia, organisaatiot päättävät

tarvitsemistaan resursseista niiden tärkeyden ja saatavuuden mukaan (Poppelaars 2009,
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30–1). Organisaatiot voivat itse määritellä, mitä resursseja ne tarvitsevat ja minkä

organisaatioiden kanssa resursseja vaihdetaan. Päätöksentekijät voivat pyrkiä

esimerkiksi tekemään yhteistyötä useiden eri toimijoiden kanssa, jotta ne eivät olisi

riippuvaisia vain yhden intressiryhmän resursseista. Beyers ja Kerremans

havainnollistavat tätä tiedon vaihtamista koskevan esimerkin avulla. Koska

intressiryhmien tarjoama tieto on luontaisesti strategista ja ilmentää ryhmän intressejä,

julkiset toimijat voivat esimerkiksi parantaa saatavan tiedon laajuutta olemalla

yhteydessä moniin eri intressitahoihin. Näin toimimalla julkiset toimijat pyrkivät

ehkäisemään intressiryhmistä riippuvaiseksi tuloa.  (2004, 1124–5.)

Resurssiriippuvuusteoriassa on sisäänrakennettuna ajatus vaihdon osapuolia

hyödyttävästä vaikutuksesta ja organisaatioiden toiminnan strategisuudesta.  Keskeisenä

(implisiittisenä) oletuksena teoriassa on se, että toimijoiden käyttäytyminen perustuu

strategiseen rationaalisuuteen (Poppelaars 2009, 42). Tämä merkitsee sitä, että

organisaatiot tekevät vaihtoon liittyen ”implisiittisiä tai eksplisiittisiä kulu-

hyötyanalyysejä (cost benefit analysis), joihin perustuen ne päättävät, kenen kanssa

toimia” (Bouwen 2002, 368). Oletuksena siis on, että toimijat voivat lopettaa

vaihtosuhteen, jos osapuolet eivät saa toivottua hyötyä ja tällöin yhteistyösuhde ei enää

palvele strategisesti asetettua hyötytavoitetta. Hyötyjen ei kuitenkaan tarvitse jakautua

tasan osapuolten välillä (ma., 368; Öberg ym. 2011, 367). Vaihto voi olla asymmetristä,

mutta silti palvella toimijoiden strategista tavoitetta.

Princen ja Kerremans (2008, 1134) toteavat, että edellä kuvattu resurssienvaihdon

näkökulma on tätä nykyä keskeinen lähestymistapa (key approach) intressiryhmien EU-

lobbausta käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa. Intressiryhmäkirjallisuudessa

julkisten toimijoiden ja intressiryhmien välisiin resurssiriippuvuuksiin pohjaavilla

teorioilla onkin selitetty intressiryhmien poliittista aktivoitumista, mukaanpääsyä ja

vaikuttavuutta. Eisingin (2008, 15) mukaan intressiryhmien mobilisoitumista,

mukaanpääsyä ja vaikutusvaltaa selitetään osin samoilla tekijöillä, vaikkakin

intressiryhmien resursseja painotetaan eri tavoin ja myös tutkimustulokset eroavat osin

toisistaan tutkimusasetelmien yhteneväisyydestä huolimatta.

Intressiryhmien resurssit määritellään eri tavoin riippuen tutkimuskohteesta ja

-asetelmasta. Julkisten toimijoiden omaamat hyödykkeet liitetään tyypillisesti
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mukaanpääsyn ja vaikutusvallan kontrollointiin, kun taas intressiryhmien resursseina

pidetään esimerkiksi toimeenpanokapasiteettia, tietoa sekä päätöksenteon legitimiteetin

lisäämistä (ks. esim. Beyers & Kerremans 2004, 1140–6; Pappi & Henning 1999, 265).

Osa tutkijoista korostaa myös taloudellisten varojen ja keinojen merkitystä vaihdon

resurssina (ks. esim. Dür 2008, 1214; Eising 2007a, 352–3). Esittelen seuraavaksi

tarkemmin sitä, millaisia intressiryhmien resursseja on pidetty keskeisenä

intressiryhmien mukaanpääsyn ja vaikutusvallan kannalta ensiksi korporatismia

käsittelevissä tutkimuksissa ja toiseksi intressiryhmien EU-lobbausta käsittelevässä

kirjallisuudessa.

3.2.1 Vaihtoteoreettinen lähestymistapa korporatismia käsittelevässä
kirjallisuudessa
Vaihtoteoreettista lähestymistapaa hyödynnetään korporatistisia intressiedustus-

järjestelmiä käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa (ks. esim. Öberg 2011; keskustelusta

ks. Molina & Rhodes 2002, 313–325). Tällöin lähtökohtana tutkimuksissa on, että

tiettyjen kattavien intressiryhmien etuoikeutettu asema järjestelmässä voidaan ymmärtää

vaihtosuhteena, jossa suhteen osapuolilla – julkisilla toimijoilla sekä intressiryhmillä –

on toisensa haluamia (ja toisen osapuolen kontrolloimia) resursseja. Siinä missä

julkisten toimijoiden resurssina pidetään mukaanpääsyn ja vaikutusvallan kontrollointia,

intressiryhmien resursseihin luetaan erityisesti kyky lisätä päätöksenteon legitimiteettiä

ja helpottaa päätösten toimeenpanoa. Korporatismia käsittelevän kirjallisuuden esittely

toimii hyvänä pohjustuksena siihen, miten intressiryhmän resurssit nähdä

intressiryhmien mukaanpääsyä määrittävänä tekijänä. Ennen kuin siirryn tarkastelemaan

julkisten toimijoiden ja intressiryhmien vaihtosuhteen rakentumista korporatitisissa

järjestelmissä, esittelen lyhyesti sitä, mitä korporatismilla tarkoitetaan.

Luokittelutarkoituksessa erilaiset intressiedustuksen järjestelmät voidaan nähdä joko

korporatistisina tai pluralistisina. Yhden käytetyimmistä järjestelmien luokitteluun

liittyvistä korporatismin ja pluralismin määritelmistä on esittänyt Schmitter (1979, 13),

jonka mukaan korporatismi on intressien edustusjärjestelmä (system of interest

representation), jossa järjestöt ovat organisoituneet joukoksi määrältään rajoitettuja,

pakollisia, ei-kilpailevia, hierarkkisesti järjestäytyneitä ja toiminnallisesti eriytyneitä

kategorioita, jotka valtio on tunnustanut ja joille valtio on myöntänyt edustusmonopolin

omalla sektorillaan. Pluralismissa taas järjestöt ovat organisoituneet joukoksi

päällekkäisiä, vapaaehtoisia, kilpailevia ja ei-hierarkkisesti järjestäytyneitä ryhmiä, joita
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valtio ei ole erityisesti auktorisoinut vallankäyttäjiksi ja joilla ei ole edustusmonopolia

omalla sektorillaan (ma., 15). Käytännössä korporatismi ja pluralismi voidaan kuitenkin

ymmärtää eräänlaisina ideaalityyppeinä, jotka todellisuudessa esiintyvät eri

järjestelmissä ja politiikkalohkoilla eri painotuksin ja toisiinsa yhteenkietoutuneina

(Helander & Anckar 1983, 15; Nousiainen 1998, 106).

Laajemmin määriteltynä korporatismi voidaan ymmärtää intressiryhmien

rakenteelliseksi kytkemiseksi osaksi päätöksentekoa. Näin asiaa lähestyvät esimerkiksi

Christiansen ym. (2010, 27), jotka määrittelevät korporatismin “institutionalisoituneeksi

ja etuoikeutetuksi organisoituneiden intressien integroimiseksi julkisen politiikan

valmisteluun ja/tai toimeenpanoon”. Korporatismissa valtio integroi pluralistisesta

intressiryhmäjoukosta osaksi järjestelmää ryhmiä, jotka erottuvat pluralistisesta

kokonaisuudesta valtion tunnustaman erityisaseman takia.

Intressiryhmien päätöksentekoon integroimisessa voidaan edelleen erottaa erilaisia

tasoja (Arter 2006, 110–117; Helander 1981, 46–52). Huipputason korporatismi

liitetään usein työmarkkinaosapuolten sekä valtion kesken syntyviin keskitettyihin

tulopoliittisiin ratkaisuihin. Huipputason korporatismille ominaisena voidaan pitää

myös valtion ja suurimpien intressiryhmien, kuten työmarkkinaosapuolten sekä

joissakin tapauksissa suurimpien talouselämän järjestöjen yhteistoimintaa

(concertation). Hallinnollisen (alemman) tason korporatismissa on puolestaan kyse

intressiryhmien edustuksesta julkishallinnossa. Viimeksi mainitulla tarkoitetaan

intressiryhmien kytkemistä osaksi päätöksentekoprosesseja erilaisten hallinnon

suunnittelevien, valmistelevien ja implementoivien elinten, kuten komiteoiden,

neuvottelukuntien ja työryhmien kautta. Viimeksi mainitut hallinnollisen korporatismin

erilaiset osallistumismuodot ovat olleet tyypillisiä erityisesti Suomessa sekä muissa

Pohjoismaissa (Helander 1981, 50–1; ks. myös Christiansen ym. 2010; Helander &

Ankar 1983).

Pohjoismaissa erityisesti suurimmilla intressiryhmien kattojärjestöillä on julkishallinnon

edustuksen kautta ollut institutionalisoitunut ja etuoikeutettu mukaanpääsy julkiseen

politiikkaan. Intressiryhmien integroiminen järjestelmään on perinteisesti ollut vahvinta

työmarkkina- teollisuus- ja maatalouspolitiikan sektoreilla, mutta korporatistisia

järjestelyjä on ollut havaittavissa esimerkiksi koulutus-, terveys- ja ympäristöpolitiikan
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lohkoilla. Christiansen ym., jotka tutkivat korporatistisia käytäntöjä Ruotsissa,

Tanskassa ja Norjassa, pitävät tämäntyyppistä intressiryhmien integroimista useiden eri

politiikkalohkojen valmisteluun mainittujen maiden konsensusdemokratioille

ominaisena piirteenä. (2010, 24.) Vertailevissa tutkimuksissa Ruotsia ja Norjaa on

pidetty vahvan korporatistisina, Tanskaa kohtalaisen tai vahvan korporatistisena ja

Suomea kohtalaisen korporatistisena maana (Siaroff 1999; ks. myös Woldendorp 2011).

Teoreettisesta näkökulmasta tarkasteltuna tiettyjen intressiryhmien etuoikeuttaminen

(eli etuoikeutettu mukaanpääsy) voidaan nähdä valtion myöntämänä edustuksen

monopoliasemana (Schmitter 1979, 13; ks. myös Christiansen ym. 2010, 28). Tämä

voidaan katsoa tarkoittavan sitä, että intressiryhmä edustaa ainoana toimijana samoja

intressejä ja että ryhmä edustaa kattavaa joukkoa (ts. tietyn sektorin toimijat ovat

suurelta osin järjestäytyneet yhden organisaation alle) (ks. Haverland 2010, 5).

Korporatismissa intressiryhmät järjestäytyvät hierarkkisella tavalla, jolloin

toiminnallisen sektorin samanlaisten (jäsenkunnan intresseistä aggregoitujen) intressien

edustaminen tapahtuu yhden organisaation toimesta. Tyypillisemmin yhteiskunnallisten

intressien aggregoinnista vastaa useampaa intressiryhmää edustava kattojärjestö, jonka

voidaan hierarkkisen rakenteensa ja sisäisten päätöksentekomenettelyjensä takia katsoa

edustavan kattavaa joukkoa intressejä ja organisaatioita.

Valtion myöntämä edustuksen monopoliasema merkitsee intressiryhmälle vakiintunutta

ja jatkuvaluonteista mukaanpääsyä valmistelun ja päätöksenteon areenoille, koska

ryhmän ei tarvitse aina avata yhteydenpidon kanavia julkisiin toimijoihin, vaan kanavat

ovat pysyvään järjestelyyn perustuen jo avoimina (Helander 1981, 83). Monopoliasema

merkitsee näin ollen mahdollisuutta tehdä jatkuvaluontoista yhteistyötä julkisten

toimijoiden kanssa.

Etuoikeutetun aseman vastikkeeksi valtio on kiinnostunut päätöksenteon legitimiteettiin

sekä toimeenpanokapasiteettiin kytkeytyvistä intressiryhmien resursseista. Ensiksi

mainittu koskee sitä, että päätöksentekijät tavoittelevat intressiryhmien integroimisella

päätöksilleen laajempaa hyväksyttävyyttä yhtäältä päätöksenteon kohteena olevien

(target group support) ja laajemman ulkopuolisen joukon keskuudessa (Haverland &

Liefferink 2012, 185–6). Viimeksi mainittu puolestaan liittyy siihen, että

intressiryhmillä on jäsenkuntansa intressien määrittelyn (aggregoinnin) lisäksi kyky
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tehdä sitoumuksia jäsentensä puolesta, eli intressiryhmillä on kyky kontrolloida

jäsenkuntaansa (Öberg ym. 2011, 367–8).  Niin päätöksenteon legitimiteetin lisääminen

kuin kyky kontrolloida jäsenkuntaa ovat läheisessä yhteydessä intressiryhmän

edustavuuteen. Kyse on yksinkertaistaen siitä, mitä suurempaa joukkoa intressiryhmä

edustaa, sitä enemmän sillä on käytössään legitimiteettiin ja päätösten toimeenpanoon

kytkeytyviä resursseja. Tästä syystä julkiset toimijat ovat perinteisesti olleet halukkaita

myöntämään etuoikeutetun mukaanpääsyn niille intressiryhmien kattojärjestöille, jotka

edustavat mahdollisemman suurta jäsenkuntaa.

3.2.2 Vaihtoteoreettinen lähestymistapa EU-lobbausta käsittelevässä
kirjallisuudessa
Edellä on käsitelty intressiryhmien mukaanpääsyn tutkimusta korporatismia käsittelevän

tutkimuskirjallisuuden haarassa, jossa mielenkiinto on kohdistunut erityisesti

kansallisten intressiedustusjärjestelmien kuvailuun. Eurooppalaistumiskehityksen myötä

tutkimusta on tehty yhä enemmän jäsenvaltioiden rajat ylittävällä EU-tasolla. Vaikka

tutkijat ovat tarkastelleet myös EU:n intressiedustusjärjestelmää kansallisille

järjestelmille ominaisia luokitteluja käyttäen (ks. esim. Schmitt 1999; Cowles 2001;

Streeck and Schmitter 1991), useissa intressiryhmien EU-lobbaamista käsittelevissä

tutkimuksissa on hyödynnetty viime vuosina kuvailun sijasta selvittävää otetta. Näissä

tutkimuksissa EU-instituutioiden ja intressiryhmien vaihdon valuuttana pidetään usein

intressiryhmien tarjoamaa tietoa (information tai knowledge) (ks. esim. Beyers 2002;

Bouwen 2002; 2004; Chalmers 2013; Klüver 2012).

EU-instituutiot tarvitsevat toimiakseen tietoa ja asiantuntemusta niin EU- kuin

kansallisen tason toimijoilta (ks. esim. Marks & McAdam 1999, 105; Beyers &

Kerremans 2004, 1123). Unionitasolla EU-asioihin vaikuttaminen edellyttää näiltä

toimijoilta paitsi EU-päätöksentekojärjestelmän menettelytapojen tuntemusta myös

sisällöllistä osaamista. Tällaista osaamista katsotaan usein olevan virkamiehillä, joita

pidetään teknisinä ja yksityiskohtaisina pidettyjen EU-asioiden asiantuntijoina.

Unioniasioiden luonteen sekä kieli- ja neuvottelutaitoon ja kulttuurierojen tuntemukseen

kohdistuvat vaatimukset liitetään myös ylikansallisten mutta myös kansallisten

byrokraattien vaikutusvallan kasvuun unionin monitasoisessa järjestelmässä

(Nousiainen 2008, 56; ks. myös Lampinen 2000, 162; Mattila 2000, 149).
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Toisaalta EU-asioita käsittelevä virkamieskunta – joka usein on perillä

menettelytavoista ja esitysten teknisestä ja lainsäädännöllisestä puolesta – tarvitsee

ehdotusten vaikutusten arvioinnissa tietoa hankkeiden käytännön seurauksista sekä

päätöksenteon kohteena olevien erityisistä tarpeista. Näin asian näkevät myös

Haverland ja Liefferink (2012), jotka lähestyvät jäsenmaiden ja erityisesti

Alankomaiden intressien artikulointia komissiossa ja sen eri työryhmissä tapahtuvissa

neuvotteluissa siitä näkökulmasta, että kansallisissa EU-kannoissa on kyse EU-tason

instituutioissa hyödynnettävistä syötteistä (input) (ks. myös Braun & Van den Berg

2013, 766–7). Haverland ja Liefferink toteavat, että EU-instituutioissa toimivat

jäsenmaiden edustajat saavat tällaista kokemukseen perustuvaa tietoa (experimental

knowledge) kansallisilta intressiryhmiltä, jotka toimivat päätöksentekijöiden linkkinä

käytännön kentän suuntaan. Lisäksi jäsenmaat tarvitsevat omien EU-kantojensa tueksi

tietoa kansallisten intressiryhmien hankkeille tarjoamasta poliittisesta tuesta. Tässä on

kyse siitä, että päätöksenteon kohteena olevat ja niitä edustavat tahot tukevat jäsenmaan

hallituksen kantaa (target group support). (Ma., 182–6, 193.)

Kuten edellä todettiin, vaihtoteoreettista lähestymistapaa hyödyntävissä tutkimuksissa

intressiryhmien EU-instituutioille tai jäsenmaiden edustajille mukaanpääsyn vastineeksi

tarjoamat resurssit operationalisoidaan eri tavoin. Intressiryhmien resursseista tieto ja

asiantuntemus ovat selvemmin ”vaihdettavissa olevia” resursseja, kun taas esimerkiksi

intressiryhmän edustavuutta tai toimeenpanokapasiteettia koskevat resurssit liittyvät

ennemminkin intressiryhmän ominaisuuksiin, kuten jäsenkunnan kokoon. Näihin

resursseihin liittyy potentiaali mobilisoida tai kontrolloida tätä jäsenkuntaa, mutta niitä

ei varsinaisesti voi ”vaihtaa” vastineeksi mukaanpääsystä samaan tapaan kuin

esimerkiksi asiantuntemusta tai tietoa. (Beyers & Kerremans 2004, 1140, 1142.)

Intressiryhmien edustavuuteen ja toimeenpanokapasiteettiin kytkeytyvät resurssit

muunnetaan intressiryhmäkirjallisuudessa tutkittavaan muotoon esimerkiksi siten, että

niissä katsotaan olevan kyse tiedosta, joka koskee intressiryhmien potentiaalista julkista

tukea tai politiikkojen (policy) vastustamista. Tähän voidaan katsoa myös Haverlandin

ja Liefferinkin (2012) viittaavan, kun he puhuvat päätöksenteon kohteena olevien tuesta

(target group support) politiikoille. Tiedon välittäminen päätöksentekoon voi siis lisätä

hankkeille annettavaa poliittista tukea, jos intressiryhmän edustamat tahot kokevat, että

heidän näkemyksiään on kuultu hankkeen valmistelussa. Intressiryhmien hankkeelle
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antama tuki voi edelleen (epäsuorasti) lisätä hankkeiden kannatusta äänestäjien

keskuudessa ja muuttaa myös julkisen mielipiteen tukemaan hanketta, jos laajempi

yleisö kokee, että hanke on valmisteltu yhteistyössä erilaisten ryhmien kanssa (Pappi &

Henning 1999, 265).

Intressiryhmien tarjoaman erilaisen tiedon operationalisomista tutkittavaan muotoon

voidaan havainnollistaa Bouwenin intressiryhmäkirjallisuudessa usein siteerattujen

artikkelien avulla. Bouwen esittelee EU:n talouspoliittiselle sektorille paikantuvissa

artikkeleissaan (2002; 2004) EU-tasolle keskittyvän ns. intressiryhmien mukaanpääsyn

teorian  (access theory)7. Hänen väitteenään on, että intressiryhmien mukaanpääsy

erilaisiin instituutioihin selittyy yhtäältä EU-instituutioiden tiedon tarpeella ja toisaalta

sillä, miten erilaiset intressiryhmät pystyvät tyydyttämään näitä tarpeita.

Bouwen katsoo, että EU-instituutioilla tarve saada intressiryhmiltä kolmenlaisia

resursseja (access goods), joita ovat: 1) asiantuntemus ja tekninen tietotaito (expert

knowledge) 2) Euroopan mittakaavassa kattavaa intressiä edustavien ryhmien tarjoama

tieto eurooppalaisesta talousalueesta ja sen toimintaedellytyksistä (information about

the European encompassing interest) 3) jäsenmaiden mittakaavassa kattavaa intressiä

edustavien ryhmien tarjoama tieto sektorin kansallisista tarpeista ja intresseistä

(information about the domestic encompassing interest). Kattavuudella tarkoitetaan

tässä laajasti määritellen sitä, missä määrin ryhmän tarjoaman tiedon taustalla on koko

alan potentiaalinen jäsenkunta. (2002, 369–70.)

Erilaisilla intressiryhmillä on erilainen kyky tuottaa EU-instituutioiden tarvitsemaa

tietoa. Yritykset ja konsultit keskittyvät Bouwenin mukaan asiantuntijatiedon

tarjoamiseen, kun taas erilaiset eurooppalaisten ja kansallisten intressiryhmien katto-

organisaatiot ovat erikoistuneet keräämään yhteen (aggregoimaan) jäsentensä kantoja.

Viimeksi mainittujen ryhmien vahvuutena voidaan pitää eurooppalaisen tason intressin

tai kansallisen tason intressin kattavuutta riippuen siitä, onko kyse eurooppalaisen tason

vai kansallisen tason katto-organisaatiosta. Intressiryhmän kykyyn tarjota tietoa

vaikuttaa valitun organisaatiomuodon (ts. onko kyse yrityksestä, konsultista tai

europpalaisesta tai kansallisesta intressiryhmästä) lisäksi tiedon tuottamisen nopeus ja

7 Hän pohjaa teoriansa (2002) sekä sen empiirisen testauksen (2004) elinkeinoelämän intressien, EU-
virkamiesten sekä politiikkojen haastatteluihin sekä näiden toimijoiden havainnointiin komission,
neuvoston sekä parlamentin valmistelussa ja päätöksenteossa.
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joustavuus, joista kaksi viimeksi mainittua kytkeytyvät organisaation sisäisten

päätöksentekoprosessien monimutkaisuuteen sekä siihen, kuinka kerrostunut

organisaatio on. Yritykset ja konsultit tuottavat ohuiden rakenteiden takia ketterästi

tietoa, kun taas yhdistysten tiedontuotanto on hitaampaa, koska ne joutuvat

konsultoimaan useampia tahoja, mikä toisaalta parantaa niiden keräämän tiedon laatua.

(2002, 369–78.)  Bouwenin empiirinen analyysi antaa tukea hänen tulkinnalleen siitä,

että eri EU-instituutiolla on erilainen tiedon tarve ja riippuen tästä tarpeesta erityyppiset

intressit tulevat edustetuiksi eri tavalla eri EU-instituutioissa (2004, 359–60).

Erityisen kiinnostavaa Bouwenin esityksessä on se, miten hän yhdistää mukaanpääsyn

resurssit eurooppalaisen julkisen politiikan kannalta kahteen keskeiseen seikkaan:

poliittiseen legitimiteettiin sekä päätösten noudattamiseen8.

Ensiksi mainitussa on kyse yhtäältä ns. input-legitimiteetistä, eli siitä, miten kansalaiset

ja intressiryhmät pääsevät osallistumaan EU-tasolla tehtävään päätöksentekoon, koska

intressiltään kattavien ryhmän tarjoama tieto voidaan liittää suuremman joukon

edustamiseen. Toisaalta tieto on yhteydessä ns. output-legitimiteettiin, eli siihen, kuinka

tehokasta EU-päätöksenteko on ongelmanratkaisun näkökulmasta, koska

asiantuntijatieto voi tehdä poliittisista päätöksistä teknisesti toimivimpia. (Bouwen

2002, 370-1.) Ongelmanratkaisuun liittyvällä tiedolla voidaan katsoa olevan

päätöksenteon tehokkuutta edistäviä vaikutuksia (output-legitimiteetti), kun taas

intressiryhmien julkista tukea tai poliittista mobilisoitumista koskeva tieto liittyy siihen,

miten hyväksyttävänä politiikkaa pidetään (input-legitimiteetti) (Beyers & Kerremans

2004, 1140; ks. myös Haverland & Liefferink 2012, 185).

Toiseksi tieto on epäsuorasti yhteydessä päätösten noudattamiseen. Mitä kattavampi

intressiryhmän tarjoama tieto on (ts. mitä enemmän se pitää sisällään aggregoituja

yksittäisiä intressejä), sitä todennäköisemmin se edistää EU-lainsäädännön

toimeenpanoa (Bouwen 2002, 371). Tässä tulkinnassaan Bouwen nojaa siis

8 Tässä Bouwen tuo mukaan elementtejä korporatismi–pluralismi-jaottelusta. Pluralismista hän on ottanut
mukaan EU-tasolla toimivien ryhmien monilukuisuuden (ja ryhmien välisen kilpailun mukaanpääsystä) ja
sen, kuinka ryhmien tulee tarjota päättäjille tarpeellista tietoa, jotta ne ylipäätään tulisivat kuulluksi
päätöksenteossa. Korporatismille ominaista hänen teoriassaan on vaihtoperspektiivi, mutta myös koko
päätöksentekokaaren huomioiminen, sillä hän pyrkii huomioimaan sen, mikä vaikutus intressiryhmän
osallistumisella on myös päätösten toimeenpanoon (ks. Bouwen 2002, 366).
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korporatismia käsittelevään kirjallisuuteen, jossa intressiryhmillä katsotaan olevan kyky

kontrolloida jäsenkuntaansa. Julkiset toimijat pyrkivät ennakoimaan näitä toimeenpanon

ongelmia jo päätösten valmisteluvaiheessa (Schmitter 1979).

3.2.3 Vaihtoteoreettisen lähestymistavan rajoitteet
Vaihtoteoreettista lähestymistapaa hyödyntävissä tutkimuksissa intressiryhmien

resursseilla katsotaan olevan merkitystä siihen, mitkä ryhmät voivat esittää päättäjille

näkemyksensä. Keskeisenä oletuksena vaihtoteorioissa on se, että vaihdon osapuolet

hyötyvät vaihdosta mahdollisista asymmetrioista huolimatta. Julkiset toimijat tarvitsevat

päätöksentekonsa tueksi intressiryhmien tarvitsemia resursseja, jolloin intressiryhmien

asema päätöksentekoprosesseissa riippuu ryhmän kyvystä tuottaa päätöksentekijöiden

tarvitsemia resursseja.

Intressiryhmien kykyä tuottaa päätöksentekijöiden tarvitsemia resursseja selitetään

usein organisaation taloudellisilla varoilla ja henkilökunnalla, ts. organisaation

resurssien katsotaan korreloivan organisaation perusresurssien kanssa (Beyers & Braun-

Poppelaars 2011, 2, 4). Toisaalta osa tutkijoista painottaa resurssien laatuun

vaikuttavina tekijöinä esimerkiksi ryhmän edustamaa sektoria, jäsenkunnan kokoa tai

kykyä kontrolloida (hierarkkisen rakenteen kautta) tätä jäsenjoukkoa (ks. esim. Beyers

2002; 2004; Eising 2007a; 2007b). Tällöin intressiryhmien hyödykkeiden arvo

johdetaan toisin sanoen organisaation ominaisuuksista, kuten taloudellisista resursseista,

organisaation jäsenistä tai organisaation edustamien intressien tyypistä (Braun 2012a,

292). Yksinkertaistaen mitä hyödyllisempinä päätöksentekijät intressiryhmien resursseja

pitävät, sitä enemmän niihin ollaan yhteydessä.

Resurssienvaihtonäkökulmaan liittyy kuitenkin rajoitteita, jotka koskevat sitä, missä

määrin sen avulla pystytään todellisuudessa kuvaamaan ja etenkin selittämään

intressiryhmien ja julkisten toimijoiden monimutkaisia vuorovaikutussuhteita. Braun

toteaa, että vaihtoteoreettista lähestymistapaa hyödyntävissä tutkimuksissa pyritään

usein selittämään mukaanpääsyn syitä ja saavuttamista (obtaining access) sen

jatkumisen (maintaining access) sijaan. Näin on siitä huolimatta, että useimmiten

virkamiesten ja intressiryhmien väliset kontaktit eivät synny tyhjästä, vaan

intressiryhmien mukaanpääsyssä on usein kyse aiempien kontaktien päälle rakentuvasta

yhteistyöstä (keskustelusta ma., 2; Fraussen ym. 2014, 3). Tällaisissa tilanteissa

intressiryhmien ei välttämättä tarvitse erityisemmin tavoitella mukaanpääsyä, koska
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mukaanpääsy päätöksentekoverkostoihin on jatkuvaluontoista. Esimerkkinä

tämäntyyppisistä päätöksentekoverkostoista voidaan mainita päätöksentekijöiden ja

sosiotaloudellisten kattojärjestöjen pitkäaikaiset yhteistyösuhteet korporatistisiksi

luonnehdituissa intressiedustusjärjestelmissä (ks. Beyers 2002, 588).

Braun katsoo, että poliittis-hallinnollisella ympäristöllä on vaikutusta siihen, miten

toimijat pystyvät strategisesti hyödyntämään käytössään olevia resursseja erilaisissa

vaihtosuhteissa. Tällä hän tarkoittaa sitä, että toimijoiden valinnat eivät aina perustu

siihen, mitä toimijat pitävät juuri kussakin tapauksessa strategisesti hyödyttävänä

toimintana. Jossakin tapauksessa yhteistyösuhteen lopettaminen voisi olla perusteltua,

mutta toimijat voivat olla enemmän tai vähemmän pakotettuja jatkamaan

yhteistyösuhdetta. Tällöin toiminnan taustalla voi olla ensiksi strategisen

rationaalisuuden sijasta ennakoivan käyttäytymisen (anticipatory behavior) tai

tavanomaisen käyttäytymisen (habitual behavior) logiikka. (Braun 2012b, 5–8.)

Ennakoivan käyttäytymisen logiikka viittaa siihen, kuinka byrokraattien ja

intressiryhmien välillä saattaa olla kanssakäymistä, vaikka osapuolet eivät varsinaisesti

haluaisikaan kyseisellä hetkellä tehdä yhteistyötä. Koska vaihtosuhteen lopettamisesta

saatavat hyödyt arvioidaan vähäisemmäksi kuin yhteydenpidon jatkamisesta aiheutuvat

kulut, osapuolet jatkavat yhteydenpitoa. Tällöin toimijat voivat perustaa yhteydenpidon

jatkamispäätöksen esimerkiksi siihen, että organisaatio saattaa olla tärkeä

tulevaisuudessa tai suhteen lakkauttamiseen liittyy liiaksi epävarmuutta. Toimijoiden

valinnat ovat tietoisia ja harkittuja, koska odotus valinnan seurauksista, kuten toisen

osapuolen kollektiivisesta toiminnasta, saa osapuolet jatkamaan yhteistyösuhdetta.

Tällöin tulevaisuuden vaikutukset (shadow of the future) rajaavat toimijoiden

vaihtoehtoja. (Braun 2012b, 5–6.)

Silloin kun menneisyydessä tehdyt valinnat (legacy of the past) rajaavat ja ehdollistavat

toimijoiden valintatilanteita, on Braunin mukaan puolestaan kyse tavanomaisen

käyttäytymisen logiikasta. Menneisyydessä tapahtuneiden päätösten tai yhteistyön

huomioiminen vaihtosuhteissa on tärkeää, kun pyritään ymmärtämään, miksi osapuolet

jatkavat vaihtosuhdetta tehottomuuksista huolimatta. (2012b, 6–8.)



37

Menneisyydessä tehtyjen valintojen vaikutusta yksilöiden käyttäytymiseen voidaan

havainnollistaa Herbert Simonin alun perin kehittelemän tavanomaisen rationaalisuuden

käsitteen (habitual rationality) avulla (Poppelaars 2009, 46; käsitteestä ks. Simon 1997,

89). Tavanomaisessa rationaalisuudessa on kyse siitä, kuinka toimijoiden yhteistyö on

voinut alkaa rationaalisen ja tietoisen valinnan seurauksena, mutta vähitellen se on

muodostunut tavaksi tai rutiiniksi. Tällöin yhteistyökäytäntöjä voi olla vaikeaa muuttaa

esimerkiksi siitä syystä, että toimintaan on sidottu paljon aikaa ja resursseja tai että

uusien käytäntöjen luominen veisi liikaa resursseja. (Poppelaars 2009, 46.)

Menneisyydessä tehtyjen valintojen merkitystä instituutioiden pysyvyyteen kuvataan

kirjallisuudessa polkuriippuvuutena, joka viittaa prosesseihin, jossa aiemmin tehdyt

valinnat lukitsevat valitun polun ja seuraavat valinnat tehdään ikään kuin aiempien

valintojen päälle. Pierson kuvaa polkuriippuvuutta itseään vahvistaviksi tai positiivisen

palautteen prosesseiksi. Kun liike tiettyyn suuntaan hyödyttää toimijoita, näillä on

intressi jatkaa valitulla polulla. Jokainen polulla otettu askel tuottaa seurauksia, jotka

lisäävät polun houkuttavuutta, eli liike jatkuu samaan suuntaan seuraavilla

valintakierroksilla. Itseään vahvistava dynamiikka merkitsee sitä, että kehityskulun

seuraamisesta saatavat suhteelliset hyödyt lisääntyvät ajan kuluessa, eli suunnan

vaihtaminen valitsemalla jokin toinen todennäköinen vaihtoehto nostaisi kuluja. (2000,

251–2.)

Instituutioiden polkuriippuvuuksiin liittyen Pierson toteaa, että tehottomuuksien

korjaaminen on poliittisessa elämässä haastavampaa kuin markkinoilla. Ensiksikin

poliittisiin elimiin kohdistuu harvoin kilpailua, joka muuttaisi tehottaman politiikan tai

instituution suunnan. Toiseksi vaikka toimijat arvioivat ratkaisujaan menneisyys ja

tulevaisuus mielessään, politiikan toimintaympäristössä oppimisprosessit ovat heikkoja.

Tehokkaita ratkaisuja on tässä ympäristössä vaikeaa ennustaa etukäteen ja myös

tehtyjen virheiden paikantaminen on haasteellista. Oppimisprosesseja samoin kuin

korjausliikkeiden tekemistä vaikeuttaa se, että poliittisessa elämässä aikahorisontit ovat

politiikkojen (policies) osalta tavanomaisesti lyhytkestoisia, jolloin tehottomuuksiin

tarttuminen voi olla heikkoa. Lisäksi on mainittava, että erilaiset instituutiot ja politiikat

voivat olla hyvin jähmeitä (sticky) ja vaikeita muuttaa. Tämä johtuu esimerkiksi siitä,

että poliittiset päättäjät pyrkivät instituutioiden avulla rajoittamaan muita toimijoita tai

rajaamaan käytettävissä olevien valintojen määrää tulevaisuudessa. (2000, 260–2.)
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4 TUTKIMUSAINEISTOT JA MENETELMÄT
Tämä luvun tarkoituksena on esitellä työn tutkimusaineistot ja analyysimenetelmät.

Kuvaan aluksi käyttämääni haastattelumetodin ja esittelen työn tutkimusaineiston, joka

koostuu haastattelujen lisäksi valtionhallinnon asiakirjoista sekä EU-jaostojen

kokoonpanolistoista ja niistä muodostetusta tilastoaineistosta. Tämän jälkeen käyn läpi

haastatteluaineiston analyysin toteutustapaa ja tulkintaa.  Luvun lopuksi vedän yhteen

työn tutkimusasetelman.

4.1 Tutkimusaineistot
Tämän tutkielman ensisijainen tutkimusaineisto muodostuu maalis-toukokuussa 2012

tehdyistä 12 tutkimushaastattelusta9. Haastatteluaineiston ohella hyödynnetään

jaostojen toiminnan kuvaamisessa asiakirja-aineistoa, joka muodostuu valtioneuvoston

kanslian EU-tiedonhallinnasta saaduista asiakirjoista, lähinnä EU-asioiden komitean

pöytäkirjoista (aikavälillä 1995–2012). Lisäksi työssä käytetään EU-jaostojen

kokoonpanolistoja (vuosilta 1995–2000, 2002, 2005, 2008, 2009, 2011, 2012), joista

myös koodattiin SPSS-ohjelman avulla kaikki yhteensovittamisjärjestelmän EU-

jaostojen kokoonpanot kattava tilastoaineisto vuosien 1995 ja 2011 osalta.

Tilastoaineistoa hyödynnetään työn analyysiosassa jaostojen kokoonpanojen ja niitä

koskevien muutosten kuvaamisessa. Lisäksi sitä on käytetty apuna EU-jaostojen ja

tutkimushaastateltavien valinnassa. Kokoonpanolistat saatiin valtioneuvoston kansliasta

ja ulkoasiainministeriön arkistosta lukuun ottamatta tarkastelun kohteena olevien EU-

jaostojen haastatteluhetken kokoonpanolistoja, jotka saatiin jaostojen

vastuuministeriöistä. Asiakirja-aineiston ja tilastoaineiston tarkoituksena on tukea

haastatteluaineiston perusteella tehtävien päätelmien luotettavuutta sekä monipuolistaa

tutkimustuloksia.

Tutkimusaineiston keräämistä ja tähän liittyviä valintoja taustoitettiin kokoamalla tietoa

EU-jaostoista tutkimuskirjallisuudesta, raporteista ja viranomaisselvityksistä. Lisäksi

tehtiin puhelimitse muutamia taustahaastatteluja EU-jaostoja lähellä olleille tai oleville

virkamiehille. Taustahaastattelut on rajattu tutkielman aineiston ulkopuolelle, koska

9 Haastatteluaineisto on kerätty yhdessä Helsingin yliopiston professori Anne Hollin kanssa. Hän tutkii
Suomen Akatemian rahoittamassa omassa hankkeessaan ”Sukupuoli ja moninaisuus politiikan vanhoissa
ja uusissa instituutioissa” (2009–2014, päätösnumero 263961) naisten ja vähemmistöjen sisällyttämistä
valmisteluprosesseihin kansallisen politiikan instituutioissa (eduskunnan valiokuntalaitos,
valtionhallinnon komiteat, selvitysmiesinstituutio ja ministeriöiden EU-jaostot). Haastatteluista viisi on
itseni tekemiä.
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niiden tarkoituksena oli taustatiedon kerääminen eri EU-jaostoista varsinaisia

tutkimushaastatteluja ja niissä käytettävää kysymysrunkoa varten. Samoin aineiston

ulkopuolelle on rajattu aineistonkeruun loppupuolella toteutettu osallistuminen EU:n

sisämarkkinajaoston kokoukseen, josta en kerännyt havaintoaineistoa. Kokouksen

seuraamisella pyrin parantamaan edellä kuvatun tutkimusaineiston perusteella tehtävän

analyysin ja päätelmien luotettavuutta.

Haastattelumenetelmään päädyttiin syystä, että ensiksikin haastattelujen avulla oli

mahdollista saada tietoa EU-valmisteluun osallistuvien toimijoiden omista

kokemuksista ja näkemyksistä EU-valmisteluun osallistumisesta ja siinä

vaikuttamisessa. Tällaista tietoa ei olisi saatu havainnoimalla tai kirjallisista

dokumenteista. Toiseksi haastattelumenetelmään päätymiseen vaikutti myös se, että

EU-valmistelu tapahtuu suurelta osin muualla kuin julkisessa tilassa. EU-jaostojen

kokoukset ovat avoimia pääsääntöisesti vain jaostojäsenyyden omaaville tahoille.

Esimerkiksi havainnointikeinojen käyttö tiedonhankinnan menetelmänä olisi pitänyt

ajoittaa pidemmälle ajanjaksolle, mikä ei olisi tutkielman aikaresurssien puitteissa ollut

mahdollista. Merkillepantavaa on, ettei havainnointi olisi tuottanut tietoa virkamiesten

ja intressiryhmien välisestä epävirallisemmasta tiedonvaihdosta. Sama ongelma olisi

vaivannut kirjallisista dokumenteista koostuvaa aineistoa, koska intressiryhmien ja

virkamiesten välinen epävirallisemmissa verkostoissa tapahtuva yhteydenpito on

harvoin dokumentoitua.

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Puolistrukturoiduille

menetelmille on tyypillistä se, että jokin haastattelun näkökohta on lyöty lukkoon, mutta

ei kaikkia (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47). Haastattelukysymykset ovat yleensä

haastateltaville samoja, mutta haastateltaville ei anneta valmiita vastausvaihtoehtoja

(Eskola & Suonranta 1998, 86; Leech 2002, 665). Puolistrukturoituihin haastatteluihin

päädyttiin siitä syystä, että haastateltavilta haluttiin yhtäältä saada tietoa ennalta

määrättyihin teemoihin liittyen, mutta toisaalta heille haluttiin antaa avoimen

vastausvaihtoehdon kautta mahdollisuus nostaa esiin haluamaansa tietoa. Koska

tutkimukseen valikoituneista teemoista oli Suomen EU-asioiden valmistelun osalta

hyvin niukasti tietoa, puolistrukturoitua haastattelua pidettiin lomakehaastattelua

perustuvaa parempana vaihtoehtona. Koska haastateltavien vastausten välille haluttiin

vertailukelpoisuutta, valmiiksi määriteltyä kysymysrunkoa pidettiin kuitenkin hyvänä
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vaihtoehtona. Kysymysrunkoja muodostettiin kaksi, toinen virkamiehille ja toinen

intressiryhmien edustajille (ks. liite 1 ja 2) .

Haastattelutilanteessa kysymykset esitettiin haastateltaville tarkan sanamuodon sijaan

sisällöltään samanlaisina, jolloin tuleva kysymys (ja sen perustelut) pystyttiin sitomaan

keskustelussa aiemmin esille tulleisiin asioihin. Kysymysjärjestystä mukautettiin

keskustelun jatkuvuuden takaamiseksi silloin, kun haastateltava alkoi puhua

haastattelurungossa myöhemmin vastaan tulevista kysymyksistä aiemmassa vaiheessa.

Haastateltaville oli myös mahdollista esittää aikaisempiin vastauksiin perustuvia

jatkokysymyksiä. Haastatteluajan kesken loppumiseen varauduttiin ennalta siten, että

tietyt haastattelurungon kysymykset merkittiin tärkeimmiksi ja aina jokaiselta

haastateltavalta kysyttäviksi kysymyksiksi.

