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Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, luoko EU-asioiden kansallinen val-
mistelu edellytykset sille, että Suomi voi tehokkaasti vaikuttaa säädösval-
misteluun ja päätöksentekoon unionin toimielimissä. Tuloksellisuuden ta-
kaamiseksi on tärkeää, että kansallisen valmistelun ja yhteensovittamisen 
menettelyt niin ministeriöiden sisällä kuin niiden välillä ovat toimivia. Kan-
sallisen EU-valmistelun tulee olla tehokasta, jotta valtioneuvosto voi toimia 
strategisesti, laaja-alaisesti ja vaikuttavasti EU-asioissa. Tarkastusviraston 
näkemyksen mukaan EU-asioiden kansallinen valmistelu ja yhteensovitta-
minen hoidetaan pääsääntöisesti asianmukaisesti, vaikkakin tarkastukses-
sa havaittiin myös useita kehittämiskohteita.

Ministeriön virkamiesjohdon sitoutuminen EU-asioihin on 
välttämätöntä

Johdon sitoutuminen on aivan keskeistä, kun pyritään parantamaan EU-
valmistelun tasalaatuisuutta ministeriössä. Virkamiesjohdon, erityisesti 
kansliapäälliköiden ja osastopäälliköiden, suhtautuminen ja toimintatavat 
vaikuttavat siihen, miten tuloksellisesti kussakin ministeriössä hoidetaan 
EU-asioita. Tarkastuksessa havaittiin viitteitä johdon epätasaisesta sitoutu-
misesta. Esimerkiksi osassa ministeriöitä näyttäisi olevan vaikeuksia aset-
taa EU-hankkeita tai asiakokonaisuuksia keskenään tärkeysjärjestykseen. 

Ministeriön ylimmän ja keskijohdon panosta tarvitaan lisäksi vaikutta-
misessa EU:n toimielimiin ja muihin jäsenvaltioihin. Monitasoinen vaikut-
taminen on välttämätöntä Suomelle tärkeissä EU-hankkeissa. Valtioneuvos-
tossa tulisi olla käytössä tarkoituksenmukainen ja mahdollisimman kevyt 
menettely, jolla jaetaan ministeriöiden kesken tietoa korkean tason tapaa-
misista ja vierailuista.

Johdon tehtävä on varmistaa, että ministeriössä on korkealaatuista EU-
osaamista. Tehokkaan EU-valmistelun ja vaikuttamisen kannalta on olen-
naista, että jokaisessa ministeriössä on virkamiehiä, jotka ovat kartuttaneet 
osaamistaan työskentelemällä esimerkiksi unionin toimielimessä, EU-vi-
rastossa tai Suomen pysyvässä EU-edustustossa. Tarkastuksen perusteel-
la ministeriöissä ei ole hyödynnetty täysin Suomeen palaavien henkilöiden 
osaamista ja verkostoja. EU-tehtävissä toimiminen tulee lukea ansioksi työ-
uralla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ministeriöissä on erilaisia käytäntöjä EU-asioiden koordinoinnissa – 
keskitetyllä mallilla on etuja 

Ministeriöt ovat omaksuneet erilaisia rakenteita ja käytäntöjä sisäiseen EU-
asioiden valmisteluun ja koordinointiin. Tarkastusviraston näkemyksen 
mukaan keskitetty koordinaatiomalli turvaa paremmin EU-asioiden val-
mistelun systemaattisuutta kuin hajautettu malli. Jokaisessa ministeriössä 
EU-koordinaatiotehtävää hoitavalla henkilöllä tai hoitavilla henkilöillä tu-
lee olla riittävä kokemus, johdon tuki sekä toimivat verkostot ministeriön 
sisällä ja ulkopuolisiin tahoihin.

Viimeaikaisen selvityksen (Uusikylä ym. 2015) mukaan EU-aloitteiden 
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kansallisia vaikutusarvioita tehdään harvoin ja arviot ovat yleispiirteisiä. 
Tarkastushavainnot tukevat tätä johtopäätöstä. Kansalliset vaikutusarviot 
tukisivat Suomen EU-vaikuttamista. Suomelle tärkeissä asioissa vaikutusar-
vion laatiminen on aloitettava riittävän ajoissa, jo komission ohjelmasuun-
nittelun tai esimerkiksi EU-edustuston kautta saatujen heikkojen signaa-
lien perusteella.

Suomen EU-politiikan kokonaisstrategia on määriteltävä riittävän 
konkreettisesti

EU-politiikan kokonaisstrategian suunnittelun välineitä ovat olleet kerran 
hallituskaudessa annetut valtioneuvoston EU-selonteot ja vuosittain laaditut 
EU-avaintavoitteet. Tarkastuksen perusteella valtioneuvoston EU-avainta-
voitteiden ohjausvaikutus on jäänyt varsin ohueksi. Avaintavoitteiden laati-
misprosessista on kuitenkin ollut hyötyä, kun jokaisen ministeriön on pitä-
nyt määritellä vuosittain oman EU-toimintansa prioriteetit.

Tarkastushavaintojen mukaan hallituksen EU-strategiassa tulisi asettaa 
tavoitteet niin konkreettisesti, että niiden toteutumista voidaan jälkikäteen 
arvioida. EU-politiikan yleistavoitteiden tunnettuutta voitaisiin parantaa: 
esimerkiksi EU-strategian sisältämistä hankkeista tehtäisiin vaikutusarvi-
oita valtioneuvoston yhteistä resurssia hyödyntäen tai niihin liittyen järjes-
tettäisiin valtioneuvoston yhteistä koulutusta.

Poikkihallinnollisten EU-asioiden tai asiakokonaisuuksien valmistelua 
on vahvistettava

Tarkastuksen perusteella valtioneuvoston EU-asioiden yhteensovittamisjär-
jestelmä toimii pääsääntöisesti hyvin. Yhteensovittamisjärjestelmän ohella 
ministeriöt tekevät paljon yhteistyötä toistensa ja sidosryhmien kanssa. Esi-
merkiksi ministeriöt voivat järjestää sidosryhmille samantyyppisiä kuule-
miskierroksia kuin kansallisessa lainvalmistelussa. Tarkastuksessa havait-
tiin kuitenkin myös ongelmia unioniasioiden kansallisessa valmistelussa ja 
yhteensovittamisessa. Esimerkiksi EU-asioihin liittyvien asiakirjojen laa-
dussa olisi parannettavaa: ne voisivat olla tiiviimpiä ja olennaisiin asioihin 
keskittyviä.

Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osastolla on vastuu yhteensovit-
tamisjärjestelmän toimivuudesta. Eurooppa-neuvoston kokousten valmis-
telu ja pääministerin avustaminen sitovat huomattavan paljon osaston re-
sursseja. Tarkastushavaintojen mukaan EU-asioiden osasto voisi osallistua 
tiiviimmin myös sellaisten Suomelle tärkeiden poikkihallinnollisten EU-
hankkeiden valmisteluun, jotka eivät nouse Eurooppa-neuvoston asialis-
talle, kuitenkin ottaen täysin huomioon vastuuministeriöiden toimivallan.

EU-asioiden komitea on yhteensovittamisjärjestelmän vähiten 
hyödynnetty osa

EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmän puutteena nousi tarkastushaas-
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tatteluissa esiin EU-asioiden komitean vähäinen hyödyntäminen. Komitea 
on kokoontunut vain harvoin ja silloinkin lähes aina sijaiskokoonpanossa. 
Vuoden 2009 EU-vaikuttamisselvityksessä ehdotettiin EU-asioiden komi-
tean roolin selkiyttämistä, mitä ei tarkastushavaintojen perusteella ole kui-
tenkaan tapahtunut. 

EU-valmistelujaostot ovat valtioneuvostotason yhteensovittamisen pe-
rusrakenne ja tärkeä tiedonsaantikanava sidosryhmille. Jaostojen kokouk-
set tulisi järjestää aina kun mahdollista laajassa kokoonpanossa. Jaostoja 
tulisi hyödyntää nykyistä enemmän EU-asioiden ennakollisessa valmiste-
lussa ja laajemmissa painopistekeskusteluissa, mikä edellyttää kokousten 
huolellista valmistelua asianomaisessa ministeriössä.

Virallisen yhteensovittamisjärjestelmän ohella tehdään paljon epämuo-
dollista yhteistä valmistelua ministeriöiden välillä EU-hankkeissa ja laajem-
missa asiakokonaisuuksissa. Olisi hyödynnettävä nykyistä paremmin ole-
massa olevia käytäntöjä ja välineitä. Lisäksi tulee pohtia ja luoda käytäntöjä 
ja välineitä, joita hyödyntämällä voidaan varmistaa tiedonkulku ja riittävä 
dokumentaatio ministeriöiden välisessä yhteisessä valmistelussa ilman, et-
tä menetetään tällaiselle yhteistyölle ominainen ketteryys.

Tarkastusviraston suositukset

1. Valtioneuvoston EU-avaintavoiteasiakirjan tai EU-strategian tulee olla 
niin konkreettinen ja kohdennettu, että tavoitteet näkyvät käytännös-
sä EU-hankkeiden hoitamisessa ja että tavoitteiden toteutumista voi-
daan jälkikäteen arvioida. Menettelyä, jossa ministeriöt määrittelevät 
vuosittain omat EU-prioriteettinsa ja tekevät niistä vaikuttamissuun-
nitelmat, on perusteltua jatkaa.

2. Ministeriön johtavien virkamiesten tulee sitoutua EU-asioiden hoi-
tamiseen, asettaa prioriteetteja ja seurata tavoitteiden toteutumista. 
Johtavien virkamiesten tulee varmistaa, että ministeriön sisäiset koor-
dinaatiokäytännöt ovat toimivat ja että EU-asioiden hoitamiseen on 
varattu riittävät resurssit. Niissä ministeriöissä, joissa koordinaatio on 
hajautettu, on erityisesti varmistettava EU-asioiden valmistelun sys-
temaattisuus ja tasalaatuisuus.

3. Suomen tehokas vaikuttaminen EU-päätöksentekoon – myös ennakol-
lisesti – edellyttää, että myös ministeriön ylimmällä johdolla ja keski-
johdolla on aktiivinen keskusteluyhteys vastinpareihinsa EU:n toimi-
elimissä ja keskeisissä jäsenvaltioissa. 

4. Suomelle tärkeissä EU-hankkeissa tulee laatia kansallinen vaikutus-
arvio niiden tietojen pohjalta, jotka ovat käytettävissä. Vaikutusarvio 
on laadittava niin ajoissa, että arviotietoa voidaan hyödyntää ennakol-
lisessa vaikuttamisessa.

5. Jokaisessa ministeriössä tulee kannustaa virkamiehiä hankkimaan ko-
kemusta EU-tehtävistä esimerkiksi unionin toimielimestä, EU-viras-
tosta tai Suomen pysyvästä EU-edustustosta. Ministeriössä on suunni-
teltava riittävän ajoissa, millaiseen tehtävään EU-osaamista hankkinut 
henkilö palaa.
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1 Mitä tarkastettiin

Euroopan unioni on muuttunut paljon sen jälkeen, kun Suomi liittyi sen jä-
seneksi 20 vuotta sitten. Jäsenvaltioiden määrä on lisääntynyt, unionin toi-
mivallan alaa on laajennettu perussopimuksia muuttamalla, Eurooppa-neu-
vostosta on tullut EU:n toimielin ja sen käytännön merkitys on kasvanut, 
Euroopan parlamentin toimivaltuuksia on lisätty ja lainsäädäntömenette-
ly on muuttunut yhä etupainotteisemmaksi. Samaan aikaan useissa jäsen-
valtioissa on lisääntynyt kriittisyys unionia kohtaan.

Suomen valtionhallinnossa EU-asioiden hoitaminen on 20 vuoden ku-
luessa arkipäiväistynyt. Suomen näkemysten edistäminen EU:n säädöksiä 
ja muita toimenpiteitä valmisteltaessa ei kuitenkaan ole helpottunut. Itse 
asiassa muuttunut toimintaympäristö asettaa yhä suuremmat vaatimukset 
kansalliselle EU-valmistelulle ja sen pohjalta tehtävälle vaikuttamistyölle. 
Ennakollisen valmistelun ja vaikuttamisen sekä strategisen suunnittelun ja 
prioriteettien selkeän asettamisen merkitys on korostunut. Näin luodaan 
edellytyksiä Suomen tulokselliselle EU-toiminnalle. 

Valtiontalouden tarkastusvirastossa lainsäädännön laadun tarkastus on 
yksi viraston painopistealueista ja tämän teeman alla on tehty useita tarkas-
tuksia. Tässä tarkastuksessa arvioidaan EU-asioiden kansallista valmistelua 
ja yhteensovittamista valtioneuvostossa. Tarkastuksen tavoitteena on selvit-
tää, luoko kansallinen valmistelu edellytykset tehokkaalle vaikuttamiselle 
säädösvalmisteluun ja päätöksentekoon unionin toimielimissä. 

Tarkastuskohteena olivat kaikki 12 ministeriötä. Kullakin ministeriöllä 
on vastuu oman hallinnonalansa EU-asioiden hoitamisesta. Suomen pysyvä 
edustusto EU:ssa ei ollut varsinainen tarkastuskohde, mutta tarkastukses-
sa käsitellään ministeriöiden tekemää yhteistyötä edustuston ja myös edus-
kunnan kanssa. EU-lainsäädännön kansallinen täytäntöönpano on sen si-
jaan rajattu tarkastuksen ulkopuolelle. 

Tarkastuksessa arvioitiin erityisesti ministeriöiden sisäisiä rakenteita 
ja toimintakäytäntöjä EU-asioiden valmistelussa, koordinaatiossa ja johta-
misessa. Tarkastuksessa selvitettiin myös ministeriöiden välistä yhteistyö-
tä asioiden valmistelussa sekä analysoitiin valtioneuvoston EU-asioiden 
yhteensovittamisjärjestelmän toimivuutta. Yhteensovittamisjärjestelmän 
tarkoituksena on varmistaa, että kaikkien asianosaisten tahojen näkemyk-
set otetaan huomioon Suomen linjauksia laadittaessa. Jotta Suomi voi te-
hokkaasti vaikuttaa EU-lainsäädännön sisältöön, kansallisen valmistelun ja 
yhteensovittamisen menettelyjen tulee olla toimivia.

Monet EU-asiat ovat luonteeltaan poikkihallinnollisia, mikä lisää Suo-
men linjausten yhteensovittamisen tarvetta. Koska unionissa säädösvalmis-
telun ja lainsäädäntömenettelyn painopiste on siirtynyt yhä varhaisempaan 
vaiheeseen, asioita on tarvittaessa käsiteltävä etupainotteisesti.1 Alustavia 
tietoja siitä, millaisia säädöksiä tai muita toimenpiteitä unionissa on suun-
nitteilla, saadaan esimerkiksi komission ohjelmasuunnitteluasiakirjoista 
tai Brysselistä Suomen pysyvän EU-edustuston kautta. Yhteensovittami-
sen tarve kotimaassa on erityisesti korostunut sen myötä, että Jean-Claude 
Junckerin johtama komissio on muuttanut rakennettaan ja keskittyy yksit-
täisten kysymysten sääntelemisen sijaan laajempiin poikkihallinnollisiin 
kokonaisuuksiin. 
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2 Millaisia rakenteita ja käytäntöjä 
ministeriöissä on EU-asioiden 
koordinointiin?