4.2 EU-jaostojen ja haastateltavien valinta
Tutkimushaastattelut paikantuivat sisämarkkina- sekä maatalous- ja

elintarvikepolitiikan sektoreille ja niiden EU-jaostoihin. Haastatteluja tehtiin myös

oikeusministeriön alaisessa oikeudelliset kysymykset (EU35) -jaostossa, mutta nämä

haastattelut  rajattiin  tämän  työn  aineiston  ulkopuolelle  siitä  syystä,  että  kaksi  EU-

jaostoa sisältävä haastatteluaineisto muodostui määrältään varsin runsaaksi. Esittelen

seuraavaksi tässä työssä käytettävän haastatteluaineiston kannalta tärkeinä pidettyjä

kriteereitä koskien EU-jaostojen ja haastateltavien valintaa.

Valittujen politiikkasektoreiden valintaan vaikutti se, että aiempien tutkimusten mukaan

sisämarkkinoita ja maatalousasioita koskevissa kysymyksissä kansallisen politiikan

liikkumavara on kaventunut merkittävästi EU-tasolta tulevan sääntelyn vaikutuksesta.

Raunio ja Wiberg esimerkiksi katsovat, että vaikka EU-päätöksenteon vaikutus

heijastuu kaikkien politiikkasektorien toimintaan, kansallinen liikkumavara on

kaventunut eniten rahapolitiikassa, sisämarkkinasääntelyssä, kauppapolitiikassa ja

maatalouspolitiikassa (2000, 17). Marks ja McAdam puolestaan luonnehtivat, että EU-

instituutioiden rooli on yhtä suuri tai suurempi kuin kansallisilla instituutioilla

alueellisen kehityksen sääntelyssä, maataloudessa sekä maataloustuissa,

pääomaliikkeissä, työvoiman kansainvälisessä liikkuvuudessa sekä tavaroiden ja

palveluiden kaupan sääntelyssä ja kilpailupolitiikassa (1996, 256).
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Kansallisen liikkumavaran kaventumisen näkökulmasta tarkastelun kohteeksi

valikoituneita sektoreita voidaan pitää intressiryhmiä kiinnostavina, koska EU:n

sääntelyvaikutuksia voidaan pitää syynä siihen, miksi intressiryhmät haluavat osallistua

ja vaikuttaa EU-politiikkaan (ks. Eising 2007b, 387). Oletettavaa on, että näillä kahdella

sektorilla intressiryhmät tavoittelevat lainsäädäntövaikutusten takia mukaanpääsyä, eikä

sektorin EU-valmistelu ole yksinomaan virkamiestyötä. Lisäksi erityisesti

maatalouspolitiikan lohkolla voidaan olettaa, että EU:n yhteisestä budjetista jaettavat

maatalous-, alue-, koheesio- sekä tutkimus- ja kehityspoliittiset tuet mobilisoivat

intressiryhmätahoja. Koska tarkastelun kohteena on nimenomaisesti intressiryhmien ja

virkamiesten vuorovaikutus, mukaan haluttiin sektoreita, joiden osalta voitiin odottaa

toimijoiden aktiivista yhteydenpitoa.

Politiikkasektorin valintaan vaikutti intressiryhmien mobilisoitumispotentiaalin lisäksi

myös sektorin EU-jaoston toiminta ja kokoonpano. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM)

alaisen sisämarkkinajaoston (EU8) sekä maa- ja metsätalousministeriön (MMM) alla

toimivan maatalous- ja elintarvikejaoston (EU18) valintaa tuki se, että tutkimuksen

tausta-aineistosta ilmeni, että kummatkin EU-jaostot kokoontuvat pääsääntöisesti aina

laajassa kokoonpanossa. Kokoustiheydeltään sisämarkkinajaostoa voitiin pitää

vähintäänkin keskivertoaktiivisena ja maatalous- ja elintarvikejaostoa hyvin aktiivisena

muihin yhteensovittamisjärjestelmän EU-jaostoihin verrattuna. Tausta-aineistoa

kerätessä näet selvisi, että osa EU-jaostoista kokoontuu käytännössä hyvin harvoin, jos

koskaan. Jaostoaktiivisuutta pidettiin tärkeänä siitä syystä, että toimijat pystyvät todella

kertomaan intressiryhmien ja virkamiesten välisestä yhteydenpidosta eivätkä vain sen

puutteesta.

Jaostokokoonpanojen tarkastelussa kiinnitettiin huomiota siihen, että kummassakin

jaostossa oli useita intressiryhmiä edustettuna. Lisäksi tulosten paremman

yleistettävyyden vuoksi pyrittiin varmistumaan siitä, etteivät jaostot poikkeaisi

rakenteeltaan liikaa muista EU-jaostoista. Kaikkien EU-jaostojen kokoonpanot

kattavasta tilastoaineistosta käy ilmi, että vuonna 2011 maatalous- ja

elintarvikejaostossa oli mukana 12 ja sisämarkkinajaostossa 10 intressiryhmää. Ensiksi

mainitussa jaostossa viranomaistoimijoiden (julkinen sektori) osuus jaoston

kokoonpanosta on 54 % ja intressiryhmien (kolmas sektori) 46 % jaoston

kokoonpanosta. Viimeksi mainitun jaoston kohdalla vastaavat luvut ovat 67 % ja 33 %.
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Kummassakaan jaostossa ei ole ollut tarkasteluvuonna mukana yrityksiä (yksityinen

sektori) tai tiede- tai korkeakoulujen edustajia (tiedesektori).  Laajan kokoonpanon

omaavissa EU-jaostoissa (v. 2011 yhteensä 31 jaostoa) julkisen sektorin osuus oli

keskimäärin 60 %, yksityisen sektorin 2 %, tiedesektorin 1 % ja kolmannen sektorin 37

%. Näihin tietoihin verrattuna maatalous- ja elintarvikepolitiikan jaostossa järjestöjen

osuus on keskimääräistä suurempi, kun taas sisämarkkinajaostossa se on lähellä

keskiarvoa. Kummassakin jaostossa järjestöjen osuus oli yli kolmannes kaikista mukana

olevista tahoista. Tilastollisen aineiston valossa jaostot eivät siis poikkea rakenteeltaan

merkittävissä määrin yhteensovittamisjärjestelmän muiden EU-jaostojen

kokoonpanoista.

Jokaista EU-jaostoa kohden tehtiin kuusi haastattelua, joista puolet virkamiehille ja

puolet järjestöjen edustajille, jotta eri toimijoiden vastauksia pystyttäisiin vertailemaan

keskenään kattavamman ja luotettavamman kokonaiskuvan saamiseksi. Aineiston

keruuta suunniteltaessa päädyttiin siihen, että haastattelujen määrä päätettäisiin jo ennen

haastattelujen tekoa. Tähän vaikutti se, että haastattelurungosta tuli pitkä, jolloin

materiaalia arveltiin kertyvän runsaasti jokaisesta haastattelusta. Asiaa pohdittiin myös

kerättävän tiedon luonteen näkökulmasta. Osa haastattelurungon kysymyksistä oli

tosiasiakysymyksiä, joiden vastausten voitiin odottaa hahmottuvan nopeasti (esim.

kuinka usein jaosto kokoontuu). Toisaalta mukana oli vastaajien mielipiteitä ja

kokemukseen perustuvia arvioita kartoittavia kysymyksiä (esim. minkä takia on tarpeen

olla yhteydessä sidosryhmiin EU-asioiden valmistelussa tai millaiseksi luonnehtisitte

jaoston ulkopuolella tapahtuvaa yhteydenpitoa), joissa näkemyksiä voi olla yhtä monia

kuin on haastateltavia. Sopivaa haastattelumäärää punnittiin tiedon määrän ja luonteen

lisäksi myös aineiston keruuseen käytettävissä olevien resurssien näkökulmasta.

Koska tutkimushaastattelut tehtiin vuonna 2012 (tutkimusvuosi), haastateltavat valittiin

kyseisen vuoden keväällä maatalous- ja elintarvikejaostossa sekä sisämarkkinajaostossa

edustettuina olleiden organisaatioiden joukosta. Ministeriöiden virkamiesten valinnassa

kiinnitettiin huomiota siihen, että haastateltavat ovat virkamiehiä, joihin intressiryhmät

todennäköisesti haluavat olla aktiivisesti yhteydessä. Pohdinnassa hyödynnettiin

kerättyjä taustatietoja sekä olemassa olevaa tutkimuskirjallisuutta, joiden valossa

intressiryhmien kannalta keskeisiksi toimijoiksi määrittyivät vastuuvirkamiehet,

jaostojen sihteerit, varapuheenjohtajat ja puheenjohtajat. Intressiryhmien osalta taas
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tärkeänä pidettiin sitä, että mukana olisi sosiotaloudellisten intressien lisäksi

yhteiskunnan yleisempiä lohkoja edustavia järjestöjä.

Sekä virkamiesten että intressiryhmien valinnassa kiinnitettiin lisäksi huomiota eri

tahoja edustavien henkilöiden kokemukseen EU-jaostoista. Haastateltavista ainakin

osan tuli olla henkilöitä, jotka pystyisivät arvioimaan jaostokäytäntöjä pitemmällä

aikavälillä ja vertailemaan jaostoa jonkin muun jaoston toimintaan. EU-jaostojen eri

vuosien kokoonpanolistoja vertailemalla muodostettiin käsitys kutakin organisaatiota

edustavan henkilön jaostojäsenyyden pituudesta. Lisäksi jaostojen kokoonpanoista

muodostetun tilastoaineistosta ajettiin tieto henkilön muista mahdollisista jäsenyyksistä

eri EU-jaostoissa.

Haastatteluun valituille henkilöille lähetettiin kutsu sähköpostitse. Viestissä painotettiin,

että haastattelut käsiteltäisiin luottamuksellisesti ja haastateltaville henkilöille taattaisiin

anonymiteetti. Kutsussa kerrottiin myös mahdollisuudesta tututusta kysymysrunkoon

ennen haastattelua ja informoitiin tutkimushankkeen toteutuksesta ja sisällöstä. Vain

yksi henkilö ei vastannut sähköpostitse lähetettyyn haastattelupyyntöön, eikä häntä

tavoitettu myöskään puhelimitse. Lisäksi kolme henkilöä kieltäytyi haastattelusta. Yksi

tavoittamaton henkilö ja kolme haastattelusta kieltäytynyttä henkilöä olivat kaikki

intressiryhmien edustajia. Kieltäytymisen pääasiallisena syynä mainittiin vähäinen

osallistuminen jaoston toimintaan. Näiden henkilöiden tilalle valittiin uudet

haastateltavat arvioimalla jaostokokoonpanoa uudelleen yllä esiteltyjen kriteerien

valossa. Kutsuprosessia jatkettiin, kunnes jokaisesta jaostosta saatiin tarvittava määrä

haastateltavia.

Kieltäytymisten seurauksena intressiryhmätoimijoiden haastattelujoukon monipuolisuus

kaventui hieman. Kaikki tutkimukseen haastatellut intressiryhmien edustajat olivat

lopulta sosiotaloudellisia intressejä edustavista järjestöistä, joten analyysissä ja

tutkimustuloksissa painottuu näiden ryhmien näkemys asioista. Toisaalta virkamiehet

arvioivat muidenkin kuin sosiotaloudellisten intressiryhmien toimintaa kaiken kaikkiaan

yleisemmästä näkökulmasta, joten kieltäytymisillä ei todennäköisesti ollut suurta

merkitystä tutkimustulosten kannalta.
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4.3 Haastatteluaineiston käsittely, analyysi ja tulkinta
Haastatteluaineiston käsittely tapahtui eri vaiheessa. Haastattelut, joiden kesto10 vaihteli

vajaasta tunnista kahteen tuntiin, nauhoitettiin ja litteroitiin. Litteroinnissa noudatin

lähtökohtaisesti sanatarkkuutta, mutta jätin kirjaamatta sellaiset äänteet (esim. ää, öö),

jotka toistuivat esimerkiksi pohdittaessa vastausta tai kysymystä, mutta joista ei

muodostunut varsinaista sanaa tai vastauspalautetta. Kirjasin lisäksi pitkien taukojen

lisäksi päällekkäispuhunnat, suuret äänten voimakkuuksien vaihtelut sekä selvästi

kuultavissa olevat emootiot, kuten hymähdykset tai naurun. Haastatteluiden

äänitallenteista (yhteensä 18 t 23 min) kertyi yhteensä 364 sivua11 litteroitua

haastattelutekstiä.

Haastatteluaineisto analyysissä lähdin liikkeelle aineistoni käsittelyssä litteraattien

läpilukemisella. Tämän jälkeen laadin teoreettiseen viitekehykseen ja

tutkimuskysymyksiin pohjautuen koodiluettelon aineiston luokittelutarkoituksessa.

Aineiston koodauksen toteutin tämän koodiluettelon mukaisesti laadullisen aineiston

käsittelyyn tarkoitetulla ATLAS.ti-ohjelmalla. Koodauksen ja sen myötä tehdyn

aineiston jaottelun tarkoituksena oli helpottaa tekstimäärän hallintaa.

Analyysimenetelmääni voidaan luonnehtia teoriaohjaavaksi (Tuomi & Sarajärvi 2009,

117–9) tai teoriasidonnaiseksi sisällönanalyysiksi. Sisällönanalyysissä hajanaista

aineistoa selkeytetään ja analyysin avulla pyritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus

tiivistetyssä ja yleisessä muodossa (mt., 103). Analyysin kohteena voi tällöin olla joko

tekstin sisältö tai kielen käyttö ihmisten välisissä suhteissa (Bergström & Boréus 2000,

16). Tässä tutkielmassa mielenkiinnon kohteena on tekstin sisältö, joten analyysissä

keskityttiin haastatteluaineiston tekstilitteraattien informatiiviseen sisältöön. Omassa

työssäni teoriasidonnaisuus näkyy ensiksikin siten, että aineiston jaottelun pohjana

toiminut koodaus tehtiin osin teoreettiseen viitekehykseen pohjautuen. Toiseksi

teoriasidonnaisuus ilmenee siten, että olen kiinnittänyt haastatteluaineistossa huomiota

mukaanpääsyyn ja intressiryhmien resursseihin liittyviin tekijöihin ja rajannut näin ollen

tarkastelun ulkopuolelle muut haastatteluissa käsitellyt teemat. Käydessäni läpi

10 Ensin tehdyissä maatalous- ja elintarvikejaoston haastatteluissa keskimääräinen haastatteluaika oli 1
tunti ja 47 minuuttia, kun taas sisämarkkinajaostossa se oli 1 tunti 16 minuuttia.  Maatalous- ja
elintarvikejaostossa haastattelut olivat pitempiä pääosin siitä syystä, että niissä selvitettiin tarkemmin
yleiskuvan muodostamiseksi EU-jaostojen perustyöskentelyä. Lisäksi maatalous- ja elintarvikepolitiikan
haastatteluissa keskusteltiin myös ministeriön alajaostojen toiminnasta. Vastaavia alajaostoja ei ole
käytössä työ- ja elinkeinoministeriössä, mikä lyhensi sisämarkkinajaostojen haastattelujen kestoa.
11 Fontti Arial, fonttikoko 12 ja riviväli 1.
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mukaanpääsyä käsittelevää haastatteluaineistoa keskityin yhtäältä aineiston ja teorian

yhteensopivuuteen ja toisaalta siihen, onko teorian ja empirian välillä joissakin kohdin

ristiriitaa.

Aineistosta tehtävän tulkinnan tukemiseksi todennan tutkimustuloksia

haastattelusitaatein. Sitaattien valintaa on ohjannut erityisesti sitaatin tiivis

informaatioarvio kulloinkin käsiteltävästä asiasta. Sitaatit vastaavat sanatarkasti

haastateltavien puhekielistä ilmaisua, joskin olen poistanut toistuvasti samassa

täytesanat (esim. tota, niinku) ja saman sanan toistot (esim. sit, sitten, semmoinen,

tommoinen) tekstin luettavuuden parantamiseksi.

Käytän haastateltavien tunnisteena jaoston numeroa (EU18 tai EU8) sekä haastateltavan

statusta (virkamies, intressiryhmän edustaja). Esimerkiksi tunniste ”EU18,

intressiryhmän edustaja” viittaa siis yhteen maatalous- ja elintarvikejaoston

haastateltavaan, joka on intressiryhmän edustaja. Kun viittaan samanaikaisesti

useampaan kuin yhteen saman statuksen omaavaan henkilöön, olen käyttänyt

lisätunnisteina kirjaimia A-C haastateltavien erottamiseksi toisistaan. Esimerkiksi

”EU8, virkamies A; EU8, virkamies B” viittaa siis sisämarkkinajaoston kahteen

virkamieshaastateltavaan. Kirjaimet eivät ole haastateltavakohtaisia, vaan vaihtamalla

kirjainta olen pyrkinyt varmistumaan siitä, ettei tekstistä ole mahdollista tunnistaa

viittauksia samaan haastateltavaan (vrt. viittaaminen samalla kirjaimella yhteen ja

samaan haastateltavaan läpi työn). Muita tunnisteita ei käytetä haastateltavien

anonymiteetin suojaamiseksi.

4.4 Tutkimusasetelman yhteenveto
Tässä tutkielmassa luodaan katsaus intressiryhmien ja virkamiesten väliseen suhteeseen

Suomen EU-asioiden valmistelussa. Tarkoituksenani on ensiksikin kuvailla, millä

ryhmillä on mukaanpääsy EU-valmisteluun ja analysoida mukaanpääsyn perusteita.

Lähden liikkeelle siitä, että virkamiehet ovat intressiryhmien mukaanpääsyn

portinvartijoita, jotka kontrolloivat suoria kontakteja virkamiesten ja intressiryhmien

välillä EU-valmistelussa. Katson, että intressiryhmien resursseilla on vaikutusta

mukaanpääsyn kynnyksen ylittämiseen ja selvitän tutkimusaineiston avulla, mitkä

resurssit takaavat intressiryhmille mukaanpääsyn kynnyksen ylittämisen.
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Vaihtoteoreettisessa lähestymistavassa lähtökohtana on, että vaihtosuhteen osapuolet –

virkamiehet ja intressiryhmät – tekevät päätöksen yhteydenpidosta siitä aiheutuvien

kulujen ja hyötyjen valossa. Päätökset eivät kuitenkaan perustu aina strategiseen

rationaalisuuteen, vaan myös menneisyydessä tehdyt valinnat sekä käsitys

tulevaisuuden vaikutuksista voivat vaikuttaa yhteydenpidon käytäntöihin erityisesti

silloin, kun kyse toistuvasta yhteydenpidosta. Intressiryhmien mukaanpääsyn

tarkastelussa tulee ottaa huomioon laajempi poliittis-hallinnollinen ympäristö ja tähän

kytkeytyvät tavanomaisen ja ennakoivan käyttäytymisen logiikat.

Toiseksi erittelen, millaisia mukaanpääsyn väyliä intressiryhmillä on EU-valmisteluun.

Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa on tuotu esiin se, että EU-jaostojen lisäksi

ministeriöt konsultoivat intressiryhmiä esimerkiksi kuulemistilaisuuksissa ja ad hoc

-tyyppisissä ryhmissä. Virkamiehet ja intressiryhmät voivat pitää yhteyttä myös

epävirallisemmin. Näiden väylien käytöstä ja erityisesti niiden merkityksestä

intressiryhmien vaikuttamisessa tiedetään kuitenkin vain vähän. Keskityn

yhteydenpitokäytäntöjen tarkasteluun EU-jaostoissa ja niiden ulkopuolella.

Kolmanneksi analysoin eri mukaanpääsyn väylien merkitystä intressiryhmien EU-

vaikuttamisessa. Luonnehdin näitä intressiryhmän mukaanpääsyn laadun näkökulmasta

pohtimalla sitä, mitä erilaisia väyliä pitkin intressiryhmät näyttävät pystyvän parhaiten

vaikuttamaan Suomen EU-kantoihin. Intressiryhmäkirjallisuudessa intressiryhmien

tehokas vaikuttaminen yhdistetään väyliin, jossa tapahtuu neuvottelemista ja asioista

sopimista julkisten toimijoiden ja intressiryhmien välillä (Maloney ym. 1994).

Analysoimalla ryhmien kykyä tehokkaaseen mukaanpääsyyn arvioin myös laajemmin

sitä, millä intressiryhmillä on parhaat mahdollisuudet vaikuttaa Suomen EU-kantoihin.
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5 INTRESSIRYHMÄT SUOMEN EU-ASIOIDEN VALMISTELUSSA
Tämä tutkielman analyysiluku jakautuu neljään alalukuun. Ensimmäisessä alaluvussa

5.1 käsittelen ministeriöiden EU-jaostoissa tapahtuvaa EU-asioiden valmistelua sekä

intressiryhmien mukaanpääsyä EU-jaostoihin. Kuvailen aluksi EU-jaostojen

kokoonpanoja ja jaostojen tehtäviä sekä kerron jaostojen kokoontumisaktiivisuudesta.

Tämä jälkeen analysoin intressiryhmien mukaanpääsyn perusteita käsittelemällä

ryhmien valikoitumista EU-jaostoihin. Tästä siirryn pohtimaan EU-jaostojäsenyyden

pysyväluonteisuutta ja vaihtoteoreettisen lähestymistavan rajoitteita. Alaluku päättyy

EU-jaostoihin valikoitumista ja ulkopuolelle rajaamista koskevaan analyysiin siitä,

mihin mukaanpääsyn kynnys lopulta asettuu EU-jaostoissa. Alaluvun tarkoituksena

kuvailla ja ymmärtää ryhmien mukaanpääsyä EU-jaostoihin.

Toisessa ja kolmannessa alaluvussa käsittelen puolestaan EU-jaostojen ulkopuolisia

mukaanpääsyn väliä EU-valmisteluun. Näistä ensimmäisessä, alaluvussa 5.2, esittelen

intressiryhmien muut institutionaaliset väylät, kun taas alaluku 5.3 koskee ei-

institutionaalisia mukaanpääsyn väyliä Suomen EU-kannanmuodostukseen. Näiden

kahden alaluvun tarkoituksena on toisin sanoen kuvailla ja analysoida virkamiesten ja

intressiryhmien yhteydenpidonkäytäntöjä EU-jaostojen ulkopuolella.

Neljännessä alaluvussa käsittelen intressiryhmien erilaisten mukaanpääsyn väylien

merkitystä intressiryhmien EU-vaikuttamisessa. Analysoin sitä, mitä väyliä pitkin

intressiryhmien kannat näyttävät välittyvän tehokkaimmin osaksi Suomen EU-kantoja.

Käsittelen myös yleisemmin sitä, mikä rooli eri toimijoilla ja instituutioilla on

laajemmin koko EU-valmistelujärjestelmän kontekstissa. Lopuksi pohdin yleisemmin

sitä, miten eri intressiryhmät pystyvät vaikuttamaan Suomen EU-kantoihin.

Teorian ja empirian välinen vuoropuhelu toteutuu tässä analyysiosiossa siten, että

yhtäältä peilaan aineistosta tehtäviä havaintoja vaihtoteoreettisen lähestymistavan

olettamiin ja toisaalta pohdin sitä, missä kohdin vaihtoteoria ei tavoita aineistosta

tehtäviä päätelmiä intressiryhmien ja virkamiesten suhteesta EU-asioiden valmistelussa.
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5.1 Mukaanpääsy EU-jaostoihin
Kuten edellä on tuotu esille, EU-jaostot sijoittuvat Suomen EU-asioiden

valmistelujärjestelmässä ministeriöiden välisen yhteensovittamismekanismin alimmalle

tasolle. Intressiryhmät ovat edustettuina jaostojen laajoissa kokoonpanoissa, joita on

lähes jokaisella jaostolla. Esittelen seuraavaksi EU-jaostojen laajojen kokoonpanojen

toimintaa maatalous- ja elintarvike- sekä sisämarkkinapolitiikan sektoreilla. Käyn läpi

jaostojen tehtävät ja kokoonpanot sekä kerron jaostojäsenten aktiivisuudesta

jaostotoiminnassa. Tavoitteenani on kuvata yleisemmin sitä kontekstia, jossa

intressiryhmien ja virkamiesten välinen yhteydenpito tapahtuu.

5.1.1 Jaoston tehtävät, kokoonpanot ja toimijoiden aktiivisuus
Tarkastelun kohteena olevista EU-jaostoista maatalous- ja elintarvikejaosto (EU18)

toimii maa- ja metsäteollisuusministeriön alaisuudessa. EU-jäsenyyden alussa se toimi

maatalous- ja metsäjaostona, mutta nimi muutettiin vuonna 2002 maatalous- ja

elintarvikejaostoksi (EU-asioiden komitean pöytäkirja 17.10.2002). EU18-jaoston

tehtävänä on käsitellä Suomen kannat lähinnä maatalouden erityiskomiteassa ja

maatalous- ja kalastusneuvostossa kulloinkin esillä oleviin EU-asioihin (Maa- ja

metsätalousministeriö 2014a)12. Käytännössä jaostossa käydään läpi aina neuvoston ja

erityiskomitean agendalla olevat asiat sekä niihin liittyvät perusmuistiot ja eduskunnan

informoimiseksi laaditut E-kirjeet tai U-kirjelmät (EU18, intressiryhmän edustaja;

EU18, virkamies).

Maatalous- ja elintarvikejaosto on kokoontuu lähes viikoittain. Kokoontumisen sijasta

jaostossa käytetään joskus kirjallista menettelyä, jossa kokousmateriaali lähetetään

jaoston jäsenille sähköpostitse ja kommentteja pyydetään tiettyyn määräaikaan

mennessä. Käytännössä sähköpostikokouksia on pidetty hyvin harvoin, esimerkiksi

silloin, kun EU-asian kiireellinen aikataulu ei ole mahdollistanut käsittelyä

viikoittaisessa jaostossa (EU18, virkamies). Toinen virkamieshaastateltava (EU18) taas

toi esille, että aktiivisesta kokouskäytännöstä johtuen jaostossa ei ole ilmennyt

suurempaa tarvetta kirjallisen menettelyn käyttämiselle.

12 Maatalouden erityiskomitea vastaa pysyvien edustajien komitean, eli Coreperin käsittelytasoa.
Erityiskomiteassa käsitteellään neuvostoon päätettäväksi menevät yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat
asiat, kun taas kalastukseen, eläinlääkintään, kasvinterveyteen ja elintarviketurvallisuuteen sekä
maatalouden budjettiin liittyvät asiat käsitellään puolestaan Coreperissa. Noin 2-4 kertaa kuukaudessa
kokoontuvassa erityiskomiteassa pyritään ratkaisemaan mahdollisimman monet jäsenvaltioiden ja EU-
komission väliset asiat, jotta neuvosto voi keskittyä poliittisesti merkittävimpien kysymysten
käsittelemiseen. (Maa- ja metsätalousministeriö 2014b; Maa- ja metsätalousministeriö 2014c.)
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Haastatteluissa maatalous- ja elintarvikejaostoa luonnehdittiin hyvin aktiiviseksi tai

kaikkein aktiivisimmaksi muihin EU-jaostoihin verrattuna. Syynä jaoston aktiivisuuteen

mainittiin EU-(lainsäädäntö)asioiden suuri määrä ja se, että jaoston työ määrittyy

asioiden Brysselin käsittelyaikataulun mukaan. EU-jaoston työstä valtaosa on EU-

lainsäädäntöasioiden käsittelyä. Yksi haastateltavista esimerkiksi arvioi, että

lainsäädäntöasioiden osuus on ainakin 80 prosenttia ja jäljelle jäävä osuus jaostoasioista

pitää sisällään erilaisten EU-linjauksien tai tiedonantojen käsittelyä (EU18, virkamies).

EU-tasolla edellä mainittuja asioita käsitellään noin kerran kuussa kokoontuvassa

neuvostossa ja lähes viikoittain kokoontuvassa erityiskomiteassa. Jaoston aikataulu

määräytyy pitkälti tämän Brysselin aikataulun perusteella. Intressiryhmän edustajan ja

toisen virkamieshaastateltavan mukaan

[J]aosto käsittelee näiden tulevien EU-kokousten asialistat, asiakohdat läpi. Joko tää maatalouden
erityiskomitea, sen asiat, taikka maatalousneuvoston asiat tai kummatkin monesti. Riippuen että
tietysti maatalousneuvoston kokouksia ei oo niin usein, niit on suunnilleen kerran kuussa tai vähän
harvemmin. Mut tää maatalouden erityiskomitea kokoontuu melkein viikottain. Ja niinpä tää
maatalousjaostoki pitää melkein joka viikko kokouksen. (EU18, virkamies.)

[M]aatalous- ja elintarvikesektori kaiken kaikkiaan on sektori, jolla on kaikesta eniten EU-
lainsäädäntöä. Ja siel tulee hyvin paljon asetuksia, jotka suoraan astuu voimaan juuri sellaisenaan
kaikissa jäsenmaissa. Et muilla sektoreilla ei niin paljon sitä ole. Et tää [jaosto] on muodostunu
tavallaan senkin kautta sit tällaseks aktiivisemmaksi. (EU18, intressiryhmän edustaja.)

Viikoittaiset jaostokokoukset pidetään aina laajassa, eli viranomaiskokoonpanosta ja

intressiryhmien edustuksesta koostuvassa kokoonpanossa. Jaostokokous pidetään aina

torstaisin, ja sitä seuraa perjantaina EU-asioiden käsittely EU-ministerivaliossa ja

eduskunnan suuressa valiokunnassa. Aina laajassa kokoonpanossa kokoontuminen

tarkoittaa käytännössä sitä, että jaostoasiat käsitellään kokouksessa kaikkien läsnä

olevien jäsenten kesken ilman erillistä suppean kokoonpanon kokousta kuitenkin siten,

että virkamieskokoonpanoon kuuluvat tekevät varsinaiset päätökset (EU18, virkamies;

ks. myös EU-sihteeristön lähete 7.2.1995). Toisen virkamieshaastateltavan mukaan

(EU18) mikäli kokouksessa ilmenee suppean viranomaiskokoonpanon kannasta eriäviä

mielipiteitä, nämä merkitään pöytäkirjaan.

Maatalous- ja elintarvikejaoston laajaan kokoonpanoon kuuluu ensiksikin edustus

seitsemästä eri ministeriöstä, Ahvenanmaan maakuntahallituksesta ja Tullihallituksesta.

Ministeriöistä edustettuina ovat maa- ja metsätalous-, ympäristö-, työ- ja elinkeino-,

sosiaali- ja terveys-, ulkoasiain- ja valtionvarainministeriöt sekä valtioneuvoston

kanslia. Toiseksi laajassa kokoonpanossa on mukana kaksitoista intressiryhmätahoa,
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joita ovat Elintarviketeollisuusliitto ETL, Kaupan Liitto, jota edustaa

Päivittäistavarakauppa PTY, Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö

AKAVA, Kuluttajaliitto, Kuntaliitto, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK,

Metsäteollisuus, Puutarhaliitto, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Suomen

Elintarviketyöläisten Liitto SEL, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC

sekä toimihenkilökeskusjärjestö STTK.

Vaikka jaosto kokoontuukin lähes viikoittain, edellä mainittujen organisaatioiden

osallistumisaktiivisuudessa on huomattavia eroja. Koska työn fokus on intressiryhmissä,

esittelen tässä vain intressiryhmien osallistumista jaostokokoukseen. Maatalous- ja

elintarvikejaoston kokoonpanon kahdestatoista intressiryhmästä vain kolmannes

osallistuu aktiivisesti jaoston kokouksiin. Näitä ovat haastateltavien mukaan ETL, PTY

MTK ja SLC. Näistä järjestöistä selvästi aktiivisin on MTK, joka osallistuu lähes

jokaiseen kokoukseen, kun taas ETL, PTY sekä SLC osallistuvat verrattain aktiivisesti,

mutta hieman harvemmin kuin MTK jaostokokouksiin. Muiden intressiryhmien

osallistumisaktiivisuus puolestaan on selvästi vähäisempää ja vaihtelee käsiteltävien

asioiden mukaan. Haastateltavien mukaan Puutarhaliitto, Kuntaliitto, Kuluttajaliitto ja

Metsäteollisuus osallistuvat hyvin harvoin kokouksiin. Täysin passiivisten ryhmän

muodostavat työntekijäkeskusjärjestöt STTK, AKAVA ja SAK sekä SAKhon

järjestäytynyt SEL, jotka eivät osallistu lainkaan jaoston toimintaan.

Työmarkkinajärjestöt eivät ole käytännössä osallistuneet kokouksiin ainakaan yli

viiteen vuoteen, eivätkä ne ole olleet aktiivisia myöskään jaostossa harvoin

käytettävässä kirjallisessa menettelyssä (EU18, virkamies).

Passiivisuuden syyksi haastateltavat arvelivat, että jaoston käsittelemät asiat eivät ole

näiden järjestöjen keskeistä toimialaa tai ydinasiaa. Yksi haastateltavista pohti

työntekijäkeskusjärjestöjen passiivisuuden johtuvan siitä, että jaostossa ei ole paljon

suoraan ”heidän intressiinsä tulevaa asiaa”. Järjestöt eivät pysty ajamaan jäsenkuntansa

etuja varsinaisesti EU-jaoston kautta, koska jaosto on sen verran kaukana järjestöjen

suorasta edunvalvonnasta. (EU18, virkamies.) Näkemyksestä on pääteltävissä, että jos

jaostossa käsiteltävät asiat eivät kytkeydy suoraan vaan välillisesti järjestön tehtäviin ja

toimintaan, intressiryhmillä ei välttämättä ole kiinnostusta tai mahdollisuutta laittaa

aika- ja henkilöstöresursseja jaostotyöhön. Intressiryhmien aktiivisuus jaostotyössä

näyttääkin riippuvan yhtäältä resursseista, mutta toisaalta myös siitä, miten tärkeiksi



51

jaostossa käsiteltävät asiat koetaan.

Ei ehkä sit ehdi, ja siinä [jaostossa] varmaan sitte monille tulee sellanen olo, että se on
maatalouspolitiikkaa, vaikka siel meneeki aika paljon sellasta kaikkee muuta ihan elintarvikealaan
liittyvää tietoa.  Et mä epäilen, et se on […]  vaa ajankäyttökysymys, et se ei ehkä oo niitten
[passiviisten intressiryhmien] ydinaluetta niinkään. Et nää jotka siellä käy nii, ne kokee
tärkeemmäks ne asiat.  (EU18, intressiryhmän edustaja.)

Intressiryhmien resurssien rajallisuus käy ilmi yllä siteeratun intressiryhmän edustajan

näkemyksestä. Hän tuo esiin sen, että järjestöt voivat kokea jaoston yksinomaan

maatalouspolitiikkaa käsitteleväksi elimeksi, vaikkakin jaosto käsittelee myös

elintarvikealan asioita. Koska maatalouspolitiikan asioita ei koeta ydintoiminnaksi,

jaostotyöhön ei tällöin haluta uhrata muutenkin rajallisia organisaation resursseja.

Jaoston kokouksiin osallistuvat näin ollen aktiivisemmin ne, jotka kokevat EU-jaoston

asiat tärkeimmäksi (jäsenten edunvalvonnan) kannalta. Samaa mieltä oli myös toinen

haastateltava, joka katsoi, että mitä enemmän jaosto ja siellä koskevat asiat koskevat

ryhmän jäsenistöä, sitä aktiivisempia ”edunvalvojat” ovat jaostossa (EU18,

intressiryhmän edustaja).

Toinen tutkimuksen kohteena olevista EU-jaostoista on sisämarkkinajaosto, joka toimii

nykyisen työ- ja elinkeinoministeriön alaisuudessa13. Sisämarkkinajaosto toimi EU-

jäsenyyden alkuajan omana jaostonaan (EU14), mutta vuonna 2003 se päätettiin

lakkauttaa yhdessä teollisuusjaoston kanssa ja näiden jaostojen tilalle muodostettiin

EU:n kilpailukykyneuvoston perustamisesta johtuen yksi yhteinen kilpailukykyjaosto

(EU11) (EU-asioiden komitean pöytäkirja 26.6.2003). Kyseinen jaosto erotettiin

kuitenkin vuonna 2010 taas sisämarkkinajaostoksi (EU8) ja elinkeinopolitiikan

jaostoksi (EU13) (EU-asioiden komitean kirjallinen menettely 13–14.10.2010).

Sisämarkkinajaosto on näin ollen toiminut nykyisellä nimellään ja numerollaan

vuodesta 2010 alkaen.

EU8-jaostossa käsiteltävien sisämarkkina-asioiden skaala on haastateltavien mukaan

varsin laaja. Sisämarkkinajaoston tehtävänä on käsitellä horisontaalisten

sisämarkkinakysymysten ohella tavaroiden ja palveluiden liikkuvuuteen, teollis- ja

tekijänoikeuksiin sekä EU-patenttiin liittyviä kokonaisuuksia (Työ- ja

13 Entisen kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävät siirrettiin vuonna 2008 perustettuun työ- ja
elinkeinoministeriöön, jonka toimialaan sisällytettiin myös suurin osa entisen työministeriön sekä
sisäasiainministeriön alueiden ja hallinnon kehittämiseen liittyvistä tehtävistä.
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elinkeinoministeriön muistio 8.10.2010). Jaosto valmistelee pääasiassa EU:n

kilpailukykyneuvoston agendalle tulevia asioita, joskaan kaikki tämän neuvoston

alaisuuteen kuuluvat asiat eivät tule sisämarkkinajaoston käsiteltäviksi, vaan osa

voidaan käsitellä jossakin toisessa EU-jaostossa (EU8, intressiryhmän edustaja).

Sisämarkkinajaoston käsiteltäväksi tulee ajoittain myös muiden ministeriöiden

toimivaltaan kuuluvia asioita, jotka kulkevat EU-tasolla sisämarkkinat

-nimikkeen alla (EU8, virkamies).

Haastatteluaineistosta ilmenee, että sisämarkkinajaoston työskentely on aiemmin

muistuttanut enemmän maatalous- ja elintarvikejaoston tapaa käsitellä EU-asiat

neuvoston agendan mukaisesti kohta kohdalta. Jaoston toimintatapaa on kuitenkin

pyritty viemään viime vuosina enemmän siihen suuntaan, että jaostossa keskustellaan

ennakoivasti sisämarkkinasektorin keskeisistä kysymyksistä jo ennen päätösten

valmisteluvaihetta (EU8, virkamies). Intressiryhmän edustaja (EU8) piti tätä kehitystä

hyvänä siitä syystä, että myös EU-tasolla useimmat asiat pyritään ratkaisemaan jo

työryhmä- ja Coreper-tasoilla, jolloin osa sisämarkkina-asioista ei tule lainkaan

kilpailukykyneuvoston käsiteltäväksi.

Sisämarkkinajaosto kokoontuu pääsääntöisesti laajassa kokoonpanossa. Haastateltavien

mukaan parin kuukauden välein pidettävä jaosto kokoontuu yhteensä noin kuusi kertaa

vuodessa, joista pari kertaa suppealla viranomaiskokoonpanolla. Käytännössä jaoston

laajan kokoonpanon kokouksissa toimitaan siten, että itse kokouksessa ratkaistaan

selvät kompromissin kautta rakennettavat asiat, mutta muissa asioissa käsittelyä

jatketaan kokouksen jälkeen ministeriöiden välisissä neuvotteluissa, mutta tätä varten ei

enää järjestetä yleensä erillistä suppean kokoonpanon kokousta (EU8, virkamies).

Käytännössä vastuuministeriö siis neuvottelee kokouksen jälkeen Suomen EU-kannasta

muiden ministeriöiden kanssa, jos asiaan liittyy erimielisyyttä valtioneuvoston sisällä.

Sisämarkkinajaostossa käytetään maatalous- ja elintarvikejaostoon nähden selvästi

useammin kirjallista menettelyä. Yleensä yksittäistä EU-asiaa (esim. Suomen kanta

direktiiviin tai komission tiedonannon muistioon) koskevia kirjallisia menettelyjä

saattaa olla joskus parikin kuukaudessa (EU8, virkamies A), ja kaiken kaikkiaan ainakin

puolet jaoston kaikista asioista hoidetaan sähköpostilla (EU8, virkamies B).
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Sisämarkkinajaoston kokoonpano laaja kokoonpano muodostuu ensiksikin yhdentoista

ministeriön, Ahvenanmaan maakuntahallituksen sekä Huoltovarmuuskeskuksen

edustuksesta. Ministeriöistä mukana ovat valtioneuvoston kanslian lisäksi työ- ja

elinkeino-, liikenne- ja viestintä-, maa- ja metsätalous-, oikeus-, opetus- ja kulttuuri-,

puolustus-, sosiaali- ja terveys-, ulkoasiain-, valtiovarain- sekä ympäristöministeriöt.

Toiseksi mukana ovat seuraavat yksitoista intressiryhmätahoa: Av-tuottajien

tekijänoikeusyhdistys Tuotos, Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Kaupan Liitto,

AKAVA, Keskuskauppakamari, Kuluttajaliitto, Kuntaliitto, Maa- ja

metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK,

Suomen Yrittäjät ja toimihenkilökeskusjärjestö STTK.

Toisin kuin maatalous- ja elintarvikejaostossa intressiryhmien osallistumis-

aktiivisuudessa jaostokokouksiin ei ole kovin suuria eroja. Lähes kaikki jaoston laajan

kokoonpanon järjestöistä osallistuvat säännöllisesti jaoston toimintaan. Ainoastaan

Kuntaliitto ja Kuluttajaliitto nousevat haastatteluaineistosta esiin muita harvemmin

jaostokokouksiin osallistuvina intressiryhmätahoina. Jaostokokoonpanoon vastikään

lisätyn Tuotos ry:n aktiivisuudesta haastateltaville ei ollut muodostunut vielä tarkkaa

käsitystä.

Myös sisämarkkinajaoston haastateltavat toivat esiin, että jaostoaktiivisuudessa on kyse

resurssien lisäksi siitä, miten tärkeänä jaostossa käsiteltävä asia nähdään edunvalvonnan

näkökulmasta. Silloin kun jaoston agendalla on järjestön intressissä olevia asioita,

jaostokokouksessa ollaan paikalla. Intressiryhmien aktiivisuus riippuu kuitenkin osin

myös järjestön käytössä olevista resursseista. Resurssien vaikutus intressiryhmien

aktiivisuuteen näkyy ainakin pienempien järjestöjen kohdalla, sillä niillä ei aina ole

osoittaa jaostotyöskentelyyn yhtä paljon resursseja kuin suurimmilla järjestöillä.

Haastateltavat kertovat:

[Intressiryhmissä] arvioidaan, et siit [jaostotyöskentelystä] ei välttämät oo hyötyy tai että ei vaan
yksinkertaisesti oo aikaa osallistuu ja perehtyy niihin asioihin. Koska totta kai siis kysymyksessä
on tietysti tämmöset monesti lainsäädäntöasiat ja niiden ikään kuin se taustatyö vaatii kuitenki
jonkun verran perehtymistä aina. (EU8, intressiryhmän edustaja.)

 [Aktiivisuus] on enemmän resurssikysymys, että ne jotka on aina läsnä, niillä on isommat talot ja
enemmän oikeesti henkilökuntaa, jotka pystyy seuraamaan (EU8, virkamies).