Ministeriöissä on omaksuttu erilaisia rakenteita ja käytäntöjä EU-hankkei-
den valmisteluun ja yhteensovittamiseen. Tarkastushavaintojen mukaan 
EU-asioiden valmistelu ministeriöissä ja kantojen yhteensovittaminen mui-
den asianomaisten tahojen kanssa sujuvat usein ilman suurempia ongelmia. 
EU-valmistelun rakenteiden pitää tukea unioniasioiden laadukasta hoita-
mista. Tarkastushavaintojen perusteella keskitetty koordinaatiomalli tur-
vaa EU-valmistelun systemaattisuutta ministeriössä paremmin kuin hajau-
tettu malli. Sekä valtioneuvoston tasolla että yksittäisissä ministeriöissä on 
tarjolla paljon koulutusta, ohjeistusta ja tukea virkamiesten EU-osaamisen 
kehittämiseksi. Ministeriöissä tiedostetaan myös, että tarvitaan tietoa EU-
aloitteiden vaikutuksista Suomessa. Tarkastushavaintojen ja tuoreen selvi-
tyksen mukaan EU-aloitteiden kansallisia vaikutusarvioita tehdään kuiten-
kin harvoin ja tehdyt vaikutusarviot ovat olleet tyypillisesti yleispiirteisiä.

2.1 EU-koordinaation järjestämisen tavoissa 
on suuria eroja

Perustuslain 93 §:n mukaisesti valtioneuvosto vastaa EU:ssa tehtävien pää-
tösten kansallisesta valmistelusta ja päättää niihin liittyvistä Suomen toimen-
piteistä, jollei päätös vaadi eduskunnan hyväksymistä. EU-asiat jakaantuvat 
valtioneuvostossa ministeriöiden kesken samalla tavoin kuin kansallisetkin 
asiat. Kukin ministeriö vastaa omalla toimialallaan EU-asioiden kansallises-
ta valmistelusta, neuvoston valmistelurakenteessa käytävistä neuvotteluis-
ta ja muusta vaikuttamisesta sekä hyväksytyn EU-säädöksen kansallisesta 
täytäntöönpanosta. Suomen EU-toiminnan tuloksellisuuden takaamiseksi 
on tärkeää, että kansallisen valmistelun ja yhteensovittamisen menettelyt 
ovat järjestelmällisiä ja toimivia.

EU-asioiden hoitaminen sitoo henkilöstöresursseja erityisesti niissä mi-
nisteriöissä, joiden toimialalla on jatkuvasti paljon unioniasioita, kuten työ- 
ja elinkeinoministeriössä, maa- ja metsätalousministeriössä tai liikenne- ja 
viestintäministeriössä. Ministeriöiden välillä on suuria eroja siinä, kuin-
ka paljon niiden käsiteltäväksi tulee komission säädösehdotuksia ja muita 
EU-asioita vuosittain. Lisäksi unionin toimivallan luonteessa on eroja. Esi-
merkiksi maa- ja metsätalousministeriön toimialan EU-hankkeet kuulu-
vat tyypillisesti unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Toisaalta esimerkiksi 
sosiaali- ja terveysministeriön tai opetus- ja kulttuuriministeriön toimi-
alan useissa kysymyksissä unionilla on toimivalta vain hyväksyä tukitoimia.

EU-asioiden kansallisessa valmistelussa keskeinen asiakirja on perus-
muistio, jonka ministeriössä asian vastuulleen saanut virkamies laatii yh-
teistyössä muiden tahojen kanssa. Perusmuistio laaditaan EUTORI-tie-
tojärjestelmässä. EUTORI on valtionhallinnon yhteinen EU-asioiden ja 
-asiakirjojen laadinta-, jakelu- ja arkistointijärjestelmä. Kun luonnos pe-
rusmuistioksi on valmis, sovitetaan Suomen linjaukset yhteen kyseisen po-

EU-asiat työllistävät eri 
ministeriöitä hyvin eri tavalla

EU-asioita koskevat 
kotimaiset asiakirjat laaditaan 
EUTORI-järjestelmässä
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litiikkasektorin EU-valmistelujaostossa. Jos asia on taloudellisesti, oikeu-
dellisesti tai poliittisesti niin merkittävä, että siihen tarvitaan ministerien 
poliittista linjausta, asia voidaan nostaa viikoittain kokoontuvan EU-minis-
terivaliokunnan asialistalle.

Kun valtioneuvostossa on laadittu luonnos Suomen kannaksi, lähetetään 
asia eduskunnan käsiteltäväksi, jos se kuuluu eduskunnan toimivallan alaan 
(perustuslain 96 §) tai jos valtioneuvosto katsoo muutoin tarpeelliseksi in-
formoida eduskuntaa asiassa (perustuslain 97 §). Eduskunta ei käsittele suo-
raan unionin toimielinten asiakirjoja, vaan käsittely valiokunnissa perustuu 
valtioneuvoston toimittamiin asiakirjoihin (ns. U-, E- ja UTP-asiat).2 Edus-
kunta voi hyväksyä hallituksen ehdottaman Suomen kannan tai muuttaa si-
tä. Kun valmistelu ja yhteensovittaminen valtioneuvoston sisällä tehdään 
ajoissa ja muutoinkin asianmukaisesti, eduskunta voi aidosti ja oikeaan ai-
kaan osallistua Suomen neuvottelukannan määrittelyyn. Suomen kansalli-
sen EU-valmistelujärjestelmän vahvuutena on pidetty sitä, että valmistelu 
on laajapohjaista ja että eduskunnalle on turvattu tehokkaat osallistumis-
mahdollisuudet neuvottelukantojen muotoiluun.3

Useimmissa ministeriöissä EU-asiat ovat keskeinen osa virkamiesten 
työtä. Tarkastushavaintojen mukaan tyypillisesti yksi virkamies tai kahden 
virkamiehen muodostama työpari hoitavat kansallisia hankkeita, EU-hank-
keita ja yleensä vielä kansainvälisiäkin asioita tietyllä tehtäväalalla. Ulkoasi-
ainministeriötä lukuun ottamatta on tavanomaista, että sama henkilö hoi-
taa pitkään samaa tehtäväkenttää, jolloin hänelle muodostuu sitä koskevaa 
erityisosaamista ja lisäksi kattava kontaktiverkosto. Toisaalta vaarana on 
liiallinen rutinoituminen, motivaation ylläpitämisen vaikeudet tai kykene-
mättömyys reagoida jatkuvasti muuttuvaan toimintakenttään Brysselissä. 
Henkilöstöresurssien käyttöä suunniteltaessa on varmistettava, että EU-asi-
oita hoitamassa on riittävästi ja riittävän kokeneita virkamiehiä. Lisäksi on 
turvattava toiminnan jatkuvuus henkilöstön vaihtumisen yhteydessä, esi-
merkiksi eläköitymisten vuoksi, sekä sairaustapauksissa.

Ministeriöillä on erilaisia rakenteita ja menettelytapoja EU-asioiden 
koordinoinnissa

Tarkastushavaintojen mukaan on suuria eroja siinä, millä tavoin ministe-
riön sisäinen EU-asioiden koordinaatio on järjestetty. Osassa ministeriöitä 
on käytössä keskitetty unioniasioiden koordinaatioyksikkö tai -tiimi, jossa 
työskentelee useampia henkilöitä. Parhaat edellytykset EU-koordinaation 
toimivuudelle on ministeriöissä, joissa on riittävästi resursoitu, keskitet-
ty koordinaatioyksikkö tai -tiimi ja lisäksi ministeriön johdon vahva tuki.

Joissain ministeriöissä on hajautettu koordinaatiomalli, mm. työ- ja 
elinkeinoministeriössä, sosiaali- ja terveysministeriössä ja ulkoasiainmi-
nisteriössä. Esimerkiksi TEM:ssä yleiskoordinaatiota tekee konsernioh-
jausyksikkö, jossa työskentelee EU-koordinaatiotehtävissä kaksi henkilöä. 
He hoitavat ministeriön sisäistä yhteensovittamista unioniasioissa ja var-
mistavat tiedonkulkua. Lisäksi konserniohjausyksiköllä on koordinaatio-
vastuu tietyissä horisontaalisissa kokonaisuuksissa, kuten EU2020-strate-
gia/eurooppalainen ohjausjakso. Hajautetussa koordinaatiomallissa työ- ja 
elinkeinoministeriön jokaisella osastolla on oma unioniasioiden koordi-
naatiopisteensä. Osastot ja yksiköt hoitavat EU-asioita varsin itsenäisesti.4 
Esimerkiksi yhteydet valtioneuvoston kanslian EU-osastoon hoituvat suo-

Sama virkamies hoitaa pitkään 
tiettyä tehtäväkenttää, mistä 
on sekä hyötyä että haittaa

Hajautetussa mallissa 
osastoilla on paljon itsenäistä 
koordinaatiovastuuta
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raan osastoilta usein ilman, että tieto välittyisi ministeriön EU-koordinaat-
toreille. Tarkastushavaintojen mukaan TEM:ssä hajautettu koordinaatio-
malli toimii, mutta se edellyttää paljon taustatyötä, keskustelua ja toimivia 
yhteistyösuhteita. Siirtyminen kohti keskitetympää koordinaatiomallia voi-
si tehostaa EU-toimintaa ministeriössä.

Myös sosiaali- ja terveysministeriössä unioniasioiden koordinaatio on 
hajautettua. Tarkastushaastattelujen mukaan kansainvälisen yksikön kak-
si asiantuntijavirkamiestä huolehtii yleiskoordinaatiosta EU-asioissa. Mi-
nisteriön niillä osastoilla, joilla on enemmän EU-asioita hoidettavanaan, 
on oma koordinaatioyksikkö, -tiimi tai -koordinaattori.  Lisäksi STM:ssä on 
unioniasioissa verkostoja, kuten EU-sosiaalipolitiikan ja EU-terveyspolitii-
kan verkostot. Niissä mukana olevat virkamiehet kokoontuvat säännöllisesti 
keskustelemaan ajankohtaisista unioniasioista ja Suomen linjauksista. Tar-
kastushavaintojen mukaan EU-asioiden valmistelu- ja koordinaatiovastuun 
jakautuminen ministeriössä on ollut joissain tilanteissa epäselvää.

Kolmantena esimerkkinä hajautetusta EU-asioiden koordinaatiojärjes-
telmästä on ulkoasiainministeriö. Ulkoasiainministeriön erityispiirre on, et-
tä ministeriö on kooltaan suuri ja kattaa myös edustustoverkon maailmalla. 
Ulkoasiainministeriössä EU-asioiden hoitaminen on keskeinen osa useimpi-
en virkamiesten työtä. Kaikki diplomaattiuralla olevat henkilöt suorittavat 
harjoittelun Suomen pysyvässä EU-edustustossa Brysselissä. Ulkoasiainmi-
nisteriössä EU-asioita koordinoidaan useassa paikassa: Eurooppa-osastolla, 
poliittisella osastolla, oikeuspalvelussa, kehityspoliittisella osastolla ja talo-
udellisten ulkosuhteiden osastolla. Tarkastusaineistojen perusteella aina-
kin osa ulkoasiainministeriön sisäisistä EU-asioiden hoitamisen menette-
lyistä on muodostunut varsin raskaiksi. EU-toimintaa voisi tehostaa se, että 
ministeriössä pohdittaisiin rakenteita ja tehtäviä uudelleen ja että siirryt-
täisiin kohti keskitetympää koordinaatiomallia.

Ulkoasiainministeriö toi esiin lausunnossaan, että ministeriössä on use-
aan otteeseen käyty keskusteluja hajautetun mallin toimivuudesta. Vii-
meksi keväällä 2015 ministeriön johtoryhmä käsitteli erilaisia vaihtoehtoja 
EU-koordinaatiojärjestelmän terävöittämiseksi ja koordinaatiovastuiden sel-
kiyttämiseksi. Johtoryhmä totesi tuolloin, että hajautettu järjestelmä toimii 
pääosin hyvin, mutta tehokkaan koordinaation varmistamiseksi on kehitettä-
vä toimintatapoja ja lisättävä yhteydenpitoa koordinaatioyksiköiden välillä.

Keskitetyllä mallilla on etuja suhteessa hajautettuun malliin

Keskitetty koordinaatiomalli on käytössä esimerkiksi ympäristöministeri-
össä. Ympäristöministeriön kansainvälisten ja EU-asioiden yksikkö huoleh-
tii muun muassa unioniasioiden yhteensovittamisesta ministeriössä, toimii 
EU-asioiden ”tukipalveluna”, tekee ympäristöneuvoston kansallista valmis-
telua ja vastaa siitä, että Suomen linjaukset ministeriön toimialalla ovat joh-
donmukaisia. Myös maa- ja metsätalousministeriössä EU-koordinaatio on 
keskitetty yksikköön, jolla on johdon vahva tuki. Kolmas esimerkki on val-
tiovarainministeriö, jossa kansainvälinen yksikkö vastaa koordinaatiosta 
ministeriön sisällä ja toimii yhteyspisteenä ministeriön ulkopuolelle. VM:n 
kansainvälinen yksikkö toimii tiiviissä yhteistyössä Euroalueen vakausyk-
sikön kanssa. Tämän lisäksi jokaisella VM:n osastolla on nimetty EU-yhte-
yshenkilö. Useissa ministeriöissä on koordinaation tukena EU-yhteyshen-
kilöverkosto, jossa on tyypillisesti mukana henkilöitä kaikilta osastoilta ja 
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mahdollisesti myös alaisesta hallinnosta.
Tarkastushavainnot puoltavat sitä, että EU-asioiden koordinaatio järjes-

tetään ministeriöissä keskitetysti. Hajautetun koordinaatiomallin riskinä on 
asioiden myöhäinen käsittely tai käsittely liian suppeassa piirissä. Esimer-
kiksi tieto siitä, millaisia kantoja ministeriön nimissä aiotaan esittää tai on 
esitetty EU-valmistelujaostossa, ei välttämättä kulje oikeille henkilöille or-
ganisaation sisällä. Toisaalta riskinä on sekin, että samaa asiaa valmistellaan 
ja koordinoidaan yhtä aikaa usealla taholla. Keskitetyssä koordinaatiomallis-
sa vastuunjako on selkeämpi kuin hajautetussa. Tarkastushavaintojen mu-
kaan keskitetty koordinaatio myös palvelee paremmin muita ministeriöitä 
ja sidosryhmiä: kun on tiedossa yksi kontaktipiste, sinne on selkeää olla yh-
teydessä. Tarkastusaineistojen perusteella keskitetty koordinaatio edesaut-
taa asioiden ennakoivaa valmistelua sekä tavoitteenasettelua ja priorisoin-
tien tekemistä, kun yhdessä pisteessä on ajantasainen kokonaiskuva koko 
ministeriön toimialan EU-asioista.

Jokaisella ministeriöllä on yksi tai useampia EU-koordinaattoreita. EU-
koordinaattorien tehtäväkenttä on hyvin laaja. He muun muassa vastaa-
vat unioniasioiden valmistelun yhteensovittamisesta ja tiedonkulusta mi-
nisteriössä, tukevat muiden virkamiesten ja johdon EU-asioihin liittyviä 
työtehtäviä, valmistelevat ministeriön EU-toiminnan prioriteetteja ja seu-
raavat unionin toimielinten työskentelyä.5 EU-koordinaattorien ryhmä ko-
koontuu säännöllisesti ja kokoukset kutsuu koolle valtioneuvoston kansli-
an EU-osasto.

Tarkastushavaintojen mukaan niin hajautetussa kuin keskitetyssä koor-
dinaatiomallissa on tärkeää, että näillä henkilöillä on ministeriön virkamies-
johdon tuki ja toimivat yhteydet ministerin esikuntaan. EU-koordinaation 
ei pidä olla vain ”postilaatikko”, vaan EU-asioiden koordinaatiota tekevil-
lä henkilöillä tulee olla riittävän vahva asema suhteessa valmisteluvastuus-
sa oleviin osastoihin. Erityisen tärkeää tämä on tilanteissa, joissa osastojen 
välillä on erimielisyyttä Suomen linjauksista tietyssä EU-asiassa. Koordi-
naatiotehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä verkosto-
ja niin ministeriön sisällä kuin sen ulkopuolisiin tahoihin. On tärkeää, että 
EU-koordinaattoreina on kokeneita ja EU-menettelyihin perehtyneitä hen-
kilöitä, joilla on myös substanssiosaamista.

2.2 Koulutusta, ohjeita ja tukea on hyvin 
tarjolla

EU-asioiden tuloksellinen hoitaminen edellyttää, että virkamiesten saa-
tavilla on ohjeita, koulutusta ja tukea. Tarkastushaastattelujen perusteel-
la virkamiesten EU-osaamisessa on eroja sekä ministeriöiden välillä että 
niiden sisällä. Valtioneuvoston EU-selonteon (2013) mukaan henkilöstön 
osaamisen ylläpitäminen ja kehittäminen on tärkeä osa EU-asioiden hoita-
mista valtionhallinnossa. 

EU-asioihin liittyviä ohjeita on laadittu sekä valtioneuvostossa että yk-
sittäisissä ministeriöissä. Tarkastushaastatteluissa mainittiin hyödyllisenä 
valtioneuvoston yhteinen EU-valmistelun opas. Siinä kuvataan vastuuval-
mistelijan tehtävät EU-säädöksen elinkaaren kaikissa vaiheissa alkaen en-
nakoinnista ja päättyen säädöksen kansalliseen täytäntöönpanoon ja mah-
dolliseen rikkomusmenettelyyn.6

Keskitetty koordinaatio helpottaa 
EU-asioiden valmistelua 
ministeriössä ja nopeaa reagointia

EU-koordinaattoreiksi riittävän 
kokeneita henkilöitä, joilla on 
ministeriön johdon tuki

EU-asioihin liittyviä ohjeita 
on hyvin tarjolla…
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Valtioneuvostossa on muitakin EU-valmistelua ja -vaikuttamista koske-
via ohjeita ja muistioita. Valtaosa ohjeista on laadittu joko oikeusministe-
riössä, ulkoasiainministeriössä tai valtioneuvoston kansliassa. Ohjeet kat-
tavat laajasti EU-asioiden valmistelun kysymyksiä ja ovat pääosin tiiviitä ja 
riittävän konkreettisia. On myönteistä, että ohjeistus on kaikkien ministeri-
öiden virkamiesten saatavilla valtioneuvoston Senaattori-intranetissä. Tar-
kastusaineistojen perusteella ei kuitenkaan voida esittää arviota siitä, miten 
hyvin nämä ohjeet tunnetaan ja miten niitä hyödynnetään EU-asioita hoi-
tavien virkamiesten keskuudessa eri ministeriöissä.

Ministeriöillä on lisäksi omia EU-valmisteluohjeitaan. Esimerkiksi lii-
kenne- ja viestintäministeriössä on käytössä EU-prosessiohje, muistio EU-
asioiden käsittelyn yleisistä periaatteista ja lisäksi muuta ohjeistusta minis-
teriön intranetissä. Ohjeistus on erityisen hyödyllistä virkamiehille, jotka 
vasta alkavat hoitaa EU-asioita. Myös oikeusministeriössä on paljon valmis-
telua tukevia materiaaleja, esimerkiksi prosessikaavio neuvostokokouksen 
valmistelusta ja ohjeet Euroopan parlamentin seurantaan. Lisäksi oikeusmi-
nisteriön EU-koordinaatiohenkilöt lähettävät osastoille ja yksiköihin sään-
nöllisesti uutiskirjeitä ajankohtaisista EU-asioista sekä tietoa ministeriön 
toimialan asioiden käsittelystä Euroopan parlamentissa. Toisaalta osassa 
ministeriöitä on vain vähän ohjeistusta EU-menettelyistä. Esimerkiksi val-
tiovarainministeriössä EU-asioita koskevia ohjeita ei ole ollut. Tarkastus-
haastattelujen mukaan EU-asioiden hoitamisen käytännöt ministeriössä 
ovat vaihdelleet, riippuen myös valmisteluvastuussa olevan virkamiehen 
työtavoista. Valtiovarainministeriössä on syksyllä 2015 laadittu kattavasti 
ohjeistusta virkamiehille EU-asioiden valmistelusta.

… mutta hyödynnetäänkö 
ohjeistusta?
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“Liikennepolitiikan ja viestintäpolitiikan 
osastot panostavat EU-asioiden oikeudellisten, 
taloudellisten ja budjettivaikutusten arviointiin 
asianmukaisesti jo valmisteluiden alkuvaihees-
sa.” (LVM)

“Yksittäisestä EU-hankkeesta tiedottaminen 
on vastuuvirkamiehen vastuulla. Vastuu-
virkamies pitää yhteyttä viestintäyksikköön sen 
pohtimiseksi, missä vaiheessa hankkeesta on 
syytä tiedottaa.” (SM)

“Jaoston jäsen rakentaa jaostotyöskentelyyn 
tarvittavien muiden tahojen näkemysten hank-
kimiseksi yhteyshenkilöverkoston (ml. muiden 
ministeriöiden yhteistyötahot ja sijaiset). On 
erityisesti huomioitava, että jokainen STM:n 
jäsen jaostoissa edustaa koko ministeriötä.” 
(STM)

“Vastuuvalmistelija selostaa U-kirjelmässä 
tai perusmuistiossa komission ehdotuksen 
keskeistä sisältöä ja määrittelee valtioneu- 
voston kannan ehdotukseen. On tärkeää, että 
muistiossa pyritään tiiviiseen, selkeään esit-
tämistapaan. Laajaa artiklakohtaista sisältöku-
vausta tulee pääsääntöisesti välttää.” (OM)

“Ennakkovaikuttamisen ei tulisi rajoittua 
pelkästään valmistelussa olevien asioiden 
sisältöön vaan Suomen tulisi tehdä myös omia 
esityksiä EU:n asialistalle tuotavista asioista ja 
aloitteita uusista avauksista EU-politiikasta.” 
(MMM)

“Silloin kun eduskunnan kannanotto EU-asiaan 
on kiireellinen, on tärkeä, että vastuuvalmis-
telija on yhteydessä sekä suuren valiokunnan 
että vastuuvaliokunnan valiokuntaneuvoksiin ja 
sopii asian käsittelyn aikatauluista. Kiireellisistä 
asioista tulee informoida valiokuntaneuvoksia 
etukäteen.” (TEM)

“Asiantuntijataso on kaiken arkipäivän vaikut-
tamisen perusta. Yhteyksien luominen komis-
sion virkamiehiin on normaali osa jokaisen 
EU-asioiden valmisteluun osallistuvan työtä.” 
(YM)

“Suomen kannan valmistelu edellyttää sekä 
substanssi- että prosessiosaamista. Prosessi-
osaaminen liittyy Suomen kannan valmistelusta 
annettujen kansallisten pelisääntöjen osaami-
seen ja toisaalta EU:n päätöksentekojärjes- 
telmän tuntemiseen. Prosessiosaamiseen voi 
saada tukea VM:n kvs:ltä, VNK:n sihteeris- 
töltä ja Brysselin EU-edustustolta.” (VM)

“Euroopan parlamentin edustajille annettavan 
informaation ja ehdotusten tulee olla tarkasti 
tiettyyn asiaan kohdennettuja, oikea-aikaisia ja 
oikealle taholle toimitettuja.” (MMM)

“Kokouksessa Suomea edustaneen tulee 
laatia kokousraportti, ellei EUE laadi sitä. 
Raportti on laadittava 24 tunnin kuluttua 
kokouksesta. Hyvän kokousraportin elementit 
ovat: nopea tiedonkulku, selkeä tiivistelmä ja 
tehokas jakelu. Raportointivelvoite koskee 
kaikkia neuvoston kokouksia.” (TEM)

Kuvio 1: Otteita ministeriöiden EU-valmisteluohjeista
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EU-asioita hoitavien virkamiesten osaamista on jatkuvasti kehitettävä

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD arvioi vuonna 2010 
Suomen kansallista EU-valmistelujärjestelmää osana paremman säänte-
lyn maaraporttiaan. Yhtenä kehittämiskohteena OECD nosti esiin sen, että 
virkamiehille EU-asioissa tarjottavaa koulutusta tulisi lisätä, mukaan luki-
en neuvottelutaitojen koulutus.7

Tarkastushavaintojen mukaan EU-aiheista koulutusta on ollut varsin 
hyvin tarjolla. Valtioneuvoston esittelijän koulutukseen sisältyy osiot EU-
asioiden valmistelusta ja yhteensovittamisesta, eduskunnan osallistumi-
sesta kannanmuodostukseen, Suomen EU-vaikuttamisesta sekä EU- ja val-
tiosopimuksista. Lisäksi uusille virkamiehille järjestetään valtioneuvoston 
perehdyttämisohjelmaa (VN-passi), johon sisältyy EU-aiheisia luentoja. 

Koulutus on tarpeen paitsi uusille virkamiehille, myös unioniasioita pi-
dempään hoitaneille henkilöille ammattitaidon ylläpitämiseksi. Toimin-
taympäristölle Brysselissä on leimallista jatkuva muutos. Näihin muutok-
siin Suomen edustajienkin on kyettävä reagoimaan. 

Säännöllisesti järjestetään kaikille ministeriöille yhteisiä EU-asioiden 
ajankohtaispäiviä. Koulutusvastuu EU-asioiden valmistelukoulutuksesta 
on kiertänyt ministeriöillä. Lisäksi valtioneuvoston kanslia on järjestänyt 
yhteisiä tilaisuuksia. Koulutuksissa on pidetty esillä ennakoivan valmiste-
lun ja ennakkovaikuttamisen tärkeyttä. Tarkastushaastattelujen mukaan 
esimerkiksi koulutus Euroopan parlamenttiin vaikuttamisesta oli herättä-
nyt paljon kiinnostusta ja osanottajia oli ollut paljon. Koulutustilaisuuksis-
sa on mahdollisuus jakaa hyviä käytäntöjä ja pohtia yhdessä tehokkaan vai-
kuttamisen keinoja. Jatkossa voitaisiin harkita, että koko valtioneuvoston 
yhteisiä koulutustilaisuuksia kytkettäisiin yhä selkeämmin Suomen EU-
politiikan tavoitteenasetteluun, kuten uuteen hallituksen EU-strategiaan.

Tarkastushavaintojen mukaan monissa ministeriöissä EU-koordinaati-
osta vastaavat henkilöt järjestävät ajankohtaistilaisuuksia henkilökunnal-
le. Esimerkiksi ympäristöministeriössä tällaisia tilaisuuksia järjestetään 
puolivuosittain. 

Tärkeä ja luonteva tapa kartuttaa asiantuntemusta on työssä oppiminen. 
Hyvä käytäntö on, että kokenut ja nuorempi virkamies hoitavat työparina 
tietyn tehtäväkentän EU-asioita. Kun yksi virkamies tuntee neuvottelujen 
logiikan sekä avainhenkilöt unionin toimielimissä ja jäsenvaltioissa, hänel-
lä on hyvät mahdollisuudet perehdyttää nuorempaa kollegaansa.

Tarkastuksessa selvitettiin myös, onko virkamiehille tarjolla tukea uni-
onin toimielinten menettelyihin ja EU-oikeudellisiin kysymyksiin liittyen. 
EU:n toimielinten käytännöt voivat olla vaikeasti hahmotettavia ja läpinä-
kymättömiä. Ministeriöiden virkamiehet saavat neuvontaa ja tukea oman 
ministeriönsä EU-koordinaattoreilta, valtioneuvoston kanslian EU-osas-
tolta ja Suomen pysyvästä EU-edustustosta. Muutamissa ministeriöissä 
virkamiehiä perehdytettiin EU-menettelyihin jopa henkilökohtaisesti. Esi-
merkkinä voidaan mainita opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka toimialal-
la on varsin vähän EU-lainsäädäntöasioita, minkä vuoksi monilla virkamie-
hillä ei ole näistä omakohtaista kokemusta. Opetus- ja kulttuuriministeriön 
EU-koordinaatioyksikkö auttaa ja opastaa virkamiehiä monenlaisissa käy-
tännön asioissa. Toisena esimerkkinä voidaan mainita ulkoasiainministe-
riö, jossa virkamiesten osaamisen kerryttämisen näkökulmasta haasteena 

EU-asioihin liittyvällä koulutuksella 
on suuri merkitys virkamiesten 
työtaitojen ylläpitämisessä 
ja kehittämisessä

Esimerkiksi OKM:ssä annetaan 
henkilökohtaista EU-perehdytystä 
uusille virkamiehille
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on säännöllinen tehtäväkierto. EU-asioiden valmistelun tasalaatuisuutta 
UM:ssä tukee kuitenkin se, että ministeriön Eurooppa-osastolla ja oikeus-
palvelussa annetaan käytännönläheistä neuvontaa sekä laaditaan ohjeita 
EU-asioiden hoitamisesta.

Kaikkien ministeriöiden virkamiehet voivat saada EU-oikeudellista 
neuvontaa ja tukea valtioneuvoston kanslian EU-osastolta, oikeusminis-
teriön kansainvälisten ja EU-oikeudellisten asioiden yksiköstä sekä ulko-
asiainministeriön oikeuspalvelusta. Neuvoja saatetaan tarvita esimerkiksi 
valmisteltavan säädöksen oikeusperustasta, unionin toimivallasta tietyllä 
politiikanalalla tai päätöksentekomenettelyjen yksityiskohdista. Jos tietyn 
EU-asian yhteydessä esiin nousseella oikeudellisella kysymyksellä on ho-
risontaalista merkitystä, Suomen kannanotot voidaan koordinoida oikeu-
dellisessa jaostossa.8

Vuonna 2010 laadittiin selvitys EU-oikeudellisten asioiden käsittelystä 
valtioneuvostossa. Selvityksessä todettiin, että ministeriöiden EU-valmiste-
lua tekevien virkamiesten huomio kiinnittyy yleensä substanssikysymyksiin 
ja että EU-oikeudellisten kysymysten analysointi saattaa jäädä vähäiseksi. 
Oikeudellisen neuvonnan osalta yksi ratkaiseva tekijä onkin se, huomataan-
ko neuvoa ylipäänsä kysyä riittävän ajoissa. Selvityksessä todettiin myös, et-
tä lainsäädäntömenettelyn nopeutuminen on kasvattanut tarvetta pikaiseen 
ja epämuodolliseen neuvontaan EU-oikeudellisissa kysymyksissä.9

Tarkastushavaintojen mukaan ministeriöt ovat myös vahvistaneet omaa 
kapasiteettiaan EU-oikeudellisten kysymysten käsittelyssä. Tosin resursse-
ja on useimmissa ministeriöissä melko vähän, yhdestä muutamaan henki-
löön. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoministeriössä on saatavilla tukea liittyen 
EU-oikeudellisiin kysymyksiin. Jokaisen osaston juristit antavat tällaista 
neuvontaa, minkä lisäksi työelämä- ja markkinaosastolla on muutama ko-
kenut, EU-asioihin perehtynyt lakimies. Tarkastushaastattelujen mukaan 
myös esimerkiksi ulkoasiainministeriössä ja valtiovarainministeriössä on 
hyvin tarjolla EU-oikeudellista osaamista, jota virkamiehet voivat tarvit-
taessa hyödyntää.