Osa järjestöistä tekee myös yhteistyötä siten, että järjestöt edustavat toisia tai useita

yhteistyökumppaneita jaostokokouksessa. Tällaista yhteistyötä on havaittavissa niiden
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järjestöjen välillä, joilla on samansuuntainen näkemys jaostoasioihin ja jotka muutenkin

tekevät yhteistyötä. (EU8, virkamies; EU8, intressiryhmän edustaja A; EU8,

intressiryhmän edustaja B; EU8, intressiryhmän edustaja C.)

Siinä missä EU8-jaoston kaikki intressiryhmät osallistuvat jaostokokouksiin melko

aktiivisesti, kirjallisessa menettelyssä järjestöt ovat monesti passiivisempia. Kirjallisessa

menettelyssä vastausprosentit saattavat jäädä melko vaatimattomaksi, sillä erään

haastateltavan mukaan jopa puoleen kirjallisen menettelyn asioista ei saada lainkaan

kommentteja. Hän arveli kirjallisen menettelyn passiivisuuden johtuvan siitä, että

kirjallisessa menettelyssä osallistujat saattavat helpommin kokea, ettei menettely koske

juuri heitä, koska samalla jakelulistalla voi olla lukuisia eri tahoja. (EU8, virkamies.)

Palaan näihin kirjallisen menettelyn ja jaostokokouksen välisiin eroihin tarkemmin

luvussa 5.4.

5.1.2 Intressiryhmien valikoituminen EU-jaostoihin
Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan sitä, miksi EU-jaoston intressiryhmäkokoonpano on

sellainen kuin se on. Kertauksen vuosi todettakoon, että maatalous- ja

elintarvikejaostossa mukana olevia intressiryhmiä ovat AKAVA, ETL, SEL, Kaupan

liitto/PTY, Kuluttajaliitto, Kuntaliitto, Metsäteollisuus, Puutarhaliitto, MTK, SLC, SAK

ja STTK. Sisämarkkinajaostossa taas edustettuina ovat AKAVA, EK, Kaupan Liitto,

Keskuskauppakamari, Kuluttajaliitto, Kuntaliitto, MTK, SAK, STTK, Suomen Yrittäjät

sekä Tuotos.

Tarkastelen seuraavaksi näiden intressiryhmien valikoitumista EU-jaostoihin. Kytken

analyysin tutkielman teoreettisessa osassa esitettyihin näkemyksiin intressiryhmien

resurssien vaikutuksesta mukaanpääsyyn. Toisaalta otan huomioon tarkastelussa

poliittis-hallinnollisen ympäristön vaikutuksen intressiryhmien ja virkamiesten

yhteydenpidon käytäntöihin tarkastelemalla EU-jaostojen kokoonpanoja aiempien

yhteistyösuhteiden ja Suomen intressiedustuksen järjestelmän laajemmassa

kontekstissa.

Intressiryhmien jaostoon valikoitumisen tarkastelussa voidaan lähteä liikkeelle siitä

haastatteluaineistosta esiin käyvästä seikasta, että kummankin EU-jaoston haastateltavat

lähestyivät sektorinsa EU-jaoston kokoonpanoa useimmiten jaoston ja intressiryhmän

toiminnan alan yhteyden näkökulmasta. Intressiryhmien katsottiin valikoituneen
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sektorin EU-jaostoon useimmiten siitä syystä, että jaoston toiminta tai jaostossa

käsiteltävät asiat liittyvät intressiryhmiin tai koskevat näiden intressiryhmien edustamia

tahoja. Tämän lisäksi useimmat haastateltavista pitivät jaostokokoonpanoon

valikoitumisen kannalta merkityksellisenä intressiryhmien toiminnan aktiivisuutta sekä

omaa halukkuutta osallistua jaoston toimintaan.

Edellä mainitut perusteet eivät kuitenkaan kerro juurikaan siitä, miksi juuri tietyt

intressiryhmät tahot ovat valikoituneet EU-jaostoihin kaikkien jaoston sektorilla

toimivien intressiryhmien joukosta. Lisäselvyyttä asiaan saadaan, kun jaostoon

valikoitumista tarkastellaan lähemmin haastatteluaineiston sitaattien valossa.

[N]ää tahot ketkä siel on edustettuina, niin ne on varmaan päätetty sillon jo Suomen EU-
jäsenyyden alussa. Uskoisin että on katsottu, että keitä nää asiat, jotka asiat menee
maatalousneuvoston kautta, niin koskee eniten. (EU18, intressiryhmän edustaja.)

[Jaoston intressiryhmät] on ihan sillä perusteella valittu, että ne edustaa merkittäviä tän alan
toimijoita Suomessa. Et se on se peruste. Ja toisaalta on kysytty halukkuutta, että haluaako
osallistua jaoston toimintaan. (EU18, virkamies.)

Yllä olevista sitaateista käy kummastakin ilmi jonkin peruste sille, miksi jaostoon

valikoituneet intressiryhmät erottuvat maatalous- ja elintarvikesektorilla toimivista

muista intressiryhmistä. Ensimmäisessä sitaatissa haastateltava katsoo maatalous- ja

elintarvikejaostossa valmisteltavien neuvostoasioiden koskevan eniten juuri jaostoon

valikoituneita intressiryhmiä ja niiden edustamia tahoja. Jaoston alkuvaiheen

tapahtumiin liittyen kaksi haastateltavaa toi esille, että ilmeisemmin jaoston silloisella

puheenjohtajalla (Ilkka Ruska) on ilmeisemmin ollut keskeinen rooli EU18-

jaostokäytäntöjen ja kokoonpanon muodostamisessa (EU18, intressiryhmän edustaja;

EU18, virkamies).

Jälkimmäisestä sitaatista taas tulee esiin se, että intressiryhmäkokoonpanoon on valittu

yhtäältä jaostoon toimintaan halukkaita intressiryhmiä, jotka toisaalta ovat ja edustavat

jaoston alan merkittäviä toimijoita Suomessa. Kysyttäessä merkittävyyden perusteesta,

virkamies katsoi, että näillä tahoilla on yksinkertaisesti EU-asioissa ”eniten pelissä”.

Tällä hän viittasi siihen, että EU-jaoston laajassa kokoonpanossa tulisi olla edustus

niistä intressiryhmistä, joihin EU-jaostossa valmisteltavat päätökset eniten vaikuttavat.

Esimerkkinä hän mainitsi päätösten kansantaloudelliset vaikutukset. Tässä

näkemyksessä voidaan nähdä sisäänrakennettuna samanlainen ajatus kuin
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intressiryhmän edustajan näkemyksessä yllä siitä, että jaostoon valikoitumisessa tärkeää

on yhteys päätöksenteon ja sen kohteena olevien (eli intressiryhmien edustamien

tahojen) välillä.

Edellä mainittujen perusteiden lisäksi haastatteluaineistosta ilmenee, että

intressiryhmien jaostoon valikoitumisessa voidaan katsoa olevan kyse intressiryhmien

vaikuttavuudesta ja edustavuudesta. Kuten alla esitetystä sitaatista voidaan havaita,

virkamieshaastateltava pitää jaostoon valikoitumisen perusteena yhtäältä sitä, että

intressiryhmät ja niiden edustamat tahot liittyvät jaoston asioihin ja toisaalta sitä, kuinka

suuria ja vaikuttavia intressiryhmät ovat. Keskeisimpänä perusteena yksien

intressiryhmien etuoikeuttamisessa (ja toisten ulkopuolelle rajaamisessa) voidaan

sitaatista erottaa intressiryhmien edustavuus, sillä haastateltavan mukaan EU18-

jaostoon on valittu edustavimpia ryhmiä tietyiltä aloilta:

[Jaostoon valikoitumisessa] varmaan ratkasee nyt sekin et, paitsi että ne [intressiryhmät] liittyy
näihin [jaoston] asioihin niin se, että kuinka suuria nää sidosryhmät on ja kuinka vaikuttavia.
Että ihan kaikkia sidosryhmiä ei tietenkään oo mahdollisuus ottaa mukaan, koska tää paisuis niin
laajaks tää kokoonpano. Et on katottu edustavimpia sidosryhmiä tietyiltä aloilta. (EU18,
virkamies.)

Edustavuuden käsitettä voidaan avata tarkemmin Bouwenin esittämien näkemysten

avulla. Hänen mukaansa intressiryhmän edustavuus ja organisaation edustaman

intressin kattavuus korreloivat positiivisesti toisiinsa (ks. myös Salisbury 1979, 222).

Tulkiten Schmitterin ja Streeckin (1999, 58) käsitystä intressin kattavuudesta

(encompassingness) Bouwen toteaa, että siinä on kyse ensiksikin intressiryhmän

rajatusta toiminnan alasta (demarcation of the interest group’s organizational domain)

joka määrittelee sitä, millaisia jäseniä ja intressijoukkoa järjestö haluaa edustaa.

Toiseksi keskeistä edustavuus (representativeness), jossa on kyse intressiryhmän

jäsenkunnan tiheydestä (density of membership), jonka perusteella intressiryhmä voi

saada Bouwenin mukaan julkisten toimijoiden silmissä legitiimin neuvottelijan aseman.

Ryhmän edustamaa intressiä voidaan pitää sitä kattavampana, mitä suurempi joukko

intressiryhmän toiminnan potentiaalisesta jäsenkunnasta on edustettuna kyseisessä

organisaatiossa. (Bouwen 2002, 370.)

Edustavuus ja intressin kattavuus nousevat esiin jaostoon valikoitumisen perusteina

myös sisämarkkinajaoston kohdalla. Kuten alla olevasta sitaatista voidaan todeta,

yksinomaan relevantti kiinnostus sisämarkkinajaostossa käsiteltäviä asioita ei riitä
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takaamaan paikan saamista jaostosta. Jaostoon valikoituakseen intressiryhmän pitää

haastateltavan mukaan edustaa ”edustaa jotain kattavaa osaa”, missä voidaan katsoa

olevan siis kyse siitä, että intressiryhmän alan toimijat ovat suurelta osin edustettuna

kyseisessä organisaatiossa. Haastateltavan näkemystä voidaan tulkita niin, että silloin

kun intressiryhmä edustaa kattavaa osaa, yhteiskunta tulee myös laajemmin edustetuksi

intressiryhmien kannassa, jolloin päätöksentekijöillä on ikään kuin myös velvollisuus

kuulla näitä intressiryhmiä:

[Jaostoon valikoituakseen] pitää edustaa jotain kattavaa osaa. Et se ei voi olla yksittäinen
tekijänoikeusjärjestö, jos on olemassa kattojärjestö, joka sinne halutaan. Ja sillä [intressiryhmällä]
pitää olla joku relevantti kiinnostus niihin asioihin, mitä me käsitellään, et ne [intressiryhmät]
oikeesti koskettaa jollain tapaa yhteiskuntaa että. Ja sen takii heidät pitää kuulla. (EU8, virkamies.)

Kun kahden viimeksi siteeratun haastateltavan näkemyksiä tarkastellaan

resurssienvaihdon näkökulmasta, voidaan katsoa, että pyrkimys edustavien ja

intressiltään kattavien ryhmien kuulemiseen kumpuaa päätöksentekoprosessin

legitimiteetin vaatimuksesta. Intressiryhmien tutkimuskirjallisuudessa intressin

kattavuus yhdistetään ns. input-legitimiteettiin, jolla tarkoitetaan laajasti sitä, että

kansalaisten ja erilaisia yhteiskunnallisia intressejä edustavilla ryhmillä on mahdollisuus

osallistua heitä koskevaan päätöksentekoon. Koska kattavan intressin artikuloimisessa

on kyse ikään kuin suuremman joukon äänen käytöstä, voidaan intressiltään kattavien

ryhmien osallistuminen ja nähden ryhmien tuki valmisteltaville hankkeille nähdä

legitimiteettiä lisäävänä asiana. (Bouwen 2002, 371.)

Koska legitimiteetin lisäämistä ei varsinaisesti voida pitää ”vaihdettavana” resurssina,

intressiryhmäkirjallisuudessa edustavuus ja intressin kattavuus yhdistetään ensiksikin

tietoon, joka koskee intressiryhmän edustamien tahojen, toisin sanoen päätöksenteon

kohteena olevien hankkeille antamaa tukea tai vastustamista (Haverland & Liefferink

2012). Poliittiseen tukeen liittyen Beyers ja Kerremans katsovat, että intressiryhmien

tuessa voidaan katsoa olevan kyse siitä, että intressiryhmät edustavat mobilisoitavissa

olevaa jäsenkuntaa, mikä voidaan nähdä legitiimiyttä (tai de-legitiimiyttä) tuottavana

voimavarana (2004, 1142). Mitä suurempi intressiryhmän edustama jäsenkunnan koko

on, sitä enemmän intressiryhmän voidaan katsoa omaavan kykyä (edellä käsitellyn

input-) legitimiteetin lisäämiseen.  Toiseksi edustavuus ja intressin kattavuus ovat

epäsuorasti yhteydessä myös siihen, miten päätöksiä noudatetaan. Päätökset ovat

ryhmien ja myös laajemman yleisön keskuudessa hyväksyttävämpiä, kun suurempi
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joukko on ollut mukana politiikan valmistelussa tai ainakin hiljaisesti hyväksynyt

tuotoksen ilman reagointia tai suurempaa vastarintaa. (Bouwen 2002, 371.) Toisin

sanoen intressiryhmäkirjallisuudessa intressin kattavuudessa on katsottu olevan kyse

myös toimeenpanon sujuvuutta koskevista resursseista.

Jotta intressiryhmät voisivat uskottavasti tarjota päätöksentekijöille legitimiteettiin ja

toimeenpanokapasiteettiin kytkeytyviä resursseja, edellyttää tämä Haverlandin mukaan

tiettyä organisoitumisrakennetta. Legitimiteettiin kytkeytyen intressiryhmien tulee

ensiksikin pystyä edustamaan alaansa kokonaisvaltaisesti. Toiseksi ryhmillä tulee olla

organisatorinen kyky tehdä koko alaa koskevia toimeenpanoa ja päätösten

noudattamista koskevia ratkaisuja. Korporatismia käsittelevään tutkimuskirjallisuuden

nojaten Haverland katsoo, että parhaiten näitä resursseja pysyvät tarjoamaan

hierarkkisesti organisoituneet kattojärjestöt, joihin saman alan toimijat ovat suurelta

osin järjestäytyneet. (2010, 5.)

EU-jaostojen kokoonpanoissa huomionarvoista on se, että kummankin EU-jaoston

intressiryhmäedustus muodostuu pääosin katto-organisaatioista, jotka edustavat

yrityksiä, kuntia, yhdistyksiä ja jäsenjärjestöjä. Jaostokokoonpanossa mukanaolevista

järjestöistä suuri osa on erilaisia ammattiryhmien tai liike-elämän edunvalvontaa tekeviä

sosiotaloudellisia järjestöjä, joihin viitataan intressiryhmäkirjallisuudessa usein

keskittyneiden intressien käsitteillä14. Näiden intressien vastinparina pidetään

hajaantuneita intressejä, joihin voidaan lukea kummankin jaoston osalta Kuluttajaliitto.

Myös Kuntaliitto kuntien ja kunta-alan edunvalvojana edustaa yleisemmin yhteiskunnan

laajempia osalohkoja – tosin kuntien edunvalvontaan rajatusta näkökulmasta. Viimeksi

mainitut organisaatiot ovat oman alansa kattojärjestöjä.

14 Rajatun jäsenkunnan, kuten työntekijöiden tai tuottajien, sosiotaloudellisia etuja ajavien keskittyneiden
(concentrated interests) tai erityisten (special interests) intressien vastinparina mainintaan
intressiryhmäkirjallisuudessa hajaantuneet intressit (diffuse interests). Viimeksi mainituilla tarkoitetaan
intressiryhmiä, jotka edustavat laajemmin laajoja yhteiskunnan laajoja segmenttejä tai arvoja, kuten
ympäristö- tai naisasiaa. Politiikan tutkimuksessa paljon huomiota saanut Olsonin (1971) hypoteesi on,
että hajaantuneiden intressien on vaikeampi mobilisoitua kuin niiden intressiryhmien, jotka edustavat
selvärajaisempia ja keskittyneitä intressejä. Tämä liittyy Olsonin identifioimaan kollektiivisen toiminnan
ongelmaan, jossa on kyse siitä, että vapaamatkustamisen mahdollisuus heikentää hajaantuneiden
intressien organisoitumista. Mobilisoituminen on nähty helpompana keskittyneille intresseille, jotka
pystyvät takaamaan jäsenilleen selvärajaisempia yksityisiä etuja. (Keskustelusta tarkemmin ks. esim.
Beyers 2002, 589; 2004, 216; Beyers ym. 2008, 1109; Dür & De Bievre 2007a, 81.)
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Kattojärjestöjen hierarkkiseen organisaatiorakenteeseen liittyvät resurssit tulevat esiin

seuraavassa sitaatissa, jossa virkamies pohtii sitä, mitä jaostoon valikoitumisen

perusteena mainittu edustavuus maatalous- ja elintarvikejaoston kokoonpanossa oikein

merkitsee. Sitaatissa on selvästi havaittavissa herkkyys edustavuutta ja ryhmän

edustaman intressin kattavuutta kohtaan jaostoon valikoitumisen perusteina.

[MTK] edustaa suomenkielisiä maataloustuottajia ja on semmoinen kattojärjestö. Kaikkein suurin.
Ja samaten SLC ruotsinkieliseltä puolelta sama juttu. He tavallaan puhuu kaikkien viljelijöiden
suulla. Molemmat nää järjestöt. Ja heillä on siihen sillä tavalla valtuus. Et sillä tavalla ovat
edustavia omalla alallaan. Ja sit on näitä liittoja, niin nää on just näitä kattojärjestöjä.
Elintarviketeollisuusliitto ja Suomen Kaupan Liitto ja Puutarhaliitto, myös Suomen Kuluttajaliitto.
Niin heillä on valtuus puhua niitten asiakkaittensa puolesta. Et se on sillä tavalla mietitty se
edustavuus. (EU18, virkamies.)

Tulkittaessa yllä siteeratun virkamiehen näkemyksiä vaihtoperspektiivistä, voidaan

katsoa, että maatalous- ja elintarvikejaostoon valikoitumisen kannalta tärkeinä

intressiryhmien resursseina voidaan ensiksikin pitää hierarkkisesta

organisaatiorakenteesta seuraavaa kykyä puhua jäsenkunnan puolesta, jolloin niiden

antamassa tuessa voidaan katsoa olevan kyse laajemman joukon tuesta. Toisaalta koska

näiden kattojärjestöjen kannassa on huomioitu suuremman joukon näkemykset, niiden

edustusta EU-jaostossa voidaan pitää myönteisenä myös päätöksenteon legitimiteetin

näkökulmasta, koska yhteiskunta tulee laajemmin edustetuksi Suomen kannassa

kattavaa intressiä edustavien ryhmien myötä. Yllä olevassa sitaatissa mainitaan myös

jäsenkunnalta saatava valtuus puhua jäsenkunnan puolesta. Lähestyttäessä asiaa

laajemmin intressiryhmän resurssien näkökulmasta, voidaan katsoa, että valtuus

merkitsee myös kykyä tehdä jäsenkuntaa sitovia ratkaisuja, mitä taas voidaan pitää

päätösten noudattamisen ja hankkeen toimeenpanon kannalta myönteisenä asiana.

Vaikka intressiryhmien edustavuus ja intressin kattavuus ovat haastatteluaineiston

valossa keskeisiä perusteita kumpaankin EU-jaostoon valikoitumisessa, intressiryhmien

mukaanpääsy EU-jaostoihin on varsin monisyinen kokonaisuus, jossa ei ole kyse

yksinomaan legitimiteettiin ja toimeenpanokapasiteettiin kytkeytyvistä intressiryhmien

resursseista. Haastatteluaineistosta nimittäin on todennettavissa, että ainakin tiedolla,

asiantuntijuudella, intressiryhmien vaikutusvallalla sekä ”juurtumisella” kansallisen

valmisteluverkostoihin on myös merkitystä EU-jaostoihin valikoitumisen kannalta.

Tarkastelen ensin lyhyesti tietoa ja asiantuntijuutta ja tämän jälkeen muita edellä

mainittuja jaostoon valikoitumisen perusteita.
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Edellä on todettu, että EU-jaostoissa edustettuina olevien katto-organisaatioiden etuna

voidaan pitää (pienempiin järjestöihin verrattuna) niiden hierarkkista

organisaatiorakennetta. Samaan aikaan haastatteluaineistosta voidaan kuitenkin havaita,

että pienemmät järjestöt voivat ikään kuin kompensoida niiden edustaman intressin

kattavuuden puutetta tiedolla ja asiantuntemuksella. Näin on käynyt ainakin

sisämarkkinajaostossa, jossa jaoston intressiryhmäkokoonpanoa oli äskettäin Tuotoksen

jäsenyydellä siitä syystä, että jaostoon oli tarvittu enemmän keskustelua

tekijänoikeuspuolen asioista (EU8, virkamies). Tuotos ry:tä voidaan pitää esimerkiksi

työmarkkinakeskusjärjestöihin verrattuna varsin pienenä organisaationa.

Edellä esitettyä virkamiehen näkemystä tekijänoikeuspuolen keskustelun lisäämisestä

voidaan tulkita niin, että Tuotoksen voidaan katsoa tuovan jaostossa käytävään

tekijänoikeuskeskusteluun uutta tietoa. Tulkinnan oikeellisuutta tukee myös alla oleva

saman virkamieshaastateltavan sitaatti, josta ilmenee, että virkamiehet saavat

tekijänoikeuspuolen etujärjestöiltä EU-tasolta saatavaa tietoa, joka koetaan

ministeriössä hyödylliseksi.

[T]ekijänoikeuspuolella on etujärjestöt herättäny aika paljo virkamiehiä. […] varsinki sellaset
etujärjestöt, jotka seuraa asioita myös Brysselissä, niin niillä on selkeesti sellanen tatsi
[touch=kosketus] siihen juttuun, että meidänki on pakko kuunnella niitä ja sieltä tulee semmosta
tietoo, mitä meillä ei välttämät vielä oo. Et se koetaan täällä hyödylliseks. (EU8, virkamies.)

Haastatteluaineistosta välittyy kummankin EU-jaoston osalta se, että intressiryhmiltä

jaostokäsittelyssä saatava yleinen tieto määrittyy intressiryhmien toiminnan alaa

koskevaksi informaatioksi, jota intressiryhmät voivat hankkia EU-tasolta tai omasta

organisaatiostaan. Tällainen tieto voi olla ensiksikin EU-tasolta saatavaa informaatiota

asian käsittelytilanteesta EU-instituutiossa tai tietoa siitä, millaisen kannan eri tahot

(EU-instituutiot, toiset jäsenmaat tai esimerkiksi intressiryhmien kattojärjestöt) ovat

EU-asiaan ottamassa. Toiseksi intressiryhmillä ja niiden edustajilla voi olla käytössään

myös EU-asian substanssiin liittyvää erityistietoa. Kolmanneksi, ja ennen kaikkea,

intressiryhmien omaava tieto määrittyy haastatteluaineiston perusteella intressiryhmän

toiminnan alan ”kentälle” ja kokemukseen perustuvaksi tiedoksi intressiryhmän

jäsenkunnan näkemyksistä ja tarpeista.

Edellä esitetyssä luokittelussa on käytännössä kyse kuitenkin karkeasta yleistyksestä,

sillä esimerkiksi erityistä substanssitietoa on käytännössä vaikea erottaa käytännön
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kentän toimintaan kytkeytyvästä tiedosta. Haastatteluaineistosta on kuitenkin

varmuudella pääteltävissä, että kaikki intressiryhmien tarjoama tieto ei ole samanlaista,

sillä tiedon alkuperässä (EU-taso tai esimerkiksi intressiryhmän oma organisaatio) on

havaittavissa eroja.

Samoin haastatteluaineiston perusteella on haasteellista määritellä tiedon ja

asiantuntijuuden välistä eroa, sillä myös substanssitiedon hallintaa voidaan pitää

asiantuntijuutena. Haastatteluaineisto viittaa kuitenkin siihen, että asiantuntemuksessa

näyttää kuitenkin olevan ennen kaikkea kyse siitä, että intressiryhmät pystyvät

tekemään käytäntöön ja kokemukseen perustuvasta tiedosta virkamiehille konkreettisia

ehdotuksia, jotka toimivat ”kentällä”. Tämä käy ilmi myös alla ensiksi esitetystä

sitaatista.

[K]äytännön asiantuntemus on yks asia [mitä jaostossa mukanaolevat intressiryhmät] tuovat
jaostoon. He tietää, miten lainsäädäntö käytännössä toimii missäkin asiassa. […] Et me
ministeriössä tehdään lainsäädäntöö, niin eihän me sitä käytännössä toteuteta. Et sit aina meijän
täytyy kysellä, että miten se toimii ja seurata sitä. Että tuolta [jaostosta] saa sen tiedon kyllä. Et jos
me ehdotetaan jotain kantaa, et tehdään nyt näin, niin ne [intressiryhmät] sanoo, että ei tää toimi
käytännössä, että tätä täytyy muuttaa. (EU18, virkamies A.)

[Intressiryhmien tuomat hyvät näkemykset ovat] perusteltuja näkemyksiä, mitkä ei oo pelkästään
sellaisia, että sen pitäis olla näin vaan, vaan näkemys siitä, että miten joku asia pitäs vaikka jossain
ihan konkreettisessa lainsäädäntöehdotuksessa kirjata ja perustelut sille, et miksi. Eikä vaan et
miten se pitäs olla, vaan et miten se pitäis olla heidän [intressiryhmien] mielestään ja minkä takia.
Koska […]  jos meil oo hyvää perusteluu jolleki asialle, niin ei ne [Suomen kannat] mee läpi tuolla
eri kokouksissa. Nyt kun on nykyään kakskytseitsemän eri jäsenmaata esittämässä omia
ehdotuksia, niin ilman hyviä perusteluja ei sinne saa omia tekstiehdotuksiaan kyllä läpi. (EU18,
virkamies B.)

Jälkimmäisestä sitaatista taas tulee esiin, että virkamiesten näkökulmasta EU-

valmistelussa erityisen hyödyllisenä voidaan pitää perusteltua tietoa siitä, miten esitys

Suomen kannaksi tulisi konkreettisesti kirjata ja miksi näin. Vaikka virkamies ei

suoraan puhu asiantuntijuudesta, näkemys viittaa siihen, perusteltujen näkemysten

esittämisessä ei ole kyse vain tiedon antamisesta, vaan myös kyvystä hyödyntää tietoa

siten, että sen perusteella muodostuu jonkin konkreettinen, sellaisenaan sovellettavissa

oleva ehdotus. Tähän tapaan asiantuntijuuden käsitteen ymmärtävät esimerkiksi Beyers

ja Kerremans. Viitaten Sloofin (2000, 248) asiantuntijuuden ja tiedon väliseen

jaotteluun Beyers ja Kerremans toteavat, että tiedossa (information) on kyse tiettyjä

politiikkoja (policies) koskevista tarpeista tai niiden seurauksia koskevasta

informaatiosta, kun taas asiantuntijuuteen (expertise) sisältyy tieto poliittisten
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prosessien menettelytavoista sekä kyky muuntaa yleinen tieto sellaisiksi

politiikkaratkaisuiksi, jotka ovat teknisesti ja oikeudellisesti toimivia (2004, 1123).

Jälkimmäisessä sitaatissa keskeistä on myös se, että intressiryhmien tarjoamat

näkemykset voivat auttaa virkamiehiä argumentoimaan ja saamaan läpi Suomen kantoja

EU-tason päätöksenteossa. Intressiryhmien osallistuminen Suomen EU-kantojen

muodostamiseen voi toisin sanoen parantaa kansallisten virkamiesten

neuvottelupositioita EU-tasolla. Tämän nostavat esiin myös Haverland ja Liefferink

(2012) artikkelissaan. He katsovat, että EU-tasolla toimiessa jäsenmaat joutuvat

”myymään” omat EU-kantansa toisille jäsenmaille ja EU-virkamiehille, mikä taas on

helpompaa jos jäsenmaiden edustajilla on käytössään, tieteellistä asiantuntijatietoa,

käytännön toimintaan ja kokemukseen perustuvan tietoa sekä tietoa päätöksenteon

kohteena olevien tuesta. Näistä resursseista he katsovat intressiryhmien pystyvän

tarjoamaan erityisesti päätösten toimeenpanon kannalta tärkeää kokemukseen

perustuvaa tietoa sekä legitimiteetin kannalta tärkeänä pidettävää tietoa päätöksenteon

kohteina olevien tuesta. Viimeksi mainitun osalta tutkijat toteavat, että jotta tämä

kohderyhmän tuki olisi riittävän uskottavaa, talouden sektoreiden tulisi olla Haverlandin

ja Liefferingin mukaan riittävän organisoituneita, millä he viittaavat järjestöjen

hierarkkiseen organisoitumistapaan.

Nämä Haverlandin ja Liefferinkin tutkimustulokset saavat tukea tämän työn

tutkimusaineistosta, sillä tarkastelun kohteena olevien sektoreiden haastatteluaineistosta

välittyy se, kuinka kansallisten EU-kantojen valmistelu ja siihen liittyvät kansallisten

toimijoiden resurssitarpeet kytkeytyvät tosiasiassa laajemmin koko EU:n monitasoiseen

järjestelmään ja siinä vaikuttamiseen. Haastatteluaineistosta on todennettavissa se, että

kansalliset toimijat haluavat kuulla Suomen EU-kantojen EU-valmistelussa

intressiryhmiä, joilla on tarjota niiden hierarkkisesta organisaatiorakenteesta kumpuavia

resursseja mukaanpääsyn vastineeksi.

Seuraavasta sitaatista voidaan päätellä, että tiedolla ja asiantuntijuudella voidaan katsoa

olevan merkitystä myös maatalous- ja elintarvikejaostoon valikoitumisessa. Toisaalta

maatalous- ja elintarvikejaoston kohdalla huomionarvoista on se, että vaikka tiedon

tarjoaminen ja asiantuntijuus ovat toimineet jaostoon valikoitumisen perusteena, kaikki



63

maatalous- ja elintarvikejaostoon valikoituneet intressiryhmät eivät sittemmin ole

tuoneet jaostotyöskentelyyn tätä panosta.

[T]ää [intressiryhmäkokoonpano] on nyt kuitenkin käytännössä muotoutunu ihan yleisen
asiantuntemuksen pohjalta. Että ne tahot jotka on aktiivisia olleet näissä kantaansa ilmasee näissä
asioissa, jolla on selvää intressiä, nii heiltä on tähän pyydetty mukaan.  Ja niinku tosta [ryhmien]
osallistumisaktiivisuudestakin nähdään, niin kyllähän on nyt vähän laajemmin niitä
[intressiryhmiä] pyydetty kuin semmosta aitoo, aktiivista kiinnostusta on. (EU18, virkamies.)

Kuten virkamies yllä toteaa, kaikki jaostokokoonpanoon valikoituneet intressiryhmät

eivät sittemmin ole ilmaisseet aktiivisesti kantojaan ja intressiään jaostoasioihin. Kuten

edellä käsiteltiin, kolmannes jaoston intressiryhmistä, eli työmarkkinakeskusjärjestöt ja

SEL, eivät ole osallistunut lainkaan jaoston toimintaan viimeisen viiden vuoden aikana.

Haastatteluaineistosta välittyy se, ettei palkansaajapuolen järjestöjä mielletä tahoiksi,

jotka ovat EU18-jaoston alan keskeisiä toimijoita, mikä tulee esiin myös alla olevista

sitaateista.

[Jaostoon valikoituneiden ntressiryhmien] edustajat on kaikki tekemissä maatalouden tai
maataloustuotteiden kaupan kanssa. Et siten ne on valikoitunu tänne. Paitsi sitten tota SAK, STTK
ja AKAVA, niin ne on taas vähän erityylisiä. Mitenköhän nyt sen vois selittää, että minkä takii he
on halunnu tänne tulla kuitenki. (EU18, intressiryhmän edustaja A.)

En oo koskaan ollu siellä [jaostokokouksessa], et ois [edustus] SAKsta tai STTKsta, Akavasta.
Emmä ees  tienny,  että  nää  [intressiryhmät]  on  siel  edustettuina.  Niin  en  ees  nää,  et  minkä  takia
heidän nyt pitäs olla tuolla. Ne on vaan jääny sinne jostain. (EU18, intressiryhmän edustaja B.)

Ensimmäisessä sitaatissa virkamies jää pohtimaan palkansaajakeskusjärjestöjen

jaostojäsenyyttä, koska nämä järjestöt ovat haastateltavan mukaan muihin verrattuna

”hieman erityylisiä”. Haastateltava toi samassa yhteydessä esiin sen, että myös

Metsäteollisuus poikkeaa osin jaoston muista intressiryhmistä. Haastateltavan mukaan

Metsäteollisuuden jaostojäsenyys on perua ajalta, jolloin erillistä metsäjaostoa ei ollut

vielä perustettu ja metsäasiat käsiteltiin tuolloin EU18-jaostossa. Jälkimmäisessä

sitaatissa haastateltava taas katsoo palkansaajakeskusjärjestöjen jääneen

jaostokokoonpanoon historiallisista syistä.

Intressiryhmien ja virkamiesten väliset yhteistyösuhteet eivät ole syntyneet EU-

jäsenyyden alussa tyhjästä, vaan ne rakentuvat aiempien kontaktien päälle. Jo ennen

EU-jäsenyyttä virkamiehet ovat totutusti olleet yhteydessä oman sektorinsa

intressiryhmiin. Tämä ilmenee aineistosta eksplisiittisesti siten, että eräs haastateltava

arveli monien jaostojen käytännössä olleen neuvottelukuntia tai muita valmisteluelimiä

(EU18,  virkamies).  Myös  toinen  virkamies  (EU18)  toi  esiin,  että  maa-  ja

http://localhost:2300/file=C:/HY-data/MJTASKIN/haastattelu/260412_PTY.WMAtime=3854600
http://localhost:2300/file=C:/HY-data/MJTASKIN/haastattelu/260412_PTY.WMAtime=3854600
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metsätalousministeriössä on jo ennen EU-jaostojakin ollut käytössä erilaisia

menettelyjä, joissa on kuultu niin maatalouden tuottajajärjestöjä kuin myös teollisuuden

erilaisia sidosryhmiä.

Paitsi että (korporatistisen intressiedustuksen maissa) isot keskusjärjestöt ovat

päätöksentekijöille tuttuja yhteistyökumppaneita pitkältä ajanjaksolta, ovat ne myös

ajan saatossa kerryttäneet näissä elimissä omaa osaamistaan. Samalla niiden voidaan

katsoa mukautuneen poliittisen vaikuttamiskulttuurin sääntöihin ja (konventionaalisiin)

tapoihin.15 Asiaa voidaan havainnollistaa myös institutionaalisen ”juurtumisen”

(embeddedness) käsitteen avulla. Beyers viittaa tällä käsitteellä intressiryhmien kykyyn

saavuttaa vakiintunut mukaanpääsy eri päätöksenteon elimiin, joka kumpuaa siitä, että

nämä intressiryhmät ovat mukautuneet kansallisen intressiedustusjärjestelmän

käytäntöihin. Juurtuminen viittaa myös siihen, että monet intressiryhmien ja

päätöksentekijöiden väliset verkostot eivät synny tyhjästä, vaan kyse on

polkuriippuvaisista verkostoista, jotka ovat syntyneet aiemmin tehtyjen rakenteiden ja

yhteydenpitomekanismien – eli historiaan sidottujen kokemusten pohjalta. (2002, 593.)

Intressiryhmäkirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota, että tämä juurtuneisuus selittää

osin myös sitä, miksi tietyt kansalliset intressiryhmät onnistuvat toisia paremmin myös

mukaanpääsyssä EU-tason valmisteluelimiin (Beyers 2002; Beyers & Kerremans 2012).

Tiivistäen tässä on kyse siitä, että kansalliseen järjestelmään juurtuneet toimijat ovat

voineet kartuttaa erilaisissa kansallisissa verkostoissa osaamis- ja tietopohjaansa, jota ne

voivat hyödyntää edelleen monitasoisen EU-päätöksentekojärjestelmän eri elimissä (ks.

Beyers & Kerremans 2012, 267).

15 Intressiryhmien konventionaaliseen käyttäytymiseen liittyen voidaan tuoda esiin se, että Maloney ym.
(1994) katsovat, että päätöksenteon sisäpiirissä olevat intressiryhmät hyödyntävät vaikuttamistyössään
suoriin kontakteihin perustuvia lobbaustrategioita, kun taas päätöksenteon ulkopuolelle jäävien
intressiryhmien katsotaan hyödyntävän enemmän julkisia tai epäsuoria vaikuttamisstrategioita, jolla
tarkoitetaan esimerkiksi lakkoja, tempauksia sekä esillä oloa mediassa (ks. esim. Beyers 2004;
Binderkrantz 2005). Maloney ym. katsovat, että ulkopuoliset ryhmät itse asiassa usein tietoisesti itse
jättäytyvät päätöksentekoprosessien ulkopuolelle, koska ne välttelevät liian läheisiä suhteita
päätöksentekijöiden kanssa. Tällaisia intressitahoja ovat erityisesti julkisia poliittisia strategioita
hyödyntävät aktivistiryhmät, joiden jäsenkunta myös odottaa järjestöiltä tavanomaisista
lobbausstrategioista poikkeavaa toimintaa. Vaikka myös professionaalisten ja sisäpiirissä olevien
intressiryhmien on todettu myös hyödyntävän suorien kontaktien lisäksi julkisia strategioita (ks. esim.
Binderkrantz 2005), professionaalisten etujärjestöjen katsotaan usein kuitenkin pyrkivän käytännöissään
hyvien suhteiden säilyttämiseen. Professionaaliset intressiryhmät ovat toisin sanoen päätöksentekijöiden
”sovinnollisia” yhteydenpidon kumppaneita, vaikka ne pyrkivätkin suorien lobbausstrategioiden
osoittautuessa tehottomiksi hyödyntämään myös muita vaikuttamisstrategioita.
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Isojen kattojärjestöjen, kuten työmarkkinakeskusjärjestöjen sekä MTKn perinteisesti

vahva asema kansallisen päätöksenteon järjestelmässä nousee esiin myös

sisämarkkinajaoston kohdalla. Tämä välittyy esimerkiksi seuraavista sitaateista, jossa

haastateltavat toteavat sisämarkkinajaostoon kokoonpanon muodostuvan niistä alan

toimijoista, joilla tavanomaisestikin on edustus sisämarkkinajaoston toiminnan alaan

liittyvissä kansallisen päätöksentekojärjestelmän verkostoissa.

No  sanotaan  nyt  MTK,  sehän  on  ilman  muuta,  EK,  SAK,  Akava,  STTK,  nää  on  niit  ’usual
suspects’ [=tavanomaisia epäiltyjä], ei sen kummallisempaa ole (EU8, virkamies).

[Tämä jaostokokoonpano] on ihan perusteltavissa, ku se [jaosto] on elinkeinopolitiikkaa ja
kilpailukykyyn liittyvää. Niin nää [intressiryhmät] on keskeisimmät. […] ja tää on tää perussetti.
(EU8, intressiryhmän edustaja.)

Näkemyksiä voidaan tulkita siten, että sektorin EU-jaostossa ovat edustettuina ne

organisaatioiden kattojärjestöt, jotka yleensäkin ovat mukana vastaavanlaisissa

valmistelu- ja päätöksentekoelimissä. Tässä taas voidaan nähdä yhtymäkohta

korporatistiin käytänteisiin, joihin perustuen vahva asema kansallisessa päätöksenteossa

on perinteisesti ollut sosiotaloudellisesti merkittävillä intressiryhmien kattojärjestöillä.

Suomessa tällaisia merkittäviä toimijoita ovat perinteisesti olleet työmarkkinoiden

keskusjärjestöt sekä MTK, jotka mainitaan aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa

vaikutusvaltaisina intressiryhmätahoina Suomessa (ks. esim. Helander & Anckar 1983;

Nousiainen 1998).

Tutkimushaastatteluissa näiden perinteisten etujärjestöjen vaikutusvalta nousi myös

eksplisiittisesti esiin jaostoon valikoitumisen perusteina. Alla olevassa sitaatissa

haastateltava katsoo työmarkkinakeskusjärjestöjen olevan jaostossa mukana siitä syystä,

että niillä on perinteisesti ollut vaikutusvaltainen asema elinkeinopolitiikan ja

työmarkkinapolitiikan kysymyksissä kansallisessa päätöksenteossa. Näkemystä voidaan

tulkita siten, että näiden toimijoiden jaostojäsenyys kumpuaa niiden vaikutusvaltaisesta

asemasta kansallisen päätöksentekojärjestelmän instituutioissa. Huomionarvoista

sitaatissa on lisäksi se, että haastateltava arvioi työmarkkinakeskusjärjestöjen

vaikutusvallan ehkä paremmaksi Suomen sisäisissä kysymyksissä. Palaan tähän

teemaan tarkemmin päätelmäluvussa.

[Jaostoon valikoitumisessa] kysymys on siitä, että nää sisämarkkinakysymykset on paljon paitsi
työmarkkinakysymyksii, nii myös elinkeinopolitiikkakysymyksiä. Ja Suomessa niissä asioissa, nii
työmarkkinakeskusjärjestöillä on Suomen sisäisesti vaikutusvaltaa. Siis semmosissa kysymyksissä
jotka on tavallaan Suomen sisäsii kysymyksii, niin niissä on ehkä paremmin vaikutusvaltaa. Mut



66

että sen takia varmasti on pidetty tärkeenä, että työmarkkinakeskusjärjestöt on mukana siellä
[jaostossa]. (EU8, intressiryhmän edustaja.)

Aiemman tutkimuksen perusteella tiedetään, että vaikutusvaltaisten keskusjärjestöjen

asema on merkinnyt niille myös vahvaa edustusta erilaisissa hallinnon työryhmissä ja

komiteoissa. Helander ja Anckar esimerkiksi toteavat, että näiden organisaatioiden

nimittämisessä erilaisiin hallinnon pysyviin ja ad hoc -tyyppisiin valmisteleviin elimiin

on ollut osin kyse järjestöjen resurssien sijaan korporatismin pelisäännöistä (1983, 25).

Tällä he tarkoittavat sitä, että kattojärjestöjen edustuksen monopoliasema ikään kuin

”valuu” huipputason korporatismin liitetyiltä talouden, tuotannon ja teollisuuden

sektoreilta myös muille hallinnonaloille ikään kuin automaattisesti osin riippumatta

järjestöjen resursseista. Tutkimusaineisto tukee päätelmää siitä, että myös EU-asioiden

valmistelu- ja koordinaatiojärjestelmässä on havaittavissa intressiryhmien

institutionaalisen edustuksen osalta vastaavanlaista kehitystä.

5.1.3 EU-jaostojäsenyyden jatkuvaluotoisuus
Edellä on käsitelty intressiryhmätoimijoiden valikoitumista tarkastelun kohteena olevien

sektoreiden EU-jaostoihin siitä näkökulmasta, mitkä perusteet ja resurssit vaikuttavat

EU-jaostoihin mukaanpääsyyn (obtaining access). Kummankin EU-jaoston

kokoonpanot muodostuvat pääosin keskittyneitä intressejä edustavien

sosiotaloudellisten intressiryhmien edustuksesta. Näiden ryhmien voidaan katsoa

valikoituneen EU-jaostojen kokoonpanoihin ainakin niiden edustaman intressin

kattavuuden, edustavuuden, tiedon sekä asiantuntijuuden takia. Lisäksi edellä on

todettu, jaostoon valikoitumisen kannalta merkityksellisenä voidaan pitää

intressiryhmien vaikutusvaltaa sekä sitä, miten intressiryhmät ovat ”juurtuneet”

kansallisen poliittisen päätöksenteon valmisteluverkostoihin.

Tutkimusaineistosta on pääteltävissä se, että kun intressiryhmä on kerran tullut valituksi

EU-jaostoon (obtaining access), tulee mukaanpääsystä yhteydenpidon

institutionalisoitumisen myötä käytännössä jatkuvaluontoista. Tämä tarkoittaa sitä, että

valituksi tultuaan intressiryhmät myös säilyttävät paikkansa EU-jaostojen

kokoonpanoissa (maintaining access). Tämä on todennettavissa EU-jaostojen

kokoonpanolistoista vertailemalla jaostojen nykykokoonpanoa EU-jäsenyyden

alkuaikaan. EU-jaostojen kokoonpanot vuonna 1995 ja tutkimusvuonna 2012 on esitetty

taulukoissa 2 ja 3 alla.
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Taulukko 2. Maatalous- ja elintarvikejaoston kokoonpanot vuosina 1995 ja 201216

1995
Suppea kokoonpano
(Maa- ja metsätalousministeriö (pj., vpj., 2 siht.,1
jäsen)
Ahvenanmaan maakuntahallitus
Kauppa- ja teollisuusministeriö (nyk. työ- ja
elinkeinoministeriö)
Sosiaali- ja terveysministeriö
Tullihallitus
Ulkoasiainministeriö/EU-sihteeristö
Valtiovarainministeriö
Ympäristöministeriö

Laaja kokoonpano
Elintarviketeollisuusliitto ETL
Kaupan Keskusliitto (nyk. Kaupan liitto)
Korkeasti koulutettujen
työmarkkinakeskusjärjestö AKAVA
Kuluttajaliitto
Kuntaliitto
Kuluttajavirasto
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Metsäteollisuus
Puutarhaliitto
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Suomen Yrittäjäin Keskusliitto (nyk. Suomen
Yrittäjät)
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
SLC
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

2012
Suppea kokoonpano
Maa- ja metsätalousministeriö (pj., vpj., 2 siht., 2
jäsentä)
Ahvenanmaan maakuntahallitus
Työ- ja elinkeinoministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Tullihallitus
Ulkoasiainministeriö
Valtioneuvoston kanslia/EU-sihteeristö
Valtiovarainministeriö
Ympäristöministeriö

Laaja kokoonpano
Elintarviketeollisuusliitto ETL
Kaupan liitto/Päivittäistavarakauppa PTY
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö
AKAVA
Kuluttajaliitto
Kuntaliitto
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Metsäteollisuus
Puutarhaliitto
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund
SLC
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Taulukossa 2 esitetyn perusteella todeta, että ensiksikin maatalous- ja

elintarvikejaoston laaja kokoonpano17 on pysynyt koko EU-jäsenyyden ajan varsin

samanlaisena. Koska työn fokus on intressiryhmissä, käsittelen vain

intressiryhmäkokoonpanossa tapahtuneita muutoksia. Tällaisia on oikeastaan vain yksi:

jaoston toiminnasta on jäänyt pois Suomen Yrittäjäin Keskusliitto (nykyisin Suomen

16 Asiakirja-aineistosta ilmenee, että EU-jaostojen laajat kokoonpanot on vahvistettu EU-jäsenyyden
aikana ensimmäisen kerran EU-asioiden komitean kokouksessa 6.2.1995, jolloin on tarkastettu myös
aiemmin asetetut EU-jaostojen viranomaiskokoonpanot (EU-sihteeristön lähete 7.2.1995). Koska
yhteensovittamisjärjestelmän rakenne on luotu Suomen liittyessä ETA-alueeseen vuonna 1994,
todennäköistä on, että jaostot ovat toimineet jo silloin vastaavissa kokoonpanoissa.
17 Jaoston laaja kokoonpano muodostuu kaikissa EU-jaostoissa yleensä suppeasta kokoonpanosta ja
intressiryhmien edustuksesta, mutta joissakin jaostoissa – tosin ei EU18- tai EU8-jaostoissa – laajaan
kokoonpanoon voi kuulua lisäksi virkamiehiä, jotka eivät ole edustettuina varsinaisessa suppeassa
kokoonpanossa. Jokaisella jaosto-organisaatiolla on pääsääntöisesti yhden varsinaisen sekä yhden
varajäsenen edustus jaostossa. Poikkeuksena tästä on yleensä vastuuministeriö, jolla on tyypillisesti
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin tai sihteerien lisäksi muitakin edustajia jaostossa.
(Tilastoaineisto). Lisäksi haastatteluaineistosta ilmenee, että EU-jaostojen kokouksiin osallistuu
tyypillisesti asiantuntijana EU-asian valmistelusta vastaava virkamies tai virkamiehet, jotka kertovat
jaostokokouksessa asian taustoista ja valmistelusta.
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Yrittäjät). Laajasta kokoonpanosta on lisäksi poistunut Kuluttajavirasto, joka on

merkitty vuoden 1995 listassa suppean kokoonpanon sijasta intressiryhmien joukkoon,

vaikka kyse on hallinnon sektorivirastosta.  Viimeksi mainitussa ei näin ollen ole

varsinaisesti kyse intressiryhmäedustusta koskevasta muutoksesta. Jaostokokoonpanoja

vertailemalla voidaan osoittaa, että jaoston laajaan kokoonpanoon ei ole tullut yhtäkään

uutta intressiryhmää vajaan kahdenkymmenen vuoden aikana.

Taulukko 3. Sisämarkkinajaoston kokoonpanot vuosina 1995 ja 2012

1995
Suppea kokoonpano
Kauppa- ja teollisuusministeriö (nyk. työ- ja
elinkeinoministeriö) (pj., vpj., siht.)
Ahvenanmaan maakuntahallitus
Liikenneministeriö (nyk. liikenne- ja
viestintäministeriö)
Maa- ja metsätalousministeriö
Oikeusministeriö
Opetusministeriö (nyk. opetus- ja
kulttuuriministeriö)
Puolustusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Sisäasiainministeriö
Työministeriö (nyk. työ- ja elinkeinoministeriö)
Tullihallitus
Ulkoasiainministeriö (2 jäsentä, joista toinen EU-
edustuston edustaja)
Valtiovarainministeriö
Ympäristöministeriö

Laaja kokoonpano
Kaupan Keskusliitto (nyk. Kaupan liitto)
Keskuskauppakamari
Kuluttajaliitto
Kuntaliitto
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Ulkomaankauppaliitto (nyk. Finpro)
Suomen Yrittäjäin Keskusliitto (nyk. Suomen
Yrittäjät)
Teollisuuden ja Työnantajain keskusliitto TT
(nyk. Elinkeinoelämän keskusliitto)

2012
Suppea kokoonpano
Työ- ja elinkeinoministeriö (pj., vpj., siht., 2
jäsentä)
Ahvenanmaan maakuntahallitus
Huoltovarmuuskeskus
Liikenne- ja viestintäministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö
Oikeusministeriö
Opetus- ja kulttuuriministeriö (2 jäsentä)
Puolustusministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Tullihallitus
Ulkoasiainministeriö
Valtiovarainministeriö
Valtioneuvoston kanslia
Ympäristöministeriö

Laaja kokoonpano
Elokuva- ja av-tuotantoyhtiöiden
tekijänoikeusyhdistys Tuotos
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Kaupan liitto
Korkeasti koulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö
AKAVA
Keskuskauppakamari
Kuluttajaliitto
Kuntaliitto
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Yrittäjät
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK

Sisämarkkinajaoston intressiryhmäkokoonpanossa puolestaan on tapahtunut maatalous-

ja elintarvikejaostoon verrattuna jonkin verran enemmän muutoksia EU-jäsenyyden

aikana. Kun verrataan alla taulukossa 3 esitettyä nykykokoonpanoa EU-jäsenyyden alun

kokoonpanoon, voidaan todeta, että jaoston intressiryhmäkokoonpano on täydentynyt

kolmella uudella järjestöllä, joita ovat AKAVA, STTK sekä Tuotos, joista viimeksi

mainittu intressiryhmä oli lisätty jaostokokoonpanoon vastikään (EU8, virkamies).
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Ainoana intressiryhmänä kokoonpanosta on poistunut Suomen Ulkomaankauppaliitto

(nyk. Finpro).

EU-jaostokokoonpanojen muuttumattomuuteen liittyen on kuitenkin todettava, että

vaikka jaostossa edustettuina olevat intressiryhmät ovat pysyneet samoina, jaoston

jäsenenä olevat henkilöt kuitenkin vaihtuvat ajoittain esimerkiksi eläköitymisten tai

henkilöiden työtehtävien vaihtuessa. Tällaiset henkilövaihdokset ovat yleisiä

kummassakin jaostossa. Henkilöjäsenien taustasta voidaan tässä yhteydessä todeta, että

haastateltavien mukaan järjestöjen edustajat ovat yleensä asiantuntijoita, jotka vastaavat

omassa organisaatiossaan ko. sektorin substanssikysymyksistä ja joilla on tietoa EU-

asioista. Henkilöiden vaihtuessa esimerkiksi eläköitymisen tai työpaikan vaihdoksen

seurauksena järjestöt itse tekevät ehdotukset uusista jäsenistä, ja nämä ehdotukset

vahvistetaan yleensä ehdotusten mukaisesti EU-asioiden komiteassa (EU18, virkamies;

EU8, virkamies).

Haastatteluaineistosta ei ilmene, että jaostokokoonpanoista olisi poistettu intressiryhmiä

vuosien saatossa. Edellä mainitut joidenkin intressiryhmien poisjäännit

jaostokokoonpanosta ovat siis todennäköisesti tapahtuneet intressiryhmien omasta

halusta. Nämä järjestöt ovat mahdollisesti huomanneet, että jaostossa ei ole niiden

intressiin tulevaa asiaa tai niillä ei ole ollut riittävästi henkilö- ja aikaresursseja jatkaa

työskentelyä jaostossa. Samaan aikaan kiinnostavaa on se, että maatalous- ja

elintarvikejaoston nykykokoonpanosta kolmannes haluaa kuitenkin passiivisuudestaan

huolimatta edelleen jatkaa kokoonpanossa. Miksi sitten passiiviset järjestöt ovat

edelleen mukana jaostokokoonpanossa?

Tämän kysymyksen tarkastelussa voidaan lähteä liikkeelle vaihtoteoreettisen

lähestymistavan perusoletuksen kertaamisella. Viimeksi mainitun lähestymistavan

keskiössä on intressiryhmien ja julkisten toimijoiden suhteen ymmärtäminen vaihtoon

perustuvana vuorovaikutuksina. Vastineeksi siitä, että ryhmät pääsevät vaikuttamaan

valmisteluun ja päätöksentekoon, virkamiehet odottavat intressiryhmien tuovan

valmistelupöytään oman panoksensa. Keskeisenä ajatuksena tässä on vaihdon molempia

osapuolia hyödyttävä vaikutus. Tämä ilmenee yhteistyössä siten, että vaihtosuhteen

osapuolet – intressiryhmät ja julkiset toimijat – tekevät yhteydenpitoon liittyen

”implisiittisiä tai eksplisiittisiä kulu-hyötyanalyysejä (cost benefit analysis), joihin
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perustuen ne päättävät, kenen kanssa toimia” (Bouwen 2002, 368). Paitsi että

intressiryhmät arvioivat strategisesti omaa osallistumistaan hyötyjen valossa, myös

virkamiesten harkitsevat yhteydenpitoa ja sen jatkamista siitä saatavien hyötyjen

valossa. Näiden hyötyjen ei kuitenkaan tarvitse olla välittömiä tai jakautua tasan (ma.,

368; Öberg ym. 2011, 367). Keskeistä kuitenkin on, että mikäli osapuolet eivät enää koe

hyötyvänsä yhteydenpidosta, on se mahdollista lopettaa (Braun 2012b, 2, 4).

Haastatteluaineistosta ilmenee, että maatalous- ja elintarvikejaoston täysin passiiviset

intressiryhmät, joita ovat siis palkansaajakeskusjärjestöt AKAVA, STTK ja SAK sekä

SEL, eivät ole vuosien kuluessa halunneet itse pois jaostokokoonpanosta. Tämä tulee

esiin myös alla olevassa sitaatissa, jossa haastateltava kertoo, että jaostotoiminnassaan

täysin passiiviset järjestöt ovat aina ilmoittaneet organisaation henkilövaihdosten

yhteydessä vaihtuvan tilalle uuden henkilöjäsenen.

[K]un siellä [intressiryhmissä] vaihtuu ihmiset, niin samalla heidän edustajansa [vaihtuvat]. Et
siinä vaiheessa tietysti he vois esittää, että he ei haluu olla jaostossa jäsenenä. Mutta kyllä he on
halunnu edelleen olla kuitenkin. Ne [intressiryhmät] haluu ne asiakirjat tietysti katsoo läpi, et jos
siel on jotain mielenkiintoista, vaikkei nyt sit jaostossa käykkää.  (EU18, virkamies.)

Yllä olevasta sitaatista on pääteltävissä, että passiivisille intressiryhmille

jaostojäsenyydestä on se hyöty, että vaikka niillä ei olisi henkilö- ja aikaresursseista

johtuen mahdollisuutta osallistua jaoston kokouksiin, ne saavat jaoston kautta EU-

valmistelua koskevat asiakirjat. Tällöin ne voivat tarpeen vaatiessa aktivoitua, jos

ryhmän edustamien tahojen intressit näyttävät olevan uhattuna. Tämä on strategisen

rationaalisuuden näkökulmasta varsin perusteltua.

Kiinnostavampi puoli asiassa onkin se, miksi virkamiehet ovat edelleen jatkaneet

yhteydenpitoa passiivisiin toimijoihin, vaikka nämä intressiryhmät eivät kommentoi

jaostossa käsiteltäviä asioita, eivätkä näin ollen myöskään tuo päätöksentekijöille tietoa

tai asiantuntijuutta. Oletettavaa on, että tällainen yhteydenpito on kaiken kaikkiaan

varsin tehotonta. Jos on niin, että intressiryhmät eivät varsinaisesti tuo mukaanpääsyn

vastineeksi mitään, miksi virkamiehet edelleen jatkavat yhteydenpitoa intressiryhmiin?

Kysymystä voidaan käsitellä Braunin tutkimustulosten valossa, joita tuotiin esiin jo

vaihtoteoreettisen lähestymistavan rajoitteiden yhteydessä työn teoriaosassa. Braun

tarkastelee väitöskirjaansa ([née] Poppelaars 2009) pohjautuvassa artikkelissaan
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(2012b) sitä, mitkä tekijät selittävät Alankomaiden korporatistiseksi luonnehditussa

intressiedustusjärjestelmässä intressiryhmien mukaanpääsyn säilyttämistä (maintaining

access). Kyse on toisin sanoen siitä, miten intressiryhmät onnistuvat mukaanpääsyn

saavuttamisen jälkeen pitämään jalkansa päätöksentekijöiden oven välissä pidemmän

aikavälin kuluessa (ma., 22). Koska myös Suomen intressiedustuksen järjestelmää on

pidetty aiemmissa vertailevissa tutkimuksissa kohtalaisen korporatistisena (Siaroff

1999; ks. myös Woldendorp 2011), Braunin tutkimustulosten voidaan katsoa soveltuvan

osin myös Suomen intressiedustuksen järjestelmään.

Braunin (2012b) mukaan intressiryhmien jatkuvaluontoinen mukaanpääsy selittyy

intressiryhmien säännönmukaisen konsultoinnin käytännöillä, poliittisen tuen tarpeella

ja intressiryhmien vaikutusvaltaisella asemalla. Näiden syiden taustalla ei ole

yksinomaan toimijoiden strategiseen rationaalisuuteen perustuva toiminta, vaan

intressiryhmien ja julkisten toimijoiden yhteydenpitoa (ja sen lopettamista) ohjaavat

myös tavanomaisen ja ennakoivan käyttäytymisen logiikat. Kuten tutkielman

teoriaosassa käsiteltiin, ensi mainittu viittaa siihen, että intressiryhmien ja virkamiesten

välinen yhteydenpito perustuu usein rutiininomaiseen käyttäytymiseen (logic of

habitual behavior), joka voi olla tehokasta tai tehotonta. Tehottomat yhteydenpidon

käytännöt eivät enää palvele niille alun perin asetettua tehokkaan resurssienvaihdon

tavoitetta, mutta rutinoitunutta toimintaa jatketaan, sillä toiminnan muuttamisesta

aiheutuu kuluja. Viimeksi mainittu logiikka taas viittaa tilanteisiin, jossa yhteistyötä

arvioidaan yhteydenpidosta tulevaisuudessa syntyvien hyötyjen ja kulujen valossa. Kyse

on tietoisesta kompromissista (trade-off) jatkaa yhteistyötä perustuen oletukseen

yhteistyön päättämisestä tulevaisuudessa aiheutuvista kuluista.

Braun yhdistää jatkuvaluontoisen mukaanpääsyn ensiksi säännönmukaisen

konsultoinnin käytäntöihin. Vaikka virkamiehet saavat kuulemisissa intressiryhmiltä

hyödyllistä tietoa ja asiantuntijuutta, joissakin tapauksessa intressiryhmien

mukaanpääsyssä voi olla kyse rutiinikonsultoinnista, joka ei enää täytä tehokkaan

resurssienvaihdon tunnusmerkkejä. Tällaisia tilanteita voi olla vaikea havaita Braunin

mukaan virkamiesten ja intressiryhmien välisissä suhteissa. Rutiinien tehottomuutta

indikoi kuitenkin hänen mukaansa ainakin se, että virkamiehet konsultoivat luotettaviksi

ja tutuiksi havaitsemiaan tahoja, vaikka alalla toimii muita intressiryhmiä, joiden kanssa

tehokkaampi tiedonvaihto voisi toimia paremmin. (Ma., 13–4.) Luottamuksen
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syntymistä toimijoiden välille voidaan yleisemmin pitää konsensustyyppisessä

päätöksenteossa luonnollisesti hyvänä asiana, sillä luottamuksen puute voi näkyä

esimerkiksi haluttomuutena tiedonvaihtoon (ks. Haverland & Liefferink 2012, 185).

Luottamuksen syntyä edesauttavana voidaan pitää pitkäaikaista yhteistyösuhdetta, joka

on muodostunut virkamiesten ja intressiryhmien välille esimerkiksi erilaisissa

työryhmissä ja komiteoissa.

Toiseksi jatkuvaa mukaanpääsyä selittää Braunin mukaan se, että virkamiehet

tarvitsevat hankkeilleen poliittista tukea. Jatkuvaluontoinen yhteydenpito ei perustu

siihen, että virkamiehet haluaisivat intressiryhmiltä tukea yksittäisille poliittisille

hankkeille, vaan tavoitteena on intressiryhmien tuki harjoitettavalle politiikalle

pidemmällä aikavälillä, minkä voidaan katsoa myös lisäävän päätöksenteon

legitimiteettiä. Esimerkiksi jos kyse on elinkeinoelämään vaikuttavasta hankkeesta,

suurimpien järjestöjen tuki voi yhtäältä edesauttaa hankkeen toimeenpanoa ja toisaalta

nopeuttaa päätöksentekoa ja parlamentin suostumusta, jos ja kun elinkeinoelämä seisoo

hankkeen takana. Pidemmän aikavälin poliittisen tuen (ja päätöksenteon legitimiteetin)

tavoittelu viittaa Braunin mukaan ennakoivan käyttäytymiseen, koska yhteydenpidon

jatkaminen perustuu harkintaan siitä, millaisia vaikutuksia yhteydenpidolla (tai sen

päättämisellä) on tulevaisuuden hyötyjen tai kulujen valossa. (Ma., 10, 14.)

Kolmanneksi jatkuvaluontoisen mukaanpääsyyn vaikuttaa intressiryhmän

vaikutusvaltainen asema, joka viittaa Braunin mukaan myös ennakoivan käyttäytymisen

logiikkaan. Intressiryhmällä voi olla jatkuvaluontoinen mukaanpääsy päätöksenteon

valmisteluun vaikutusvaltaisen aseman takia, ja tällöin on mahdollista, että virkamiehet

jatkavat tai oikeastaan voivat olla ”pakotettuja” jatkamaan yhteistyötä siitä syystä, että

yhteydenpitoon (tai sen lopettamiseen) liittyy riskejä ja epävarmuutta. Braun toteaa, että

erityisesti parlamentaarikot ovat intressiryhmien tuen tärkeyden takia herkkiä

vaikutusvaltaisten intressiryhmien tyytymättömyydelle. (Ma., 14–5.) Tällöin

yhteydenpidon jatkamisessa voi olla kyse tietynlaisesta non-exit

-tilanteesta, jossa jatkuvaluontoinen mukaanpääsy perustuu intressiryhmien (usein

taloudellisesta näkökulmasta) vaikutusvaltaiseen asemaan (ks. ma., 5).

Passiivisten intressiryhmien jaostojäsenyyden jatkuminen maatalous- ja

elintarvikejaostossa tulee ymmärrettävämmäksi, kun sitä tarkastellaan Braunin
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esittämien näkemysten valossa. EU18-jaoston virkamiehille on todennäköisesti

helpompaa jatkaa yhteydenpitoa passiivisten intressiryhmien suuntaan kuin poistaa

ryhmät jaostosta, koska intressiryhmien kohtelias tunnustaminen tällä tavalla ei vaadi

ministeriöiltä juurikaan lisäpanostusta. Tämä voidaan havaita myös alla olevasta

sitaatista, josta käy ilmi, että haastateltavan mukaan jaostokutsujen ja asiankirjojen

toimittaminen maatalous- ja elintarvikejaoston passiivisille intressiryhmille ei vaadi

erityistä panostusta. Toisaalta sitaatista ilmenee, että jaostokokoonpanojen säilyttämistä

ennallaan on puoltanut se, että jaostotoimijoiden aktiivisuus vaihtelee jopa henkilöittäin.

Ajoittain passiivinen järjestö voi siis aktivoitua jaostotyössä henkilövaihdoksen myötä.

[Aktiivisuus] riippuu aika paljo sitten henkilöistä. Mutta ei tää peruskokoonpano täs oo kovin
paljoa muuttunu. Eikä oo nyt lähdetty, vaikka on nähty että kyllähä tätä vois nyt vähän karsiakin,
että ku on noita passiivisia toimijoita, mutta [on] nähty, ettei siitä ny kovin iso vaiva oo sitte laittaa
tiedoksi kutsut vähä isommallekin joukolle. (EU18, virkamies.)

Koska nykyisellään EU18-jaoston passiivisten intressiryhmien epäaktiivisuus oli

kestänyt jo viisi vuotta, todennäköisesti virkamiesten toiminnan taustalla painaa

enemmän se, että kokouskutsujen lähettämisessä on kyse rutiiniluontoisesta

toiminnasta. Koska rutiinien muuttaminen vaatisi tietoista toimintaa, resurssien

säästämiseksi virkamiesten on helpompaa jatkaa valitulla instituution tiellä, kuin vaihtaa

polun suuntaa. Intressiryhmien kirjallisuudessa tähän kehityskulkuun on kiinnitetty

huomiota korporatististen järjestelmien tutkimuksessa. Esimerkiksi Öberg ym. tuovat

esiin, että korporatistiset instituutiot voivat olla alttiita polkuriippuvuudelle ja ne voivat

pysyä pitkään muuttumattomina. Tällaiset instituutiot voivat säilyä aikavälillä vain siinä

tapauksessa, että intressiryhmien järjestelmään integroimisesta seuraavat hyödyt

ylittävät siitä aiheutuvat kulut. (2010, 28.)

Mitä hyötyjä päätöksentekijöiden sitten voidaan katsoa saavan passiivisten toimijoiden

mukanaolosta? Vaikka maatalous- ja elintarvikejaostossa palkansaajakeskusjärjestöt

sekä SEL eivät osallistu lainkaan jaoston toimintaan, voidaan Braunin esittämien

näkemysten valossa katsoa, että erityisesti palkansaajakeskusjärjestöt edustavat kattavan

intressin muodossa laajaa mobilisoitavissa olevaa kannattajakuntaa, mikä voidaan nähdä

legitiimiyttä tuottavana seikkana. Koska passiiviset intressiryhmät voivat halutessaan

kommentoida kantaa, voidaan jaostossa hyväksytyn kannan katsoa olevan enemmän

”Suomen kanta”, koska kattavaa intressiä edustavat ryhmät ovat ottaneet (tai niillä on

ollut mahdollisuus ottaa) osaa kannan valmisteluun. Mikäli intressiryhmät eivät reagoi
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ministeriön kantaehdotukseen EU-jaostossa, tämä voidaan tulkita myös hiljaiseksi

hyväksynnäksi ministeriön esittämälle kannalle:

[E]iks tässä [intressiryhmien edustuksessa jaostossa] nyt varmasti ole takana se, että tämmöstä
läpinäkyvyyttä halutaan tähän EU:n päätöksentekoon myöski kansallisella tasolla. Tämä [laaja
kokoonpano] täyttää sen, ja jos tuo laaja kokoonpano on pantu […] niin sanotuks laajaks. Nää
aineistothan menee, mitkä sähköpostil tulee, kaikille. Et jos ei tuota oo mitään syytä tulla
kokoukseen tai reagoida, nii ei voi ainakaa syyttää, et ei oo saanu tietoa. (EU18, intressiryhmän
edustaja.)

[Intressiryhmät] tietää, että jos ei ne siinä [jaostovaiheessa] sano mitään, nii sillon kyllä puhevalta
eduskunnassa on menny suuressa valiokunnassa (EU8, virkamies).

Vaikka sisämarkkinajaostossa kaikki intressiryhmät osallistuvat enemmän tai

vähemmän aktiivisesti jaoston toimintaan, tässäkään jaostossa haastateltavat eivät

pitäneet kaikkia jaoston intressiryhmiä sektorin keskeisinä toimijoina. Pohdintaa osassa

haastateltavia herätti MTKn jaostojäsenyys sisämarkkinajaostossa, koska jaostossa

käsiteltävien asioiden koettiin liittyvän varsin etäisesti alkutuotannon tai

maatalousyrittäjien intressiin (EU8, virkamies; EU8, intressiryhmän edustaja).

Esimerkiksi viimeksi mainittu virkamieshaastateltava katsoi MTKn jäsenyyden

sisämarkkinajaostossa olevan historian perua. Tässä voidaan nähdä yhtymäkohta

työntekijäkeskusjärjestöjen jäsenyyteen maatalous- ja elintarvikejaostossa.

Edellä on myös todettu, että virkamiehet voivat jatkaa poliittisten päätösten

valmistelussa yhteydenpitoa intressiryhmiin siitä syystä, että kyse on rutiinitoiminnasta.

Toisaalta yhteydenpidon käytäntöjen jatkuminen voi selittyä sillä, että virkamiehet

ennakoivat yhteydenpidon käytäntöjen päättämistä tulevaisuudessa aiheutuvien kulujen

valossa. Tämä on havaittavissa sisämarkkinajaoston haastatteluista. Kysyttäessä

viimeksi mainitulta virkamieshaastateltavalta siitä, miksi jaostokokoonpano sitten on

pysynyt pääosin samana, hän toi esiin, että jaostokokoonpanosta ei voi mitenkään

poistaakaan toimijoita, ”kun se ois niin vaikeeta”. Tämä viittaa siihen, että virkamiehet

myös ennakoivat yhteydenpidon jatkamista sen mahdollisesta lopettamisesta

aiheutuvien kulujen näkökulmasta. Toisaalta haastateltava mainitsi toisessa yhteydessä

haastattelua, että jaostokokoonpanon muuttumattomuus heijastelee osin sitä, että

virkamiehillä ei ole intressejä ja motivaatiota jaostokokoonpanon kehittämiseen (EU8,

virkamies). Tämä viestii siitä, että virkamiesten on helpompi jatkaa yhteydenpitoa

intressiryhmiin vanhoilla rutiineilla.
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5.1.4 Mihin mukaanpääsyn kynnys asettuu EU-jaostoissa?
Haastatteluaineiston perusteella voidaan todeta, että intressiryhmien mukaanpääsyn

kynnys jaostoihin ei ole ylivoimaisen korkea, mutta se on selvästi olemassa. Tämän

alaluvun aluksi käsittelen haastatteluaineiston valossa sitä, miksi kynnys on olemassa.

Alaluvun jälkimmäisellä puoliskolla taas tarkastelen sitä, miksi kynnystä ei tule pitää

ylivoimaisen korkeana. Tähän liittyen haastatteluaineisto tukee sitä intressiryhmien

teoriakirjallisuudessa esitettyä näkemystä, että julkiset toimijat voidaan nähdä ikään

kuin portinvartijoita, jotka määrittelevät päätöksenteon areenan sisäpuolisina toimijoina

mukaanpääsyn kynnyksen ja rajat.

Mukaanpääsyn kynnyksen tarkastelussa voidaan lähteä liikkeelle siitä

tutkimustuloksesta, että kummallakin sektorilla jaoston toiminnasta kiinnostuneita

intressiryhmiä oli rajattu myös jaostokokoonpanon ulkopuolelle (exclusion).

Haastatteluaineistosta ilmenee, että maatalous- ja elintarvikejaostossa kiinnostuneiden

joukossa oli ollut ainoastaan yksi järjestö, kun taas sisämarkkinajaostossa kiinnostuneita

oli ollut muutamia. Näiden intressiryhmien jaoston ulkopuolelle rajaamista perusteltiin

haastatteluissa hyvin samaan tapaan kuin jaostoon valikoitumista.

Maatalous- ja elintarvikejaostossa jaostojäsenyydestä oli taannoin ollut kiinnostunut

yksi ympäristöalan järjestö. Tämän jaoston ulkopuolelle rajaaminen näyttää olleen kyse

siitä, että intressiryhmän edustamaa intressiä ei ole pidetty kattavana. Alla olevasta

sitaatista on pääteltävissä, että kooltaan pieneksi luonnehditun järjestön kohdalla

halukkuus osallistua jaoston toimintaan ei ole riittänyt jaostopaikan saamiseen, vaan

järjestön mukaanpääsyä on punnittu (sen tuomien resurssien valossa) suhteessa muihin

jaostossa jo edustettuina oleviin tahoihin erityisesti järjestön edustavuuden osalta.

[Y]mpäristöasiathan kyllä liittyy meijän jaoston toimintaan, totta kai. Niin maatalouden
ympäristöasiat.  Mut ympäristöjärjestöjäkin on niin monenlaisia ja niil on hyvi erilaisia kantoja. Et
ei voi kattoo, että yks järjestö, joku pieni järjestö edustais sitte kaikkia ympäristökantoja
Suomessa. Niin sen vuoks on mietitty niin, että pitäis olla isompia järjestöjä, jotka sitte meijän
sidosryhmäkokoonpanoon tulis. (EU18, virkamies.)

Jaoston ulkopuolelle jäänyt ympäristöjärjestö oli toisen virkamieshaastateltavan mukaan

aktivoitunut EU:n maatalouspolitiikan (CAP) reformiin liittyvässä asiassa ja halusi tästä

syystä osallistua jaoston toimintaan. Tuolloin ministeriössä oli kuitenkin arvioitu, että

yksittäisen hankkeeseen kohdistuvan mielenkiinnon sijasta intressiryhmiltä odotetaan

jaostojäsenyyden vastineeksi kokonaisvaltaisempaa ja jatkuvaa kiinnostusta jaoston
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työtä kohtaan. Alla olevasta sitaatista käy ilmi, että koska kyse on ollut yksittäisestä

ympäristöjärjestöstä (ei siis katto-organisaatiosta), pohdinnassa on kiinnitetty huomiota

siihen, voidaanko tällainen toimia ottaa jaostojäseneksi, kun alalla toimii paljon

muitakin järjestöjä. Tässä voidaan nähdä yhtymäkohta edellä siteeratun virkamiehen

näkemykseen siitä, että jaostoon ei voida ottaa yksittäisiä pienempiä järjestöjä, vaan

järjestön tulisi edustaa jotenkin laajemmin sen alan toimijoita.

[J]ossain vaiheessa jokin yksittäinen ympäristöjärjestö kyseli, että voisko päästä [jaostoon], ja
sillon todettiin, että toi on nyt hiukan pulmallinen, että ku ei me tiedetä, että mikä
ympäristöjärjestö meijän pitäis ottaa, jos me ympäristöjärjestöjä otetaan. […] Ja sillon todettiin,
että kumminki se oikeempi paikka ympäristöjärjestöilleki on osallistua tähän varsinaiseen CAP-
valmisteluun […] työryhmissä, että tää [jaosto] ei oo ehkä kumminkaan semmonen paikka, jossa
heillä jatkuva kiinnostus oikeestaan riittäis. (EU18, virkamies.)

Sisämarkkinapolitiikan sektorilla jaoston ulkopuolelle rajaaminen näyttää perustuvan

varsin samanlaisiin seikkoihin kuin edellä maatalous- ja elintarvikejaoston kohdalla.

Jaoston ulkopuolelle rajattujen joukossa oli ollut ainakin jokin tekijänoikeusalalla

toimiva pieni järjestö. Yksi haastateltavista toi esiin, että tekijänoikeusjärjestöjä on

monia, eikä jaostoon ole mahdollista ottaa mukaan niitä kaikkia. (EU8, virkamies.)

Toinen virkamieshaastateltava (EU8) taas toi tähän liittyen esiin, että (Tuotoksen

jaostokokoonpanoon lisäämisestä huolimatta) tekijänoikeuspuolen edustus voidaan

edelleen nähdä jaostossa ongelmallisena, koska alan järjestöt eivät ole ”niin

järjestäytyneitä, et siellä on niin monta toimijaa, että ei oo yhtä puolestapuhujaa, joka

edustas kaikkia”.

Haastatteluaineistosta ilmenee, että kummassakin jaostossa pulmallisena on pidetty

pienempien järjestöjen jäsenyyttä sektorin EU-jaostossa. Tämä viittaa siihen, että EU-

jaostot määrittyvät tarkastelun kohteena olevilla sektoreilla selvästikin vakiintuneiksi ja

pysyväisluonteisiksi elimiksi, joihin valituksi tulo edellyttää edustavuuden ja intressin

kattavuuden lisäksi yksittäisten lainsäädäntöhankkeiden sijasta kokonaisvaltaista

kiinnostusta (ja tämän myötä aktiivista panosta) jaostotyötä kohtaan. Lisäksi

kummallakin sektorilla virkamiehet ovat tottuneet tekemään omassa ministeriössään

yhteistyötä joidenkin intressiryhmien kanssa pitkällä aikavälillä, mikä osaltaan

vaikeuttaa virkamiehille tuntemattomampien intressiryhmien mukaanpääsyä EU-

valmisteluun.

Mitä sitten jaostojen ulkopuolelle rajautuminen kertoo jaostokokoonpanon
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edustavuudesta ja laajapohjaisuudesta sekä mukaanpääsyn kynnyksestä? Vaikka kaikki

intressiryhmät eivät ole kiinnostuksestaan huolimatta mahtuneet EU-jaoston

kokoonpanoon mukaan, ulkopuolelle rajaamista jaostoissa ei tule myöskään nostaa

liiaksi tarkastelun keskiöön, sillä jaoston ulkopuolelle rajautuneiden järjestöjen määrä

on varsin pieni. Myös se että ympäristöjärjestölle tarjottiin mahdollisuutta osallistua

EU-valmisteluun työryhmän kautta, kertoo pyrkimyksestä integroida myös pienempi

järjestö mukaan jollain tasolla valmisteluun. Jaostojäsenyydestä kiinnostuneita ei ole

myöskään haluttu rajata kokonaan sektorin EU-valmistelun ulkopuolelle, vaan niiden

osallistumiselle oli etsitty vastuuministeriössä muita ratkaisuja. Tämä kertoo ainakin

jollain tasolla pyrkimyksestä saada jaoston ulkopuolisten intressiryhmien tieto ja

asiantuntemus virkamiesten käyttöön.

Tällaisia tuloksia on saatu myös aiemmissa tutkimuksissa. Esimerkiksi brittiläistä

päätöksentekojärjestelmää tutkineet Maloney ym. toteavat, että virkamiesten kynnys

konsultoida ryhmiä on poliittisten päätösten valmistelussa matala. Virkamiehet ovat

heidän mukaansa intressiryhmien osallistumisen rajaamiseen sijaan yleensä

kiinnostuneempia siitä, miten ryhmät voivat auttaa heitä poliittisten päätösten

valmistelussa. (1994, 19, 21.) Oma haastatteluaineistoni tukee tätä päätelmää, sillä

tarkastelun kohteena olevilla sektoreilla virkamiehet ovat pyrkineet löytämään

pienempien kokonaisvaltaisen ulkopuolelle rajaamisen sijasta intressiryhmille

vaihtoehtoisia osallistumisen tapoja.

Toisaalta haastatteluaineistosta ilmenee, että intressiryhmien laajempi konsultoiminen

on tietyllä tapaa ristiriidassa päätöksenteon tehokkuuden kanssa. Kuten ensiksi alla

esitetystä sitaatista ilmenee, eri osapuolten konsultoiminen vie aikaa. Haastattelun

laajemmassa kontekstissa alla ensiksi siteerattu haastateltava viittasi tässä siihen, että

usein intressiryhmillä on paitsi toisiinsa nähden myös suhteessa hallinnossa otettuun

kantaan ristikkäisiä näkemyksiä, joita pohditaan hallinnossa siitä näkökulmasta, mitkä

näkemykset voidaan Suomen kokonaisetu huomioiden sisällyttää Suomen kantaan.

Vaikka monet EU-asiat ovat ikään kuin ”jatkokertomuksia”, eli monia jaostokäsittelyyn

tulevia asioita on valmistelu pitkään ja eri vaiheessa, useat kantaa tai sen tarkistusta

vaativat asiat joudutaan Brysselin pään aikataulusta johtuen käsittelemään hyvin ripeällä

aikataululla. Samaan tapaan jälkimmäisestä sitaatista ilmenee, että EU-valmistelun

avaaminen laajemmin intressiryhmille koetaan ministeriössä vaikeaksi asiaksi, koska
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sitä myötä valmistelu vaikeutuu ja hidastuu. Näkemystä voidaan tulkita siten, että

käsittelyn hidastuminen johtuu siitä, että intressiryhmien näkemykset voivat olla

ristiriidassa paitsi keskenään myös ministeriön linjan kanssa.

[J]os haluis nopeesti tehdä päätöksiä, niin jättäis laajan kokoonpanon ulkopuolelle. No, mut siis
edustavuuden kannalta, niin onha se parempi, että on hyvin laaja se päätöksentekokoneisto, joka
sen päätöksen tekee, et on parempi siihen kantaan turvautuakin ku tiedetään, että kaikkia on
kuultu. Et siinä mielessä. Ja sen takii just meil on tää laaja kokoonpano aina koolla. (EU18,
virkamies.)

[S]e koetaan vaikeeks, että tää asioiden valmistelu avattais suuremmalle yleisölle, koska koetaan,
että se vaan vaikeutuu ja hidastuu ja tää on paljo tehokkaampaa, kun me nyt täällä vaan hoidetaan
tää, ja sit pistetään se [EU-asia] kirjalliseen menettelyyn, ja se [asian käsittely] on sillä hoidettu.
(EU8, virkamies.)

Kaiken kaikkiaan haastatteluaineistosta välittyy se, että EU-valmisteluun mukaanpääsyä

EU-jaostojen kautta ei tule kuitenkaan pitää intressiryhmille ylivoimaisena tehtävänä.

Esimerkiksi virkamieshaastateltavan (EU8) mukaan ”[k]yllä jos niinku joku etujärjestö

aktiivisesti ois yhteydessä ja todistas sen roolinsa, nii kyllä se ois sen jaoston myös aika

pian. Et ei se mahoton tehtävä oo sinne päästä, jos sinne haluaa.” Myös intressiryhmien

edustajat kokivat, että jaoston toiminnasta kiinnostuneet intressiryhmät pääsevät kyllä

EU-jaoston jäseneksi näin halutessaan. Samaan aikaan on silti todettava, että

intressiryhmien edustajat eivät olleet tietoisia intressiryhmien ulkopuolelle rajaamisesta.

Tietämättömyys kertoo siitä, että jäsenyyspyyntöjä ei käsitellä EU-jaostoissa, vaan ne

osoitetaan vastuuministeriölle ja käsitellään virkamiesten kesken siellä. Jaostotyö

painottuu asioiden käsittelyyn, eikä jaostossa keskustella jaostokokoonpanoon liittyvistä

asioista.

Haastateltaville – etenkään intressiryhmien edustajille – ei ollut yleisesti ottaen kovin

selvää se, miten jaostovalinnat tehdään tai mitä tekijöitä jaostovalinnoissa painotetaan.

Tämä merkitsee käytännössä sitä, että jaostokokoonpanoa koskevat linjaukset ja

kriteerit määritellään virkamiesten kesken jaostokokousten ulkopuolella. Esittelen

lopuksi haastatteluaineiston valossa sitä, miten jaostovalinnoista käytännössä päätetään.

Ensiksikin intressiryhmien jaostovalinnoissa (tai ulkopuolelle rajaamisessa) ei ole kyse

joidenkin ennalta määriteltyjen kriteerien soveltamisesta, vaan virkamiesten kesken

tapahtuvasta tapauskohtaisesta harkinnasta. Tämä ilmenee aineistosta esimerkiksi

suoraan siten, että eräs haastateltava totesi kriteereitä tiedusteltaessa, ettei valintoihin

ole olemassa ”objektiivista kriteeristöä” (EU8, virkamies). Kriteerien puuttuminen
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näkyy haastatteluaineistosta kummankin jaoston kohdalla myös epäsuorasti siten, että

vaikka useimmilla haastateltavilla oli käsitys siitä, miksi tietyt intressiryhmätahot ovat

edustettuina sektorin EU-jaostoissa, jaostoon valikoitumisen kriteerejä kysyttäessä he

totesivat, että näitä tulisi kysyä virkamiehiltä.