2.3 Tärkeät EU-aloitteet on tunnistettava 
varhain, jotta ehditään arvioida 
vaikutuksia

Tietoon perustuva kannanmuodostus edellyttää, että kunkin EU-aloitteen 
osalta arvioidaan, millaisia vaikutuksia sillä olisi toteutuessaan Suomessa. 
Jos EU-lainsäädännössä ei ole huomioitu Suomen erityistarpeita ja -olo-
suhteita, tästä voi aiheutua huomattavia ennakoimattomia vaikutuksia.10

Komissio arvioi ennakollisesti jokaisen säädösehdotuksensa ja tiettyjen 
muiden toimiensa vaikutuksia.11 Koko unionia koskevassa vaikutusarvioin-
nissa ei ole välttämättä eritelty vaikutuksia maakohtaisesti tai muutoin huo-
mioitu yksittäisten jäsenvaltioiden erityisolosuhteita. Näin ollen Suomen 
kannanmuodostuksen tueksi tarvitaan täydentäviä kansallisia vaikutusten 
arviointeja. Tällainen tieto tukee Suomen vaikuttamispyrkimyksiä EU-pää-
töksenteossa. Lisäksi vaikutusarviotieto luo pohjaa unioniperäisen säänte-
lyn (lähinnä direktiivien) myöhemmälle kansalliselle täytäntöönpanolle. 

Valmisteluvastuussa 
oleva virkamies voi saada 
EU-oikeudellista neuvontaa, 
jos hän huomaa sitä kysyä

Kansallisten vaikutusarvioiden 
tekemisestä on monia hyötyjä
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Pääministeri Sipilän hallituksen ohjelman mukaan hallitus ”vahvistaa 
Suomen kykyä arvioida EU-sääntelyn taloudellista merkitystä ja oikeudel-
lisia ulottuvuuksia.”12 Useissa selvityksissä on todettu, että vaikutusarvioi-
den tekeminen EU-aloitteista on ollut puutteellista.13 Uusikylän ym. (2015) 
mukaan vaikutusarviot ovat olleet hyvin yleispiirteisiä, eivätkä ne ole laa-
dultaan vastanneet kansallisista tarpeista lähteneiden lakihankkeiden vai-
kutusarvioita. EU-aloitteita koskevat vaikutusarviot ovat olleet usein sek-
toritutkimuslaitosten tekemiä taustaselvityksiä. Ylipäätään vaikutusten 
arviointia EU-aloitteista tehdään vähän. Silloin, kun tehdään, vaikutuksia 
kuvataan yleensä sanallisesti, ei numeromuodossa. Arviointikäytännöissä 
on suuria eroja ministeriöiden välillä ja niiden sisälläkin.

Uusikylä ym. ovat ehdottaneet, että EU-aloitteiden vaikutusarviointi-
käytäntöjä yhtenäistettäisiin valtioneuvostossa luomalla vaikutusarvioin-
timalli, jossa on huomioitu sekä EU-hankkeiden väliset erot että säädöksen 
tai muun toimen elinkaaren eri ajankohtien asettamat vaatimukset. Prio-
risoiduissa EU-asioissa vaikutuksia selvitettäisiin jo siinä vaiheessa, kun 
säädösvalmistelua tehdään komissiossa. Uusikylän ym. mukaan erityisen 
tärkeää olisi tunnistaa varhain ne EU-aloitteet, jotka tulevat olemaan Suo-
melle syystä tai toisesta tärkeitä, ja tehdä niissä vaikutusarvioita olemassa 
olevien tietojen pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että 
komission suunnitteluasiakirjojen tai epävirallisesti saatujen tietojen poh-
jalta ministeriö tekee alustavan vaikutusarvion tai tilaa taustaselvityksen.

Seuraavassa vaiheessa voidaan laatia kansallinen vaikutusarvio komis-
sion antamasta ehdotuksesta, jossa täydennetään ja tarkennetaan alusta-
vaa vaikutusarviota. Ellei alustavaa arviota ole tehty, vaikutusarvion laati-
misella on tuolloin jo kiire, jotta tietoja kyetään hyödyntämään esimerkiksi 
neuvoston työryhmässä käytävissä neuvotteluissa. Niin vaikutusarvioiden 
tekemisessä kuin niiden käyttämisessä vaikuttamisviestien tukena on hyö-
dyllistä tehdä yhteistyötä sellaisten jäsenvaltioiden kanssa, joissa valmistel-
tavana olevan EU-säädöksen tai muun toimen vaikutukset olisivat saman-
suuntaisia kuin Suomessa.

Uusikylä ym. (2015) ehdottivat myös, että kotimaassa tehtävän vaiku-
tusarviointityön lisäksi hallituksen edustajat osallistuisivat aktiivisesti ko-
mission asiantuntijatyöryhmiin ja verkostoihin. Näin varmistetaan, että ko-
mission omissa vaikutusarvioissa on huomioitu suomalaisen yhteiskunnan, 
talouden ja oikeusjärjestyksen erityispiirteet.

Tarkastushaastatteluissa syntyi vaikutelma, että ministeriöissä pidetään 
kansallisia vaikutusarvioita EU-aloitteista sinänsä hyödyllisinä. Vaikutusar-
vioita oli tehty haastattelujen mukaan ainakin työ- ja elinkeinoministeriös-
sä, ympäristöministeriössä ja maa- ja metsätalousministeriössä. Tarkastus-
aineistojen ja edellä mainitun Uusikylän ym. selvityksen perusteella näyttää 
siltä, että kansallisia vaikutusarvioita EU-aloitteista tehdään varsin harvoin 
ja silloinkin ne ovat yleispiirteisiä. Valtiovarainministeriö huomautti lausun-
nossaan, etteivät ministeriöt kiinnitä riittävästi huomiota kansallisiin kus-
tannuksiin EU-asioiden valmistelussa. 

Jos syynä vaikutusarvioiden vähäisyydelle on kiire, tähän voidaan vastata 
parantamalla ennakointia. Kun Suomelle tärkeät tai potentiaalisesti ongel-
malliset EU-aloitteet tunnistetaan varhain ja tehdään alustavia selvityksiä 
tai vaikutusarviota, on myöhemmän kansallisen vaikutusarvion tekeminen 
komission antamasta lainsäädäntöehdotuksesta mahdollista. Maa- ja met-
sätalousministeriö ja valtiovarainministeriö toivat esiin lausunnoissaan, 

EU-aloitteiden vaikutuksia on 
arvioitu niukasti, yleispiirteisesti 
ja lähinnä sanallisessa muodossa
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että kansallisten vaikutusarvioiden laatiminen ennakollista vaikuttamista 
varten on aikataulusyistä johtuen toisinaan vaikeaa. Molemmat ministeriöt 
kertoivat hyödyntävänsä sidosryhmien ja asiantuntijoiden kuulemisia sil-
loin, kun kiireellisissä tapauksissa on tarpeellista laatia alustava vaikutus-
arvio tai täydentää sitä.

Valtioneuvoston kanslia on pyrkinyt tukemaan ministeriöissä tehtävää 
vaikutusarviotyötä muun muassa tekemällä kaksivuotisen puitesopimuk-
sen vaikutusarviointien tekemisestä Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen 
kanssa. Yhteistä vaikutusarvioresurssia voitaisiin käyttää ainakin sellaisiin 
hankkeisiin tai asiakokonaisuuksiin, jotka sisältyvät hallituksen vuosittain 
tehtävään EU-strategiaan ( joka korvaa EU-avaintavoiteasiakirjan ja EU-
selonteon). Ministeriöt voivat myös hakea vaikutusarviointien tekemiseen 
tutkimus-, ennakointi-, arviointi- ja selvitystoimintaan varattua valtioneu-
voston rahoitusta (ns. TEAS-toiminta).

2.4 Työ- ja elinkeinoministeriössä on monia 
toimivia käytäntöjä, mutta koordinaatiota 
voisi vahvistaa

Tarkastuksen yhtenä tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva siitä, millä 
tavoin EU-asioita valmistellaan eri ministeriöissä. Lisäksi tarkastuksen ai-
kana selvitettiin tarkemmin kolmen ministeriön EU-asioiden koordinaa-
tio- ja johtamiskäytäntöjä. 

Työ- ja elinkeinoministeriön osalta perehdyttiin erityisesti siihen, millä 
tavoin EU-asioiden koordinaatio on ministeriössä järjestetty. Työ- ja elinkei-
noministeriössä on käytössä hajautettu koordinaatiomalli. Käytännössä tämä 
tarkoittaa sitä, että kansliapäällikön alaisuudessa on konserniohjausyksikkö, 
mutta osastot ja yksiköt hoitavat EU-asioita hyvin itsenäisesti.14 Ministeriö 
on itse vuonna 2013 arvioinut, että hajautettu koordinaatiomalli vaikeuttaa 
yleiskuvan muodostamista vireillä olevista EU-asioista, tärkeimpien asioi-
den identifioimista ja EU-hankkeiden vaikutusten tunnistamista ennakol-
ta (esimerkiksi elinkeinopoliittiset vaikutukset ja työllisyysvaikutukset).15

Työ- ja elinkeinoministeriössä on hyvät ohjeet virkamiehille EU-asi-
oiden valmisteluun16 ja yhteensovittamiseen17. Ohjeet ovat huomattavasti 
yksityiskohtaisemmat ja kattavammat kuin monessa muussa ministeriös-
sä. Niissä annetaan käytännön neuvoja ja selvitetään menettelyjen ja käsi-
teltävien asioiden viitekehikkoa. Ministeriön EU-koordinaation osalta on 
kerrottu selkeästi erilaiset tehtävät ja kunkin tahon vastuut. Ohjeet on päi-
vitetty vuoden 2015 alussa. Ohjeiden säännöllinen päivittäminen on tärke-
ää, sillä vastuuhenkilöt, käsiteltävät asiakokonaisuudet ja toimintaympäris-
tö vaihtuvat ajan kuluessa. 

Kehittämiskohteena voidaan nähdä horisontaalisten EU-hankkeiden 
koordinointi, joka näyttää jäävän pitkälti asianomaisen virkamiehen vastuul-
le. Monet virkamiehet ovatkin aktiivisia ja valmistelevat asioita yhteistyös-
sä ministeriön muiden yksiköiden kanssa. Ministeriön sisällä ei kuitenkaan 
ole selkeää vakiintunutta tapaa koordinoida sisäisesti EU:n säädöshankkeita 
tai politiikkatoimia, jolloin sisäinen koordinaatio voi toisinaan jäädä riittä-
mättömäksi. Myös tarkastushaastatteluissa todettiin, että horisontaalisten 
asiakokonaisuuksien valmistelua tulisi parantaa. Ministeriön EU-valmis-

Virkamiehille on tarjolla 
perusteellisia ja ajantasaisia ohjeita
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telua koskevissa ohjeissakin käsitellään melko vähän sisäistä koordinaatio-
ta. Ohjeet on laadittu laajemmista asiakokonaisuuksista, kuten ministeriön 
EU-prioriteettien laatimisesta, mutta yksittäisten hankkeiden osalta ohjeis-
sa mainitaan vain, että ”vastuuvalmistelija huolehtii asian riittävästä käsit-
telystä ministeriössä”.18

Ministeriön EU-toiminnan tavoitteita määritellään useissa eri 
asiakirjoissa

Työ- ja elinkeinoministeriössä ylläpidetään luetteloa kaikista keskeisistä 
toimialan EU-hankkeista (tai tarkemmin ottaen kahta luetteloa, yhtä kum-
mankin ministerin vastuualueella). Lisäksi ministeriössä on EU-asioiden 
strategista suunnittelua ja priorisointia koskevia asiakirjoja. Ministeriössä 
on EU-avainhankemuistio, jota päivitetään kaksi kertaa vuodessa. Muisti-
ossa on listattu kymmenen avainhanketta, jotka ovat varsin laajoja.19 Lisäk-
si ministeriössä on EU-prioriteetteja koskeva muistio.20  Muistiossa on viisi 
prioriteettiasiaa, joiden osalta on selostettu tavoitteet, vaikuttamissuunni-
telma ja vastuuhenkilöt. 

Haastatteluissa todettiin kuitenkin, että tietyn asian valikoituminen pri-
oriteetiksi ei välttämättä ollut heijastunut kyseisen asian hoitamiseen käy-
tännössä. Listattuja prioriteetteja ei myöskään pidetty yhteismitallisina. 
Erilliset muistiot avainhankkeista ja prioriteeteista sekä kaksi erillistä EU-
hankeluetteloa jättävät jossain määrin epäselväksi, mitkä ovat ministeriön 
todelliset painopisteet.

Taloudellisten vaikutusten arvioinnin tärkeys on tiedostettu työ- ja elin-
keinoministeriössä monia muita ministeriöitä paremmin, myös EU-asioissa. 
Tarkastusajankohtana erityisesti energiaosastolla laadittiin arvioita käsitte-
lyssä olevien EU-asioiden taloudellisista vaikutuksista. Käytännön toivot-
tiin leviävän muillekin osastoille. Mikäli ministeriön omat resurssit eivät 
riitä vaikutusarvioiden tekemiseen, niitä voidaan tarvittaessa tilata ulko-
puolisilta asiantuntijoilta.

Tarkastushavaintojen mukaan työ- ja elinkeinoministeriössä pystytään 
tuottamaan nopeasti kattavia muistioita EU:ssa käsiteltävistä laajemmista 
asiakokonaisuuksista. TEM:ssä tehtiin esimerkiksi tammikuussa 2015 ri-
peästi analyysin komission työohjelmasta heti sen julkaisemisen jälkeen.21 
Vähän yli kymmenen sivun muistioon oli koottu ministeriön toimialan kan-
nalta olennaiset asiat.

Ministeriössä on kiinnitetty huomiota henkilöstön osaamisen kehittämi-
seen. Haastattelujen mukaan yksiköissä on panostettu aiempaa enemmän 
virkamiesten koulutukseen. Lisäksi koko ministeriössä pidetään kaksi ker-
taa vuodessa EU-asioiden opintopäivä, johon osallistuu henkilöitä kaikil-
ta osastoilta. Näiden opintopäivien järjestelystä vastaavat ministeriön EU-
koordinaattorit. Koulutusten sisältöjen räätälöintiin tuo oman vaikeutensa 
se, että ministeriön toimiala ja näin ollen myös hoidettavien EU-asioiden 
kirjo on erittäin laaja.