Toiseksi intressiryhmien valinnassa (ja siihen liittyvistä kriteereistä) päättäviksi tahoiksi

identifioituvat haastatteluaineiston perusteella jaoston toimintaa lähellä olevat

vastuuministeriön virkamiehet, lähinnä jaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. EU-

jaostoissa intressiryhmien valinnannasta ja tähän liittyvistä kriteereistä päättää

organisaatioiden osalta käytännössä puheenjohtaja, joka näyttää keskustelevan asiasta

jaoston toimintaa lähellä olevien vastuuministeriön virkamiesten kanssa (EU18,

virkamies A; EU18, virkamies B; EU8, virkamies A; EU8, virkamies B). Valinnat

tarkoittavat tässä intressiryhmien osalta jaostokokoonpanon täydentämistä, sillä kuten jo

aiemmin edellä todettiin, haastatteluaineistosta ei ilmene tilanteita, jossa jaoston laajasta

kokoonpanosta olisi poistettu jokin intressiryhmä ministeriön toimesta.

Kolmanneksi vaikka jaoston intressiryhmäkokoonpanosta päätettään käytännössä

jaoston toiminnassa vastaavassa ministeriössä, kokoonpanot vahvistetaan muodollisesti

EU-asioiden komiteassa. Tässä kohtaa komitealla on toki mahdollisuus halutessaan

muuttaa puuttua jaostoa koskeviin esityksiin18. Vaikka EU-asioiden komitea päättää

muodollisesti EU-jaostojen asettamisesta ja niiden kokoonpanoista, aineistosta ilmenee,

että käytännössä vastuuministeriöillä on hyvin vapaat kädet päättää jaostojen

kokoonpanoista.

Neljänneksi aineiston valossa näyttää siltä, että tarpeet täydentää jaostokokoonpanoa

koskevat pääasiassa tilanteita, jossa jokin intressiryhmä on halunnut liittyä jaoston

jäseneksi esimerkiksi ottamalla itse yhteyttä vastuuministeriön virkamiehiin.

Vastuuministeriöissä on lisäksi ajoittain pohdittu tarvetta täydentää jaostokokoonpanoa

ministeriön aloitteesta. Haastateltavat kertoivat asiasta seuraavasti:

[K]eskustelu [jaostokokoonpanosta ja sen edustavuudesta] käydään ehkä kerran vuodessa, ei

18 EU-asioiden komitean tehtävänä on myös seurata yhteensovitusjärjestelmän toimivuutta ja arvioida
säännönmukaisesti asettamiensa EU-jaostojen rakennetta, määrää, toimintatapoja (EU-asioiden komitean
menettelytapaohjeet 22.9.2011). Haastatteluaineistosta kuitenkin ilmenee, että komitea ei ole
ilmeisemmin koskaan käytännössä puuttunut tarkastelun kohteena olevien jaostojen kokoonpanoihin,
vaikka valtioneuvoston kanslia on  aika ajoin selvittänyt jaostorakenteen kehittämistä ja kokoonpanoja
(ks. EU-asioiden komitean pöytäkirja 17.10.2002; EU-sihteeristön toimenpidepyyntö 11.1.2008).
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kylläkään jaostossa itsessään, vaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, muutama valmisteleva
virkamies -kokoonpanolla. Ja aina sillon ku tulee jostain tarve lisätä uutta järjestöö taikka muuta.
[…] sit siinä on päädetty siihen, että voidaan kokoontua eri kokoonpanoissa tarpeen tullen. (EU8,
virkamies.)

[V]iime aikoina ei oo erikseen sitä [intressiryhmäkokoonpanoa] pohdittu. Että kun ei oo muuta
kun mitä näitten ympäristöjärjestö [jen osalta], niin ei semmosta aktiviteetiakään ulkoopäin ole
ollu. (EU18, virkamies.)

Tutkimusaineistoista on kaiken kaikkiaan pääteltävissä, että keskusteltu ei ole johtanut

ainakaan EU18-jaostossa kokoonpanoa koskeviin muutoksiin, koska kokoonpanoon ei

ole lisätty uusia intressiryhmiä. Sisämarkkinajaoston osalta aineistosta ei ilmene, onko

kokoonpanon täydentäminen intressiryhmillä tapahtunut järjestöjen itsensä osoittaman

kiinnostuksen seurauksena vai ministeriön aloitteesta. Haastatteluaineistosta ilmenee,

että kummassakaan jaostossa kokoonpanoa koskevista valinnoista tai kokoonpanon

edustavuudesta ei ole koskaan käyty keskustelua itse jaostokokouksessa.

5.2 Mukaanpääsyn muut institutionaaliset väylät
Tässä alaluvussa kerron intressiryhmien mukaanpääsystä EU-asioiden valmisteluun EU-

jaostoihin läheisesti kytkeytyviä muita institutionaalisia väyliä pitkin. Tarkoitan näillä

väylillä jaoston laajan kokoonpanon ulkopuolisia intressiryhmien konsultoinnin

muotoja, eli ministeriön aloitteesta tapahtuvaa yhteydenpitoa. Läpi luvun kuljetan

mukanani kysymystä siitä, miten ja mitkä EU-jaoston vakinaisten kokoonpanojen

ulkopuolella olevat ryhmät voivat osallistua EU-asioiden valmisteluun. Tässä

yhteydessä myös todettakoon, että olen erottanut kaikkien mukaanpääsyn väylien

merkityksen arvioinnin omaksi alaluvukseen. Keskityn siis tässä ja seuraavassa

alaluvussa tarkastelemaan yleisemmin intressiryhmien käytössä olevia

jaostokokoonpanon ulkopuolisia mukaanpääsyn väyliä, mutta analysoin niiden

merkitystä tarkemmin luvussa 5.4.

Maatalous- ja elintarvikejaostossa intressiryhmät ja virkamiehet ovat toisiinsa

yhteydessä jaoston ulkopuolella ensiksikin EU18-jaoston neuvoa-antavissa

alajaostoissa. Näissä kahdeksassa (8) alajaostossa käsitellään yksityiskohtaisemmin

rehu-, viini- ja alkoholi-, kylvösiemen- ja taimiaineisto-, kasvinsuojeluaine-, lannoite- ja

kasvualusta-, kasvinterveys- sekä eläinlääkintäasioita (Maa- ja metsätalousministeriö

2014a). Yhtenä EU18-jaoston alajaostona toiminut metsäjaosto (EU14) toimii nykyään

omana erillisenä jaostonaan.
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Haastatteluaineistosta selviää että EU18-jaostojen nykyisten alajaostojen

kokoontumistiheys vaihtelee siten, että niistä aktiivisimmat, kuten viini- ja alkoholi-

sekä luomuasioiden alajaostot, kokoontuvat asioiden käsittelytilanteen mukaan parista

viiteen kertaan vuodessa, kun taas passiivisimmat alajaostot eivät käytännössä

kokoonnu lainkaan. Eräs haastateltavista katsoi, että alajaostojen toiminta on osoittanut

hiipumista EU-jäsenyyden aikana, minkä hän arveli johtuvan siitä, ettei EU-asioiden

kiireellinen aikataulu ei mahdollista käsittelyä alajaostoissa (EU18, virkamies).

Luultavimmin tästä syystä alajaostoissa käytetään usein sähköpostikokouksia, kuten

toinen haastateltava tiesi kertoa (EU18, intressiryhmän edustaja).

Alajaostot toimivat varsin itsenäisesti suhteessa EU18-jaostoon, eikä niiden toiminta

juuri näy pääjaoston työssä. Mikäli vastuuministeriössä on käsiteltävänä jokin

alajaoston toimintaan liittyvä asia, valmisteleva virkamies voi käytännössä harkintansa

mukaan kutsua alajaoston koolle, jos hän katsoo, asian valmistelun hyötyvän

käsittelystä alajaostossa. (EU18, virkamies.) Toisen virkamieshaastateltavan (EU18)

mukaan tämän jälkeen alajaoston puheenjohtaja ja sihteerit, jotka useimmiten ovat

vastuuministeriön asiantuntijavirkamiehiä, valmistelevat alajaoston kokouksen

keräämällä yhteen tarvittavat muistot ja asiakirjat. Useimmat alajaoston asiat tulevat

viimeksi mainitun haastateltavan mukaan myös EU18-jaoston käsiteltäväksi yleensä

silloin, kun ne siirtyvät EU-tasolla työryhmissä tapahtuvan valmistelun jälkeen

maatalouden erityiskomitean tai neuvoston päätettäväksi.

Alajaostoissa toimivat virkamiehet voivat hyvin vapaasti päättää alajaostojen

kokoonpanoista ja siellä kuultavista intressiryhmistä. Alajaostot käsittelevät kuitenkin

varsin yksityiskohtaisia erityiskysymyksiä, joihin kovin monilla tahoilla ei

virkamieshaastateltavan mukaan ole erityistä intressiä. Tästä syystä jaostojen toimintaan

osallistuvien intressiryhmien piiri on vielä pääjaostoakin kapeampi. (EU18, virkamies.)

Alajaostojen lisäksi EU-asioita käsitellään yhdessä intressiryhmien kanssa erilaisissa

työryhmissä, jotka eivät ole varsinaisen yhteensovittamisjärjestelmän osa, mutta joissa

käsitellään myös EU-hankkeita. Osa maatalous- ja elintarvikesektorin lukuista

työryhmistä käsittelee vuodesta toiseen samantyyppisiä kysymyksiä, kun taas osa on

enemmän tietyn ajankohtaisen asian ympärille muodostettuja ad hoc -elimiä (EU18,

virkamies). Työryhmissä tapahtuva valmistelu voi mennä hyvinkin yksityiskohtaiselle
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tasolle. Esimerkiksi EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistamiseen liittyen maa- ja

metsätalousministeriössä on toiminut ainakin kymmenkunta erilaista työryhmää, joissa

on käsitelty hyvin yksityiskohtaisesti asteittain vuodesta 2014 voimaan tulevan

uudistuksen asiasisältöjä (EU18, intressiryhmän edustaja; uudistuksesta ks. Maa- ja

metsätalousministeriö 2014f).

Vaikka tutkimusaineisto ei sisällä yksityiskohtaista tietoa alajaostojen tai työryhmien

edustusrakenteesta, haastatteluaineistosta ilmenee, että työryhmissä ja alajaostoissa

edustettuina olevat intressiryhmät ovat pääosin samoja kuin EU18-jaostossa (EU18,

virkamies A; EU18, virkamies B). Toisaalta nämä elimet näyttävät olevan avoinna

myös EU18-jaoston ulkopuolisille jäsenille, sillä kuten edellisessä alaluvussa käsiteltiin,

esimerkiksi EU18-jaoston ulkopuolelle jääneelle ympäristöjärjestölle tarjottiin

mahdollisuutta osallistua EU-valmisteluun työryhmäjäsenyyden kautta. Koska

alajaostoissa ja työryhmissä käsitellään alan erityiskysymyksiä, todennäköistä on, että

alajaostoissa ja työryhmissä mukana olevat tahot valikoituvat oman kiinnostuksensa

sekä niiden omaavan tiedon ja asiantuntemuksen perusteella.

Näiden edellä kuvattujen väylien lisäksi ministeriössä järjestetään erilaisia tiedotukseen

keskittyviä teemaseminaareja. Esimerkkeinä tällaisista tilaisuuksista mainittiin

komitologiasäännösten muuttumista koskenut infotilaisuus sekä merkittävistä

lainsäädäntöhankkeista järjestetyt seminaarit, joihin on kutsuttu pääosin sektorin EU-

jaoston jäseninä olevia organisaatioita (EU18, intressiryhmän edustaja; EU18,

virkamies). Toinen intressiryhmän edustaja (EU18) toi esiin, että ministeriö oli myös

tiedottanut intressiryhmiä ajankohtaisista hankkeista myös seurantaryhmissä, jollainen

oli perustettu ainakin CAP2020-uudistuksta viestimistä varten.

Myös sisämarkkinasektorilla intressiryhmiä kutsutaan ministeriön EU-aiheisiin

tilaisuuksiin. Haastatteluissa esimerkkinä mainittiin mm. ministeriön

keskustelutilaisuudet, joita järjestetään ajoittain lähinnä silloin, kun jonkin asiakysymys,

esimerkiksi direktiivipaketti, herättää paljon kiinnostusta (EU8, virkamies). Kuten alla

olevasta sitaatista voidaan havaita, seminaarit ja muut tilaisuudet ovat kaiken kaikkiaan

Suomen EU-kannanmuodostuksen tai virallisen koordinaatioprosessin sijaan

luonteeltaan enemmän informatiivisia:

Toisinaan on [EU-aiheisia seminaareja tai muita], joo. Mut ne on aina sellasist vähä yleisemmistä
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aiheista. Et ne ei oo ehkä varsinaisesti kannanmuodostukseen tai siihen koordinaatioprosessiin
liittyviä, vaan ne on yleensä tämmöst tietoisuuden lisäämistä.  (EU8, intressiryhmän edustaja.)

Näiden tilaisuuksien sijasta keskeisenä mukaanpääsyn väylänä jaoston ulkopuolisille

toimijoille voidaan pitää laajennettua jaostoa, joka tarkoittaa sitä, että

sisämarkkinajaoston laajan kokoonpanon kokoukseen kutsutaan jaoston ulkopuolisia

intressiryhmiä kuultavaksi tai EU-asiaan kysytään kirjallisessa menettelyssä

kommentteja myös jaoston ulkopuolisilta toimijoilta. Tavanomaista kokoonpanoa

laajempi kokous tai teemapäivä, kuten yksi haastateltavista sitä nimitti, oli järjestetty

ainakin tilintarkastussääntelyä ja digitaalisia sisämarkkinoita koskevissa aiheissa (EU8,

virkamies; EU8, intressiryhmän edustaja A; EU8, intressiryhmän edustaja B).

Tämäntyyppisiä tilaisuuksia oli kuitenkin järjestetty vasta muutamia. Lisäksi

haastatteluissa tuotiin esiin, että ne intressiryhmät jotka eivät ole mahtuneet jaostoon

vakituiseen kokoonpanoon, on voitu lisätä jaoston postituslistalle, joka sisältää

vakituisessa kokoonpanossa olevien intressiryhmien lisäksi muita järjestöjä (EU8,

virkamies A; EU8, virkamies B). Vaikka aineistosta ei suoraan ilmene, miten

laajennetussa kuultavat tahot valitaan, on siitä pääteltävissä, että erityisesti

puheenjohtaja voivat päättää siitä, keitä jaoston ulkopuolista tahoja jaostossa halutaan

konsultoida.

Haastatteluaineistosta välittyy se, että sisämarkkinajaoston vakituinen laaja kokoonpano

mielletään yleisiä sisämarkkina-asioita käsitteleväksi pysyväluonteiseksi

valmistelufoorumiksi, kun taas laajennettu jaosto mahdollistaa erityisten

asiakokonaisuuksien käsittelyn yksityiskohtaisemmin siten, että mukana on myös

jaoston ulkopuolisia sektorivirastojen asiantuntijoita tai järjestöjä. Koska laajemman

kuulemisen tarpeet korostuvat liittyvät jaoston yksittäisissä kysymyksissä, ministeriössä

oli katsottu hyväksi ratkaisuksi olla laajentamatta jaoston vakituista kokoonpanoa ja

kokoontua aina tarpeen mukaan laajennetussa jaostossa (EU8, virkamies).

Intressiryhmän edustajat pitivät aina asian mukaan pidettävää laajennettua jaostoa

hyvänä asiana:

[I]han sinällään positiivista että, et ei lähdetä vaan siitä, et katsotaan, et tää [jaoston vakituinen
intressiryhmäkokoonpano] on nyt tää konklaavi ja tällä hoidetaan asia ku asia, vaan pyritään
katsoo asian pohjalta, että ketkä ne on ne keskeiset sidosryhmät, joiden näkemykset pitää kuulla.
(EU8, intressiryhmän edustaja A.)

[Laajennetun jaoston asiat] on erityiskysymyksii, joissa halutaan saada vielä laajempaa
näkökulmaa ja ehkä semmosta näkökulmaa, joka ei sitte tuu normaalikokoonpanossa välttämättä
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niin selkeesti [esille]. Ja jos on nii syvälle menevii substanssikysymyksiä, joihin on hyvä saada
myös muuta näkökulmaa. Että sinänsä pidän sitä [laajennettua jaostoa] ihan luontevana.  (EU8,
intressiryhmän edustaja B.)

Esimerkkeinä sisämarkkinasektorin erityiskysymyksistä voidaan tuoda esiin edellä

mainittujen tilintarkastussääntelyn ja digitaalisten sisämarkkinoiden lisäksi

tekijänoikeuskysymykset. Kuten alla olevasta sitaatista voidaan havaita,

sisämarkkinajaostossa käsitellään yleisten sisämarkkina-asioiden lisäksi esimerkiksi

tekijänoikeuskysymyksiä, jotka kytkeytyvät myös muiden ministeriöiden ja niiden EU-

jaostojen toimintaan. Tällaisissa asiakysymyksissä, jotka eivät muodosta selvärajaista

kokonaisuutta, virkamiehillä on tarve saada käyttöönsä käytännön kentän näkemyksiä ja

tietoa, koska näissä kysymyksissä asiantuntemus on haastateltavan sanoin ”vähän siellä

ja täällä”. Silloin kun ministeriöllä ei välttämättä ole riittävää tietämystä käytännön

tason toiminnasta, jaostokokoukseen voidaan pyytää mukaan myös EU-jaoston

vakituisen kokoonpanon ulkopuolisia intressiryhmiä. Näihin etujärjestöihin saatetaan

olla yhteydessä myös muuten laajennetun jaoston ulkopuolella, kuten sitaatista voidaan

havaita:

[Suomen kantojen valmistelun tai virkamiesvalmistelun tueksi tehtävä jaostotyö on myös] asioista
kuulemista tähän suuntaan, et on jotain semmosii vaikeita alueita, joista pitäs valmistella
enemmän, mut ei kukaan oikein tiedä ja asiantuntijuus on vähän siellä ja täällä. No sit pyydetään
[laajennettuun jaostoon] oikeita etujärjestöjä kertomaan näkemyksiä, mut sitä [yhteydenpitoa] on
sillain enemmänki. Mut siihen on nyt selkeesti vähä herätty, että nyt [on] pakko mennä käytännön
tasolle. Tekijänoikeuspuoli on sellanen mikä koskettaa tätä jaostoo, se koskettaa montaa muuta
jaostoo, siin on hirveesti etujärjestöjä ja tahoja […] Tai oikeestaan vielä parempi on ku puhutaan
digitaalisista sisämarkkinoista, mikä on meidän se juttu, jota poliittisesti nyt pidetään hirveen
kuumana. Mut kukaan ei oikeen tiedä, et mitä se käytännössä on. (EU8, virkamies.)

Yllä siteeratun virkamiehen näkemykset viittaavat siihen, että virkamiehillä ei

välttämättä ole käsitystä intressiryhmien asiantuntijuudesta tämäntyyppisissä

kysymyksissä. Tästä seuraa, että virkamiesten on todennäköisesti myös vaikeampi

arvioida sitä, onko alan potentiaalinen jäsenkunta kattavasti edustettuna organisaatiosta,

jos ja kun käsiteltävät kysymykset liittyvät muiden ministeriöiden ja EU-jaostojen

toimintaan ja kukaan ei oikein tiedä mitä ”ala” edes käytännössä on. Kun EU-jaostossa

käsiteltävien kysymysten voidaan katsoa koskettavan oman politiikkasektorin tuttujen

toimijoiden sijasta tuntemattomampia tai sektorin ulkopuolisia toimijoita,

intressiryhmien tunnistamisesta tulee haasteellisempaa.

Myös intressiryhmän edustaja nosti haastatteluissa esiin oikeiden etujärjestöjen

paikantamiseen liittyvät haasteet. Hän piti EU8-jaoston intressiryhmäkokoonpanoa
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varsin kattavana yleisissä sisämarkkina-asioissa, mutta toi esiin, että jos ajatellaan

joitakin konkreettisia (lainsäädäntö)ehdotuksia, niin ”sit varmasti ministeriöllä on se

haaste aina miettiä se, että onko tässä nyt just ne oikeet tahot sitte vai onko tarpeen

kutsua [jaostokokoukseen] muitaki”. Haastateltavan mukaan ministeriöissä tiedostetaan

aika hyvin se, että jaostokokoonpanossa edustettuina olevat tahot eivät välttämättä ole

niitä tahoja, joita asiat kulloinkin koskettavat. (EU8, intressiryhmän edustaja.)

Kunkin EU-asian kannalta oikein intressiryhmien tunnistaminen ei ole ministeriöille

helppoa, sillä virkamiehillä ei ole useinkaan tarkkaa tietoa jaostokokoonpanon

ulkopuolisten näiden ryhmien edustavuudesta tai asiantuntijuudesta. Tämä havainto

sopii edellä esille tuotuun päätelmään siitä, että virkamiehille on monesti helpompaa

pitää EU-valmistelussa suurelta osin yhteyttä (oman politiikkasektorin) tuttuihin, EU-

jaostossa jo edustettuina oleviin intressiryhmiin, sillä intressiryhmien paikantaminen

vaatii resursseja ja motivaatiota selvittää, mitkä intressiryhmät ovat alan edustavia

toimijoita tai millä intressiryhmillä on virkamiehiä hyödyttävää tietoa. Virkamies

kuvaili intressiryhmien paikantamisen haastetta alla olevalla tavalla:

[V]irkamiesnäkökulmasta tarvitsis sen tiedon, semmosen oppaan, mistä näkis että […] nämä
[intressiryhmät] voisivat olla edustettuina. Nämä ja nämä hoitais näitä kysymyksiä ja näillä on jo
näin paljo jäseniä, koska ei tääl [ministeriössä] oo sitä tietoo kellää. Et ei oo tietoo kuka puuttuu.
Ja jos tekijänoikeusjärjestöt ois jotenki kaikki [yhdessä], ku niitä on niin monta, niin varmasti
avomielin otettas [jaostoon] vastaan. (EU8, virkamies.)

Resurssienvaihdon näkökulmasta tulkittuna yllä olevassa sitaatissa voidaan nähdä

yhtymäkohta ensiksikin tietoon sekä toiseksi edustavuuteen ja intressin kattavuuteen

liittyviin resursseihin. Ensiksi mainittua on vaikea arvioida ilman tietämystä

intressiryhmien toiminnan alasta ja viimeksi mainittuja ilman tietämystä alasta ja

ryhmän edustaman jäsenkunnan määrästä.

Oikeiden intressiryhmien tunnistamistehtävää ei helpota se, että intressiryhmät eivät tee

tai osaa tehdä itseään tunnetuksi virkamiehille. Näin voi olla siitä syystä, että

intressiryhmät ymmärrä EU-jaostojen merkitystä vaikuttamiskanavana

peruskansalaisista puhumattakaan (EU8, virkamies). Kaiken kaikkiaan osassa

haastatteluja nousi esille, että EU-valmistelun ytimen ulkopuolella olevilla julkisilla ja

yksityisillä toimijoilla on (kansalliseen valmisteluun verrattuna) varsin heikko tietämys

EU-jaostoista ja niissä käsiteltävistä EU-asioista. Kuvaavaa on se, että toisen

virkamieshaastateltavan (EU8) mukaan esimerkiksi vain harvat korkean tason
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virkamiehet ovat aktiivisesti kiinnostuneita kansallisten kysymysten ohella EU-asioista.

Hän viittasi tässä EU-asioiden abstraktiuteen sekä siihen, että tietämys EU-asioista

edellyttää motivaatiota perehtyä asioihin.

Tätä taustaa vasten ei ole yllättävää, että (jaoston ulkopuoliset) kansalliset

intressiryhmät eivät myöskään aktiivisesti pyri yhteydenpitoon tai ilmoita

kiinnostuksestaan EU-jaostossa käsiteltäviin EU-asioihin. Se miksi erityisesti

pienemmät intressiryhmät pysyvät passiivisina EU-asioissa voi juontaa juurensa

esimerkiksi tietämättömyydestä, asioiden monimutkaisuudesta tai resurssien puutteesta.

Erot intressiryhmien aika- ja henkilöstöresursseissa voivat myös johtaa siihen, että tietyt

intressit tulevat yliedustettuina paikalle, kun taas toisilla ei ole lähettää jaostoon

edustajaa. Intressiryhmien laajempaan kuulemiseen liittyy myös se haaste saada paikalle

tasapuolisesti erilaisten näkökulmien edustajat (EU8, virkamies).

EU-jaoston toiminnasta voi ylipäätään olla haasteellista saada tietoa jaoston

ulkopuolisena toimijana. Haastatteluaineistosta on pääteltävissä, että EU-asioista

tiedottaminen tapahtuu yleensä EU-jaoston jäseninä olevien intressiryhmien suuntaan,

vaikkakin sisämarkkinasektorilla jaoston postituslistalle oli lisätty myös joitakin jaoston

ulkopuolisia intressiryhmätahoja. Erityisesti intressiryhmät, jotka toimivat aktiivisesti

EU-tasolla, saavat tietoa myös oman Brysselin toimiston tai eurooppalaisen

kattojärjestön tai muun verkoston kautta, mutta mikäli näitä yhteyksiä ei ole,

intressiryhmät ovat ministeriön tiedotuksen varassa. EU-asioissa ministeriöt tiedottavat

intressiryhmiä, mutta ministeriöille voi olla vaikea tietää, kenelle kaikille jaoston

ulkopuolisille tieto tulisi lähettää. Tästä seuraa, että jaoston ulkopuolisten

intressiryhmien on vaikea tehdä itseään tai asiantuntemustaan tunnetuksi, jos ne eivät

tiedä, mitä EU-asioita ministeriöissä kulloinkin käsitellään.

5.3 Mukaanpääsyn ei-institutionaaliset väylät
Intressiryhmät ja virkamiehet pitävät kummallakin sektorilla yhteyttä myös

epämuodollisemmin. Maatalous- ja elintarvikesektorilla virkamiehet ja intressiryhmät

pitävät yhtyettä puhelimitse, sähköpostitse sekä erilaisissa tilaisuuksissa ja tapaamissa.

Haastateltavien mukaan intressiryhmät käyvät esimerkiksi tapaamassa virkamiehiä

ministeriössä tai osapuolet käyvät esimerkiksi lounaalla.  Varsin tavallista näyttää

olevan myös se, että virkamies kutsutaan kertomaan EU-asioista intressiryhmän

järjestämään kokoukseen tai tilaisuuteen. Yksi haastateltavista toi myös esille, että
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intressiryhmät osallistuvat EU-tasolla joihinkin samoihin kokouksiin kansallisten

virkamiesten kanssa, joten yhteydenpitoa tapahtuu myös näissä yhteyksissä (EU18,

virkamies).

Virkamieshaastateltavat arvelivat, että epämuodollista vuorovaikutusta on suunnilleen

tasan molempiin suuntiin (EU18, virkamies A; EU18, virkamies B), kun taas

intressiryhmien edustajat arvioivat, että todennäköisesti he ovat kuitenkin hieman

enemmän yhteydessä ministeriön virkamiehiin kuin toisin päin (EU18, intressiryhmän

edustaja A; EU18, intressiryhmän edustaja B). Yleisesti epävirallista yhteydenpitoa

pidettiin varsin luonnollisen yhteydenpidon muotona, eikä kontaktien muodostamista

ministeriön virkamiehiin pidetty vaikeana tehtävänä.

Epämuodollista yhteydenpitoa on EU-asian käsittelyn eri vaiheissa. Intressiryhmät ovat

virkamiehiin yhteydessä ajoittain jo silloin kun asiaa vasta valmistellaan EU-tasolla.

Esimerkkinä varhaisesta yhteydenpidosta haastatteluissa esiin tuotiin vaihe, jolloin

komissio vasta neuvottelee EU-tasolla etujärjestöjen kanssa ehdotuksen sisällöstä (ks.

kohta 2 sivun 15 taulukosta). Tällöin komissio tekee ehdotuksesta vaikutusarvion ja on

yhteydessä asiasta Brysselissä toimiviin EU-tason järjestöihin. Tässä vaiheessa

kansalliset intressiryhmät näyttävät saavat omilta EU-tason kontakteiltaan tietoa

komission ehdotuksen sisällöstä ja vaikutuksista, minkä perusteella ne aktivoituvat

tarvittaessa myös kansallisten virkamiesten suuntaan. (EU18, intressiryhmän edustaja.)

Lisäksi intressiryhmät ovat ajoittain virkamiehiin yhteydessä jaostokokouksen alla

silloin, kun he ovat saaneet jaoston kutsun ja asiakirjat. Tällöin intressiryhmät saattavat

kertoa omista kannoistaan ja kysyä lisätietoja jaoston käsittelyyn tulevasta asiasta.

(EU18, virkamies.)

Intressiryhmien kohdalla yhteydenpidon aktiivisuuteen vaikuttaa keskeisesti arvio

ehdotuksen kielteisistä vaikutuksista intressiryhmien edustamiin tahoihin ja alaan.

Haastateltavan mukaan silloin on aktivoiduttava, kun EU-tasolta tulee ehdotus, jolla on

oman jäsenkunnan ja alan kannalta suurin mahdollinen negatiivinen vaikutus (EU18,

intressiryhmän edustaja). Toisen intressiryhmän edustajan (EU8) mukaan

virkamieskuntaan ollaan yhteydessä myös silloin, kun silloin, kun oman organisaation

jäsenkunnalla on ”vahva käsitys jostakin asiasta”.
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Vastaavasti virkamiehet ottavat ajoittain yhteyttä intressiryhmiin jo silloin, kun

aloitteesta vasta neuvotellaan komission kanssa. Tässä vaiheessa virkamiehet ovat

kiinnostuneita erityisesti aloitteen käytännön vaikutuksia koskevasta tiedosta (EU18,

intressiryhmän edustaja). Tämän lisäksi virkamiehet ovat ajoittain yhteydessä

intressiryhmiin EU-asian perusmuistiota laadittaessa. Tällöin ministeriöstä saatetaan

lähettää muistioluonnos katsottavaksi niihin niille tahoille, joita EU-asian ja

perusmuistion katsotaan koskevan ja joihin EU-asia vaikuttaa jollakin tapaa. Tämä

yhteydenpito näyttää kuitenkin rajoittuvan lähinnä erityiskysymyksiin, sillä yleisissä

asioissa intressiryhmien kannat selvitetään epämuodollisemman yhteydenpidon sijaan

jaostokokouksessa. (EU18, virkamies.)

Myös intressiryhmän edustaja totesi, että ministeriöstä ollaan heihin päin yhteydessä

yksittäisissä lainsäädäntöhankkeissa (EU18, intressiryhmän edustaja). Tämä viittaa

siihen, että maatalous- ja elintarvikejaostossa jaoston ulkopuolinen yhteydenpito on

viikoittaiseen jaostoon verrattuna vähäisempää. Tätä tulkintaa tukee myös toisen

intressiryhmän edustajan alla esitetty näkemys, jonka mukaan maatalous- ja

elintarvikeasioissa on paljon institutionaaliseen kehykseen sidottua yhteydenpitoa, mikä

taas vähentää ”piilossa” tapahtuvan epävirallisemman yhteydenpidon tarvetta.

Haastateltava viittasi tässä jaoston lisäksi erityisesti ministeriön lainvalmistelun

työryhmiin tuoden esiin sen, että tällaisissa elimissä kaikki paikalla olevat kuulevat

avoimesti saman keskustelun toisin kuin kahdenvälisissä keskusteluissa.

Et jos tämmöstä [institutionaalista] menettelyä ei Suomessa olis tai se ois paljo vähäisempää, nii
tarve vaikuttaa asioihin olis varmasti yhtä suuri, mut se täytys käydä virkamiesten huoneissa ja
meidän huoneissa ja kabineteissa se keskustelu. Lainausmerkein enemmän suljetuin ovin kuin
nykysin. (EU18, intressiryhmän edustaja.)

Keskeinen haastatteluaineistosta tehtävä huomio on se, vaikka maatalous- ja

elintarvikesektorilla on jonkin verran myös institutionaalisen kehyksen ulkopuolella

tapahtuvaa yhteydenpitoa, rajoittuu tämä yhteydenpito intressiryhmien osalta pääosin

EU18-jaostossa edustettuina oleviin järjestöihin (EU18, virkamies A; EU18, virkamies

B). Koska ministeriöstä ei olla yhteydessä juuri muihin tahoihin, eivätkä myöskään

muut intressiryhmät tarjoa syötteitä ministeriön suuntaan, tämä tarkoittaa siis

käytännössä sitä, että maatalous- ja elintarvikeasioissa epämuodollisen yhteydenpidon

kumppaneita ovat lähinnä EU18-jaostossa edustettuina olevat intressiryhmät.
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Yhteydenpidon kohde ei kuitenkaan aina ole jaoston henkilöjäsen. Ministeriöiden

virkamiehet voivat nimittäin kysyä intressiryhmän näkemystä myös joltakulta toiselta

saman organisaatioon kuuluvalta, jonka asiantuntemukseen kysymyksen voidaan katsoa

järjestössä kuuluvan (EU18, virkamies A; EU18, virkamies B). Vastaavasti ministeriön

virkamiehiin eniten yhteydessä ovat jaoston henkilöjäsenet erityisesti jaostoon tulossa

olevista asioista, mutta esimerkiksi ajankohtaisissa hankkeissa virkamiehiin ovat toisen

edellä mainitun virkamiehen mukaan yhteydessä muutkin saman organisaation

edustajat.

Haastatteluaineistosta selviää, että intressiryhmät taas ovat EU-asioissa eniten

epämuodollisemmin yhteydessä kunkin EU-asian asiantuntijaksi tiedettyyn

virkamieheen/valmistelijaan. Intressiryhmät ovat ajoittain yhteydessä myös suoraan

ministeriön päällikkövirkamiehiin tai ministeriin tai hänen esikuntaansa, kuten

valtiosihteeriin. (EU18, virkamies A; EU18, virkamies B.) Intressiryhmän

yhteydenpidon kumppaneiksi jaostoasioissa mainittiin lisäksi valtionvarainministeriön

virkamiehet tai edustaja EU18-jaostossa (EU18, intressiryhmän edustaja).

Sisämarkkinasektorin osalta haastatteluaineistosta on tehtävissä varsin samanlaisia

havaintoja, joskin sektoreiden välillä on myös eroja, joita käsittelen tiivistetysti luvun

lopuksi. Myös sisämarkkinasektorilla virkamiehet ja intressiryhmät ovat toisiinsa

yhteydessä puhelimitse, sähköpostilla ja erilaisissa tapaamisissa, kuten intressiryhmien

järjestämissä lounaspalavereissa ja keskustelutilaisuuksissa tai ministeriössä

järjestettävissä epämuodollisissa tapaamisissa (EU8, virkamies A; EU8, virkamies B;

EU8, intressiryhmän edustaja A; EU8 intressiryhmän edustaja B).

Sisämarkkinajaostossa intressiryhmät näyttävät pitävän enemmän yhteyttä

virkamieskuntaan kuin toisin päin. Intressiryhmien edustajista kaksi nimittäin totesi, että

virkamieskunta ei ole lainkaan ollut heihin yhteydessä sisämarkkinapuolen EU-asioista

virallisten (jaostoon sidoksissa olevien) menettelyjen ulkopuolella, kun taas yksi

haastateltava toi esiin, että yhteyttä oli pidetty jaostoasioista kumpaankin suuntaan.

Tämä viittaa siihen, että sisämarkkinasektorilla ollaan ministeriöstä päin vähemmän

yhteydessä jaoston intressiryhmiin kuin maataloussektorilla. Virkamieshaastateltavien

mukaan taas sisämarkkina-asioissa yhteydenpitoa on puolin ja toisin riippuen asiasta

(EU8, virkamies A; EU8, virkamies B), joskin toinen näistä haastateltavista painotti,
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että yhteydenpidon kumppanit eivät suinkaan aina ole ryhmien jaostoedustajia, vaan

yhteyttä pidetään myös korkeammalla tasolla organisaatioiden johtoportaan kesken

etenkin ”isoissa” kysymyksissä. Kaiken kaikkiaan epämuodollisten kontaktien

solmimista TEMin virkamiehiin ei pidetty haastateltavien keskuudessa vaikeana

tehtävänä.

Sisämarkkinasektorilla epämuodollisen yhteydenpidon tarve näyttää kasvavan sitä

mukaa, mitä vaikuttavimmasta tai poliittisemmasta asiasta kulloinkin on kyse. Silloin

kun asiat ovat teknisempiä ja hallinnollisempia, jaoston kokous on riittävä tapa hoitaa

asiat, eikä asioista tarvitse tällöin suurempia keskusteluja. (EU8, virkamies.)

Intressiryhmän edustajat taas luonnehtivat yhteydenpidon tarvettaan asioiden

poliittisuuden sijasta siten, että virkamiehiin ollaan yhteydessä silloin, kun

valtioneuvoston kanta ei miellytä omaa organisaatiota ja sitä tulisi jotenkin korjata

(EU8, intressiryhmän edustaja A; EU8, intressiryhmän edustaja B). Tällaista

yhteydenpitoa on etenkin ennen kokousta, mutta osin myös kokousten jälkeen.

Seuraavasta sitaatista voidaan todeta, että monet tahot jatkavat yhteydenpitoa

kokouksen jälkeen, koska jaostokäsittely on vain yksi vaikuttamisvaiheista. Myös työn

aiemmassa vaiheessa on tuotu esiin, että EU-jaostokokouksen jälkeen vastuuministeriö

jatkaa usein neuvottelua sisäisesti ja muiden ministeriöiden kanssa. Poliittisemmat asiat

etenevät jaostosta EU-ministerivaliokuntaan. Kun tässä esitettyä peilataan yllä

esitettyyn näkemykseen siitä, että epämuodollisen yhteydenpidon tarve kasvaa sitä

mukaa, mitä vaikuttavimmasta tai poliittisemmasta asiasta kulloinkin on kyse, voidaan

päätellä, että todennäköisesti ministerivaliokuntaan asti etenevissä asioissa

epämuodollisemman yhteydenpidon tarve kasvaa.

No siis esimerkiks jos meil ois sellanen asia, et mä näkisin, että no nyt täs kannassa on jotain tosi
vahvasti pielessä ja tätä pitäs saada muutettua. Ja sit sen näkemyksen esittää jaoston kokouksessa,
niin totta kai nyt jaoston kokouksen jälkeen vielä on yhteydessä siihen valmistelevaan
virkamieheen ja käy läpi sitä asiaa. Ja niin varmasti tekee kaikki ja niin varmaan tapahtuu myös
ministeriöiden välillä. Koska sehän [jaosto] on vasta sit yks vaihe, että jos on poliittisempia
asioita, niin sithän yleensä menee myös ministerivaliokuntaan.  (EU8, intressiryhmän edustaja.)

Epämuodollisemman yhteydenpidon seurauksena voi myös syntyä yhteistyörakenteita

ministeriön ja intressiryhmien välille joissakin asiakysymyksissä, vaikka yleisesti

tuotiin esiin, että ministeriöllä on moniin asioihin oma (pitkäaikainen) linjansa. Tällaisia

kumppanuuksia näyttää syntyvän yksittäisten asiakysymysten ympärille. Vaikka eri
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asiakysymysten taustalla on lähtökohtaisesti nähtävissä erilaiset poliittiset asetelmat,

yhteistyörakenteen syntyvät kuitenkin pääosin asiasubstanssin ympärille, kuten alla

esitetystä sitaatista voidaan havaita.  Sitaatista välittyy myös se, kuinka intressiryhmien

ja virkamiesten yhteistyö voidaan nähdä suhteena, josta kaikki osapuolet saavat joitain.

Intressiryhmät toisin sanoen tarjoavat virkamiehille vastineeksi mukaanpääsystä

substanssiin liittyvää tietoa ja (poliittista) tukea. Mukaanpääsy eli suorat kontaktit

voivat liittyä myös siihen, että intressiryhmät voivat pyrkiä saamaan virkamiehiltä

strategista tietoa toisten ministeriöiden näkemyksistä oman neuvotteluposition

parantamiseksi. Virkamiehen mukaan

[Yhteistyörakenteet syntyvät] substanssin kautta, mut miten sen nyt sanois, kyllä siellä
lähtökohtaisesti on aina jotkut [poliittiset] asetelmat tietysti, mut tää on vähä silleen, pitäs miettii
aina asiakohtaisesti. Ja varmaan siin on intressit joillaki etujärjestöillä, et haluu tietää, et mitä me
ajetaan täällä [ministeriössä] ja mitä jossain toisessa ministeriössä samasta asiasta [ajatellaan],
koska ne voi risteillä pahastikin. Et kyllä se [yhteistyösuhde] on nii symbioottinen suhde, et kaikki
siitä jotain saa. (EU8, virkamies.)

Sisämarkkinasektoria koskevasta aineistosta on todennettavissa, että epämuodollisia

reittejä pitkin tapahtuvaan mukaanpääsyyn vaikuttaa se, millaisia resursseja

intressiryhmien katsotaan tuovan. EU-jaoston vakituiseen kokoonpanoon verrattuna

epämuodollisessa yhteistyössä virkamiehillä on enemmän valtaa valita kulloinkin

kuultavat tahot. EU-jaosto voidaan nähdä intressiryhmien jatkuvaluontoisen ja

säännöllisenä mukaanpääsyn väylänä, jossa virkamiehet ovat ikään kuin myös

velvoitettuja kuulemaan niitä intressiryhmiä, jotka ovat valikoituneet jaostoon mukaan.

Käytännössä siis kaikki halukkaat voivat kokoukseen tai kirjalliseen menettelyyn

annettujen aikarajoitusten puitteissa sanoa sanottavansa. Epämuodollisessa

yhteydenpidossa puolestaan virkamiehet voivat jokseenkin helpommin valita

haluamansa intressiryhmät yhteydenpidon kumppaneikseen.

Virkamieshaastateltavan (EU8) mukaan epämuodollisia asiantuntijakuulemisia on

sisämarkkinasektorilla paljon, ja kuultavat tahot valitaan sen mukaan ”joist ajatellaan

olevan jotain hyötyy tai jol on legitiimi intressi”. Tätä näkemystä voidaan tulkita niin,

että hyötyaspekti viittaa erityisesti intressiryhmiltä saataviin resursseihin, kuten tietoon

ja asiantuntijuuteen sekä hankkeille annettavaan tukeen. Jälkimmäisessä viittauksessa

legitiimiin intressiin voidaan nähdä yhtymäkohta intressiryhmän edustavuuteen, jonka

perusteella, kuten Bouwen (2002, 370) toteaa, ryhmä voi saada päätöksentekijöiden

silmissä legitiimin neuvottelijan aseman. Tällöin edustavuuden voidaan katsoa
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kytkeytyvän legitimiteetin vaatimukseen siten, että jos päätöksenteolla on laajamittaisia

vaikutuksia intressiryhmän jäsen- tai kannattajakuntaan, näiden tahojen tulisi olla

jotenkin edustettuna heitä koskevassa päätöksenteossa.

Kun vielä lopuksi verrataan jaostoja toisiinsa, aineistosta ilmenee ensiksikin se, että

sisämarkkinasektorilla virkamiehet ovat jonkin verran useammin yhteydessä jaoston

ulkopuolisiin intressitahoihin, erityisesti yrityksiin. Toisaalta aineiston valossa näyttää

kuitenkin siltä, että yhteydenpito EU8-jaoston ulkopuolisiin intressiryhmiin on

jokseenkin satunnaista, joten myös sisämarkkinapolitiikan sektorilla parhaiten EU-

valmisteluun integroituneina tahoina voidaan pitää sektorin EU-jaostoissa edustettuina

olevia intressiryhmiä. Sisämarkkinasektorilla virkamiehet näyttävät olevan maatalous-

ja elintarvikesektoriin verrattuna hieman vähemmän yhteydessä EU8-jaostossa mukana

oleviin henkilöjäseniin, sillä virkamiesten ja intressiryhmien välillä on yhteydenpitoa

enemmän eri organisaatioiden johtoportaaseen kuuluvien henkilöiden välillä.

Toiseksi sisämarkkinasektorin haastatteluaineistosta välittyy se, että kyseinen sektori on

maatalous- ja elintarvikejaostoon verrattuna enemmän liikkeessä alan (uusien)

erityiskysymysten myötä, jolloin syntyy tarve kuulla laajemmin myös jaoston

ulkopuolisia toimijoita. Ministeriön haasteena on tällaisissa kysymyksissä löytää oikeat

intressiryhmät, mikäli intressiryhmät eivät osaa tehdä itseään tunnetuksi virkamiehille.

Yhtenä vastuksena toimijoiden monilukuisuuteen ja alan ”liikkuvuuteen” ministeriössä

oli otettu käyttöön, kuten edellä käsiteltiin, laajennettu jaosto. Siinä missä maatalous- ja

elintarvikesektorilla kantoja valmistellaan laajemmalla joukolla alajaostoissa ja

työryhmissä, sisämarkkinasektorilla laajemman joukon näkemykset otetaan huomioon

normaalia kokoonpanoa laajemmassa jaostokokouksessa.

5.4 Mukaanpääsyn väylien merkitys
Edellä on jo jonkin verran sivuttu sitä tutkimuskysymystä, mikä merkitys eri

mukaanpääsyn väylillä on intressiryhmien EU-vaikuttamisessa. Tätä teemaa

tarkastellaan syvällisemmin tässä alaluvussa. Käsittelen aluksi yleisemmin EU-jaostojen

merkitystä intressiryhmien EU-vaikuttamisen kannalta ja pohdin myös yleisemmin sitä,

mikä rooli eri toimijoilla ja instituutioilla on laajemmin koko EU-valmistelujärjestelmän

kontekstissa. Tämän jälkeen analysoin sitä, mitä väyliä pitkin intressiryhmän pystyvät

parhaiten vaikuttamaan Suomen EU-kantoihin. Luvun lopuksi tarkastelen
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intressiryhmien välisiä eroja mukaanpääsyn väylille annettavassa merkityksessä sekä

keskustelen tästä näkökulmasta käsin myös yleisemmin eri intressiryhmien

mahdollisuuksista vaikuttaa Suomen EU-kantoihin.

Kun lähdetään liikkeelle EU-jaostojen merkityksestä, voidaan todeta, että maatalous- ja

elintarvikesektorilla EU-jaosto määrittyy ennen kaikkea virkamiesten ja intressiryhmien

väliseksi tiedonvaihdon väyläksi. Intressiryhmät saavat jaostossa virkamiehiltä

ajantasaista tietoa EU-asian käsittelytilanteesta sekä siitä, millaiseksi Suomen EU-kanta

on kulloinkin muodostumassa. Aineistosta ilmenee, että kun EU18-jaoston kokous

pidetään yleensä torstaina, jaoston jäsenet saavat esityslistan sekä käsiteltävinä olevien

asioiden perusmuistioluonnokset sekä mahdollisesti myös muita dokumentteja

sisältävän kokousmateriaalin sähköpostilla etukäteen viikon alussa. Kokouksen jälkeen

jaoston jäsenille toimitetaan tiedoksi kokouspöytäkirja.

Intressiryhmät katsoivat tiedotuksen toimivan kaiken kaikkiaan hyvin EU18-jaostossa.

Ensiksikin virkamiehiin verrattuna intressiryhmille suunnattu tiedonjakelu ei juuri eroa

viranomaisille suunnatusta tiedottamisesta. Intressiryhmille esimerkiksi toimitetaan

kaikki sama kokousmateriaali kuin suppean kokoonpanon jäsenille lukuun ottamatta

sellaisia asiakirjoja, joihin on esimerkiksi EU-tasolla asetettu jakelua koskevia

rajoituksia. Näihin dokumentteihin liittyvien EU-asioiden tilanne käydään kuitenkin

suullisesti läpi kokouksessa (EU18, virkamies A; EU18, virkamies B). Toiseksi EU18-

jaostossa ministeriö näyttää tiedottavan intressiryhmiä verrattain aktiivisesti EU-

asioista. Seuraavasta sitaatista ilmenee, että ministeriöiden välillä voi olla hyvinkin

suuria eroja siinä, miten intressiryhmät saavat tietoa ja miten intressiryhmiä ylipäätään

kuullaan EU-valmistelussa:

[Ministeriöitten välillä on ihan mielettömän suuria eroja siinä] ensinnäki kui avoimia ne on, onko
suppeet ja laajat erikseen, elikkä sidosryhmille erikseen vai onko ne yhdessä. Siin on jo suuria
eroja. Ja se että miten sitä tietoo jaetaan ja annetaan ja kuin avoimesti. Ja se että justiin, mitä
sanotaan ja mitä halutaan, nii et ignoroidaaks [=jättää huomiotta] se täysin vai yritetäänkö
ymmärtää ja kuunnella ja laittaa sinne Suomen virallisiin kantoihin sisää [intressiryhmien
näkemyksiä]. (EU8, intressiryhmän edustaja.)

Kun verrataan EU18-jaoston intressiryhmien esittämiä näkemyksiä haastatteluissa esille

nousseisiin esimerkkeihin joidenkin toisten jaostojen tiedotuskäytännöistä, voidaan

todeta, että EU18-jaostossa tiedottaminen intressiryhmien suuntaan näyttää olevan

varsin aktiivista ja avointa. Tätä tulkintaa todentaa myös maatalous- ja
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elintarvikejaoston haastateltavan esittämä näkemys siitä, että EU18-jaostossa ”henki

enemmän on ollu se että, et ne jotka kauheesti sitä tietoo haluu, niin niille annetaan

kyllä. Et se on ollu sielt alusta asti tässä se periaate, joka ilmeisesti on poikkeuksellista

näissä jaostoissa.” (EU18, intressiryhmän edustaja.) Kaiken kaikkiaan EU18-jaoston

intressiryhmähaastateltavat olivat yleisesti sitä mieltä, että jaostokokouksessa myös

keskustellaan avoimesti Suomen EU-kannoista. Käsittelen luvun loppupuolella

tarkemmin sitä, kokevatko intressiryhmät tulevansa ymmärretyksi ja kuulluksi EU-

valmistelussa.

Vaikka tiedonjakelun katsottiin toimivan varsin hyvin jaostossa, ministeriöiden

tiedotuksen haasteena on EU-tasolta tuleva asioiden kiireellinen käsittelyaikataulu.

Haastateltavien mukaan jotkut kokousasiakirjat saatetaan jakaa jäsenille vasta hetkeä

ennen kokousta tai vasta kokouksen aikana, jolloin intressiryhmillä ei ole

mahdollisuutta etukäteen selvittää laajemmin oman organisaationsa kantaa kyseiseen

EU-asiaan. Esimerkkinä intressiryhmille hankalista tilanteista tuotiin esiin myös se, että

jaostoa tavallisesti seuraava ministerivaliokunnan kokous oli jouduttu aikataulusyistä

järjestämään jo ennen jaostoa, jolloin Suomen kanta on tosiasiassa lyöty lukkoon jo

ennen jaoston kokousta (EU18, intressiryhmän edustaja A; EU18, intressiryhmän

edustaja B).

Aikatauluongelmiin voidaan kuitenkin todeta, että useissa asioissa peruslinjat ovat

selvillä ja pysyvät samoina (EU18, intressiryhmän edustaja A) ja monet

kiireellisemmistä asioista saattavat palata asian käsittelyn edetessä EU-tasolla takaisin

jaoston, jolloin asialle on mahdollista hakea perustellumpi kanta omasta organisaatiosta

(EU18, intressiryhmän edustaja B). Kaiken kaikkiaan haastatteluaineistosta ilmenee se,

että monissa käsiteltävissä EU-asioissa ministeriöllä on jokin perusnäkemys asiaan, joka

on yleensä jo etukäteen aktiivisesti jaostotoimintaan osallistuvien toimijoiden tiedossa.

Jaoston kolmannen intressiryhmäedustajan (EU18) mukaan isommat linjat kuhunkin

EU-kantaan tulevat yleisemmistä maatalous- ja elintarvikepolitiikan linjauksista tai

erityisemmin dokumenteista, kuten hallitusohjelmasta, johon on kirjattu harjoitettavan

politiikan suuntaviivat.

Samaan aikaan kun intressiryhmät saavat virkamiehiltä tietoa, mahdollistaa

jaostokäsittelyn intressiryhmien omien näkemysten ja huolenaiheiden välittämisen
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virkamiesten suuntaan. Tässä merkityksessä jaosto määrittyy myös intressiryhmille

mukaanpääsyn, eli intressiryhmien ja virkamiesten väliset suorat kontaktit,

mahdollistavaksi osallistumisen ja vaikuttamisen väyläksi. Kuten alla olevista sitaateista

välittyy, intressiryhmät saavat jaostossa tiedon lisäksi mahdollisuuden vaikuttaa

päätöksentekoon kertomalla virkamiehille oman organisaationsa kannoista.

[N]ään tämän [jaoston] erinomaisena tämmösenä tiedohankintana myöskin, elikkä me pysymme
tätä kautta hyvin ajan tasalla siitä, että mitä asioita eri EU:n elimet käsittelee ja millon […] Ja tässä
[jaostokäsittelyn] yhteydessä voidaan tietysti aina yrittää vaikuttaa myöski siihen, että mikä on se
Suomen virallinen kanta niihin asioihin. (EU18, intressiryhmän edustaja A.)

[Jaostossa] meil on se mahdollisuus kertoo ja vaikuttaa siihen Suomen kantaan, niin se on se
kaikista tärkein [asia]. Ja toinen on se, et me pysytään näis ajankohtasissa [EU-] asioissa kärryillä.
Saadaan sitä tietoa jatkuvasti ja et on semmonen yhteys sinne ministeriöön, niihin henkilöihin,
jotka vastaa näitten asioitten hoidosta. (EU18, intressiryhmän edustaja B.)

Kuten jälkimmäisestä sitaatista ilmenee, jaosto toimii ryhmille paikkana luoda

yhteyksiä ministeriön virkamiesten suuntaan. Tässä merkityksessä jaosto voidaan nähdä

myös toimijoiden välistä yhteistyötä ja intressiryhmien tunnettuutta edistävänä väylänä.

Kuten edellä on todettu, intressiryhmien ja virkamiesten kontaktit eivät synny tyhjästä,

vaan monesti virkamiehet pitävät yhteyttä niihin toimijoihin, jotka ovat niille ennalta

tuttuja, koska uusien yhteydenpidon kumppanien etsiminen vaatii resursseja. Ne

intressiryhmät, jotka ovat edustettuina EU-jaostoissa, voivat luoda tätä kautta uusia

kontakteja ja kehittää myös omaa osaamistaan, mikä voi edesauttaa niiden vaikuttamista

jaostossa tai mahdollisesti muissa valmisteluelimissä. Jaosto ei toisin sanoen ole

intressiryhmille vain tiedonsaannin tai osallistumisen ja vaikuttamisen paikka, vaan

jaostojäsenyydestä voi seurata myös intressiryhmän tunnettuutta tai juurtumista

(embeddedness) edesauttavia strategisia etuja, jotka voivat taas lisätä intressiryhmien

vaikuttavuutta ja vaikutusvaltaa.

Vaikka edellä on todettu EU-jaostojen olevan intressiryhmille väylä vaikuttaa Suomen

EU-kantoihin, jaostokäsittelyssä intressiryhmien mahdollisuudet saada omia

näkemyksiään kantaluonnoksiin ovat jokseenkin rajalliset. Haasteluaineistosta välittyy

se, että Suomen EU-kannat muotoillaan ja koordinoidaan pitkälti jo etukäteen

toimivaltaisessa ministeriössä ja jaostokäsittelyssä kantaluonnokseen ei tule enää suuria

muutoksia. Intressiryhmän edustajan (EU18) mukaan jaostokäsittelyyn tulevan

kantaluonnoksen lauseet ovat ”aika lailla loppuun asti jo pureskeltuja”, mutta EU-

kantaan yritetään kyllä saada myös jaostokäsittelyssä joitakin omia painotuksia mukaan.
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Jaostossa käsiteltävät kantaluonnokset eivät kuitenkaan ole kiveen hakattuja, sillä

virkamieshaastateltavan (EU18) mukaan kantaluonnosta kyllä hyvin ”herkästi sitte

muutetaan, jos näyttää siltä et siinä [virkamiesvalmistelussa] ei oo nyt ajateltu kaikkia

asioita”.

Etenkin silloin, jos asialla on Suomen tai päätöksenteon kohteena olevien kannalta

ennalta ajateltua kielteisempi vaikutus, herkkyys kannan muuttamiseen kasvaa. Tässä

voidaan ajatella, että jos intressiryhmät pystyvät osoittamaan, että Suomen ottama kanta

on hyvin haitallinen päätöksenteon kohteena olevien kannalta, virkamieskunnassa

etsitään asiaan tasapainoista ratkaisua. Yhden virkamieshaastateltavan (EU18) mukaan

jaostokäsittelyssä käsittelyssä otetaan automaattisesti huomioon esimerkiksi sellaiset

näkemykset, jotka osoittavat asian olevan teknisesti mahdotonta toteuttaa. Toisen

virkamiehen (EU18) mukaan Suomen kantaa laadittaessa virkamiesten intresseissä on

kuulla päätöksenteon kohteena olevien mielipide ja välttää huonojen päätösten

tekemistä.  Kysyttäessä haastateltavalta, millaisia huonot päätökset ovat, hän luonnehti

niitä sellaiseksi, jotka eivät toimi käytännössä tai niistä seuraa runsaasti kuluja tai

”muuta hankaluutta”.

Kun edellä esitettyjä näkemyksiä tarkastellaan laajemmin intressiryhmien resurssien

näkökulmasta, voidaan todeta, että virkamiehet toivovat intressiryhmiltä erityisesti

tietoa EU-hankkeiden vaikutuksista ja mahdollisista toimeenpanon ongelmista. Tämän

tyyppistä tietoa tarjoamalla intressiryhmillä on todennäköisesti myös paremmat

mahdollisuudet saada näkemyksiään huomioiduiksi Suomen EU-kannassa.

Kaiken kaikkiaan haastatteluaineistosta ilmenee, että virkamiehet huomioivat

intressiryhmien näkemykset EU-valmistelussa todennäköisemmin silloin, kun kannat

ovat hyvin perusteltuja ja konkreettisia esityksiä, jotka sisältävät faktatietoa. Seuraavat

sitaatit ilmentävät haastateltavien näkemyksiä seikoista, jotka edesauttavat

intressiryhmien näkemysten läpimenoa Suomen EU-kantoihin:

[P]arhaat vaikuttamismahdollisuudet on niissä asioissa, mitkä liittyy selkeesti sen sidosryhmän
omaan perustoimintaan. Että tietysti sillon yleensä johtuen siitä, et se asia on niille tärkee, heidän
näkemyksensä on hyvin perusteltuja ja perustellisia ja siin on faktaa takana ja  käytännön
kokemusta ja niin edelleen. Niit [näkemyksiä] ei sillon voi eikä kannata ottaa kevyesti. (EU18,
virkamies.)

[S]e et tekee hyvää etukäteistyötä et valmistelee sen asian [edesauttaa näkemysten läpimenoa].
Että pitää itse olla tietonen hyvis vaihees, et tämmönen on tulossa ja on itse selvittäny faktatietoo
pohjaksi. (EU18, intressiryhmän edustaja.)
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Suomen EU-kantaa muodostettaessa virkamiehet peilaavat intressiryhmien esittämiä

näkemyksiä ministeriön ja valtioneuvoston näkemykseen asioista samalla kun he

arvioivat sitä, millaisella EU-kannalla on ylipäätään mahdollisuudet mennä läpi EU-

tason päätöksenteossa. Yksi haastateltavista paikansi virkamiesten vallan EU-

valmistelussa tämäntyyppisiin punnintatilanteisiin, jossa virkamies arvioi sitä,

millaisella kannalta vielä menestytään EU-tason neuvotteluissa.  Silloin kun Suomen

EU-kantaa muodostetaan, virkamiehet ovat toisin sanoen vallankäytön näkökulmasta

keskeisessä roolissa pohtiessaan sitä, mitkä eri julkiset ja yksityiset intressit voidaan

huomioida Suomen kannassa niin, että kannalla on vielä edellytykset tulla hyväksytyksi

myös EU-tasolla. (EU18, virkamies.)

Sisämarkkinasektoria koskevasta haastatteluaineistosta on tehtävissä varsin samanlaisia

havaintoja EU8-jaoston merkityksestä. Sisämarkkinajaosto nähdään ennen kaikkea

merkitykseltään virkamiesten ja intressiryhmien tiedonvaihdon väylänä. Virkamiehet

tiedottavat jaostossa intressiryhmiä käsiteltävänä olevista EU-asioista ja kertovat

esimerkiksi EU-tason neuvottelutilanteesta. Tätä tietoa annetaan jaoston kokouksiin

liittyvän yhteydenpidon lisäksi myös kirjallisissa menettelyissä, joskin kokouksissa

virkamiehet kertovat laajemmin myös EU-asioiden taustoista, kuten Brysselin pään

neuvottelutilanteesta (EU8, intressiryhmän edustaja). Kokouksessa intressiryhmille

annetaan myös suullisesti tietoa esimerkiksi asioista, jotka ovat poliittisesti jotenkin

herkempiä tai joista ei voida asioiden salassa pidettävyyden takia jakaa tietoa

kirjallisesti (EU8, virkamies). Näitä asioita lukuun ottamatta yleensä kaikki asiakirjat

jaetaan laajalle kokoonpanolle, mikäli niitä ei ole erikseen tarkoitettu vain suppealla

kokoonpanolla käsiteltäväksi. Tällaisia suppean kokoonpanon asioita oli ollut

haastatteluhetkellä puolen vuoden aikajänteellä edellä mainitun virkamiehen mukaan

yksi tai kaksi.

Verrattaessa EU8-jaoston tiedottamiskäytännöistä esitettyjä näkemyksiä haastateltavien

kokemuksiin muista EU-jaostoista voidaan todeta, että jaoston vastuuministeriön

tiedotus toimii verrattain hyvin sisämarkkinajaostossa. Yksi haastateltavista vertasi

myönteisiä kokemuksiaan sisämarkkinajaostosta toiseen, tämän tutkimuksen

ulkopuolelle jäävään jaostoon, jossa virkamiehet antavat intressiryhmille tietoja EU-
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asian käsittelystä hyvin niukasti ja ainoastaan joitakin kertoja vuodessa pidettävissä

kokouksissa:

[Jaosto] on ihan pakkopullaa niille virkamiehille […] ne tuo sillon ku ne on ne kokoukset, [jotka]
on neljä-viis kertaa vuodessa, nii sillon [ainoastaan] niitä asiakirjoja. […] ne substanssivirkamiehet
ei ees istu niissä kokouksissa, et niistä [EU-asioista] pystyis keskustella. (EU8, intressiryhmän
edustaja.)

Vaikka intressiryhmien edustajat suhtautuivat varsin myönteisesti sisämarkkinajaoston

tiedotuskäytäntöihin, yllä esitettyyn sitaattiin liittyen on todettava, että

virkamieshaastateltavan (EU8) mukaan myös EU8-jaostossa on joskus ollut haasteena

saada paikalle asia valmistelevat substanssivirkamiehet. Tähän oli kiinnittänyt huomiota

myös intressiryhmän edustaja, joka totesi, että ministeriö on saattanut lähettää

jaostokokoukseen asiaa valmistelevan seniorivirkamiehen sijasta nuoremman

virkamiehen, joka ei kuitenkaan vastaa asian valmistelusta. Toisessa yhteydessä hän

katsoi substanssivirkamiehen puuttumisen jaostokokouksesta merkitsevän sitä, että

ne ratkaisut niihin käsiteltäviin asioihi ei välttämättä muodostu edes niiden jaoston jäsenten
keskuudessa, vaan jonkun muun henkilön joka todellisuudessa valmistelee, joka on
seniorivirkamies, jolla ei aika riitä juosta tämmösissä erilaisissa kokouksissa, jossa on
kaikenkarvasia sidosryhmäedustajia kaikenkarvasine mielipiteineen. Vaan ne [päätökset] tehdään
jossain muualla.  (EU8, intressiryhmän edustaja.)

Haastatteluaineistosta voidaan tehdä yleisemmin kaksi kriittistä havaintoa erityisesti

EU-jaostoja koskevista tiedonjaon ongelmista. Ensiksikin kummassakin EU-jaostossa

asiakirjat saadaan jaostokäsittelyyn nähden hyvin myöhäisessä vaiheessa. Kuten EU18-

jaostossa myös sisämarkkinajaostossa kokousasiakirjat jaetaan yleensä noin viikkoa

ennen kokousta, mutta osa materiaaleista saatetaan saada vastaa paria päivää ennen tai

vasta kokouksessa. Aika tutustua EU-asiaan on yleensä varsin lyhyt myös

sisämarkkinajaostossa usein käytettävässä kirjallisessa menettelyssä, jossa kommentteja

saatetaan pyytää muutaman päivän varoitusajalla. Intressiryhmän edustajan (EU8)

mukaan useimmissa asioissa jaoston käsittelyaikataulu ei mahdollista perinpohjaista

asian selvittelyä intressiryhmien omissa organisaatioissa. Kun asiaa peilataan edellä

esitettyihin näkemyksiin siitä, että virkamiehet toivovat EU-valmistelussa

intressiryhmiltä hyvin perusteltua ja laadukasta tietoa esimerkiksi asian vaikutuksista

intressiryhmän jäsenkuntaan, muutaman päivän varoitusaika on intressiryhmille hyvin

lyhyt tämäntyyppisten arvioiden laatimiseen. Lyhyt reagointiaika merkitsee käytännössä

intressiryhmien tosiasiallisten vaikutusmahdollisuuksien heikkenemistä.
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Toinen havainto koskee erityisesti sisämarkkinajaostoa ja liittyy jaostokäsittelyn

jälkeiseen tiedottamiseen. Vaikka useat sisämarkkinajaoston haastateltavat pitivät

kirjallista menettelyä hyvänä tapana käsitellä asiat sen tehokkuuden takia, on sen

kääntöpuolena se, että intressiryhmät eivät saa kirjallisessa menettelyssä tietoa muiden

toimijoiden näkemyksistä tai siitä, millaiseen kantaan ministeriö on päätymässä.

Jälkimmäiseltä osin kirjallinen menettely ei eroa varsinaisen jaostokokouksen

käytännöistä, sillä kuten alla siteerattu haastateltava toteaa, EU-kannat vielä

täsmentyvät ministeriöissä usein vielä jaostokokouksen jälkeen. Sitaatista voidaan

päätellä, että EU-jaostokäsittelystä ja sen tiedonjaosta huolimatta Suomen EU-

kannanmuodostus ei näyttäydy valtioneuvoston ulkopuolisille toimijoille lopulta

kovinkaan läpinäkyvänä prosessina.

[K]irjallinen menettely on niin, et se ei tuu muille läpinäkyvästi näkyville, että mitä nyt muut on
sitten kommentoinu. Et siin suhtees se ero siihen, ikään kuin varsinaiseen kokoukseen, on siinä. Ja
tietysti se jää myös auki, että mitä johtopäätöksiä ministeriö sit lopulta tekee kannanmuodostuksen
osalta niiden kaikkien kommenttien pohjalta. Mut toisaalta tässä taas ei oo niin iso ero suhteessa
siihen kokoukseen, koska aika useesti myös kokouksis on se, että noh, vielä täsmennetään tämän
keskustelun pohjalta nää [kannat] ja muuten. Mut et niit kantoja ei lyödä lukkoon useestikaan siinä
jaoston keskustelus, et ministeriöt kyl haluaa pitää itselleen aina sen viimekätisen sananvallan.
(EU8, intressiryhmän edustaja.)

EU-jaostojen välillä näyttää olevan suuriakin eroja siinä, miten jaoston laajan

kokoonpanon osapuolia tiedotetaan EU-asioista. Virkamiehen (EU8) mukaan joissakin

jaostoissa – joskaan ei EU8-jaostossa – virkamiehet laativat kirjallisen menettelyn

perusteella yhteenvedon menettelyssä kerätyistä kommenteista. Toinen haastateltava toi

taas esille, että tiedon saaminen EU-kannan lopullisesta versiosta tai omien näkemysten

välittymisestä EU-kantoihin edellyttää yleensä asian oma-aloitteista selvittelyä. Näin on

erityisesti kiireellisimmissä asioissa, kun taas pitkäkestoisemmissa prosesseissa on

mahdollista nähdä asian käsittelyn myöhemmässä vaiheessa, miten eri toimijoiden

näkemykset on otettu ministeriössä vastaan. Jaoston jälkeisen käsittelyn seuranta on

EU8-jaostossa kuin monessa muussakin jaostossa intressiryhmien itsensä vastuulla, sillä

haastateltavan mukaan ainoastaan jotkut virkamiehet antavat tietoa oma-aloitteisesti

kannan lopullisesta versiosta. Muissa tapauksissa seuranta on tehtävä itse, mikä

edellyttää ajallista panostusta (EU8, intressiryhmän edustaja.)

Edellä esitetyistä kriittisistä havainnoista huolimatta EU8-jaosto näyttäytyy sektorin

intressiryhmille tiedonvaihdon lisäksi väylänä solmia yhteistyösuhteita virkamiesten

suuntaan. Tämä välittyy myös intressiryhmän edustajan sitaatista alla, jossa
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haastateltava katsoo jaostossa tutustumisen helpottavan myös epämuodollista

yhteydenpitoa virkamiehiin jaoston ulkopuolella. Jaostossa tapahtuvasta

yhteydenpidosta on toisin sanoen intressiryhmälle strategista hyötyä myös

jaostokokouksen ulkopuolella tapahtuvassa EU-vaikuttamisessa.

Mun mielest se [jaosto] on tosi tärkee just ton tiedonjaon kannalta ja sit sen, et on ymmärrys [siitä]
mitä muut ajattelee ja miten se Suomen kanta muodostuu ja ne taustat varsinki ja mikä on
oleellista. Ja iha vaa jo että tulee ne muistiot ja asetukset mitkä on pipelinessa [in the
pipeline=tekeillä], et ne saadaan välittömästi. Et kyllä sillä [jaostolla] on mun mielestä suunnaton
arvo jo siis sinänsä. Ja keskusteluyhteys on olemas, tiedetään ne virkamiehet [ja on] välittömät ne
suhteet. Voi soittaa, jos on tarve. (EU8, intressiryhmän edustaja.)

Yhteistyösuhteiden rakentamisen väylänä EU-jaostot voidaan nähdä laajemmin valtio-

yhteiskuntasuhteiden konsensusperinteen jatkumona. Jaoston virkamieshaastateltava

(EU8) luonnehti EU-jaostojen laajan kokoonpanon käyttöä suomalaiseksi tavaksi hoitaa

myös EU-asioita konsensuksella, mitkä hän piti taas osoituksena konsensusperinteen

voimassaolosta huolimatta ajoittain esitetyistä näkemyksistä yhteiskunnallisen

konsensuksen heikentymisestä. Myös intressiryhmien edustaja (EU8) näki jaoston

konsensusyhteiskuntaa koossa pitävänä elimenä, joka mahdollistaa säännöllisen

dialogin ja ymmärryksen lisääntymisen intressiryhmien ja virkamiesten välillä.

Vaikka sisämarkkinajaosto voidaan nähdä sisämarkkinasektorilla intressiryhmien

osallistumis- ja vaikuttamisväylänä EU-valmisteluun, ei se ole intressiryhmille

kovinkaan tehokas reitti vaikuttaa Suomen EU-kannanmuodostukseen. Kuten myös

maataloussektorilla, kantojen määrittely tapahtuu sisämarkkinasektorilla

virkamiestyönä. Tähän liittyen yksi haastateltavista esimerkiksi arveli, että Suomen EU-

kannat muotoillaan vähintäänkin 80 prosenttisesti sektoriministeriössä (EU8,

virkamies). Intressiryhmien edustajan mukaan jaostojäsenyydestä on intressiryhmille

hyötyä edunvalvonnan kannalta asiakirjojen saannin takia, mutta EU-kantoihin

vaikuttaminen jaostokäsittelyn kautta on heikkoa, koska EU8-jaosto kokoontuu

vaikuttamisen kannalta liian myöhäisessä vaiheessa. Hänen mukaansa EU-kannan

peruslinjat pysyvät jaostokäsittelyssä samana:

Se [EU-kannan] vivahde voi muuttua. Ja jos sieltä oikeesti on niinku jääny jotain pois, jonka
virkamiehekki tajuu, et tää pointti puuttuu, nii ehdottomasti [muutetaan kantaa]. […] se on
hienosäätöö se EU-jaoston toimimine Suomen kannanmuodostuksen osalta. (EU8, intressiryhmän
edustaja.)
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Toisen intressiryhmän edustajan (EU8) mukaan jaostokäsittely voidaan nähdä

kannanmuodostuksen jälkipuoliskolle sijoittuvana vaiheena, jossa intressiryhmille

mahdollisuus päästä näkemään, millaista kantaa valtionhallinnossa ollaan EU-asiaan

ottamassa ja liittyykö asiaan toimijoiden välisiä intressiristiriitoja. Kuten edellä

käsiteltiin, intressiryhmät ovat useimmiten asiasta yhteydessä virkamiehiin jo ennen

jaostoa ja kielteisestä kannasta ilmoitetaan viimeistään jaostokäsittelyn aikana. Myös

virkamiehet selvittävät ajoittain (joidenkin) intressiryhmien kantoja EU-asiaan jo ennen

jaostokäsittelyä. Virkamiehet voivat kuitenkin viime kädessä varmistua

jaostokäsittelyssä siitä, ettei kantaluonnokseen kohdistu merkittävää vastustusta muiden

ministeriöiden tai intressiryhmien taholta. Haastateltavat kertovat:

[M]e voidaan ton [jaostokäsittelyn] kautta varmistaa, ettei tuu semmosia päätöksiä, joista
teollisuus taikka tuottajat tai joku taho nousee takajaloilleen jälkikäteen. Että täs
valmisteluvaiheessa, on mahollisimman kattavasti tieto siitä, mitä toimijat asiasta ajattelee. (EU18,
virkamies A.)

[J]os me ei oteta huomioon eri sidosryhmien näkemyksiä, niin kyl me se sit löydetään edestämme
viimestään siinä vaiheessa, kun tuota mennää sinne [eduskunnan ]valiokuntaa. Tai ainaki meidän
pitää joku hyvä peruste, että miks me ollaan selkeesti eri mieltä ku joku sidosryhmä jostain asiasta.
(EU18, virkamies B.)

Jaostokäsittelyssä pyritään toisin sanoen varmistumaan siitä, että eri tahojen

näkemykset on kuultu jo valmisteluvaiheessa. Samalla intressiryhmät voidaan pyrkiä

sitouttamaan valtioneuvoston kannan taakse, mikä taas edesauttaa valtioneuvoston

kannan läpimenoa myös muissa käsittelyvaiheissa. Asian jatkokäsittelyä silmällä pitäen

virkamiehet pyrkivät jaostokäsittelyssä selvittämään ristiriidat ja löytämään samalla

myös mahdolliset ”vasta-argumentit” sille, miksi intressiryhmän ei ole voitu

sellaisenaan ottaa huomioon Suomen kanssa.

Edellä olevista virkamiesten näkemyksestä käy esiin se, kuinka virkamiehet pyrkivät

ennakoivan käyttäytymisen logiikan mukaisesti välttämään asian myöhemmissä

käsittelyvaiheissa vastaantulevia (poliittisen tuen puutteen) ongelmia kuulemalla

asianosaisten tahojen näkemykset viimeistään jaostovaiheessa. Tällaista ennakointia

tapahtuu jo Suomen kantaluonnosta kirjoitettaessa, sillä ainakin virkamiehet tuntevan

suunnilleen aiempaan toimintaan perustuen sektorin keskeisimpien intressiryhmien

kannan valmisteltavaan asiaan. Tämä tulee esiin myös alla olevassa sitaatissa, josta käy

myös ilmi MTKn asema sektorin keskeisenä intressiryhmätoimijana:

[A]ika hyvin me myös seurataan MTKta esimerkiks ja heidän kantojansa, että tiedetään jo
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etukäteen vähän, että mitä he mahdollisesti on mieltä ja vähän mietitään tietysti siinä kantojen
muodostuksessa jo etukäteenkin sitä [MTKn kantaa asiaan]. (EU18, virkamies.)

Vaikka edellä esitetyistä näkemyksistä välittyy se, että virkamiehet voivat hyvin

vapaasti päättää siitä, miten ja minkä intressiryhmien näkemykset huomioidaan Suomen

EU-kannasta, valmisteleva virkamies ei kuitenkaan yksin päätä Suomen EU-kannasta.

Haastatteluaineistosta ilmenee, että maa- ja metsätalousministeriössä EU-asiat kulkevat

EU-koordinaatioyksikön kautta, jonka päälliköllä (tutkimusvuonna EU18-jaoston

varapuheenjohtaja) näyttää olevan hyvin keskeinen rooli maatalous- ja

elintarvikeasioiden kannanmuodostusprosessissa. Haastatteluaineiston perusteella työ-

ja elinkeinoministeriössä sisämarkkina-asioiden valmistelu taas paikantuu työelämä- ja

markkinaosastolle, jonka osastopäälliköllä (tutkimusvuonna EU8-jaoston

puheenjohtaja) ja EU-koordinaatiosta vastaavalla hallitusneuvoksella (tutkimusvuonna

EU8-jaoston varapuheenjohtaja) on hyvin keskeinen asema EU-kannanmuodostuksessa.

Mahdolliset ministeriöiden väliset ristiriitatilanteet pyritään yleensä ratkaisemaan jo

ennen jaostokäsittelyä virkamiesten välisissä neuvotteluissa. Ministeriöiden ja

intressiryhmien ristiriitatilanteissa on toimivaltaisen ministeriön ja sen virkamiesten

päätösvallassa harkita, tehdäänkö ristiriidoille jotain vai merkitäänkö nämä painotuserot

esimerkiksi vain näkyviin jaoston pöytäkirjaan. Intressiryhmien näkemysten ollessa

ristiriidassa valtioneuvoston kannan kanssa, asiassa voidaan etsiä jaostokokouksessa

kompromissiratkaisua, mutta näkemykset voidaan jättää myös huomiotta, koska

intressiryhmillä ei ole (muodollisen päätöksenteon areenan ulkopuolisina toimijoina)

päätösvaltaa EU-asioissa. Ministeriöiden väliset ristiriitatilanteet sen sijaan taas

edellyttävät aina asian ratkaisemista viimeistään jaostokäsittelyssä tai sen jälkeen

käytävissä ministeriöiden välisissä neuvotteluissa:

[J]os sinne [sisämarkkinajaostoon] tulee vaikea asia, jos on joku direktiivin linjakysymys auki, nii
siellä esittelevä ministeriö, oli mikä tahansa, se esittää kantansa. No sit jos siellä on vaikka EKlla
ja SAKlla eri linja, nii he esittää kantansa. […] Jos näyttää siltä, että siit on helppo rakentaa
kompromissi, nii [virkamies kokouksessa] sanoo, että no tää nyt vaikuttas vähän siltä, että täs
kannattas ehkä tehdä näin, kiitos. Tai sitten sanotaan, et kiitos keskustelusta, et me jatketaan
keskustelua ministeriöiden kesken ja yleensä siinä ei enää järjestetä suppeeta jaostoa, vaan se
[asia] hierotaan meidän ja sen toisen ministeriön kesken valmiiks ja lähetetään eteenpäin.  (EU8,
virkamies.)

Sidosryhmien edustajan näkemykset otetaan huomioon tai pyritään ottaa huomioon ja niiden
perustella [virkamies] muodostaa sen yleisasetelman. Mut sitte jos joku ministeriön edustaja vaatii
tai vastustaa jotain asiaa, niin meijän pitää ja kannattaa se ratkasta ennen kuin se lähtee
eduskunnalle. […] Et se pitää ensin jollain tasolla saada se kompromissi aikaseks ennen ku se
voidaan lähettää eduskuntaan, et on se taso ihan virkamiestasolla taikka ministeritasolla. (EU18,
virkamies.)
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Haastatteluaineistosta nousee sektoreiden välisenä pienenä erona esiin se, että

maatalous- ja elintarvikejaostossa ristiriitoihin haetaan ratkaisua viimeistään

jaostokokouksessa, kun taas sisämarkkinasektorilla käytäntönä näyttää olevan enemmän

se, että keskustelua jatketaan vielä kokouksen jälkeenkin, eikä jaostossa yleensä

varsinaisesti päätetä asioista (EU8, virkamies; EU8, intressiryhmän edustaja A; EU8,

intressiryhmän edustaja B). Maatalous- ja elintarvikesektorilla asioiden käsittelyä

joudutaan joskus harvoin jatkamaan vastuuministeriön ja lähinnä

valtionvarainministeriön ja valtioneuvoston kanslian välillä joissakin päätöksenteon

ylemmille tasoille etenevissä kysymyksissä, mutta pääasiassa kaikki asiat pyritään

ratkaisemaan jaostokokouksessa laajan kokoonpanon läsnä olleessa. (EU18, virkamies;

ks. myös Lampinen 1998, 73.)

Kummallakin tarkastelun kohteena olevista sektoreista jaostojen puheenjohtajistolla –

erityisesti puheenjohtajalla – näyttää olevan keskeinen rooli EU-valmistelussa erityisesti

ristiriitojen ratkaisijana. Toisin kuin EU-asioiden valmistelujärjestelmää koskevien

kuvioiden perusteella voisi päätellä, EU-komiteassa ei käytännössä katsoen ratkaista

lainkaan ristiriitoja. Tämä johtunee osin siitä, että komiteassa edustettuina olevien

kansliapäälliköiden sijasta se kokoontuu haastateltavien mukaan käytännössä

kansainvälisten asioiden yksiköiden päälliköiden tai EU-koordinaattorien voimin (ks.

myös EU-vaikuttamisselvitys 2009, 26; Lampinen ym. 1998, 135-6). EU-

ministerivaliokunnalla, jossa käsitellään neuvostossa esille tulevat asiat sekä

mahdolliset ristiriitatilanteet, on hyvin keskeinen asema kummankin sektorin EU-

asioiden valmistelussa. Huomionarvoista kuitenkin on, että vaikka ministerivaliokunta

on keskeisin yhteensovittamiselin Suomen hallituksen linjauksista päätettäessä,

haastatteluaineistosta ilmenee, että kaikki EU-jaostoissa käsiteltävät asiat eivät mene

ministerivaliokuntaan ja asioihin pyritään yleensä löytämään kaikkia osapuolia

tyydyttävä ratkaisu jo ennen ministeritason käsittelyä.  EU-kantoihin ei useimmiten tule

enää suurempia muutoksia ministerivaliokunnan käsittelyssä. Kuten alla olevasta

sitaatista käy ilmi, useimmat EU-asiat menevät pääasiassa koko EU-

valmistelujärjestelmän läpi ilman muutoksia:

Et kyllä tommoset peruskysymykset mitkä ei oo mitenkään päivänpolttavia, mis ei oo suuria
taloudellisia vaikutuksia eikä muutenkaan koeta, että on mitään suuria vaikutuksia mihinkään
peruslakiin tai lainsäädäntöön, niin kyllä ne menee aikalailla puuleimasimella läpi koko sen ketjun.
(EU8, virkamies.)
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Haastatteluaineiston perusteella EU-asioiden valtataistelut paikantuvat harvemmin EU-

jaostoihin. EU-valmistelun keskeiset vaiheet vallankäytön näkökulmasta ovat

virkamiesvalmistelu, poliittisen tason käsittely ministerivaliokunnassa ja eduskunnan

erikoisvaliokunnissa sekä valtioneuvoston kannan hyväksyminen lopuksi suuressa

valiokunnassa. Myös valtioneuvoston kanslialla on keskeinen rooli EU-asioiden

kannanmuodostuksessa Suomen EU-politiikan yleisen linjan vartioijana.

Tarkasteltaessa asiaa intressiryhmien näkökulmasta on havaittavissa, että maatalous- ja

elintarvikejaoston intressiryhmähaastateltavat näkevät EU-jaoston merkityksen

vaikuttamisen areenana jonkin verran myönteisemmässä valossa kuin

sisämarkkinajaoston haastateltavat. Tosin tässäkin on eroa EU18-jaoston

intressiryhmien välillä, mitä voidaan todentaa myös alla olevien sitaattien avulla:

[A]siat, mitkä koskettaa Suomea, nii kyllä niistä käydään varsin vilkasta keskustelua siellä
[jaostossa]. Ja meijän puolesta ni tietysti esitetään niitä omia näkemyksiä, miten se asia pitäs
mennä. […] Mutta harvemmin saadaan omia ehdotuksia lävitte sinne Suomen kantoihin, että
tietysti sillä tavalla ni ministeriön kannanmuodostukseen on vaikeeta vaikuttaa.  (EU18,
intressiryhmän edustaja A.)

[P]uolin ja toisin että tietoo kulkee [jaostossa] ja ollaan tietoisia siitä ehdotuksen vaikutuksesta. Et
joskus saattaa olla asioita, ettei virkamies oo osannu miettiä, että se vaikuttaaki jossakin. Vaikka
etukäteiskyselyitä tehdään ja yhteydenpitoo on muutenkin. Niin kyl mä sitä [jaostoa] pidän
semmosena, että voidaan vaikuttaa, ja se [vaikuttaminen] on aika lailla siitä sidosryhmästä kiinni.
(EU18, intressiryhmän edustaja B.)

Jälkimmäisen sitaatin intressiryhmän edustaja näkee oman organisaationsa

vaikuttamismahdollisuudet selvästi positiivisemmassa valossa kuin ensiksi esitetyn

sitaatin intressiryhmän edustaja. Jälkimmäisestä sitaatista myös ilmenee, että

intressiryhmän edustajan mukaan vaikutusten aikaansaaminen on kiinni

intressiryhmästä, mutta samaan aikaan kyse ei ole yksinomaan intressiryhmien omasta

toiminnasta, vaan EU-kantoihin vaikuttaminen riippuu myös virkamiesten halusta ottaa

intressiryhmien näkemykset huomioon. Kuten haastateltava toteaa, virkamiehillä valta

päättää siitä, huomioivatko he intressiryhmän näkemykset Suomen EU-kannassa.