Hyvä käytäntö on ”juristipooli”, joka on vahvistanut valmiuksia hoitaa 
ministeriön toimialan asioihin liittyviä, vaativia EU-oikeudellisia kysymyk-
siä. Pooliin osallistuu lakimiehiä kaikilla osastoilla. Näin asioita kyetään hoi-
tamaan joustavammin kiiretilanteissa. Juristipoolin etuna on myös se, että 
ministeriön juristit voivat hyödyntää kollegojensa osaamista osastorajojen 
yli ja että heidän ammattitaitonsa kehittyy jatkuvasti.

Ministeriössä on 
arvioitu EU-hankkeiden 
vaikutuksia Suomessa 
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EU-asioiden johtamiskäytännöt työ- ja elinkeinoministeriössä

Valtiontalouden tarkastusviraston vuonna 2011 tekemässä työ- ja elinkei-
noministeriön ohjausjärjestelmän tarkastuksessa havaittiin, että EU-asioi-
den valmistelu saattaa ainakin joissain tapauksissa keskittyä liikaa yksittäi-
sille virkamiehille.22 Esimerkiksi kattavaa varahenkilöjärjestelmää ei ole. 
Käynnissä olevassa tarkastuksessa ei käynyt ilmi, onko tilanne muuttunut. 
Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, että työ- ja elinkeinoministeriössä on 
resurssipulaa. Osa hankkeista depriorisoidaan, koska niiden hoitamiseen 
ei ole riittävästi henkilöstöä. Toisaalta depriorisointi on myös hyvä käytän-
tö, kun kaikkea ei yritetäkään hoitaa samalla tavalla. Johdon tulee huoleh-
tia siitä, että ministeriössä tunnistetaan olennaisimmat EU-asiat varhaises-
sa vaiheessa, huolehditaan niiden kansallisesta valmistelusta ja vaikutetaan 
unionin toimielimiin myös ennakollisesti.

Työ- ja elinkeinoministeriön työjärjestyksen 27 §:n mukaan kansliapääl-
likkö huolehtii lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriössä sekä vir-
kamiesvalmistelun yhteensovittamisesta ministeriön sisällä.23 Työjärjestyk-
sen 28 §:n mukaan alivaltiosihteerin, osastopäällikön, yksikön päällikön ja 
ryhmäpäällikön tehtävänä on oman toimintayksikkönsä osalta johtaa, val-
voa ja kehittää toimintaa siten, että sille kuuluvat tehtävät hoidetaan tu-
loksellisesti ja yhteistoimintaa edistävällä tavalla. Tarkastushaastatteluissa 
esitettiin, että työ- ja elinkeinoministeriössä johdon sitoutuminen EU-asi-
oiden hoitamiseen on parantunut. Viitteitä johdon sitoutumisen puuttees-
ta ja sisäisen EU-koordinaation epätasaisuudesta voidaan kuitenkin nähdä 
esimerkiksi siinä, että tavoitteita asetetaan monissa eri asiakirjoissa. EU-
asioita käsitellään johtoryhmissä harvemmin kuin joissain muissa ministe-
riöissä. Työ- ja elinkeinoministeriön rajalliset resurssit yhdistettynä laajaan 
ja monisyiseen EU-asioiden kenttään asettavat erityisen haasteen näiden 
asioiden johtamiselle.

Kaikkia EU-asioita ei hoideta 
samalla panoksella, vaan 
uskalletaan myös depriorisoida
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Hyviä käytäntöjä työ- ja elinkeinoministeriön 
EU-valmistelussa ja -koordinoinnissa

 – Hyvät ohjeet virkamiehille – käytännöllisiä, yksityiskohtaisia ja 
kattavia

 – EU-prioriteettimuistiossa on suunnitelmat tavoitteiden 
toteuttamiseksi

 – EU-hankkeista on koottu ajantasaiset tiedot luetteloon
 – Kaikki EU-hankeluettelot, prioriteettilistat sekä ohjeet ovat    

ajantasaisia. Sekä ohjeita että EU-tavoiteasiakirjoja 
päivitetään riittävän usein.

 – Kyky kommentoida ja arvioida nopealla tahdilla esimerkiksi 
komission työohjelmaa tai muita strategisia unionin toimi- 
elinten asiakirjoja

 – Juristipooli, joka helpottaa kiireellisten asioiden hoitamista jous-
tavasti ja asiantuntevasti

 – Kaikkia EU-hankkeita ei yritetä hoitaa samalla tavoin, vaan osa 
hankkeista depriorisoidaan 

 – Taloudellisten vaikutusten arviointia tehdään myös EU- 
asioissa
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3 Miten EU-asioita johdetaan ja 
tavoitteita asetetaan?

Suomen EU-politiikan strategisen suunnittelun välineitä ovat olleet kerran 
hallituskaudessa laaditut valtioneuvoston EU-selonteot sekä vuosittaiset 
EU-avaintavoitteet. Suomen EU-politiikan yleistavoitteiden ohjausvaikutus-
ta voitaisiin parantaa muotoilemalla tavoitteet konkreettisemmin tulevassa 
hallituksen EU-strategiassa. EU-asioiden johtamis- ja suunnittelukäytän-
nöt vaihtelevat ministeriöstä toiseen. EU-asioiden tuloksellinen hoitami-
nen edellyttää, että johto osallistuu tavoitteiden määrittelyyn ja resurssien 
suunnitteluun sekä tarvittaessa tekee itse vaikuttamistyötä. Johdon tehtä-
vänä on myös varmistaa, että ministeriössä on korkealaatuista EU-osaamis-
ta. Tarkastuksen perusteella kaikissa ministeriöissä pitäisi kannustaa vir-
kamiehiä hankkimaan kokemusta EU-tehtävistä sekä hyödyntää palaavien 
henkilöiden osaamista ja verkostoja nykyistä paremmin.

3.1 EU-avaintavoitteiden valmistelu on 
kannustanut ministeriöitä priorisoimaan

Suomen EU-politiikan kokonaisstrategian määrittelyssä on ollut käytössä 
eri menettelyjä. Suomen EU-politiikkaa on linjattu valtioneuvoston EU-se-
lonteoilla (2009 ja 2013).24 Kumpikin selonteko on annettu noin hallituskau-
den puolivälissä. Lisäksi valtioneuvosto on vuodesta 2010 lähtien määritellyt 
vuosittain EU-avaintavoitteensa, jotka on lähetetty tiedoksi eduskunnalle.

EU-ministerivaliokunta päätti 6.11.2015, että jatkossa laaditaan vuosittain 
EU-strategia, joka korvaa pidemmän aikavälin yleisluontoiset EU-selonteot 
sekä vain keskeisimmät kysymykset kattaneet vuosittaiset avaintavoitteet. 
Valtioneuvoston viestintäosaston tiedotteen mukaan tarkoituksena on te-
rävöittää Suomen EU-vaikuttamista laatimalla operatiivinen ja ennakoiva 
EU-strategia. Strategian käsittely vuosittain tarjoaa myös eduskunnalle ai-
empaa paremman mahdollisuuden osallistua Suomen EU-politiikan muo-
toiluun. Hallitus toivoo, että strategia antaisi eväitä jäsentyneelle ja hedel-
mälliselle julkisuudessa käytävälle keskustelulle EU-asioista.25

Eduskunta on aiemmin asettanut tiettyjä edellytyksiä valtioneuvoston 
EU-politiikan tavoitteenasettelulle. Eduskunnan mukaan tavoitteiden on pe-
rustuttava tilanneanalyysiin, niiden lukumäärän on oltava pieni ja keskinäi-
sen tärkeysjärjestyksen selvä. Tavoitteet ja keinot on määriteltävä riittävän 
konkreettisesti, jotta harjoitetun EU-politiikan onnistumista on mahdollis-
ta arvioida jälkeenpäin.26 Valtioneuvoston kanslian vuonna 2013 laatimas-
sa muistiossa EU-menettelyjen kehittämisestä todetaan samansuuntaises-
ti, että ”ilman ennakoivaa strategista suunnittelua EU-politiikan tekeminen 
on vaarassa jäädä yksittäisiin asioihin reagoimiseksi vailla [Suomen] todel-
lisia vaikutusmahdollisuuksia unionin kehitykseen. Olennaista on keskeis-
ten hankkeiden priorisointi.”27

Tarkastushavaintojen mukaan valtioneuvoston EU-selonteot ovat olleet 
käyttökelpoisia välineitä Suomen EU-politiikan strategisessa suunnittelus-
sa ja johtamisessa. Selonteoissa on linjattu Suomen tavoitteita siitä, millä ta-
voin EU-lainsäädäntöä ja unionin politiikkaa eri aloilla olisi syytä kehittää 

EU-politiikan tavoitteiden 
toteutumista on voitava 
arvioida jälkeenpäin

Kerran hallituskaudessa laaditut 
valtioneuvoston EU-selonteot 
koettiin hyödyllisiksi
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tulevina vuosina. Eduskunta on käsitellyt näitä selontekoja perusteellises-
ti. Erikoisvaliokunnat ovat kuulleet asiantuntijoita ja antaneet lausunnot, 
minkä jälkeen suuri valiokunta on antanut laajan mietinnön28. EU-politiik-
kaa koskevista selonteoista on ollut monenlaisia hyötyjä. Ne ovat vastanneet 
kansanedustajien tiedontarpeisiin sekä palvelleet hallituksen edustajien uni-
onin toimielinten suuntaan tekemää vaikuttamistyötä. Tarkastushaastat-
teluissa tosin kritisoitiin sitä, millä tavoin erityisesti viimeisintä EU-selon-
tekoa oli valmisteltu. Pidettiin parempana, että ennen poliittista käsittelyä 
EU-ministerivaliokunnassa asiaa olisi valmisteltu esimerkiksi EU-asioiden 
komiteassa tai institutionaalisessa jaostossa.

EU-selontekojen lisäksi koko valtioneuvoston yhteisiä EU-politiikan 
suunnitteluasiakirjoja ovat olleet vuosittain määritellyt Suomen EU-poli-
tiikan avaintavoitteet. Vuonna 2015 Suomen EU-avaintavoitteita olivat ”kas-
vua ja työllisyyttä vahvistava kilpailukyky”, ”toimiva sääntely” ja ”ulkoisesti 
vahvempi unioni”. Avaintavoitteiksi valitut EU-asiat ovat usein luonteeltaan 
horisontaalisia, joten ministeriöiden täytyy tehdä tiivistä yhteistyötä niiden 
kansallisessa valmistelussa. Tarkastushavaintojen perusteella EU-avainta-
voitteista on ollut hyötyä. Esimerkiksi poliittisten toimijoiden tai sidosryh-
mien on ollut helppoa ottaa selvää Suomen EU-politiikan ”kärjistä” tietty-
nä vuonna, kun ne on koottu yhteen julkiseen asiakirjaan.

EU-selonteoille ja avaintavoiteasiakirjoille on ollut yhteistä se, että po-
liittinen taso eli EU-ministerivaliokunta on ollut vahvasti mukana niiden 
laatimisessa. Näiden asiakirjojen sisällössä on kuitenkin tiettyjä eroja. En-
siksi valtioneuvoston EU-selonteot ovat olleet kymmeniä sivuja pitkiä, kun 
taas avaintavoiteasiakirjat ovat olleet tiiviitä, vain muutaman sivun pitui-
sia papereita. Toiseksi selontekojen ja avaintavoitteiden aikajänne on ollut 
eri. Selonteoissa on linjattu Suomen EU-politiikkaa pidemmällä aikavälil-
lä. Avaintavoitteet taas ovat liittyneet unionissa – erityisesti Eurooppa-neu-
vostossa – käsiteltävänä oleviin tai vireille tuleviin ajankohtaisiin asioihin 
taikka Suomen omiin aloitteisiin. Kolmanneksi selonteoissa on linjattu Suo-
men kantoja kaikilla unionin politiikkasektoreilla. Avaintavoitemuistio on 
sisältänyt vain tärkeimmiksi katsotut EU-hankkeet, joten on mahdollista, 
että joidenkin ministeriöiden toimialalta ei ole ollut yhtään avaintavoitetta.

Avaintavoitteiden määrittelyprosessilla on ollut hyödyllisiä vaikutuk-
sia. Valtioneuvoston kanslian lähettämän toimenpidepyynnön myötä jokai-
nen ministeriö on määritellyt vähintään kerran vuodessa oman toimialansa 
tärkeimmät EU-asiat ja Suomen kannat niihin. Tätä vuosittaista menette-
lyä on syytä jatkaa.

EU-avaintavoiteasiakirjan on ollut tarkoitus ohjata hallituksen edusta-
jien tekemää EU-vaikuttamista. Tarkastuksen perusteella Suomen EU-po-
litiikan yleistavoitteiden ohjausvaikutus kuitenkin paranisi, jos ne muoto-
iltaisiin konkreettisemmin. Tarkastushaastatteluissa toivottiin konkretiaa 
erityisesti Suomen omiin aloitteisiin. Avaintavoitemuistiossa kirjaukset 
ovat olleet lyhyitä ja yleispiirteisiä. Avaintavoitteita tunnetaan ministeri-
öissä huonosti ja niiden yhteys EU-hankkeiden käytännön hoitamiseen on 
jäänyt ohueksi. Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osaston vastuulla on 
seurata avaintavoitteiden toteutumista. Jos avaintavoitemuistio (tai jatkos-
sa hallituksen EU-strategia) olisi yksityiskohtaisempi, tavoitteiden toteutu-
mista voitaisiin arvioida paremmin jälkikäteen.

Ulkoasiainministeriön lausunnossa esitettiin, että EU-strategian val-
mistelussa on varmistettava riittävä läpinäkyvyys valtioneuvoston sisällä 
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esimerkiksi hyödyntämällä EU-asioiden komiteaa. Lisäksi hallituksen EU-
strategian valmistelussa on perusteltua hyödyntää ministeriöiden laatimia 
ja valtioneuvoston kanslialle toimittamia EU-tavoiteasiakirjoja.

Suomen EU-politiikan yleistavoitteiden tunnettuutta voitaisiin vah-
vistaa esimerkiksi järjestämällä niihin liittyen koko valtioneuvoston yh-
teistä EU-koulutusta. Tällaisessa koulutuksessa voitaisiin käsitellä rinnak-
kain sisällöllisiä linjauksia ja vaikuttamisstrategiaa, jolloin ministeriöiden 
virkamiehet saisivat konkreettisia ideoita omalla vastuullaan olevien EU-
hankkeiden hoitamiseen. Jos avaintavoitteet tunnettaisiin paremmin ja ne 
huomioitaisiin säännönmukaisesti valmisteltaessa Suomen linjauksia yk-
sittäisiin unionissa käsittelyssä oleviin hankkeisiin, Suomen EU-politiikan 
johdonmukaisuus lisääntyisi. 

3.2 Monilla ministeriöillä on laadukkaita 
EU-tavoiteasiakirjoja ja hankeluetteloita

Suomen EU-politiikan tuloksellinen hoitaminen edellyttää, että ministeri-
öissä valmistellaan ja johdetaan unioniasioita suunnitelmallisesti ja enna-
koivasti. Keskeinen osa suunnittelua on sen päättäminen, mitä unioniasi-
oita erityisesti priorisoidaan. Lukuisten EU-aloitteiden joukosta on ajoissa 
identifioitava asiat, jotka ovat tärkeimmät Suomen EU-politiikan tavoittei-
den saavuttamiseksi tai jotka näyttävät muodostuvan Suomelle erityisen on-
gelmallisiksi. Tietyn EU-asian nostamisen prioriteetiksi tulee heijastua mi-
nisteriön resurssisuunnitteluun.

Valtiontalouden tarkastusviraston vuonna 2006 tekemässä tarkastukses-
sa todettiin, että ministeriöiden sisäisiä ohjaus-, johtamis- ja valvontakäytän-
töjä unioniasioissa tulisi vahvistaa, jotta taloudellisilta ja muilta vaikutuksil-
taan merkittävät hankkeet yksilöityisivät riittävän varhaisessa vaiheessa ja 
että niiden valmistelun laatu olisi luotettavaa. Myös eduskunnan suuri va-
liokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että priorisoidut hankkeet yksi-
löidään ja että voimavarat kohdennetaan asianmukaisesti.29

Nyt tehdyn tarkastuksen havaintojen mukaan ministeriöiden välillä on 
suurta vaihtelua siinä, millä tavoin EU-toiminnan prioriteetteja määritel-
lään. Joissain ministeriöissä virkamiesjohto on vahvasti sitoutunut tavoit-
teenasetteluun EU-asioissa. Osassa ministeriöitä taas näyttäisi olevan vai-
keuksia laittaa unioniasioita keskenään tärkeysjärjestykseen. Syynä voi olla 
toimialan EU-asioiden suuri määrä tai se, ettei ministeriön johto ole kaut-
ta linjan sitoutunut näiden asioiden hoitamiseen. Erittäin tärkeä kysymys 
liittyy siihen, mikä on EU-asioiden suhde kansallisista tarpeista kumpua-
viin lakihankkeisiin. Koska EU-lainsäädäntö vaikuttaa merkittävällä taval-
la Suomen oikeusjärjestyksen sisältöön ja esimerkiksi suomalaisyritysten 
toimintaedellytyksiin, kansallisia asioita ei voida säännönmukaisesti prio-
risoida EU-asioiden kustannuksella.

Jokaisen ministeriön on listattava oman toimialansa tärkeimmät EU-
asiat vähintään kerran vuodessa, kun valtioneuvoston kanslia lähettää tä-
tä koskevan toimenpidepyynnön. Tarkastusviraston näkemyksen mukaan 
ministeriöiden laatimissa EU-prioriteettiasiakirjoissa on paljon laadullista 
vaihtelua. Jotta tavoitteet aidosti ohjaisivat EU-hankkeiden hoitamista, nii-
den täytyy olla riittävän konkreettisia. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita 
liikenne- ja viestintäministeriön muistio, jossa luetellaan viisi tärkeintä EU-
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asiaa tai asiakokonaisuutta vuodelle 2015. Muistiossa on selostettu jokaisen 
asian kohdalla sen merkitys Suomelle, Suomen tavoitteet ja asian käsittely-
vaihe EU:ssa.30 Toinen hyvä esimerkki on puolustusministeriön EU-priori-
teettiasiakirja. Muistioon on kirjattu, mihin EU-asioihin tai kokonaisuuk-
siin puolustusministeriö aikoi vuoden 2015 aikana erityisesti keskittyä.31

Tarkastushavaintojen mukaan joissain ministeriöissä on hyviä käytän-
töjä sen suhteen, miten prioriteetit saadaan siirtymään osaksi käytännön 
toimintaa. Ympäristöministeriössä on huolehdittu ylätason tavoitteiden 
siirtymisestä osaksi yksittäisten EU-hankkeiden hoitamista muun muassa 
siten, että puolivuosittain järjestetään seminaari ympäristösektorin lähi-
tulevaisuuden painopisteistä EU:ssa. Tilaisuudessa käydään läpi tärkeim-
piä vireillä olevia EU-asioita, luodaan yhteinen tilannekuva neuvotteluis-
ta, tarkennetaan Suomen neuvottelukantoja ja suunnitellaan vaikuttamista. 
Tilaisuuteen osallistuu myös ministeriön virkamiesjohtoa ja Suomen pysy-
vän EU-edustuston edustajia. Toinen esimerkki EU-prioriteettien muunta-
misesta käytäntöön löytyy sisäministeriöstä. Ministeriössä laaditaan keskei-
sistä horisontaalisista asiakokonaisuuksista, kuten EU-viisumipolitiikasta 
ja EU-laajentumispolitiikasta, toimintapoliittiset asiakirjat, joissa määritel-
lään ministeriön lähtökohdat käsiteltäessä aihepiiriin liittyviä kysymyksiä.

EU-hankeluettelo auttaa kokonaiskuvan hahmottamisessa

Tarkastuksen perusteella hankeluettelo, johon on listattu koko ministeri-
ön käsiteltävät EU-asiat, on hyödyllinen väline seurantaan ja Suomelle tär-
keiden asioiden varhaiseen identifiointiin. Esimerkiksi sosiaali- ja terveys-
ministeriössä on laadittu erittäin kattava EU-hankeluettelo.32 Yli 60 sivua 
pitkä luettelo sisältää STM:n toimialan vireillä olevat EU-asiat, ennakko-
vaikuttamishankkeet, täytäntöön pantavat EU-säädökset, rikkomusasi-
at sekä EU-liitännäiset kansainväliset sopimusasiat. Hankeluettelo päivi-
tetään kaksi kertaa vuodessa ministeriön EU-koordinaatiohenkilöiden ja 
osastojen yhteistyössä.

Maa- ja metsätalousministeriössä on puolivuosittain päivitettävä lain-
säädäntösuunnitelma, joka sisältää paitsi kansalliset hankkeet myös vireil-
lä olevat, vireille tulevat ja täytäntöön pantavana olevat EU-asiat. Työ- ja 
elinkeinoministeriössä on käytössä kaksi erillistä hankelistaa, yksi kum-
mankin ministerin toimialan asioille. Työ- ja elinkeinoministeriön hanke-
luettelot sisältävät vain vireillä olevat EU-asiat, ei täytäntöön pantavia EU-
säädöksiä. EU-hankeluettelo on käytössä myös ainakin oikeusministeriössä 
ja ympäristöministeriössä. Sisäministeriössä laaditaan kaksi kertaa vuodes-
sa hallintovaliokunnalle listaus ministeriön tulevista EU-säädöshankkeista 
ja muista hankkeista (U- ja E-asiat). Sisäministeriön lainsäädäntösuunni-
telmassa on tiedot vireillä olevista ja täytäntöön pantavista EU-säädöksistä. 

Useissa ministeriöissä ei ollut laadittu ministeriön kattavaa EU-hanke-
luetteloa (UM, LVM, OKM, PLM ja VM). Joissain ministeriöissä on käytös-
sä osastojen omia hankeluetteloita, esimerkkeinä VM:n rahoitusmarkkina-
osaston ylläpitämä luettelo EU- ja kansainvälisistä sääntelyuudistuksista ja 
LVM:n luettelo merenkulun alan kansallisista, EU- ja kansainvälisistä asi-
oista. Hankeluettelon laatiminen ja päivittäminen vie jonkin verran aikaa. 
Niissä ministeriöissä, joissa luetteloa ylläpidetään, siitä on kuitenkin koet-
tu olevan paljon hyötyä kokonaiskuvan hahmottamisessa, EU-vaikuttami-
sen suunnittelussa ja yllättävissä sairastumistilanteissa. Hankeluettelo on 
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lisäksi hyödyllinen työn suunnittelun väline eduskunnan asianomaiselle 
valiokunnalle, jos luettelo toimitetaan tiedoksi eduskunnalle E-kirjeenä. 

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunnossa tuotiin esiin, että hanke-
luetteloa oli ministeriössä kokeiltu, mutta sen ylläpitämisestä oli luovuttu 
resursseja vaativana. Asia on ratkaistu siten, että ministeriössä kiinnitetään 
erityistä huomiota Eutori-asiainhallintajärjestelmän sisältämien tietojen 
ajantasaisuuteen.Näin Eutorista saa helposti listauksen liikenne- ja viestin-
täministeriössä käsittelyssä olevista asioista vastuuhenkilöineen. 

3.3 Tavoitteiden määrittely luo edellytykset 
tehokkaalle vaikuttamiselle

EU-asioiden kansallisella valmistelulla ja yhteensovittamisella tähdätään 
siihen, että Suomi voi tehokkaasti vaikuttaa säädösvalmisteluun ja päätök-
sentekoon unionin toimielimissä.33 Tarkastushavaintojen mukaan kaikissa 
ministeriöissä tiedostetaan, että Suomen linjausten edistäminen unionissa 
edellyttää paitsi osallistumista virallisiin kokouksiin neuvostossa myös epä-
virallista taustavaikuttamista. Käytännössä vaikuttaminen voi tarkoittaa hy-
vin monenlaisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksenmukaisuus ja ajoitus on 
aina harkittava erikseen. Tarkastuksessa havaittiin EU-vaikuttamisen toteu-
tuksessa suurta vaihtelua ministeriöiden välillä ja jopa niiden sisällä. Myös 
siinä oli vaihtelua, missä määrin ministeriöt hyödynsivät Suomen pysyvän 
EU-edustuston henkilöstön osaamista ja verkostoja vaikuttamisen suun-
nittelussa ja toteuttamisessa.

Osa tarkastuksessa havaituista eroista EU-vaikuttamisessa saattaa tosin 
selittyä sillä, että joidenkin ministeriöiden toimialalla unioniasioita on vä-
hemmän tai unionin toimivalta on rajatumpaa kuin toisissa ministeriöissä. 
Tällöin ei välttämättä synny rutiinia neuvoston rakenteissa toimimiseen ja 
epäviralliseen taustavaikuttamiseen. 

Tarkastushavaintojen perusteella pienissä ministeriöissä ollaan toisinaan 
ketterämpiä EU-vaikuttamisessa kuin suuremmissa ministeriöissä. Kun tar-
vetta osastojen ja yksiköiden väliseen koordinaatioon on vähemmän, jää voi-
mavaroja Suomen linjausten aktiiviseen edistämiseen EU:n päätöksenteossa.

Tarkastuksen yhteydessä selvitettiin, miten ministeriöissä suunniteltiin 
vaikuttamista osana EU-prioriteettien määrittelyä. Ministeriöiden priori-
teettimuistioissa oli vaikuttamissuunnitelmia, mutta suunnitelmien yksityis-
kohtaisuus vaihteli. Joissain suunnitelmissa nimettiin tietyn asian vastuuta-
hot unionin toimielimissä ja muissa jäsenvaltioissa tai muutoin suunniteltiin 
vaikuttamista kahden- tai monenkeskisesti.

Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriön EU-prioriteettiasiakirja si-
sälsi joistakin (ei kaikista) prioriteeteiksi valituista asioista yksityiskohtaisen 
tai suuntaa antavan vaikuttamissuunnitelman.34 Myös puolustusministeri-
ön EU-prioriteettiasiakirjassa oli yksityiskohtaisia vaikuttamissuunnitel-
mia. Asiakirjassa mainitaan kunkin asian osalta ne tahot, jotka olisivat tär-
keitä vaikuttamisen kohteita, esimerkiksi Euroopan puolustusvirasto (EDA) 
tai tietty komission jäsen.35 Ympäristöministeriön EU-strategia sisälsi konk-
reettisia neuvoja siitä, miten vaikuttamista tulisi tehdä komissiossa, neu-
vostossa, Euroopan parlamentissa sekä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.36

Sisäministeriön EU-vaikuttamissuunnitelmassa tuotiin esiin uudentyyp-
pisiä vaikuttamiskeinoja, kuten Euroopan parlamentin asianomaisen valio-
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kunnan (LIBE-valiokunta) jäsenten kutsuminen Suomeen vierailulle.37 Oi-
keusministeriön EU-prioriteettiasiakirjassa oli yksityiskohtainen luettelo 
ministeriön johdon suunnitelluista vaikuttamistapaamisista. Oikeusminis-
teriössä linjataan EU-prioriteetteja vuosittaisen suunnittelun lisäksi myös 
puolivuosittain, kunkin puheenjohtajuuskauden alussa laadittavissa tavoi-
temuistioissa.38

Kansallinen valmistelu voisi tukea vaikuttamista paremmin

Tarkastushavaintojen perusteella EU-asioiden kansallinen valmistelu ei aina 
parhaalla mahdollisella tavalla tue vaikuttamista unionin toimielinten pää-
töksentekoon. Suomen neuvottelukanta saattaa esimerkiksi soveltua huo-
nosti neuvottelutilanteisiin EU-hankkeen elinkaaren eri vaiheissa. Vaikka 
kansallisen kannanmuodostuksen laajapohjaisuudesta on monenlaisia hyö-
tyjä, saattaa siitä aiheutua myös ongelmia. Eri tahojen näkemysten yhteen-
sovittaminen voi johtaa siihen, että asiakirjoihin sisällytetään pitkiä ja tar-
kentamattomia kirjauksia Suomen neuvottelukannasta. Näin ollen Suomen 
linjausten hyödynnettävyys Brysselissä käytävissä neuvotteluissa ja tausta-
vaikuttamisessa jää heikoksi. 

Tarkastushavaintojen mukaan Suomen kannan muotoiluun kuluu toisi-
naan liikaa aikaa jopa yksittäisen ministeriön sisällä. Linjausten valmistelu 
saattaa olla niin työlästä, ettei varsinaiseen vaikuttamistyöhön jää enää voi-
mavaroja. Toisinaan Suomen kanta saatetaan muotoilla neuvottelutilantee-
seen soveltumattomaksi. Vaikuttamisviesti voi olla esimerkiksi liian jyrkkä, 
sisällöltään tyhjä tai vaikeasti ymmärrettävä. Monimutkaisesti muotoillus-
ta linjauksesta voi kadota kokonaan johtoajatus etenkin, kun EU-kokouk-
sissa puheenvuoroja tulkataan muille kielille.

Suomen kanta tulisi aina laatia siten, että tavoitteisiin sisältyy riittävä 
neuvotteluvara. EU:n päätöksenteossa säädöksen tai muun toimen sisältö 
voi muuttua paljonkin prosessin aikana. Kun kannassa on joustoa, muutok-
set eivät vaadi koko kansallisen yhteensovittamisjärjestelmän läpikäymistä 
uudelleen.39 Lisäksi on varmistettava, että Suomen linjaukset ovat johdon-
mukaisia EU-politiikan yleisten tavoitteiden näkökulmasta.

Tarkastuksen perusteella suomalaisen virkamieskunnan yhtenä vahvuu-
tena EU-asioissa on se, että toimielinten asiakirjat kyetään analysoimaan 
nopeasti. Toisaalta sisällöllinen ideointi saattaa toisinaan jäädä vähäiseksi. 
Tämä voi johtaa turvalliseksi koettuihin torjuviin, omaa järjestelmää suo-
jeleviin neuvottelukantoihin sen sijaan, että yritettäisiin muotoilla Suomel-
lekin sopivia yleiseurooppalaisia ratkaisuja.