Sisämarkkinajaoston intressiryhmät taas pitivät omia mahdollisuuksiaan vaikuttaa

jaoston kautta EU-kantoihin varsin rajallisena. Yhden intressiryhmän edustaja totesi,

että hänen organisaationsa pystyy hyvin vähän vaikuttamaan jaoston kautta Suomen

kannanmuodostukseen. Toinen taas näki vaikuttamisen yleisemmin myönteisemmässä

valossa, mutta piti muita vaikuttamisväyliä keskeisempänä kuin jaostoa. Kolmas

intressiryhmän edustaja taas arveli, että hänen organisaationsa toiminnalla ei välttämättä
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ole kovinkaan paljon vaikutusta, mutta muihin EU-jaostoihin verrattuna työ- ja

elinkeinoministeriön jaostossa on kuitenkin se hyvä puoli, että intressiryhmänä viitsii

nähdä vaikuttamistyöhön tarvittavan ”vaivan ja pyrkii kommentoimaan ja

argumentoimaan, ja joskus se [vaivannäkö] jopa näkyy [lopputuloksessa]”.

Haastatteluaineistosta välittyy se, EU-kantoihin vaikuttaminen edellyttää

intressiryhmiltä jaoston ohella myös muiden vaikuttamisväylien hyödyntämistä.

Maatalous- ja elintarvikesektorilla intressiryhmien vaikuttamisen kannalta tehokkaana

mukaanpääsyn väylänä voidaan pitää EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmän

ulkopuolisia ministeriön työryhmiä. Jaostokokouksessa asiat käydään yleensä läpi

varsin ripeässä tahdissa, jolloin neuvotteluun ja asioista sopimiseen ei yksinkertaisesti

ole aikaa. Tähän liittyen yksi haastateltavista luonnehti jaostokäsittelyä

säännönmukaiseksi rutiiniksi, joka on enemmän toteava kuin ongelmia ratkova. Hänen

mukaansa asioista keskustellaan puolestaan suoremmin työryhmissä, joissa keskitytään

käsittelemään yksityiskohtaisemmin asioita ja ratkomaan myös niihin liittyviä

ristiriitoja. Kyseinen haastateltava piti työryhmiä tärkeimpänä vaikutuskanavana, sillä

kun työryhmissä ”on päästy johonkin lopputulokseen, ni kyllähän ne [työryhmissä

sovitut] kannat näkyy myöski sitte jaoston mukaisissa [kannoissa]”. (EU18,

intressiryhmän edustaja.) Haastatteluaineisto viittaa siihen, että myös alajaostoissa

kantoja saatetaan käsitellä neuvotellen ja asioista sopien.

Työryhmien ohella tehokas mukaanpääsyn väylä on epämuodollinen yhteydenpito

virkamiehiin. Epämuodollinen yhteydenpito mahdollistaa sen, että sekä virkamiehet että

intressiryhmät voivat kertoa laajemmin omista näkemyksistään ja niiden taustasta.

Virkamieshaastateltavan (EU18) mukaan epämuodollisissa tapaamisissa ja

keskusteluissa intressiryhmät saavat varmasti myös paremman käsityksen asioiden

laadusta ministeriön päässä kuin tukeutumalla yksinomaan viralliseen yhteydenpitoon.

Intressiryhmän edustaja (EU18) taas toi esiin, että jaostokäsittely on vain yksi kokous,

mutta jos virkamiehille haluaa kertoa tarkemmin siitä, miten ehdotus vaikuttaa omaan

toimialaan, tulee heille kertoa ” jossain toisessa yhteydessä laajemmin siitä taustasta”.

Epämuodollinen yhteydenpito mahdollistaa toisen intressiryhmän edustajan (EU18)

mukaan myös sen, että virkamiehet ja intressiryhmät tutustuvat tämän yhteydenpidon

myötä paremmin toisiinsa.
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Samat epämuodollisen yhteydenpidon edut tulevat esiin myös sisämarkkinasektorin

haastatteluaineistosta. Virkamieshaastateltavan (EU8) mukaan epämuodollinen

yhteydenpito mahdollistaa järjestön intressien ja perusteluiden ymmärtämisen, koska

EU-asioissa on kyse yhtä jaostokäsittelyä laajemmista kokonaisuuksista. Saman toivat

esiin myös intressiryhmien edustajat, joista yksi myös korosti, että vaikka

epämuodollinen keskustelu ei johtaisi siinä hetkessä intressiryhmän kannalta toivottuun

tulokseen, voi yhteydenpito edesauttaa intressiryhmän EU-vaikuttamista jossakin

toisessa vaiheessa. Seuraavan kerran kun EU-asiasta keskustellaan (esimerkiksi

jaostossa), virkamiehet voivat olla valmiimpia vastaanottamaan näkemyksen ja

ymmärtävät paremmin, miksi asia on intressiryhmälle tärkeä. (EU8, intressiryhmän

edustaja.)

Kummankin EU-jaoston haastateltavat pitivät epämuodollista yhteydenpitoa vähintään

yhtä tärkeänä tai tärkeämpänä kuin vuorovaikutusta EU-jaostossa. Intressiryhmän

edustajan (EU8) mukaan vaikuttaminen onnistuu parhaiten silloin, kun hyvin

varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo silloin kun virkamies ei edes vielä ole aloittanut

asian valmistelua, intressiryhmä pystyy esittämään virkamiehelle tulokulman ja

konkreettisen ehdotuksen EU-asiaan. Hän kuitenkin katsoi tällaisen toiminnan vaativan

resursseja ja totesi, ettei hänen organisaatiollaan ole mahdollisuuksia näin aikaiseen

vaikuttamistyöhön EU-valmistelussa.

Et se mitä täällä jaostossa käydää, nii sillä ei menesty niin hyvin ku siinä, että jos meiltä on meijän
jäseniltä on selvitetty joku asia, että näin me halutaan, että mennää ja joku asia säännellään. Nii
joko me ollaan yhdeydessä virkamieheen tai sitte virkamies on meihin yhteydes ja kysyy, et mitä
me halutaan, et se asia menee. Ja se on kaikkein vaikuttavinta. Mut täällä jaostossa ni kyllähän
näilläki [keskusteluilla] on jotain painoarvoo, mut se ei oo ei lähimainkaan niin tehokasta ku tää
niinku kahdenkeskine kanssakäyminen. (EU18, intressiryhmän edustaja.)

Se [epämuodollinen yhteydenpito] on vähintään yhtä tarkeetä mun mielestä tai tärkempää [kuin
jaosto]. Koska jaostos on kuitenki aina se, et siel on monia asioita, siel ihmiset tulee hyvin
erilaisist lähtökohdista ja erilaisist organisaatioista. Ei siel kuitenkaa yksityiskohtiin mennä
kovinkaan useesti. Niin sillon et jos ihan oikeesti haluu käydä jotkut asiat kunnolla läpi, nii kyl se
vaatii sen, et istutaan jotenki rauhassa alas ja oikeesti pureskellaan ne asiat läpi. (EU8,
intressiryhmän edustaja.)

Niille intressiryhmille jotka ovat verkostoituneet hyvin EU-tasolla ja joilla on

resursseja, EU-jaostot ovat vain yksi vaikutuskanava. Mikäli jonkin oman organisaation

kannalta keskeinen asia halutaan saada näkyviin Suomen kantaan, tästä tulee olla

yhteydessä virkamiehiin jo ennen jaostokokousta. Samaan aikaan on otettava huomioon,

että kaikilla jaoston intressiryhmillä ei kuitenkaan ole resurssien puolesta

mahdollisuutta aktiiviseen yhteydenpitoon jaostokäsittelyn ulkopuolella.
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Maatalous- ja elintarvikejaoston toiminnassa aktiivisimmilla ryhmillä näyttää olevan

mahdollisuudet olla yhteydessä virkamiehiin muutenkin kuin jaostokokouksessa.

Aineistosta ilmenee, että ainakin MTK ja Elintarviketeollisuus ovat ryhmiä, joille jaosto

on vain yksi tiedonsaantikanava muiden joukossa, eivätkä nämä järjestöt ole jaostossa

tulevan tiedon varassa. Alla siteeratun virkamiehen mukaan nämä intressiryhmät ovat

maatalous- ja elintarvikesektorilla osalta myös vaikuttamisen osalta keskeisessä

asemassa, koska ne pysyvät olemaan virkamiehiin yhteydessä myös jaoston

ulkopuolella. Ainakin näiden järjestöjen osalta voidaan nähdä, että kansallisiin

virkamiehiin vaikuttaminen tulee nähdä vain yhtenä osana laajempaa EU-vaikuttamisen

kokonaisuutta, jossa edunvalvontaa tehdään sekä Suomessa että EU-tasolla.

[A]ktiivisimmat sidosryhmät on sitten yhteydessä ihan niihin [virkamies]valmistelijoihin ja sitä
kautta vaikuttavat asioihin, että [he] tietävät tietysti ketkä [virkamiehet] valmistelee. Ja kun on
asioita esillä, nii ehkä tässäkään nyt näistä sidosryhmistä nyt melkein sanoa että se on vaan MTK
ja Elintarviketeollisuusliitto, jotka on sillain aktiivisia, että he on säännöllisesti yhteydessä myöski
valmistelijoihin, että tarjoavat omaa asiantuntemustaan sinne, että heil on sitä kautta kyllä varmaan
enemmän vaikutusvaltaa, kun muilla sidosryhmillä. (EU18, virkamies.)

Näiden organisaatioiden vaikuttamispotentiaalia lisää edellä siteeratun haastateltavan

mukaan se, että niillä on omat kontaktinsa Brysselin päässä. Lisäksi kumpikin järjestö

toimii aktiivisesti eduskunnan suuntaan. Nämä tekijät tekevät haastateltavan mukaan

näistä kahdesta intressiryhmästä muita järjestöjä vaikutusvaltaisempia toimijoita EU-

valmistelussa. (EU18, virkamies.)

Edellä mainituista kahdesta järjestöstä MTK tuo haastatteluaineiston perusteella

kantojaan esiin useita väyliä pitkin. Kuten jo edellä käsiteltiin, MTKn kantoja

ennakoidaan ministeriössä jo kantoja luonnosteltaessa. Kuten alla olevasta sitaatista

ilmenee, virkamieshaastateltava toteaa jaoston olevan MTKlle enemmän paikka muiden

vaikuttamisväylien joukossa, jossa järjestö käy varmistumassa siitä, että heidän

kantansa on kuultu ja otettu huomioon jossakin vaiheessa asian valmistelua. Virkamies

arvioi, että sen sijaan Elintarviketeollisuusliitolle jaosto on MTKn verrattuna tärkeämpi

väylä tuoda omat näkemykset virkamiesten tietoon.

Elintarviketeollisuusliiton aktivisuus tulee aika paljon tän aktiivisen jaostotyön kautta. Toki he on
muutenkin aktiivisia muissakin semmosissa mitä meillä on, eli esimerkiks tää elintarvikeketjun
neuvottelukunta ja näin. Mutta että ETLn vaikuttamiskanavana toi [jaosto] on tärkee. Sitte MTK
[…] sekaisella tavalla yrittää vaikuttaa. On tukineuvotteluprosessia ja tällaista, että he on niiden
kautta, jossa tulee osittain samoja asioita vastaan, että MTKn vaikuttamisroolissa ei niin vahvasti
ehkä korostu tää jaostotyö, että kyllä he on siinä sinäänsä aktiivisia, mutta he toistelee siellä
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suunnilleen samoja kantoja, jotka me jo tiedetään ja jotka tulee muuallakin esille. Että se ei oo
tavallaan se jaosto ei oo väylä ikään ku ymmärää heijän kantojaan. Että se tulee jo muutenkin
tiedoks. Että he käy niitä [kantojaan] siellä vaan paimentamassa, jos näin yksinkertaisesti asian
sanoo.  (EU18, virkamies.)

Myös sisämarkkinajaoston osalta on havaittavissa se, että kaikki intressiryhmät eivät

ole yhtä paljon jaostossa tulevan tiedon varassa. Kuten EU18-jaostossa myös EU8-

jaostossa aktiivisimmat järjestöt näyttävät pystyvän hyödyntämään samanaikaisesti

useita vaikuttamiskanavia niin kansallisella kuin EU-tasolla. Tehokkaimmin eri väyliä

näyttää hyödyntävän EK, joka on kaiken kaikkiaan aktiivisin vaikuttaja sektorin

intressiryhmistä kansallisella ja EU-tasolla. Haastateltavat myös arvioivat, että EKlla on

intressiryhmistä käytössään eniten resursseja EU-asioita koskevaan edunvalvontaan.

Intressiryhmien välillä näyttää olevan eroa siinä, miten hyvin niiden näkemykset tulevat

huomioiduksi sisämarkkinasektorin EU-kannanmuodostuksessa. Haastatteluaineistoa

välittyy se, että joidenkin intressiryhmien kantoja seurataan toisia ryhmiä tarkemmin

ministeriössä. Tällaiseksi toimijaksi määrittyy erityisesti EK, jonka kantojen katsottiin

näkyvän usein jo etukäteen jaostoon tulevissa ehdotuksissa Suomen EU-kannaksi. Alla

siteerattu haastateltava liittää tämän ensiksi järjestön ammattitaitoon ja toiseksi EKn

toimintaan EU-tasolla. Kolmanneksi haastateltava katsoo EKn vahvan aseman johtuvan

siitä, että se on toiminnassaan hyvin aktiivinen ja viestii omia kantojaan eri väyliä pitkin

kansallisella tasolla.

Mut siis välillä tuntuu vaa, että se [EKn] viestiki on menny jo eteen ja valmiiks ja se näkyy jo
kannoissa, mikä on siis sinänsä ammattitaitokysymys myös. Ennen ku ne [EU-kannat] ees tuodaan
[jaostoon]. Mut mistä ne tietää ennen [mitä on tulossa käsittelyyn], [niin] ne tietää sen takia, että
niitten Brysselin toimisto toimii niin hyvin ja niitä tulee kannat niinku välittömästi. Ja sitte ne
viestii myös hyvin voimakkaasti kansallisella tasolla. (EU8, intressiryhmän edustaja.)

Haastatteluaineistosta välittyy se, että maatalous- ja elintarvikesektorilla MTK ja

sisämarkkinasektorilla EK ovat muihin intressiryhmiin verrattuna sektoreidensa

keskeisimmät intressiryhmätoimijat EU-valmistelussa. Nämä intressiryhmät eivät ole

vaikuttamistoiminnassaan ministeriöiden tiedotuksen varassa, vaan ne saavat EU-tason

kontakteiltaan tietoa myös ministeriön ulkopuolisia reittejä pitkin. Haastateltavien

mukaan nämä ryhmät myös hyödyntävät edellä mainitulla omalla sektorillaan

(vaikuttamisen kannalta tehokkaita) eri mukaanpääsyn väyliä ja niillä on

samanaikaisesti useita edunvalvontakohteita. Monilla muilla sektorin intressiryhmillä

saattaa olla vain joitakin edunvalvontakohteita, joita ne seuraavat.
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Haastatteluaineisto viittaa siihen, että MTKn ja EKn vaikutusvaltainen asema EU-

valmistelussa perustuu ainakin aktiivisuuteen, vaihdettaviin poliittisiin resursseihin,

talous- ja henkilöstöresursseihin, aiempiin kontakteihin sekä yleisesti taloudellisesti ja

yhteiskunnallisesti merkittävään asemaan. Nämä mainitut seikat ovat kaikki yhteydessä

toisiinsa esimerkiksi siten, että taloudelliset resurssit mahdollistavat näiden

organisaatioiden aktiivisen osallistumisen. Toisaalta näiden järjestöjen taloudelliset ja

henkilöstöresurssit mahdollistavat myös sen, että niillä on resursseja käytettävissään

esimerkiksi vaihdettavissa olevien poliittisten resurssien, kuten tiedon, hankkimiseen

suoraan EU-tasolta.
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6 YHTEENVETO JA PÄÄTELMÄT
Olen tarkastellut tässä pro gradu -tutkielmassa intressiryhmien mukaanpääsyä

ministeriössä tapahtuvaan Suomen EU-kantojen valmisteluun. Intressiryhmien ja

julkisten toimijoiden suhdetta koskevaa tutkimusongelmaan on etsitty vastausta

kolmeen tutkimuskysymykseen vastaamalla: 1) Millä intressiryhmillä on mukaanpääsy

ministeriöiden EU-asioiden valmisteluun ja miksi näillä ryhmillä? 2) Mitä muita väyliä

pitkin mukaanpääsy tapahtuu? 3) Mikä on eri mukaanpääsyn väylien merkitys

intressiryhmien EU-vaikuttamisessa? Näiden teemojen työn tavoitteena on ollut ottaa

osaa intressiryhmäkirjallisuuden sekä eurooppalaistumis- ja koordinaatiokirjallisuudessa

käytävään keskusteluun erilaisten intressiryhmien vaikutusmahdollisuuksista sekä eri

toimijoiden roolista EU:n monitasoisessa poliittisessa järjestelmässä.

Tässä luvussa tiivistän ja perustelen tutkimuksen keskeiset tutkimustulokset ja esitän

niitä koskevat päätelmät. Käyn tutkimustuloksia läpi aiemman tutkimuskirjallisuuden

valossa siten, että suhteutan tulokset aiempaan tutkimustietoon intressiryhmien

mukaanpääsystä poliittisten päätösten valmisteluun EU:n monitasoisessa järjestelmässä.

Luvun lopuksi arvioin yleisemmällä tasolla eri toimijoiden merkitystä ja valtaa Suomen

EU-asioiden valmistelussa. Luku päättyy pohdintaan mahdollisista

jatkotutkimuskohteista.

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta tutkimustulokset osoittavat, että suurin osa

ministeriöissä (ja yhteensovittamisjärjestelmässä) tapahtuvasta yhteydenpidosta

tapahtuu EU-asian valmistelussa virkamiesten ja ministeriöiden EU-jaostoissa

edustettuina olevien intressiryhmien välillä. Maatalous- ja elintarvikejaostossa on

mukana kaksitoista (12) erilaista intressiryhmää, kun taas sisämarkkinajaoston

kokoonpanossa on mukana yksitoista (11) intressiryhmätahoa. Nämä organisaatiot ovat

lähinnä sosiotaloudellisten keskittyneiden intressien (concentrated interests) katto-

järjestöjä, jotka edustavat erilaisia liittoja, jäsenjärjestöjä sekä yrityksiä. Mukana on

myös joitakin hajaantuneita intressejä (diffuse interests) edustavia tahoja, jotka

edustavat laajemmin yhteiskunnan laajoja osalohkoja, kuten kuluttajia. EU-jaostojen

kokoonpanoissa mukanaolevista ryhmistä hajaantuneiden intressien osuus on selvästi

vähäisempi kuin keskittyneitä intressejä edustavien organisaatioiden.
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Mukaanpääsy EU-valmisteluun on EU-jaostoissa edustettuina olevien organisaatioiden

lisäksi hyvin pienellä joukolla intressiryhmiä. Maatalous- ja elintarvikesektoriin

verrattuna sisämarkkinasektorin virkamiehet ovat jonkin verran enemmän yhteydessä

EU-asioiden valmistelussa EU-jaostojen ulkopuolisiin tahoihin, lähinnä yrityksiin ja

joihin yksittäisiin intressiryhmiin.  Kummallakin sektorilla yhteydenpito EU-jaostojen

kokoonpanojen ulkopuolelle jääviin tahoihin on kuitenkin verrattain satunnaista, joten

Suomen EU-valmisteluun parhaiten integroituneina ryhminä voidaan pitää EU-

jaostojäsenyyden omaavia intressiorganisaatioita. Ministeriöiden pääasiallisia

yhteydenpidon kumppaneita EU-valmistelussa ovat toisin sanoen samat organisaatiot,

joilla on myös pysyväluontoinen edustus sektorin EU-jaostossa.

EU-jaostoihin valikoituneilla intressiryhmillä on mukaanpääsy EU-valmisteluun siitä

syystä, että ne ovat ensiksikin osoittaneet aktiivisuutta ja kiinnostusta jaostotyöhön joko

EU-jaostokokoonpanoa muodostettaessa tai myöhemmässä vaiheessa

jaostokokoonpanoa täydennettäessä. Toiseksi, ja ennen kaikkea, EU-jaostoihin

valikoitumiseen vaikuttaa organisaation edustaman intressin kattavuus, joka kytkeytyy

intressiryhmän toiminnan alaan sekä siihen, millaista joukkoa intressiryhmä edustaa.

Kolmanneksi EU-jaostoihin valikoitumisen perusteina voidaan pitää intressiryhmien

tietoa ja asiantuntijuutta, mutta nämä resurssit eivät ole institutionaalisen

jaostojäsenyyden kannalta yhtä keskeisiä kuin intressin kattavuus. Neljänneksi

intressiryhmien vaikutusvaltainen asema sekä juurtuneisuus kansallisiin poliittisiin

verkostoihin voidaan nähdä syinä siihen, miksi juuri tietyt tahot ovat valikoituneet

tarkastelun kohteena oleviin EU-jaostoihin.

Vaikka aineistosta on havaittavissa virkamiesten herkkyys intressiryhmien

mukaanpääsyn vastineeksi tarjoamia resursseja kohtaan, huomionarvoista on, että EU-

jaostoihin valikoitumisessa on kyse virkamiesten kesken tapahtuvasta harkinnasta,

johon ei ole yhtenäistä kriteeristöä. Esimerkiksi intressin kattavuus ja edustavuus ovat

jaostoon valikoitumisen perusteina jokseenkin epämääräisiä kriteereitä ja

virkamieskunnan itsensä määriteltävissä (ks. samanlaisista havainnoista Alankomaiden

poliittisen järjestelmän osalta Fraussen ym. 2014, 8). Haastatteluaineistosta ilmenee,

että esimerkiksi intressiryhmän edustavuuden arvioimista hankaloittaa se, että

virkamieskunnalla ei ole yleensä käsitystä niille tuntemattomien intressiryhmien

toiminnan alasta tai jäsenkunnan määrästä. Tästä taas seuraa, että yhteydenpitoa
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jatketaan rutiininomaisesti niihin intressiryhmiin, joilla on perinteisesti ollut vahva

asema kansallisessa intressiedustusjärjestelmässä ja joiden toiminnan ala sekä

jäsenkunta ja sen näkemykset ovat aiempaan yhteistyöhön ja yhteiskunnalliseen

painoarvoon perustuen jo valmiiksi virkamiesten tiedossa. EU-valmistelun ulkopuolelle

taas jäävät useimmiten (pienemmät) intressiryhmät, jotka eivät osaa tehdä itseään

tunnetuksi virkamiehille.

Edellä mainitut perusteet vaikuttavat myös mukaanpääsyn saavuttamiseen EU-jaostojen

ulkopuolella. Huomionarvoista on, että tiedolla ja asiantuntijuudella näyttää olevan

suurempi merkitys ei-institutionaalisen mukaanpääsyn saavuttamisessa kuin

pysyväluonteisen EU-jaostojäsenyyden saavuttamisessa. Tämä näkyy aineistosta siten,

että epämuodollisemmassa yhteydenpidossa virkamiehillä vapaammat kädet valita omat

yhteydenpidon kumppaninsa, jolloin yhteydenpidon kumppaniksi näyttävät valikoituvan

aineiston perusteella sellaiset intressiryhmät, jotka tuovat kyseisen EU-asian

valmisteluun eniten virkamiehiä hyödyttävää tietoa ja asiantuntijuutta. Tämä avaa

osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia myös pienemmille intressiryhmätoimijoille.

EU-jaoston ulkopuolella virkamiehet toisin sanoen valitsevat yhteydenpidon

kumppaneiksi tahoja, jotka tuovat mukaanpääsyn vastineeksi virkamiehiä eniten

hyödyttäviä tieto- ja asiantuntijaresursseja, kun taas institutionaalista jatkuvaluontoista

mukaanpääsyä punnitaan ennemmin ryhmän edustavan intressin kattavuuden

näkökulmasta. Institutionaalista mukaanpääsyä punnittaessa virkamiesten harkinnassa

näyttää painottuvan se, miten legitiiminä neuvottelukumppanina intressiryhmää

pidetään laajemmin koko intressiedustusjärjestelmän kontekstissa.

Tutkimustulokset osoittavat, että intressiryhmistä ministeriöiden yhteydenpidon

kumppaneita ovat intressiryhmät, joihin virkamiehet ovat tottuneet pitämään yhteyttä

osin korporatistisiin aiempiin yhteistyökäytänteisiin perustuen. Intressiryhmien

mukaanpääsyn rakentuminen osin korporatistisen käytänteiden perustalle näkyy

esimerkiksi siinä, että mukaanpääsy EU-valmisteluun on melko rajallisella joukolla

intressiryhmiä, jotka ovat järjestäytyneet hiearkkisella tavalla. Kun vain rajallisella

joukolla on mukaanpääsy suljetulle areenalle, mukaan valikoituvat ne intressitahot,

joilla on edustuksen monopoliasema omalla alallaan ja jotka voivat hierarkkiseen

organisaatiorakenteeseen perustuen puhua jäsenkuntansa puolesta ja tehdä sitä sitovia

ratkaisuja. Vastineeksi mukaanpääsystä intressiltään kattavien ryhmien voidaan katsoa
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tuovan päätöksentekoon legitiimiyttä sekä toimeenpanokapasiteettiä. Korporatistisiin

käytänteisiin viittaa myös se, että EU-jaostovalintojen taustalla voidaan nähdä se,

mukaanpääsy on pyritty takaamaan erilaisia sosiotaloudellisia intressejä edustaville

ryhmille, jotka toimivat toistensa vastavoimina (pariteetti).

Koska intressiryhmien mukaanpääsyn perusteista Suomen EU-asioiden valmisteluun ei

ole aiempaa tutkimustietoa, edellä esitettyjä tutkimustuloksia intressiryhmien

mukaanpääsyn perusteista voidaan peilata lähinnä vain muiden maiden tai EU-tason

intressiryhmien EU-lobbausta käsitteleviin tutkimustuloksiin. Samansuuntaisesti kuin

tässä tutkimuksessa EU-lobbaamista käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa on

kiinnitetty huomiota siihen, että kansallisista intressiryhmistä parhaiten mukaanpääsyssä

EU:n monitasoisen järjestelmän eri instituutioihin ovat onnistuneet keskittyneitä

intressejä edustavat organisaatiot. Vaikka tutkimuskirjallisuudessa ei olla yhtä mieltä

taloudellisten resurssien vaikutuksesta intressiryhmien mukaanpääsyyn, monet tutkijat

ovat tuoneet esiin, että kansallisista intressiryhmistä parhaiten edustetuiksi tulevat ne

tahot, joilla on vahva ja vaikutusvaltainen asema jäsenmaiden kansallisissa

järjestelmissä. Tällaisiin tuloksiin päätyvät esimerkiksi Dür ja Mateo (2012) sekä

Beyers (2002) omissa tutkimuksissaan.

Dür ja Mateo ovat tutkineet saksalaisten, irlantilaisten ja espanjalaisten intressiryhmien

mukaanpääsyä EU-aloitteiden käsittelyyn monitasoisen järjestelmän eri instituutioissa.

Heidän empiirinen analyysinsä viittaa siihen, että kansalliset intressiryhmät osallistuvat

EU-aloitteiden käsittelyyn kansallisen tason lisäksi myös EU-tasolla, mutta eri

päätöksentekovaiheisiin osallistuminen näyttää olevan ”helpompaa ryhmille, joiden

voidaan olettaa olevan erityisen vaikutusvaltaisia kansallisella tasolla” (2012, 971).

Verrattuna hajaantuneita intressejä edustaviin kansalaisjärjestöihin (citizen groups) ja

keskittyneitä intressejä edustaviin ammattiryhmiin (professional associations)

resurssirikkailla elinkeinoelämän edunvalvontaa järjestöillä (business associations) on

paremmat mahdollisuudet tulla edustetuiksi EU-järjestelmän eri tasoilla, mikä viittaa

siihen, että EU-järjestelmän intressiedustus voidaan nähdä eliittipluralismin yhtenä

muotoja. Heidän tutkimuksensa tukee Coenin (1997) EU-instituutioihin paikantuvaa

tutkimustulosta siitä, että EU:n intressiedustuksessa on kyse eliittipluralismista, jossa

keskeisemmässä asemassa ovat professionaaliset (elinkeinoelämän) organisaatiot, joilla
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on käytössään myös eniten taloudellisia resursseja. (Ma., 983–4; ks. myös Persson

2007; vrt. Eising 2007b, 399.)

Beyers (2002) taas osoittaa belgialaisia intressiryhmiä käsittelevässä EU-tason

instituutioihin sijoittuvassa artikkelissaan, että kansallisista intressiryhmistä

eurooppalaistumiskehitykseen ovat parhaiten sopeutuneet keskittyneitä intressejä ajavat

ryhmät. Korporatistisen intressiedustuksen järjestelmän omaavissa maissa näillä

ryhmillä on yleensä institutionalisoitu mukaanpääsy kansallisen päätöksenteon

valmisteluelimiin, mikä stimuloi Beyersin mukaan myös mukaanpääsyä EU-asioiden

valmisteluun. Hän huomioi tarkastelussaan kansallisten intressiryhmien yhteydet eri

EU-instituutioissa toimiviin kansallisiin ja EU-tason virkamiehiin ja poliitikkoihin ja

päätyy tarkastelussaan siihen, että nämä julkiset toimijat ovat eniten yhteydessä niihin

intressitahoihin, joilla on myös historiallisesti ollut merkittävä rooli kansallisessa

päätöksenteossa. Beyersin mukaan intressiryhmien asiantuntijuus ei ole merkityksetön

tekijä intressiryhmien mukaanpääsyssä EU-instituutioihin, mutta se ei ole myöskään sen

edellytys (necessary condition for obtaining access), sillä myös ”intressiryhmän maine,

muodollinen asema ja historialliset kokemukset” vaikuttavat mukaanpääsyyn (2002,

608).

Tämän tutkimuksen tulokset ovat varsin yhdenmukaisia Beyersin (2002) ja Dürin ja

Mateon (2012) tutkimustulosten kanssa. Haastatteluaineistosta on todennettavissa, että

Suomen EU-asioiden valmistelussa vahvimmin edustettuina ovat suuret katto-

organisaatiot, kuten työmarkkinakeskusjärjestöt ja MTK, joilla on perinteisestikin ollut

vahva ja vaikutusvaltainen asema kansallisen politiikan valmistelussa. Beyersin (2002)

tutkimustulosten suuntaisesti näyttää siltä, että Suomen EU-valmisteluun

mukaanpääsyssä yhteistyösuhteilla sekä niiden perusteella syntyvällä intressiryhmän

maineella sekä henkilösuhteilla on vaikutusta intressiryhmien mukaanpääsyyn.

Mukaanpääsy erityisesti kansallisen EU-valmistelun institutionaalisiin elimiin – ja myös

niiden ulkopuolella tapahtuvaan epämuodolliseen yhteydenpitoon – on helpointa niille

intressiryhmille, jotka muutenkin ovat vaikutusvaltaisia kansallisella tasolla.

Dürin ja Mateon (2012) tutkimustuloksiin verrattaessa erona voidaan pitää sitä, että

elinkeinoelämän ohella palkansaajakeskusjärjestöillä on vahva edustus tarkastelun

Suomen EU-asioiden valmistelussa.  Toisaalta samoin kun Dür ja Mateo havaitsevat,
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Suomen EU-valmistelun osalta on todennettavissa kuitenkin se, että palkansaajajärjestöt

eivät ole sisämarkkinasektorilla yhtä keskeisessä asemassa kuin esimerkiksi EK.

Haastateltavien arvion mukaan sisämarkkinasektorilla EK on aktiivisin sektorin

intressiryhmistä. Samoin aineistosta ilmenee, että arvioiden mukaan EKlla on muihin

intressiryhmiin verrattuna jokseenkin enemmän resursseja käytettävissään suoraan EU-

tasolla tehtävään edunvalvontaan ja myös sen eurooppalainen kattojärjestö näyttää

toimivan tehokkaasti linkkinä kansallisen organisaation ja EU-tason välillä.

Maatalous- ja elintarvikesektorilla palkansaajajärjestöt ovat menestyksekkäästi

säilyttäneet edustuksen EU-järjestelmässä, vaikka niillä ei olisikaan halua tai resursseja

osallistua EU-asioiden kansalliseen käsittelyyn. Maatalous- ja elintarvikejaoston osalta

tutkimuksessa nimittäin ilmeni, että sen jäsenenä olevat palkansaajakeskusjärjestöt eivät

osallistu lainkaan jaoston työhön. Tutkimustulokset osoittavat, että näiden

intressiryhmien jaostojäsenyyden taustalla vaikuttavat historiallisten syiden lisäksi

niiden edustaman intressin kattavuuteen liittyvät resurssit. Tulokset viittaavat siihen,

että virkamiehet jatkavat yksipuolisesti yhteydenpitoa näihin intressiryhmiin, koska

yhteydenpidon lopettamisesta saattaisi aiheutua kuluja tai muuta epävarmuutta.

Toisaalta virkamieskunnan on helpompi jatkaa rutiinien viitoittamalla tiellä, koska

toiminnan muuttaminen edellyttäisi tietoista toimintaa ja resursseja.

Vaikka palkansaajakeskusjärjestöillä on vahva edustus Suomen EU-asioiden

valmistelujärjestelmän instituutioista, tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että niiden

painoarvo ei ole tarkastelun kohteena olevilla sektoreilla myöskään yhtä merkittävä EU-

asioissa kuin se on puhtaasti kansallisen politiikan kysymyksissä. Havainnot saavat

tukea aiemmasta tutkimuskirjallisuudesta, jossa on kiinnitetty huomiota siihen, että

ammattiyhdistysliike on juurtunut sen jäsenistöön ja taloudellisiin

resurssiriippuvuuksiin paikantuvien syiden takia vahvasti kansalliselle tasolle (Beyers &

Kerremans 2007). Myös Marks ja McAdam katsovat, että ammattiyhdistysliike nojaa

organisoitumisessaan enemmän kansalliseen oikeusjärjestelmään, sosiaalisiin normeihin

ja ideologisiin kannustimiin kuin yritykset, joiden pääoman logiikka ja organisaatiot

ylittävät helpommin kansallisvaltioiden rajat. Ammattiyhdistysliike on näin ollen

lähtökohdiltaan enemmän sidoksissa kansalliseen poliittiseen järjestelmään ja sen

kontekstissa tapahtuvaan edunvalvontaan.  (1996, 259–263.)
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Tutkimuksessa käytetyn vaihtoteoreettisen teoreettisen viitekehyksen toimivuuteen

liittyen voidaan päätelmänä todeta, että intressiryhmien mukaanpääsy on varsin

monisyinen kokonaisuus, jota ei voida ymmärtää vain strategiseen rationaalisuuteen

perustuvana vaihtosuhteena.  Virkamiesten ja intressiryhmien välinen yhteydenpito EU-

asioiden valmistelussa tulee nähdä EU-jaostojen – ja muiden kansallisen järjestelmän

instituutioiden – historiaan sidottuna kokonaisuutena. EU-asioiden

valmistelujärjestelmä ei ole syntynyt tyhjästä, vaan virkamiesten ja intressiryhmien

suora yhteydenpito tarkastelun kohteena olevilla sektoreilla rakentuu suurelta osin

aiempien yhteistyösuhteiden päälle. Virkamiehet arvioivat yhteydenpidon

tarpeellisuutta ja etenkin sen jatkamista yhtäältä aiempien yhteistyökäytäntöjen ja

toisaalta tulevaisuuden käsitysten valossa. Tutkimustulokset tukevat Braunin (2012b)

näkemystä siitä, että näiden käyttäytymislogiikoiden huomioiminen tekee strategiseen

rationaalisuuteen nojaavasta vaihtoteoreettisesta lähestymistavasta käyttökelpoisemman

intressiryhmien mukaanpääsyn ja sen selittämisen teoreettisena lähestymistapana.

Kun siirrytään intressiryhmien mukaanpääsyn perusteista yhteydenpidon käytäntöjen ja

yhteydenpidon väylien merkitysten, eli tutkimuskysymysten 2 ja 3 tarkasteluun, voidaan

aluksi todeta, että tutkimustulokset ovat monelta osin varsin yhdenmukaisia aiempien

Suomen EU-asioiden valmistelua koskevien tutkimustulosten kanssa. Tutkimuksen

mukaan maatalous- ja elintarvikesektorilla virkamiesten ja intressiryhmien keskeinen

yhteydenpidon väylä on EU-jaosto, joka kokoontuu lähes viikoittain. Jaoston lisäksi

yhteydenpitoa tapahtuu maatalous- ja elintarvikejaoston alajaostoissa, työryhmissä sekä

epämuodollisesti institutionaalisen kehyksen ulkopuolella. Sisämarkkinasektorilla taas

intressiryhmät ja virkamiehet pitävät yhteyttä toisiinsa parin kuukauden välein

pidettävässä jaostokokouksessa. Sisämarkkinajaostossa käytetään usein myös kirjallista

menettelyä. Myös tällä sektorilla on epämuodollista yhteydenpitoa. Jaoston ulkopuoliset

toimijat voivat osallistua asioiden käsittelyyn sektorin EU-jaoston ns. tavanomaista

laajemmassa kokoonpanossa ja olemalla mukana sähköpostilistalla. Kummallakin

sektorilla vastuuministeriöt järjestävät myös erilaisia tilaisuuksia, joissa ei kuitenkaan

näytä tapahtuvan varsinaista yhteensovittamista.

Samoin kuin Lampinen (1998a, 73) omassa tutkimuksessaan toteaa, EU18-jaosto on

myös tämän tutkimuksen mukaan keskeinen areena EU:n maatalous- ja

elintarvikekysymysten valmistelussa. Lisäksi voidaan yhtyä Lampisen havaintoon siitä,
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että vaikka jaosto on EU-valmistelun kannalta keskeinen areena, ”Jaosto ei kuitenkaan

ole maatalousasioissa kaikkien keskeisin toimija, sillä useimmiten se vain vahvistaa

ministeriössä muotoillun kannan. Samalla jaostokäsittely osataan legitimoi ministeriön

toimenpiteet.” (Ma., 74.) Tämä Lampisen sitaatti voidaan ulottaa koskemaan myös

sisämarkkinajaostoa. Kaiken kaikkiaan työn tulokset osoittavat, että EU-jaostot toimivat

intressiryhmien osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollistavana säännönmukaisena

yhteydenpito- ja viestintäkanavana. Jaostokäsittelyssä virkamiehet voivat myös viime

kädessä varmistua jaostokäsittelyssä siitä, ettei Suomen kantaluonnokseen kohdistu

merkittävää vastustusta muiden ministeriöiden tai intressiryhmien taholta. Lisäksi EU-

jaostot toimivat intressiryhmille tärkeänä väylänä rakentaa yhteistyösuhteita

virkamiesten suuntaan.

Vaikka EU-jaostot toimivat intressiryhmille tärkeänä osallistumis- ja

vaikuttamisväylänä EU-valmisteluun, kummallakin sektorilla virkamiesten ja

intressiryhmien välistä yhteydenpitoa ja intressien yhteensovittamista tapahtuu EU-

jaostojen ulkopuolella. Erilaiset työryhmät sekä epämuodollinen yhteydenpito ovat

intressiryhmien EU-vaikuttamisessa vähintäänkin yhtä tärkeitä kuin sektorin EU-jaosto.

Maatalous- ja elintarvikesektorilla ministeriön työryhmät, joissa myös käsitellään EU-

hankkeita, ovat intressiryhmille epämuodollisen yhteydenpidon osalta tehokas väylä

vaikuttaa Suomen EU-kantoihin. Sisämarkkinasektorilla taas intressiryhmien

vaikuttamisen kannalta selvästi tehokkain väylä vaikuttaa Suomen EU-kantoihin on

epämuodollinen suora yhteydenpito ministeriön virkamiehiin.

Verrattaessa jaostoja toisiinsa EU-asioiden yhteensovittaminen paikantuu maatalous- ja

elintarvikesektorilla hieman vahvemmin EU-jaostossa tapahtuvaan työhön, kun taas

sisämarkkinasektorilla yhteensovittamista tapahtuu jonkin verran enemmän EU-jaoston

ulkopuolella. Tästä voidaan päätellä, että EU18-jaoston merkitys koordinaatio- ja

yhteensovittamiselimenä on arviolta hieman keskeisempi kuin EU8-jaoston merkitys

omalla sektorillaan.

Mitä nämä havainnot sitten kertovat yleisemmin EU-asioiden valmistelujärjestelmän

toimivuudesta? Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa yhteensovittamisjärjestelmän

toimivuuden ongelmat jaostojen osalta liitetty lähinnä siihen, että jotkut laajan

kokoonpanon omaavat EU-jaostot eivät esimerkiksi kokoonnu lainkaan tai ne
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kokoontuvat yksinomaan suppeassa virkamieskokoonpanossa. Joillakin sektoreilla koko

jaostokäsittely saatetaan hoitaa osapuolten kesken sähköpostilla. (Hyvärinen 2008, 367;

2009b, 303.) Tätä taustaa vasten maatalous- ja elintarvike sekä sisämarkkinasektorin

EU-jaostot toimivat hyvin. Kumpikin jaosto on toiminnassaan varsin aktiivinen – itse

asiassa maatalous- ja elintarvikejaosto lienee EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmän

jaostoista kaikista aktiivisin. Maatalous- ja elintarvikejaosto kokoontuu myös aina

laajassa kokoonpanossa ja sisämarkkinajaosto lähestulkoon aina laajassa

kokoonpanossa. Haastatteluaineistossa on nimittäin myös viitteitä siitä, että joissakin

EU-jaostoissa yhteensovittaminen ei toimi kokoontumisen osalta yhtä hyvin kuin

tarkastelun kohteina olevilla sektoreilta. Koska tarkastelun kohteena olevilla sektoreilla

on paljon lainsäädäntöasioita, nämä EU-jaostot näyttävät toimivan verrattain varsin

aktiivisesti. Tätä kautta niillä on todennäköisesti myös keskeisempi merkitys koko EU-

valmistelun kokonaisuudessa kuin niillä EU-jaostoilla, joissa esimerkiksi EU-asioiden

määrä on vähäisempi ja jotka kokoontuvat harvemmin.

Intressiryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta Hyvärinen

liittää EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmän ongelmat erityisesti jaostokokousten

liian myöhäisen ajankohdan suhteessa asioiden käsittelyn muuhun aikatauluun. Toiseksi

hän tuo esiin pienten järjestöjen vähäiset vaikutusmahdollisuudet EU-valmistelussa,

koska pienemmät järjestöt eivät ole mukana vain sektorin keskeisimmistä

intressiryhmistä koostuvissa EU-jaostoissa (2008; 2009b). Viimeksi mainittuun liittyen

Hyvärinen toteaa, että ”[m]onissa kysymyksissä paras asiantuntemus voisi löytyä aivan

muualta järjestökentästä”. (2008, 367; ks. myös 2009b, 304.)

Tämä työ tukee Hyvärisen tekemää havaintoa siitä, että EU-asioiden kiireellinen

käsittelyaikataulu heikentää intressiryhmien mahdollisuuksia vaikuttaa EU-asioihin.