EU-asioiden ennakoivassa valmistelussa ja ennakkovaikuttamisessa vai-
kuttaa olevan yhä puutteita, vaikkakin edistystä on viime vuosina tapahtunut. 
Tarkastushaastattelujen perusteella on ministeriöitä, joissa on tehty vain vä-
hän ennakkovaikuttamista EU-hankkeissa. Syyksi kerrottiin muun muassa 
se, että jo hyväksytyn EU-lainsäädännön kansallinen täytäntöönpano sitoo 
henkilöstöresursseja ministeriössä. Useissa ministeriöissä koettiin, että en-
nakkovaikuttamista ei ehditä tehdä riittävästi niukkojen resurssien vuoksi. 
Lisäksi kommentoitiin, ettei komissiossa ole kovin paljon suomalaisia vir-
kamiehiä, joiden kautta epävirallista vaikuttamista olisi luontevinta tehdä. 
Esitettiin myös, että ennakkovaikuttaminen saattaa mennä hukkaan, kos-
ka EU-päätöksenteossa muutoksia tapahtuu niin nopealla tahdilla. Ennak-
kovaikuttamisen puutteita katsottiin voitavan kompensoida ainakin jossain 
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määrin siten, että hallituksen edustajat osallistuvat aktiivisesti neuvottelui-
hin neuvoston työryhmässä. Vähimmäisvaatimuksena ennakkovaikuttami-
sessa voitaneen pitää sitä, että asianomainen ministeriö vastaa säännönmu-
kaisesti komission järjestämiin julkisiin kuulemisiin.

Oikea-aikainen ennakkovaikuttaminen edellyttää tietoa komission si-
säisen valmistelun vaiheesta. Parhaissa tapauksissa ennakkovaikuttamista 
oli tehty ministeriöstä komission suuntaan kaikilla hierarkiatasoilla. Asia-
osaaminen ja laajat henkilöstöverkostot avainhenkilöihin toimielimissä ja 
jäsenvaltioissa ovat ratkaisevan tärkeitä ennakkovaikuttamisessa, niin kuin 
laajemminkin Suomen EU-toiminnassa.

Oma kysymyksensä on Suomen aloitteellisuus unionissa. Sekä valtioneu-
voston EU-avaintavoitemuistiot että ministeriöiden omat EU-prioriteetti-
asiakirjat ovat sisältäneet Suomen omia aloitteita unionissa. Vuoden 2009 
vaikuttamisselvityksessä asetettiin tavoitteeksi, että Suomi tekisi enemmän 
omia, EU:n toimielinten asialistojen ulkopuolisia aloitteita. Vuoden 2013 
EU-selonteossa listataan kysymyksiä, joissa Suomi on tehnyt aloitteita ete-
nemistavoiksi.40 Yleensä jäsenvaltiot tekevät aloitteita oman puheenjohta-
juuskautensa edellä tai sen aikana, mutta aloitteita voi tehdä muulloinkin. 
Aloitteellisuus edellyttää kuitenkin huomattavaa resurssipanostusta. Aloit-
teet tulee valmistella perusteellisesti ja niiden tulee olla riittävän konkreetti-
sia. Erityisesti komissio pitää pystyä vakuuttamaan asian tärkeydestä. Koska 
Suomi on pieni jäsenvaltio, oman aloitteen taakse on tarpeen saada muita-
kin jäsenvaltioita. Suomen suurlähetystöt EU:n eri jäsenvaltioissa voivat 
olla hyödyksi yhteydenpidossa olennaisten jäsenvaltioiden kanssa. Vaikka 
Suomen konkreettinen aloite ei johtaisikaan esimerkiksi komission teke-
mään lainsäädäntöehdotukseen, se kuitenkin tarjoaa Suomen edustajille, 
erityisesti pysyvän EU-edustuston erityisasiantuntijoille, mahdollisuuk-
sia hedelmällisiin keskusteluihin muiden jäsenvaltioiden ja unionin toimi-
elinten edustajien kanssa.
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Neuvosto Euroopan parlamentti

Kuvio 2: EU:n päätöksentekokaavio ja Suomen vaikutusmahdollisuudet

Komissaarit 
esikuntineen

Pääosastot 
(DG:t)
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3.4 Maa- ja metsätalousministeriö 
vaikuttaa tehokkaasti niin komissioon, 
muihin jäsenvaltioihin kuin Euroopan 
parlamenttiin

Maa- ja metsätalousministeriön osalta tarkastuksessa selvitettiin erityisesti 
sitä, millaisia EU-vaikuttamisen tapoja ministeriössä hyödynnetään. Maa- ja 
metsätalousministeriö poikkeaa muista ministeriöistä siinä, että suurin osa 
ministeriössä käsiteltävistä asioista on EU-asioita. Jo Suomen EU-jäsenyys-
neuvotteluissa maatalous oli yksi keskeisimmistä kysymyksistä.

Tarkastushavaintojen mukaan maa- ja metsätalousministeriön EU-vai-
kuttaminen on määrätietoista ja systemaattista. Syynä on henkilöstön pit-
kä ja monipuolinen kokemus EU-asioiden hoitamisesta, johdon sitoutu-
minen ja alaisten sitouttaminen EU-toimintaan sekä asioiden huolellinen 
valmistelu kotimaassa.

Maa- ja metsätalousministeriössä on EU-koordinaatioyksikkö, jota ei to-
sin kutsuta yksiköksi, vaan ”läpileikkaavaksi ministeriön prosessiksi”. Työ-
järjestyksen mukaan EU-koordinaatio toimii ruokaosaston alaisuudessa.41  
Haastateltavat kuitenkin korostivat yksikön läpileikkaavuutta. Tarkastusha-
vaintojen mukaan koordinaatioyksiköllä on riittävästi vaikutusvaltaa suh-
teessa ministeriön muuhun organisaatioon, mikä osaltaan luo edellytyksiä 
tehokkaaseen EU-vaikuttamiseen.

Maa- ja metsätalousministeriön EU-asioiden määrä on suuri ja kirjo on 
laaja, joten priorisointien tekeminen on välttämätöntä. Samaan aikaan pri-
oriteettien määrittelyn tekee vaikeaksi se, että eri EU-hankkeita koskevissa 
neuvotteluissa tuen antaminen ja saaminen on vastavuoroista jäsenvaltioi-
den välillä. Näin ollen ei voida jättää kokonaan huomiotta Suomen kannal-
ta vähämerkityksisiä asioita liittyen vaikkapa oliiviöljyyn tai banaaneihin. 
Ministeriössä seurataan kaikkia EU-hankkeita jollain tasolla, mutta erityi-
sesti panostetaan Suomelle tärkeisiin asioihin. Jonkin asian depriorisoin-
ti saattaa taas näkyä esimerkiksi siten, ettei neuvoston työryhmän kokouk-
seen matkusta ministeriön virkamies, vaan kokoukseen osallistumisen ja 
raportoinnin hoitaa Suomen pysyvän EU-edustuston erityisasiantuntija. 

Ennakkovaikuttaminen komissioon on tehokasta ja yhteistyö muiden 
jäsenvaltioiden kanssa on systemaattista

Maa- ja metsätalousministeriöstä vaikutetaan tehokkaasti komissioon, jo-
ka vastaa EU-säädösten valmistelusta. Yhtenä vaikuttamisen muotona on 
osallistuminen asiantuntijatyöryhmiin, joita komissio käyttää apunaan sää-
dösehdotuksia valmisteltaessa. Toinen ennakkovaikuttamisen tapa ovat se-
minaarit tai workshop-tyyppiset tapahtumat.42 Ministeriö järjestää Suomes-
sa seminaareja, joihin se kutsuu ulkomaisia puhujia, etenkin komissiossa 
hiljattain uusiin tehtäviin valittuja henkilöitä. Virallisen ohjelman lisäksi 
järjestetään oheisohjelmaa, esimerkiksi suomalaisen maatalouden olosuh-
teisiin tutustumista. Tällaista epävirallista ohjelmaa pidettiin ministeriös-
sä erittäin hyödyllisenä vaikuttamisen kannalta. Yleisesti ottaen seminaa-
rit mahdollistavat kontaktien luomisen, tietojen saamisen ja ennakollisen 
vaikuttamisen.

EU-vaikuttaminen edellyttää, että 
tavoitteet ja niiden keskinäinen 
järjestys ovat selvillä

Komission edustajia 
kutsutaan Suomeen 
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Maa- ja metsätalousministeriössä katsotaan, että systemaattinen vaikut-
taminen vaatii virkamieshierarkian kaikkien tasojen täysimääräistä hyödyn-
tämistä. Ministeriön johtavat virkamiehet osallistuvat komission suuntaan 
tehtävään ennakkovaikuttamiseen. Jatkossa on tarkoitus vahvistaa yksikön 
päälliköiden verkostoja komissioon.

Neuvostossa Suomen suhteellinen ääniosuus on pieni43, minkä vuoksi 
epävirallisen taustavaikuttamisen merkitys korostuu. Haastattelujen perus-
teella maa- ja metsätalousministeriössä koetaan, että neuvoston työryhmä-
vaihe on tärkein vaikuttamisen vaihe, ja siihen myös panostetaan. Tehokas 
vaikuttaminen neuvoston työryhmissä perustuu virkamiesten asiantunte-
mukseen ja oikea-aikaiseen asioihin perehtymiseen. Ministeriön edustajat 
tekevät yhteistyötä ”samanmielisten” jäsenvaltioiden kanssa. Esimerkiksi 
Baltfish-yhteistyö kalastuspolitiikan alalla on todettu hyödylliseksi. Suomen 
tavoitteita saatetaan edistää myös välillisesti tekemällä yhteistyötä sidosryh-
mien kanssa, joista voidaan mainita esimerkiksi eurooppalaisten viljelijöi-
den ja osuuskuntien keskusjärjestön COPA-COGECA.44

Maa- ja metsätalousministeriön johdolla on tiiviit suhteet avainhenkilöi-
hin EU:n toimielimissä ja jäsenvaltioissa. Kun monissa muissa ministeriöis-
sä on tehty yksittäisiä johdon vaikuttamis- ja tutustumismatkoja Brysseliin, 
on maa- ja metsätalousministeriön johdolle yhteydenpito unionin toimie-
limiin ja muihin jäsenvaltioihin osa arkipäiväistä työtä. Mikäli jokin asia ei 
edisty Suomen kannalta toivotusti virkamiestasolla, ministeriön johto tapaa 
omia vastinparejaan komissiossa ja muissa jäsenvaltioissa. 

Kaiken kaikkiaan maa- ja metsätalousministeriön EU-vaikuttamisessa 
pyritään systemaattisuuteen. Vaikuttamisen skaala kattaa kaikki unionin toi-
mielimet. Suomen pysyvän  EU-edustuston neljän virkamiehen työpanosta 
hyödynnetään täysimääräisesti ja joustavasti vaikuttamisessa. Maa- ja met-
sätalousministeriössä on myös identifioitu EU-vaikuttamisen kehittämis-
kohteet ja tehty suunnitelmia havaittujen puutteiden korjaamiseksi.45 Mi-
nisteriön intranet-sivuilla on ohjeistusta EU-asioiden hoitamiseen. 

Verkostot kunnossa myös Euroopan parlamentin suuntaan

Lissabonin sopimuksen voimaantulo vuoden 2009 lopulla muutti merkit-
tävästi maa- ja metsätalousministeriön toimintaympäristöä. Suurin osa 
toimialan uudesta EU-lainsäädännöstä siirtyi päätettäväksi tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä, jossa Euroopan parlamentti on tasavertainen 
lainsäätäjänä neuvoston kanssa. Tarkastushavaintojen mukaan ministe-
riö on ketterästi omaksunut myös Euroopan parlamenttiin vaikuttamisen. 

EP-vaikuttamisessa keskitytään parlamentin mietinnön valmistelijaan 
eli raportoijaan. Tällä henkilöllä on huomattavasti vaikutusvaltaa parla-
mentin sisäisessä kannanmuodostuksessa ja toimielinten välisissä epävi-
rallisissa neuvotteluissa (trilogeissa). Raportoijaan vaikuttaminen aloite-
taan maa- ja metsätalousministeriössä itse asiassa jo ennen kuin hänet on 
valittu: tuleva raportoija ennakoidaan ja kontaktit häneen luodaan ajoissa. 
Parlamentin jäsenet yleensä erikoistuvat tiettyyn politiikan alaan, mikä hel-
pottaa tulevan raportoijan ennakointia. Keskusteluyhteys luodaan ajoissa, 
käytännössä usein Suomen pysyvän EU-edustuston erityisasiantuntijoiden 
välityksellä. Raportoijan lisäksi pidetään yhteyttä muihin EP:n avainhenki-
löihin, kuten valiokuntien puheenjohtajiin maa- ja metsätalousministeriön 
toimialalla ja suomalaisiin parlamentin jäseniin.

Neuvoston työryhmässä saadaan 
vaikutusvaltaa asiantuntemuksella

Johtajatason virkamiesten 
vaikuttamistyö on kiinteä osa 
EU-asioiden hoitamista

Kontaktit Euroopan parlamenttiin 
luodaan ajoissa…
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Käytäntönä on ollut, että ministeri käy kaksi kertaa vuodessa vierailul-
la Euroopan parlamentissa. Nämä vierailut on havaittu tärkeiksi, sillä par-
lamentissa ministerivierailut huomioidaan ja ne koetaan arvostuksen osoi-
tuksena. Esimerkkinä haastatteluissa mainittiin EU:n maatalouspolitiikan 
uudistus vuonna 2013. Maa- ja metsätalousministeriössä laadittiin monia 
tekstiehdotuksia, joita myös ministeri kävi esittelemässä Euroopan parla-
mentissa. Osa näistä tekstiehdotuksista päätyi parlamentin kantoihin sel-
laisenaan. Haastatellut virkamiehet katsoivat, että Suomi onnistui tässä asi-
assa hyvin vaikuttamaan Euroopan parlamentin kautta.