Ongelmallisena voidaan pitää jaostokokousten vaikuttamisen kannalta myöhäistä

ajankohtaa: EU-asian tullessa jaostokäsittelyyn, kantaa koskevat linjat on jo hahmoteltu

tietyn suuntaiseksi. Tällöin intressiryhmien mahdollisuudet vaikuttaa kannan sisältöön

jaostokäsittelyssä ovat tosiasiassa jokseenkin vähäiset. Tulokset viittaavat siihen, että

maatalous- ja elintarvikejaoston intressiryhmillä on jokin verran paremmat

mahdollisuudet saada näkemyksiään huomioiduksi EU-jaostokäsittelyn kautta kuin

sisämarkkinajaoston intressiryhmillä.
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Tämän tutkimuksen mukaan EU-jaostojen toimintaan liittyy tarkastelun kohteina

olevilla sektoreilla myös tiedonjakelun ongelmia. Ensiksikin kiireellinen aikataulu

johtaa siihen, että intressiryhmät saavat monesti kokousasiakirjat asioihin perehtymisen

kannalta liian myöhäisessä vaiheessa. Koska intressiryhmien EU-vaikuttamisen

mahdollisuuksia parantaa haastatteluaineiston perusteella laadukas faktatieto

esimerkiksi EU-hankkeen vaikutuksista, käytännössä muutaman päivän tai sitä

lyhyempi perehtymisaika ei juuri mahdollista tällaisen uuden tiedon hankkimista

intressiryhmän organisaatiosta. Toiseksi sisämarkkinasektorin aineistosta ilmenee, että

Suomen lopulliset kannat voivat jäädä epäselviksi intressiryhmille, mikäli ne eivät itse

aktiivisesti ryhdy selvittämään lopputulosta jaostotiedotuksen ulkopuolisia reittejä

pitkin. Tämä johtuu siitä, että EU-jaoston tiedotus kattaa käsittelyyn tulevat asiat, mutta

monesti keskustelu EU-kannoista jatkuu vielä jaostokokouksen jälkeen.

Lisäksi voidaan tuoda esiin se, että tarkastelun kohteina olevien sektorien välillä on eroa

siinä, miten aktiivisesti virkamiehet konsultoivat intressiryhmiä EU-asioissa. Paitsi että

EU18-jaosto kokoontuu EU8-jaostoa useammin, maatalous- ja elintarvikeasioita

käsittelevät virkamiehet näyttävät selvittävän intressiryhmien kantoja jonkin verran

enemmän omasta aloitteestaan. Tähän syynä voi olla esimerkiksi se, että maa- ja

metsätalousministeriössä yhteistyöhön intressiryhmien kanssa suhtaudutaan työ- ja

elinkeinoministeriötä myönteisemmin. Ensiksi mainitussa ministeriössä on pitkä

yhteistyökulttuuri erityisesti virkamiesten ja tuottajajärjestöjen välillä, kun taas

jälkimmäisen ministeriön osalta haastatteluaineistosta välittyy se, että ministeriössä

tapahtuva EU-valmistelu näyttäytyy asetta virkamiesvetoisempana toimintana19.

Toisaalta sisämarkkinasektorilla normaalia laajemman jaostokokoonpanon käyttäminen

kertoo siitä, että sisämarkkinajaostossa on pyritty maatalous- ja elintarvikejaostoa

aktiivisemmin laajentamaan EU-valmistelun piiriä myös jaoston ulkopuolisiin tahoihin.

Samalla voidaan tuoda esiin myös se, että maatalous- ja elintarvikesektorilla

virkamiehet pitävät yhteyttä hyvin rajalliseen joukkoon intressiryhmiä, eikä

ministeriössä selvästi ole pohdittu kovinkaan aktiivisesti kontaktipohjan laajentamista,

19 Toisaalta sisämarkkinasektorille paikantuva haastatteluaineisto ei mahdollista kovinkaan laajojen
johtopäätösten tekemistä koko työ- ja elinkeinoministeriön intressiryhmien kuulemiskulttuurista, joka
mahdollisesti on erilainen entisen työministeriön, nyttemmin työ- ja elinkeinoministeriön alle kuuluvilla
politiikkalohkoilla. Esimerkiksi yhteyksissä, joissa käsitellään puhtaasti työmarkkinakysymyksiä, eri
osapuolten kuuleminen voi olla (esim. EU-tason sosiaalisen vuoropuhelun takia) laajapohjaisempaa, ja
toimijoilla voi olla myös enemmän vaikutusvaltaa valmistelun lopputulemiin.
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vaikkakin ministeriö toisaalta tavoittaa jaostoa jonkin verran laajemman

intressiryhmäjoukon erilaisten työryhmien ja alajaostojen kautta.

Tutkimuksen mukaan mukaanpääsy EU-asioiden valmisteluun näyttää olevan

vaikeampaa pienille järjestöille kuin suurille katto-organisaatioille. Tältä osin

tutkimustulokset ovat samanlaisia kuin Hyvärisen tekemät päätelmät pienten järjestöjen

heikommista vaikutusmahdollisuuksista EU-valmistelussa. Pienempien intressiryhmien

ulkopuolelle rajautumisen syynä voidaan pitää tämän tutkimuksen perusteella ainakin

sitä, että suuremmilla organisaatioilla on taloudellisten resurssien ohella enemmän

vaihdettavissa olevia (poliittisen vaihdon valuuttana) toimivia resursseja. Katto-

organisaatioiden hierarkkisesta organisaatiorakenteesta johtuen näiden ryhmien

tarjoama tieto voidaan nähdä virkamiesten keskuudessa pieniin järjestöihin verrattuna

ikään kuin ”laadukkaampana”, koska suurten organisaatioiden kannan voidaan katsoa

olevan laajemman joukon näkemys asiasta.

Haastatteluaineisto myös viittaa siihen, että virkamiesten hyödyllisenä pitämään EU-

tason tietoon pääsevät käsiksi ne suuret organisaatiot, joilla on henkilöstöresurssiensa

(tai eurooppalaisen katto-organisaationsa resurssien) puolesta parhaat mahdollisuudet

EU-tasolla tapahtuvaan vaikuttamistyöhön ja sen seuraamiseen. Tällaista tietoa saattaa

olla kuitenkin myös sellaisilla pienemmillä järjestöillä, jotka seuraavat aktiivisesti

päätöksentekoa Brysselin päässä. Esimerkkinä tällaisista toimijoista

tutkimushaastatteluissa mainittiin sisämarkkinasektorilla toimivat

tekijänoikeuskysymyksiin erikoistuneet pienemmät järjestöt.  Kaiken kaikkiaan pienet

järjestöt voivat kuitenkin joutua keskittämään omat resurssinsa todennäköisemmin

organisaationsa jäsenpohjan vahvistamiseen ja organisaation jatkuvuuden turvaamisen,

varsinkin silloin, jos EU-poliittiset kysymykset eivät ole organisaation ydintoimintaa

(ks. Dür & Mateo 2012, 972).

Vaikka tutkimuksen haastatteluaineisto rajallisuus tulee vastaan arvioitaessa pienten

intressiryhmien EU-valmistelun ulkopuolelle rajautumista, aineiston perusteella myös

intressiryhmän edustamilla näkemyksillä ja toimintatavoilla saattaa olla asiaan

vaikutusta. Ministeriöillä on selvästikin omat vakiintuneet yhteydenpidon kumppaninsa

poliittisen päätösten valmistelussa. EU-valmistelun yhteydenpidon kumppanit ovat

professionaalisia toimijoita, jotka pyrkivät oman vaikuttamisensa ristiriitojen
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korostamisen sijasta yhteistyön tekemiseen virkamieskunnan kanssa. Aiemmassa

tutkimuskirjallisuudessa on kiinnitetty huomiota siihen, että mikäli intressiryhmä

käyttää vaikuttamisessaan esimerkiksi ei-sovinnaisia lobbaustapoja tai jos sen

edustamat näkemykset tai ideologia poikkeavat olennaisesti ministeriön linjasta,

tällainen ryhmä voi joko itse haluta jättäytyä pois valmistelusta tai sillä voi olla

vaikeuksia saavuttaa legitiimin neuvottelijan asema (ks. tarkemmin Maloney ym. 1994;

Braun 2012b)20. Tähän teemaan ei kuitenkaan ole ollut mahdollista paneutua tarkemmin

tässä tutkimuksessa.

Tutkimustulokset viittaavat lisäksi siihen, että EU-valmistelussa paras asiantuntemus

löytyy harvoin EU-jaostossa edustettuina olevien intressiryhmien sijasta muualta

järjestökentästä (vrt. edellä Hyvärinen 2009b). Vaikka pienillä intressiryhmillä voi olla

esimerkiksi EU-tasolta saatua tietoa tai tiettyihin erityiskysymyksiin paikantuvaa

asiantuntijuutta, kokonaisuutena arvioiden EU-jaostojen ulkopuolisten pienten

intressiryhmien asiantuntemus näyttää kuitenkin tämän tutkimuksen aineiston

perusteella varsin rajalliselta. Vaikka molemmissa tarkastelun kohteena olevissa EU-

jaostoissa on kokoonpanolistojen perusteella mukana kymmenkunta intressitahoa,

huomionarvoista on, että näistäkin vain harvoilla on riittävästi resursseja ja intressiä

paneutua EU-asioihin (EU-valmisteluun vaikuttamiseksi) lähes päivittäistä aktiviteettia

edellyttävällä tavalla (ks. myös Lampinen 1998a, 73).

Toisaalta on todettava, että tämän tutkimuksen haastatteluaineiston valossa on

jokseenkin haastavaa arvioida EU-valmistelun ulkopuolelle jäävien intressiryhmien

asiantuntijuutta, koska haastattelut kohdistuivat EU-jaostojen jäseninä oleviin tahoihin.

Tutkimuksen virkamieshaastateltavien näkemyksistä on kuitenkin pääteltävissä, että

EU-valmistelun ulkopuolisten tahojen asiantuntemus EU-asioissa näyttää melko

rajalliselta. Samanaikaisesti työssä on kuitenkin tuotu esiin, että virkamiehet eivät

20 Maloneyn ym. mukaan valmistelu- ja päätöksenteon ulkopuolelle jäävät sellaiset ryhmät, joiden
tavoitteet tai ideologia eroavat kyseisen politiikkasektorin tavanomaisista poliittisista linjauksista siinä
määrin, ettei tavoitteista todennäköisesti päästäisi sopuun neuvottelemalla ja asioista sopimalla. Tällaisia
intressitahoja ovat erityisesti julkisia poliittisia strategioita hyödyntävät aktivistiryhmät, joiden jäsenkunta
myös odottaa järjestöiltä tavanomaisista lobbausstrategioista poikkeavaa toimintaa. (1994, 32.) Braun taas
tuo esiin sen, että aiemman tutkimuskirjallisuuden jatkuvaluontoisesta mukaanpääsystä nauttivat
useimmiten sellaiset ryhmät, joiden linja on status quon mukainen (2012b, 4). Tämän tutkimuksen
haastatteluissa osa maatalous- ja elintarvikejaoston haastateltavista kiinnitti huomiota siihen, että
jaostossa ei ole ympäristöjärjestöjen tai eläinten hyvinvointia käsittelevien järjestöjen edustusta (joihin
edellä mainitut havainnot ulkopuolelle jäävistä sekä tavanomaisista lobbauskeinoista poikkeavien
keinojen käyttämistä koskevat seikat sopivat). Haastateltavat katsoivatkin virkamieskunnan yleisemmin
edustavan näitä aloja edustavan aloja.
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useinkaan tiedä millaista asiantuntemusta heille tuntemattomilla intressiryhmillä lopulta

on EU-asioissa. Jos EU-sääntelyllä on vaikutusta intressiryhmän edustamien tahojen

ydintoimintaan, oletettavaa on, että nämä ryhmät tekisivät itseään tunnetuksi EU-

asioista valmistelusta vastaaville virkamiehille.

Pienten järjestöjen ulkopuolelle jäämistä tarkasteltaessa huomionarvoista on se, että

EU-jaostot ovat kokoonpanoltaan varsin vakiintuneita ja pysyväluonteisia elimiä, joihin

mahtuu hyvin rajallinen määrä intressiryhmiä. Vaikka päätöksentekijät pyrkivät

erilaisilla kuulemisilla ja pysyvän edustuksen sisältävillä valmisteluelimillä

edesauttamaan intressiryhmien osallistumismahdollisuuksia, on näillä järjestelyillä

tosiasiassa myös ulkopuolelle rajaavia vaikutuksia (exclusionary effects). Rajallinen

paikkamäärä valmisteluelimissä merkitsee sitä, että osa intressiryhmistä rajautuu

valmistelun ulkopuolelle ja yhdet tulevat toisia paremmin edustetuksi valmistelussa.

(Fraussen ym. 2014, 1–2.) Vaikka EU-jaostojärjestelmän tarkoituksena on mahdollistaa

intressiryhmien osallistuminen, jaostorakenne ja siihen liittyvät implisiittiset ja

eksplisiittiset pelisäännöt rajaavat intressiryhmien osallistumista tiettyyn, suurten

intressiryhmien osallistumista suosivaan suuntaan.

Haastatteluaineiston valossa EU-asioiden valmisteluun liittyvä teknokraattisuus ja

kiireellinen aikataulu näyttävät lisäksi suosivan sellaisia professionaalisia

intressiryhmiä, jotka hallitsevat EU:n teknisen kielen ja jotka pystyvät laatimaan omat

(muutos)ehdotuksensa Suomen EU-kantaan EU-kielen ja konventioiden mukaisesti.

Kuten edellä on todettu, virkamiehet pitävät EU-valmistelussa hyödyllisenä erityisesti

sellaisia intressiryhmien näkemyksiä, jotka pitävät sisällään perustelujen lisäksi

ehdotuksen siitä, miten jonkin näkemys kirjataan konkreettisesti

lainsäädäntöehdotukseen. Monet suurimpien järjestöjen edustajat EU-jaostoissa

toimivat oman organisaationsa EU-asiantuntijoina hoitaen päivittäen EU-asioita. Nämä

seikat osaltaan selittävät myös sitä, miksi pienemmillä intressiryhmillä ei ole

samanlaisia valmiuksia EU-vaikuttamistoimintaan kuin suurilla järjestöillä.

EU-jaostojäsenyydestä näyttää seuraavan intressiryhmille strategisia etuja suhteessa

niihin (pienempiin) ryhmiin, jotka jäävät EU-valmistelun ulkopuolelle. Nämä tekijät

viittaavat siihen, että intressiryhmien mukaanpääsystä seuraa ns. kumulatiivisia

vaikutuksia (ns. spill-over) siten, että mukaanpääsy yhdelle poliittisesti relevantille
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areenalle johtaa siihen, että samat intressiryhmät tulevat edustetuiksi myös muilla

politiikan areenoilla (Binderkrantz ym. 2014, ks. myös Fraussen ym. 2014, 16).

Erityisesti institutionalisoitunutta mukaanpääsyä voidaan pitää intressiryhmille

hyödyllisenä siitä syystä, että tämä mahdollistaa ryhmille mahdollisuuden vaikuttaa

julkiseen päätöksentekoon useimmiten pidemmällä aikavälillä. (Braun 2012b, 2, 12;

ks. myös Braun & Van den Berg 2013, 765). Sama on nähtävissä intressiryhmien

edustuksessa EU-jaostoissa: ne ryhmät jotka ovat mukana EU-jaoston kokoonpanossa,

ei tarvitse käyttää resursseja yhteydenpidon avaamiseen, koska yhteydenpitokanava

päätöksentekijöihin on jo olemassa. EU-jaostoissa edustettuina olevat intressiryhmät

näyttävät pysyvän EU-jaostoista satavan tiedon avulla myös paremmin perillä politiikan

sisällöstä sekä päätöksenteon eri vaiheista (ks. myös Beyers 2002, 587; Eising 2007a,

332). Vaikka osa intressiryhmistä ei selvästikään ole yksinomaan jaostosta saatavan

tiedon varassa, suurelle osalle intressiryhmistä on hyvin tärkeä väylä saada tietoa EU-

asioista. Jaoston ulkopuolisille toimijoille – etenkin pienemmille intressiryhmille –

tiedon saaminen kulloinkin valmisteilla olevasta EU-asiasta voi näin ollen olla melko

haasteellista.

Intressiryhmien osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia koskevina päätelminä voidaan

todeta, että intressiryhmien välillä on eroja siinä, miten ne pystyvät vaikuttamaan

Suomen EU-kantoihin. Sisämarkkinasektorin intressiryhmistä EK nousee

mukaanpääsyn määrää ja laatua tarkasteltaessa esiin toimijana, jota kuullaan muita

järjestöjä useammin sisämarkkinasektorin kysymyksissä. Tutkimusaineiston perusteella

näyttää siltä, että EK pystyy samanaikaisesti hyödyntämään useita eri vaikuttamisväyliä

aina kansallisen tason päätöksenteosta EU-instituutioissa tapahtuvaan päätöksentekoon

toisin kuin suurin osa muista sektorin intressiryhmistä. Maatalous- ja

elintarvikesektorilla maatalouden tuottajajärjestöillä ja elintarviketeollisuudella näyttää

olevan sektorin muihin toimijoihin verrattuna paremmat mahdollisuudet vaikuttaa

Suomen EU-kantoihin. Neuvottelua ja asioista sopimista on tutkimusaineiston

perusteella eniten virkamiesten ja myös EU-tasolla suoraan toimivan MTKn välillä.

Intressiryhmien vaikutusmahdollisuuksia EU-valmistelussa ei kuitenkaan tule korostaa

liiaksi, sillä tutkimuksen mukaan Suomen EU-valmistelu tapahtuu suurelta osin

virkamiesvetoisesti miniteriöissä, joskin (ainakin edellä mainitut) intressiryhmät

pystyvät ajoittain vaikuttamaan Suomen EU-kantojen sisältöihin.
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Tutkimuksen mukaan intressiryhmien vaikutusmahdollisuudet näyttävät paranevan

organisaation EU-edunvalvontaan käytettävissä olevien resurssien myötä. Kyse ei

kuitenkaan ole yksinomaan siitä, että ”raha puhuu” EU-valmistelussa, sillä

tutkimustulokset viittaavat siihen, että valtionhallinnossa punnitaan yksityisten

intressien suhteen myös sitä, missä määrin EU-aloitteen vaikutukset kohdistuvat

intressiryhmän edustamiin tahoihin ja millaisia nämä vaikutukset ovat. Se miten

intressiryhmät pystyvät lopulta vaikuttamaan Suomen EU-kantaan on monen tekijän

summa, mutta tutkimus osoittaa, että mikäli EU-hankkeesta aiheutuu intressiryhmien

edustamille tahoille tai yleisemmin Suomelle runsaasti kuluja tai merkittävää

hankaluutta, valmius yksityisten intressien huomioimiseen kasvaa. Samoin mikäli

intressiryhmän toiminnan ala ei kytkeydy kovin läheisesti EU-asiaan ja etenkin jos EU-

asialla ei ole merkittäviä vaikutuksia intressiryhmän edustamiin tahoihin, ryhmän on

vaikeampaa saada omat näkemyksenä Suomen EU-kannassa.

Intressiryhmien ja virkamiesten suhdetta koskevina päätelminä voidaan tuoda esiin, että

ensiksikin vaikka Suomen EU-kantojen valmistelu tapahtuu virkamiesvetoisesti

ministeriöissä, Suomen EU-kanta ei kuitenkaan heijastele yksinomaan EU-asian

valmistelusta vastaavan virkamiehen tai virkamiesten näkemyksiä.  EU-valmisteluun

ottaa osaa useampi virkamies, ja asiat hyväksytään viime kädessä poliittisella tasolla.

EU-asioissa on usein kyse jatkokertomuksesta, jossa EU-kanta perustuu Suomen

aiempiin linjauksiin vastaavissa kysymyksissä. EU-asiaa valmistelevien virkamiesten

vastuulla on selvittää, että kanta kulloinkin on ministeriön ja myös sen nykyisen johdon

linjan mukainen ennen sen käsittelyä EU-asioiden yhteensovittamiselimissä ja tämän

jälkeen eduskunnassa. Vaikka kysymys virkamiesvallan lisääntymisestä rajautuu työn

ulkopuolelle, tutkimustulokset viittaavat siihen, että virkamiesvalta näyttää kasvaneen

päätöksenteon valmistelussa Euroopan integraation myötä (ks. myös Uusikylä ym.

1998, 7; Lampinen ym. 1998, 137).

Toiseksi ei voida sanoa, että Suomen EU-kannanmuodostuksessa on kyse yksinomaan

hallituksen, ml. hallinnon kesken tapahtuvasta toiminnasta. Virkamiehet ja

intressiryhmät vaihtavat tietoa yhteensovittamisjärjestelmään kuuluvissa EU-jaostoissa

ja myös niiden ulkopuolella. Asiasta riippuen virkamiesten ja intressiryhmien välille voi

muodostua myös yhteistyökumppanuuksia. Jotta kansallisten intressiryhmien tuki

jäsenmaan EU-kannalle on riittävän uskottavaa, virkamiehet kuulevat EU-valmistelussa
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mielellään hierarkkisesti järjestäytyneitä suuria katto-organisaatioita, joilla on valtuus

puhua ja tehdä sitoumuksia koko jäsenkuntansa puolesta. Lisäksi Suomen EU-

vaikuttamista voi tehostaa se, että kaikki toimijat – niin Suomen edustajat kuin

intressiryhmät – ajavat yhtenäistä kantaa EU-päätöksentekojärjestelmän eri elimissä.

Toisin sanoen myös intressiryhmien vaikuttamistoiminta EU-tasolla voi edesauttaa

Suomen kantojen läpimenoa, mikäli toimijoiden on mahdollista saavuttaa yhtenevä

näkemys asiasta.

Lopuksi työn tutkimustulokset yleisemmin yhtyeenkokoavana päätelmänä voidaan

todeta, että demokratianäkökulmasta tarkasteltuna intressiryhmien edustus on selvästi

painottunut Suomen EU-asioiden valmistelussa siten, että mukaanpääsy poliittisen

päätöksenteon areenan sisäpuolelle on pääosin suurilla keskittyneitä intressejä

edustavilla kattojärjestöillä. Edellä käsitellyistä syistä johtuen pienemmillä

intressiryhmillä on heikommat mahdollisuudet tulla edustetuksi Suomen EU-asioiden

valmistelussa. Arvioitaessa järjestelmän toimivuutta ei voida kuitenkaan sanoa, että

keskittyneitä intressejä edustavat sosiotaloudelliset intressiryhmät dominoisivat

(demokratian kannalta haitallisesti) valtionhallinnossa tapahtuvaa Suomen EU-kantojen

valmistelua. Tutkimustulokset osoittavat, että ministeriön virkamieskunta toimii näiden

yksityisten intressien mukaanpääsyn suhteen portinvartijana. Virkamieskunnan

tehtävänä on EU-asioiden valmistelussa sellaisten EU-kantojen muodostaminen, joissa

on otettu huomioon erilaiset julkiset ja yksityiset intressit siten, että kansallisen

valmistelun tuotoksella on myös mahdollisuudet mennä läpi EU-tasolla tapahtuvassa

päätöksenteossa.

Vaikka tässä työssä on käsitelty asetettuihin tutkimustehtäviin nähden onnistuneesti

intressiryhmien mukaanpääsyä ministeriössä tapahtuvaan EU-asioiden valmisteluun,

tarkastelu on keskittynyt sektoreille, joissa EU-lainsäädännön osuus on varsin runsas.

Jatkossa tutkimuksellinen mielenkiinto tulisi ulottaa koskemaan laajemmin myös muita

EU-politiikan sektoreita. Tällöin voitaisiin selvittää, miten politiikkalohkoilla, joissa

EU-lainsäädännön osuus on pienempi, intressiryhmät on integroitu EU-valmisteluun.

Tässä yhteydessä tulisi selvittää, miten hajaantuneempia intressejä edustavat ryhmät

saavat äänensä kuuluviin muilla EU-politiikan sektoreilla. Hyödyllistä olisi arvioida

EU-valmistelun ulkopuolelle jäävien intressiryhmien EU-asioita koskevan tiedon ja

asiantuntijuuden lisäksi sitä, jäävätkö nämä toimijat EU-valmistelun ulkopuolelle
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omasta halustaan vai siitä syystä, että EU-valmistelun institutionaaliset rakenteet eivät

mahdollista näiden toimijoiden mukaanpääsyä.

Toiseksi tässä työssä käsittelemättä on jäänyt EU-asioiden käsittely muissa

päätöksentekovaiheissa ja -elimissä. Jatkossa tarpeen olisi tutkia intressiryhmien

osallistumista EU-asioiden käsittelyyn eduskunnassa. Tutkimuksen

haastatteluaineistossa on esimerkiksi viitteitä siitä, että intressiryhmiä kuullaan

vaihtelevasti eri valiokunnissa. Lisäksi voitaisiin selvittää intressiryhmien ja ylimmän

poliittisen johdon yhteydenpitoa EU-asioissa ministeriöissä. Lisäksi voitaisiin tutkia

myös sitä, miten intressiryhmät vaikuttavat EU-asioihin median kautta. Näin olisi

mahdollista selvittää tarkemmin intressiryhmien mukaanpääsyä muille

vaikuttamisareenoille. Mukaanpääsyn tutkimisen sijasta voitaisiin keskittyä myös

tarkemmin toimijoiden valtasuhteisiin sekä yksityiskohtaisemmin siihen, miten

Euroopan integraation muokkaa EU-asioiden käsittelyyn osallistuvien kansallisten

toimijoiden välisiä valtasuhteita.

Kolmas jatkotutkimuskohde on kansallisten intressiryhmien EU-tasolla tapahtuvan

vaikuttamisen tutkiminen. Hyvärisen (2008; 2009b) artikkelit toimivat hyvänä

keskustelunavauksena tähän suuntaan, mutta lisätietoa tulisi saada siitä, miten ja mitkä

kansalliset intressiryhmät vaikuttavat EU-tasolla. Huomio voisi tällaisessa

tutkimuksessa kiinnittyä sekä järjestöjen välilliseen vaikuttamiseen eurooppalaisten

kattojärjestöjen kautta että intressiryhmien suoraan vaikuttamiseen EU-instituutioissa.
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LIITTEET

Liite 1. Haastattelurunko intressiryhmien edustajille

Jaostoon rekrytoiminen

1. Miten päädyitte tämän EU-jaoston jäseneksi? Kuinka tyypillinen tämä oma
rekrytoitumisen tapa on, jos vertailukohtana käytetään muita jaoston jäseniä?

2. Miten kuvailisitte roolianne jaostossa (ml. tehtävät)?

Jaostojen tehtävät, käytännöt ja merkitys

3. Voisitteko kuvailla ja arvioida tämän EU-jaoston työskentelyä.
Mitä tehtäviä sillä on? Miten jaosto käytännössä työskentelee? Kuinka usein jaosto
kokoontuu suppeassa/laajassa kokoonpanossa? Kuinka aktiivinen/passiivinen jaosto on?
Onko tämän jaoston ja muiden jaostojen välillä eroja näissä suhteissa?

4. Miten tieto kulkee jaoston työskentelyssä? Miten pidetään yhteyttä, kuka on
vastuussa yhteydenpidosta? Onko eroa laajan ja suppean kokoonpanon välillä?

5. Miten arvioitte jaoston työskentelyä: sopuisaa, riitaisaa, onko eriäviä mielipiteitä tai
kilpailua ja kenen välillä? Syntyykö jaostossa yhteistyötä eri toimijoiden kesken, kenen
ja millä perusteella? Onko eroa laajan ja suppean kokoonpanon välillä?

6. Miten arvioitte jaostossa mukana olevien henkilöiden aktiivisuutta
jaostotyöskentelyssä? Ketkä ovat aktiivisimpia?

7. Onko tämän jaoston työskentelytavat ja merkitys yleisesti ottaen muuttuneet Suomen
EUjäsenyyden aikana? Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet muutoksen taustalla? Onko
tämän jaoston ja muiden jaostojen välillä eroja tässä suhteessa?

8. Millaiseksi arvioitte tämän jaoston merkityksen Suomen kannanmuodostuksessa
omalla toimialallaan? Onko tässä eroa asiakysymyksittäin? Onko eroja verrattuna
muihin jaostoihin? Miten arvioitte jaoston roolin suhteessa muihin Suomen kantaa
muotoileviin elimiin?

9. Millä tavalla sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen näkyy tämän jaoston
työskentelyssä? Jos ei, miksi ei? Onko tässä eroa tämän ja muiden jaostojen välillä?

Kokoonpano, rekrytoituminen ja edustus

10. Onko jaostokokoonpano on vaihtunut aikananne? Missä tilanteissa?

11. (kysymys virkamiehille)

12. Mikä on teidän näkemyksenne siitä, mitä tai ketä ministeriöiden edustajat edustavat
EU-jaostossa?

13. Millä perustein sidosryhmät valitaan jaostoon? Miten ryhmät käytännössä



rekrytoidaan? Kuka esittää sidosryhmiä valittavaksi? Kuka tekee päätöksen valinnasta?
Mitkä kriteerit ratkaisevat?

14. Miksi juuri nämä sidosryhmät on valittu mukaan tähän jaostoon?

15. Mitä sidosryhmät mielestänne jaostoissa edustavat? Mitä itse katsotte edustavanne?

16. Muistuuko mielenne tapauksia, jossa jokin sidosryhmä olisi jäänyt jaoston
ulkopuolelle, vaikka mukaan pääseminen olisi ollut ryhmälle tärkeää? Jos niin, millä
perustein ryhmä ei voinut tulla valituksi mukaan?

17. Tuleeko mieleenne sidosryhmiä, jotka eivät ole mukana jaostossa, mutta joiden
mielestänne pitäisi/voisi olla edustettuina? Miksi?

18. Mikä on arvionne siitä, kiinnitetäänkö jaoston sidosryhmiä valittaessa tai jaoston
kokoonpanoa pohdittaessa millään tavalla huomiota jaoston monipuolisuuteen? Onko
jaostotyöskentelyssä mukana millään tavalla järjestöjä tai tahoja, jotka edustaisivat
esimerkiksi sukupuolta tai vähemmistöjä? Jos ei, miksi ei?

19. Millä tavoin tasa-arvolain kiintiösäännös huomioidaan jaoston kokoonpanossa ja
jaoston jäseniä valittaessa? Onko asiaan kiinnitetty huomiota tai siitä keskusteltu? Miten
tai miksi ei?

20. Onko jaoston sukupuolikokoonpanolla mielestänne merkitystä jaoston toiminnan
kannalta? Miten tämän jaoston kokoonpano vaikuttaa? Onko eroja muihin jaostoihin?

21. Onko jaostossa ylipäätään pohdittu sitä, millainen jaoston kokoonpanon kannattaisi
olla ja mikä jaoston edustavuus on?

Sidosryhmät

22. Mitä edustamanne järjestö tuo jaostotyöskentelyyn/saa jaostotyöskentelyltä? Mitä
teidän odotetaan tuovan? Mitä mainituista pidätte tärkeimpänä?

23. Jaostotyöskentelyn ulkopuolella miten ja kuinka usein edustamanne
järjestö/sidosryhmä on yhteydessä virkamiehiin/virkamiehet ovat yhteydessä teihin?

24. Yleisesti ottaen millaiseksi luonnehtisitte tätä jaoston ulkopuolella tapahtuvaa
yhteydenpitoa? Kuinka merkittävää on verrattuna jaostoon? Kumpi on aktiivisempi
osapuoli? Mitkä sidosryhmistä ovat yleisesti ottaen aktiivisimpia?

25. Yleisesti ottaen minkä takia teidän mielestänne on tarpeen olla yhteydessä
virkamiehiin EU-asioiden valmistelussa? Mitä osapuolet saavat/tuovat/antavat? Mitä
pidätte tärkeimpänä näistä? Miten arvioitte näiden tekijöiden vaikuttavan siihen, mitkä
järjestöt/sidosryhmät pääsevät osallistumaan EU-valmisteluun?

26. Millaiseksi luonnehtisitte yleisesti ottaen edustamanne järjestön/sidosryhmien ja
virkamiesten suhdetta jaostossa/ EU-asioiden valmistelussa?



Vaikutusvalta

27. Kenellä jaostossa toimivilla on vaikutusta jaoston lopputulemaan? Mihin tämä
perustuu?

28. Pystyttekö te jaoston jäsenenä mielestänne vaikuttamaan jaoston lopputulemaan?
Milloin ja minkä tyyppisissä asioissa pystyy vaikuttamaan? Mihin vaikutusvalta
perustuu? Mitä syitä vaikutusvallan heikkoudelle on?

29. Yleisesti ottaen millaiseksi arvioitte virkamiesten vaikutusvallan siinä, millaiseksi
Suomen kanta muodostuu? Milloin ja minkä tyyppisissä asioissa pystyy vaikuttamaan?
Mihin vaikutusvalta perustuu?

30. Mikä on arvionne siitä, kuinka itsenäisesti vastuuvirkamies voi päättää Suomen
kannasta? Entä muiden näkemysten huomioimisesta kantaan? Kuinka paljon
liikkumavaraa vastuuvirkamiehillä on? Jos on ristiriitaisia näkemyksiä, miten ne
ratkaistaan? Miten poliittinen ohjaus näkyy kannanmuodostuksessa?

31. Yleisesti ottaen millaiseksi arvioitte edustamanne järjestön/sidosryhmien
vaikutusvallan siinä, millaiseksi Suomen kanta muodostuu? Milloin ja minkä
tyyppisissä asioissa pystyy vaikuttamaan? Mihin vaikutusvalta perustuu?
Mitä syitä vaikutusvallan heikkoudelle on?

Onko sidosryhmien painoarvossa ylipäätään eroa ja jos niin, mihin ero perustuu?
Onko ryhmien välillä kilpailua vaikutusvallasta/entä yhteistyötä paremman
vaikutusvallan saavuttamiseksi?

32. Mitä kautta edustamanne järjestö/sidosryhmät pystyvät parhaiten vaikuttamaan
siihen, millaiseksi Suomen kanta muotoutuu? Onko jaostossa mukanaolo edellytys
vaikuttamiselle?

33. Yleisesti ottaen ketä pidätte vaikutusvaltaisena toimijana/toimijoina Suomen
kannanmuodostuksessa? Miksi?

34. Mikä on teidän arvionne siitä, kenen kädenjälkeä/näkemyksiä Suomen kanta
yleisesti ottaen heijastelee?

35. Olisiko teillä kysymyksiä tai tuleeko mieleenne asioita, jotka jäivät käsittelemättä tai
joihin haluaisitte palata?



Liite 2. Haastattelurunko virkamiehille

Jaostoon rekrytoiminen

1. Miten päädyitte tämän EU-jaoston jäseneksi? Kuinka tyypillinen tämä oma
rekrytoitumisen tapa on, jos vertailukohtana käytetään muita jaoston jäseniä?

2. Miten kuvailisitte roolianne jaostossa (ml. tehtävät)?

Jaostojen tehtävät, käytännöt ja merkitys

3. Voisitteko kuvailla ja arvioida tämän EU-jaoston työskentelyä.
Mitä tehtäviä sillä on? Miten jaosto käytännössä työskentelee? Kuinka usein jaosto
kokoontuu suppeassa/laajassa kokoonpanossa?  Kuinka aktiivinen/passiivinen jaosto
on?  Onko tämän jaoston ja muiden jaostojen välillä eroja näissä suhteissa?

4. Miten tieto kulkee jaoston työskentelyssä? Miten pidetään yhteyttä, kuka on
vastuussa yhteydenpidosta? Onko eroa laajan ja suppean kokoonpanon välillä?

5. Miten arvioitte jaoston työskentelyä: sopuisaa, riitaisaa, onko eriäviä mielipiteitä tai
kilpailua ja kenen välillä? Syntyykö jaostossa yhteistyötä eri toimijoiden kesken, kenen
ja millä perusteella? Onko eroa laajan ja suppean kokoonpanon välillä?

6. Miten arvioitte jaostossa mukana olevien henkilöiden aktiivisuutta
jaostotyöskentelyssä? Ketkä ovat aktiivisimpia?

7. Onko tämän jaoston työskentelytavat ja  merkitys yleisesti ottaen muuttuneet Suomen
EU-jäsenyyden aikana? Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet muutoksen taustalla? Onko
tämän jaoston ja muiden jaostojen välillä eroja tässä suhteessa?

8. Millaiseksi arvioitte tämän jaoston merkityksen Suomen kannanmuodostuksessa
omalla toimialallaan? Onko tässä eroa asiakysymyksittäin? Onko eroja verrattuna
muihin jaostoihin? Miten arvioitte jaoston roolin suhteessa muihin Suomen kantaa
muotoileviin elimiin?

9. Millä tavalla sukupuolinäkökulman valtavirtaistaminen näkyy tämän jaoston
työskentelyssä? Jos ei, miksi ei? Onko tässä eroa tämän ja muiden jaostojen välillä?

Kokoonpano, rekrytoituminen ja edustus

10.  Onko jaostokokoonpano on vaihtunut aikananne? Missä tilanteissa?

11. Millä perustein ministeriöiden edustajat valitaan jaostoon? Mitkä kriteerit
ratkaisevat ?

12. Mitä tai ketä ministeriöiden edustajat edustavat EU-jaostossa? Mitä itse katsotte
edustavanne?

13. Millä perustein sidosryhmät valitaan jaostoon? Miten ne käytännössä rekrytoidaan?
Kuka esittää sidosryhmiä valittavaksi? Kuka tekee päätöksen valinnasta? Mitkä kriteerit
ratkaisevat?



14. Miksi juuri nämä sidosryhmät on valittu mukaan tähän jaostoon?

15. Mitä sidosryhmät mielestänne jaostoissa edustavat?

16. Muistuuko mielenne tapauksia, jossa jokin sidosryhmä olisi jäänyt jaoston
ulkopuolelle, vaikka mukaan pääseminen olisi ollut ryhmälle tärkeää? Jos niin, millä
perustein ryhmä ei voinut tulla valituksi mukaan?

17. Tuleeko mieleenne sidosryhmiä, jotka eivät ole mukana jaostossa, mutta joiden
mielestänne pitäisi/voisi olla edustettuina? Miksi?

18. Kiinnitetäänkö jaoston sidosryhmiä valittaessa tai jaoston kokoonpanoa pohdittaessa
millään tavalla huomiota jaoston monipuolisuuteen? Onko jaostotyöskentelyssä mukana
millään tavalla järjestöjä tai tahoja, jotka edustaisivat esimerkiksi sukupuolta tai
vähemmistöjä?

19. Millä tavoin tasa-arvolain kiintiösäännös huomioidaan jaoston kokoonpanossa ja
jaoston jäseniä valittaessa? Onko asiaan kiinnitetty huomiota tai siitä keskusteltu? Miten
tai miksi ei?

20. Onko jaoston sukupuolikokoonpanolla mielestänne merkitystä jaoston toiminnan
kannalta? Miten tämän jaoston kokoonpano vaikuttaa? Onko eroja muihin jaostoihin?

21. Onko jaostossa ylipäätään pohdittu sitä, millainen jaoston kokoonpanon kannattaisi
olla ja mikä jaoston edustavuus on?

Sidosryhmät

22.  Mitä sidosryhmät mielestänne tuovat jaostotyöskentelyyn/saavat
jaostotyöskentelyltä? Mitä mainituista pidätte tärkeimpänä?

23. Jaostotyöskentelyn ulkopuolella miten ja kuinka usein te olette/virkamiehet ovat
yhteydessä sidosryhmiin/sidosryhmät ovat yhteydessä teihin? Ovatko sidosryhmät
samoja kuin jaostossa?

24. Yleisesti ottaen millaiseksi luonnehtisitte tätä jaoston ulkopuolella tapahtuvaa
yhteydenpitoa? Kuinka merkittävää on verrattuna jaostoon? Kumpi on aktiivisempi
osapuoli? Mitkä sidosryhmistä ovat yleisesti ottaen aktiivisimpia?

25. Yleisesti ottaen minkä takia teidän mielestänne on tarpeen olla yhteydessä
sidosryhmiin EU-asioiden valmistelussa? Mitä osapuolet saavat/tuovat/antavat? Mitä
pidätte tärkeimpänä näistä? Miten arvioitte näiden tekijöiden vaikuttavan siihen, mitkä
järjestöt/sidosryhmät pääsevät osallistumaan EU-valmisteluun?

26. Millaiseksi luonnehtisitte virkamiesten ja sidosryhmien suhdetta jaostossa/ EU-
asioiden valmistelussa?



Vaikutusvalta

27. Kenellä jaostossa toimivilla on vaikutusta jaoston lopputulemaan? Mihin tämä
perustuu?

28. Pystyttekö te mielestänne vaikuttamaan jaoston lopputulemaan?  Milloin ja minkä
tyyppisissä asioissa pystyy vaikuttamaan? Mihin vaikutusvalta perustuu?
Mitä syitä vaikutusvallan heikkoudelle on?

29. Yleisesti ottaen millaiseksi arvioitte virkamiesten vaikutusvallan siinä, millaiseksi
Suomen kanta muodostuu?  Milloin ja minkä tyyppisissä asioissa pystyy vaikuttamaan?
Mihin vaikutusvalta perustuu?

30. Mikä on arvionne siitä, kuinka itsenäisesti vastuuvirkamies voi päättää Suomen
kannasta? Entä muiden näkemysten huomioimisesta kantaan? Kuinka paljon
liikkumavaraa vastuuvirkamiehillä on? Jos on ristiriitaisia näkemyksiä, miten ne
ratkaistaan? Miten poliittinen ohjaus näkyy kannanmuodostuksessa?

31. Yleisesti ottaen millaiseksi arvioitte sidosryhmien vaikutusvallan siinä, millaiseksi
Suomen kanta muodostuu?  Milloin ja minkä tyyppisissä asioissa pystyy vaikuttamaan?
Mihin vaikutusvalta perustuu?  Jos ei, miksi ei? Mitä syitä vaikutusvallan heikkoudelle
on?

Onko sidosryhmien painoarvossa ylipäätään eroa ja jos niin, mihin ero perustuu?
Onko ryhmien välillä kilpailua vaikutusvallasta/entä yhteistyötä paremman
vaikutusvallan saavuttamiseksi?

32.  Mitä kautta sidosryhmät pystyvät parhaiten vaikuttamaan siihen, millaiseksi
Suomen kanta muotoutuu? Onko jaostossa mukanaolo edellytys vaikuttamiselle? Jos ei,
miksi ei?

33.  Yleisesti ottaen ketä pidätte vaikutusvaltaisena toimijana/toimijoina Suomen
kannanmuodostuksessa? Miksi?

34. Mikä on teidän arvionne siitä, kenen kädenjälkeä/näkemyksiä Suomen kanta
yleisesti ottaen heijastelee?

35. Olisiko teillä kysymyksiä tai tuleeko mieleenne asioita, jotka jäivät käsittelemättä tai
joihin haluaisitte palata?
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