… ja ministeri käy säännöllisesti 
tapaamassa parlamentin jäseniä

Hyviä käytäntöjä maa- ja metsätalousministeriön 
EU-vaikuttamisessa

 – Ennakkovaikuttaminen komissioon, esimerkiksi seminaarit Suo-
messa ja osallistuminen komission asiantuntijatyöryhmiin 

 – Sujuva yhteistyö ”samanmielisten” jäsenvaltioiden kanssa
 – Johdon sitoutuminen ja alaisten sitouttaminen EU-vaikuttami-

seen; johto käsittelee ja linjaa säännöllisesti EU-asioita
 – Vahva koordinaatioyksikkö, jossa on myös EU-asioiden 

sisällöllistä osaamista
 – Kannustetaan virkamiehiä hankkimaan kokemusta Brysselissä ja 

otetaan EU-osaaminen huomioon henkilöstöpolitiikassa
 – Johdon kiinteät suhteet unionin toimielimiin; vaikuttaminen 

kaikilla hierarkiatasoilla on arkipäivää 
 – Virkamiesten saatavilla on tukea ja ohjeistusta EU- 

vaikuttamiseen
 – Euroopan parlamentin raportoijien aikainen tunnistaminen ja 

kontaktien luominen
 – Ministerin säännölliset vierailut Euroopan parlamentissa

3.5 Johdon sitoutuminen on välttämätöntä, 
jotta EU-asioita hoidetaan tuloksellisesti

Valtiontalouden tarkastusviraston vuonna 2006 tekemässä tarkastuksessa 
havaittiin, että ministeriöiden sisäisissä EU-asioiden johtamiskäytännöissä 
oli puutteita. Asioiden valmistelu, Suomen linjausten määrittely ja vaikut-
taminen unionin toimielinten päätöksentekoon olivat jääneet liikaa yksit-
täisten virkamiesten harteille. Vuoden 2009 valtioneuvoston EU-vaikutta-
misselvityksessä katsottiin, että ministeriöiden unioniasioiden johtamiseen 
panostaminen on yksi päälinjoista unioniasioiden kansallisen valmistelun 
kehittämisessä. EU-vaikuttamisselvityksessä korostettiin erityisesti minis-
teriöiden keskijohdon merkitystä, jotta Suomelle tärkeät EU-asiat ja niiden 
mukanaan tuomat resurssitarpeet tunnistetaan ajoissa. 

Tarkastuksen perusteella johdon sitoutuminen on omiaan ryhdistämään 
EU-asioiden hoitamista ministeriössä kautta linjan. Ihanteellisessa tilantees-
sa EU-asioiden johtaminen on nivottu tiiviisti osaksi ministeriöiden muu-
ta johtamista ja tavoitteenasettelua. Keskeinen osa johtamista on priori-
sointien tekeminen ja tehtyjen valintojen selkeä viestiminen henkilöstölle.
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Ministerit toimivat ministeriöidensä päälliköinä myös EU-asioissa

Poliittinen johto eli ministerit ovat keskeisiä henkilöitä Suomen EU-politii-
kan linjaamisessa. Ministerit käsittelevät EU-asioita viikoittain EU-minis-
terivaliokunnassa ja lisäksi johtaessaan kukin omaa ministeriötään. Se kui-
tenkin vaihtelee, millä tavoin ministeri osallistuu EU-asioiden käsittelyyn 
ministeriössä. EU-asioita voidaan käsitellä esimerkiksi ministerin johtoryh-
mässä, erillisessä briiffaustilaisuudessa tai toimittamalla yksittäisiä EU-asi-
oita ministerille allekirjoitusta varten. Tärkeintä on, että Suomen linjauksiin 
saadaan tarvittava poliittinen ohjaus ja että ministerillä on ajantasainen kä-
sitys Brysselin neuvottelutilanteista, jotta Suomen linjaukset ovat johdon-
mukaisia ja tilanteeseen soveltuvia.

Suomen edustaminen neuvostossa kuuluu olennaisesti jokaisen ministe-
rin tehtäviin.46 Suomen edun tehokas ajaminen EU-päätöksenteossa edellyt-
tää ministerien aktiivista panosta. Virallisten neuvostokeskustelujen ja ää-
nestysten ohella keskeisiä vaikuttamisen tapoja ovat kokousten yhteydessä 
käytävät epäviralliset keskustelut ja kahdenkeskiset tapaamiset muiden jä-
senvaltioiden ministerien kanssa. Kokousmatkoilla tehtävän epävirallisen 
vaikuttamistyön vuoksi toimivaltaisen ministerin tulisi pääsääntöisesti edus-
taa Suomea jokaisessa neuvoston kokouksessa. Jos kyseessä on Suomelle 
erityisen tärkeä asia, vaikuttamisstrategiaa on syytä laajentaa järjestämällä 
korkean tason tapaamisia komissiossa ja Euroopan parlamentissa. Esimer-
kiksi maa- ja metsätalousministeri käy säännöllisesti tapaamassa parla-
mentin avainhenkilöitä. Ministeritasolla voidaan pyrkiä vaikuttamaan EU-
aloitteisiin myös esimerkiksi siten, että yksi tai useampi ministeri yhdessä 
lähestyy komission jäsentä kirjeitse.

Poliittisen johdon eli ministerin sekä valtiosihteerin ja erityisavustaji-
en saumaton yhteistyö ministeriön korkeiden virkamiesten kanssa on kes-
keistä. Tarkastushaastatteluissa kävi ilmi, että ministerien erityisavustajien 
EU-osaamisessa on suurta vaihtelua. Tästä syystä on tärkeää, että jokaises-
sa ministeriössä uusi erityisavustaja perehdytetään EU:n päätöksentekome-
nettelyihin ja käsiteltävän politiikkasektorin erityispiirteisiin. 

Virkamiesjohdon sitoutuminen EU-asioiden hoitamiseen vaihtelee

Valtioneuvoston ohjesäännön 45 §:n mukaan kansliapäälliköiden tehtävänä 
on mm. vastata ministeriön toiminnasta ja sen tuloksellisuudesta, virkamies-
valmistelun yhteensovittamisesta ministeriön sisällä sekä virkamiesyhteis-
työn järjestämisestä muiden ministeriöiden kanssa. Tarkastuksen perusteel-
la ministeriöiden kansliapäälliköiden ja osastopäälliköiden sitoutuminen on 
aivan keskeistä pyrittäessä parantamaan Suomen EU-toiminnan tulokselli-
suutta. Virkamiesjohdon suhtautuminen ja toimintatavat vaikuttavat siihen, 
miten suunnitelmallisesti, tehokkaasti ja tasalaatuisesti EU-asioita hoide-
taan ministeriöissä. Tarkastushaastatteluissa johdon sitoutumista nähtiin 
vahvistavan se, jos ministeriön korkeilla virkamiehillä oli omakohtaista ko-
kemusta unioniasioiden hoitamisesta aiemmalta uraltaan.

Unioniasioiden johtamis- ja suunnittelukäytännöissä on suurta vaihte-
lua ministeriöstä toiseen. Haastatteluissa toivottiin, että ministeriön virka-
miesjohto osallistuisi aktiivisesti tavoitteiden ja prioriteettien määrittelyyn 
EU-asioissa. Kansliapäälliköiden ja osastopäälliköiden vahvempaa panosta 
kaivattiin myös vaikuttamisessa esimerkiksi komission korkeisiin virkamie-

Suomen tehokas EU-vaikuttaminen 
vaatii, että ministerit osallistuvat 
neuvoston kokouksiin

Johdon aito sitoutuminen 
EU-asioihin edistää tuloksellisuutta
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hiin. Tarkastushavaintojen mukaan johtavat virkamiehet ovat osallistuneet 
aktiivisesti EU-vaikuttamiseen ainakin liikenne- ja viestintäministeriössä, 
oikeusministeriössä, ympäristöministeriössä, valtiovarainministeriössä ja 
maa- ja metsätalousministeriössä. Tosin ministeriöiden sisälläkin oli vaih-
telua osastopäälliköiden ja myös yksiköiden päälliköiden sitoutumisessa. 
Muutamat tarkastusta varten haastatellut henkilöt kritisoivat sitä, että mi-
nisteriössä oli toisinaan priorisoitu kansallisia lakihankkeita tai muita asioita 
tärkeiden EU-asioiden kustannuksella. Lisäksi EU-asioita pitkään hoitaneet 
haastateltavat huomauttivat, ettei ministeriöiden johtavilla virkamiehillä ai-
na ole ollut realistista käsitystä siitä, kuinka paljon EU-asioiden kansallinen 
käsittely ja vaikuttaminen vievät virkamiesten työaikaa.

Ministeriön ylimmän ja keskijohdon aktiivista panosta vaikuttamises-
sa unionin toimielimiin ja muihin jäsenvaltioihin tarvitaan silloin, kun ky-
seessä on Suomelle tärkeä tai ongelmallinen EU-hanke (”monitasoinen vai-
kuttaminen”).47 Tarkastuksessa havaittiin hyviä käytäntöjä, joilla oli pyritty 
vahvistamaan johdon sitoutumista. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministe-
riössä kansliapäällikkö pitää useamman kerran vuodessa EU-asioista teema-
keskusteluja virkamiesjohtoryhmässä. Sisäministeriössä oli sovittu vuoden 
2015 kehittämiskohteeksi johtotason virkamiesten parempi sitouttaminen 
unioniasioihin muun muassa osastopäällikköfoorumia hyödyntämällä. Li-
säksi tarkastusajankohtana sisäministeriössä suunniteltiin, että jatkossa 
annettaisiin kuukausittain kansliapäällikölle tilannekatsaus ajankohtaisis-
ta EU-asioista. Puolustusministeriössä johdon osallistuminen EU-asioiden 
hoitamiseen oli vahvistunut, mikä näkyi esimerkiksi siten, että johtavat vir-
kamiehet olivat tehneet vaikuttamismatkoja Brysseliin.

Tarkastuksen yhteydessä havaittiin kehittämiskohteeksi se, ettei mi-
nisteriöiden välillä kulje tieto korkeiden virkamiesten vaikuttamistapaa-
misista unionin toimielimissä tai vierailuista muihin jäsenvaltioihin. Oli-
si hyödyllistä, että kaikkien ministeriöiden käytössä olisi ajantasainen tieto 
ainakin ministerien ja johtajatason virkamiesten suunnitelluista vaikutta-
mistapaamisista. Nykyisin Suomen pysyvä EU-edustusto ylläpitää luette-
loa ministeritason tapaamisista Brysselissä. Lisäksi joissain ministeriöissä 
ylläpidetään koostetta oman ministeriön johdon EU- ja kansainvälisistä ta-
paamisista.  Olisi pohdittava, mikä olisi tarkoituksenmukainen ja mahdol-
lisimman kevyt menettely jakaa valtioneuvoston sisällä tietoa tällaisista ta-
paamisista ja vierailuista.

 

Tieto korkean tason 
vierailuista ja tapaamisista 
tehokkaammin jakoon
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Kuvio 3: Ministerien, kansliapäälliköiden ja osastopäälliköiden osallistuminen EU-valmisteluun

Ministeri

KansliapäälliKKö

OsastOpäälliKöt

Tiivis yhteistyö ja tuki 
EU-koordinaatiolle

Prioriteettien määrittely/ 
poliittinen ohjaus

Säännöllinen EU- 
asioiden käsittely 
johtoryhmissä

Henkilöstöresurssien 
suunnittelu, riittävät 
resurssit EU-asioiden 
valmisteluun

Vaikuttaminen, myös 
ennakkovaikuttaminen 
komission ja muiden 
jäsenvaltioiden johtaviin 
virkamiehiin sekä EP:n 
jäseniin

Ministeriöiden on hyödynnettävä paremmin virkamiesten 
EU-tehtävissä hankkimaa kokemusta

Valtioneuvoston EU-selonteossa korostetaan, että osaavan henkilöstön saa-
minen niin Suomessa kuin EU:ssakin tärkeisiin tehtäviin on keskeinen ky-
symys, sillä Suomen vaikuttavuus EU:ssa riippuu pitkälti kontakteista, tie-
donkulusta ja mahdollisuudesta vaikuttaa unionin politiikkojen sisältöihin 
varhaisessa vaiheessa. EU-selonteon mukaan osaamisen vahvistaminen 
edellyttää myönteistä ja kannustavaa suhtautumista virkamiesten EU-ko-
kemuksen kerryttämiseen ja verkostoitumiseen.48

Kunkin ministeriön johdon vastuulla on varmistaa, että EU-asioiden 
hoitamiseen on varattu riittävät resurssit. Monien EU-säädös- tai politiik-
kahankkeiden taloudellinen, oikeudellinen tai muu yhteiskunnallinen mer-
kittävyys asettavat paineita ministeriöiden rajallisille henkilöstöresursseille. 
Vaikka kaikki EU-asiat on hoidettava jollain tavalla, on välttämätöntä tun-
nistaa ajoissa Suomelle erityisen tärkeät EU-aloitteet ja varata näiden asi-
oiden hoitamiseen riittävät voimavarat. 

Resurssien niukkuutta voidaan pyrkiä helpottamaan esimerkiksi siten, 
että EU-asioiden valmistelussa tehdään joustavasti yhteistyötä yli ministe-
riörajojen. Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriössä ministeriön vir-
kamiehet tekevät tiivistä yhteistyötä hallinnonalan virastojen (mm. Trafin 
ja Viestintäviraston) ja sidosryhmien kanssa.

Resurssien käytön suunnittelua hankaloittaa EU-asioissa se, että unio-
nin toimielinten aikataulut saattavat olla kireitä tai vaikeasti ennakoitavia. 
Koska käsittelyaikataulut määräytyvät unionin toimielinten aikataulujen 
mukaan, on tärkeää olla toimivat varahenkilöjärjestelyt esimerkiksi sairas-
tumisten varalle. Hyvä käytäntö on, että tietyn tehtäväkentän EU-asioita hoi-
tavat kokeneempi virkamies ja nuorempi virkamies työparina. Näin voidaan 
siirtää uusille virkamiehille ”hiljaista tietoa” esimerkiksi unionin toimielin-
ten käytännöistä tai kontaktihenkilöistä muissa jäsenmaissa ja toimielimis-
sä. Esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriössä on pyritty varmistamaan

Sujuva yhteistyö voi helpottaa 
resurssipainetta
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EU-asioiden valmistelun tasalaatuisuutta siten, että työtä tehdään tiimeis-
sä ja että sijaisjärjestelyt ovat selkeät.

Valtioneuvoston EU-selonteon mukaan asiantuntemukselle on olen-
naista, että osa ministeriöiden virkamiehistä hakee kokemusta työsken-
telemällä unionin toimielimissä.49 EU-vaikuttamisselvityksessä kuitenkin 
todetaan, että valtionhallinnon jäykkä virkarakenne on usein esteenä vir-
kamiesten joustavalle siirtymiselle unionin toimielinten, pysyvän EU-edus-
tuston ja Helsingin välillä.50

Tarkastushavaintojen perusteella ministeriöiden johtavien virkamies-
ten suhtautuminen verkostoitumiseen ja kokemuksen kerryttämiseen vai-
kuttaa siihen, miten halukkaita osastojen ja yksiköiden virkamiehet ovat 
hakeutumaan EU-tehtäviin. Ainakin osassa ministeriöitä on kannustettu 
henkilöstöä kehittämään asiantuntemustaan työskentelemällä EU-tehtä-
vissä. Tarkastuksen perusteella EU-tehtäviin on kannustettu ainakin puo-
lustus-, oikeus-, sisä-, maa- ja metsätalous-, ulkoasiain- ja valtiovarainminis-
teriössä. Tarkastushavaintojen perusteella muun muassa sisäministeriössä 
on pyritty saamaan kansallisia asiantuntijoita keskeisille paikoille komissi-
oon tai ministeriön toimialan EU-virastoihin.51 EU-selonteon mukaan kan-
sallisten asiantuntijoiden lähettäminen on tehokas ennakkovaikuttamisen 
kanava. Näin voidaan lisätä komission tuntemusta Suomen erityisoloista sen 
lisäksi, että suomalaisia henkilöitä rekrytoituu unionin toimielimiin avoin-
ten virkakilpailujen kautta.52

Kun osalla ministeriön virkamiehistä on omakohtaista kokemusta EU-
tehtävistä ja sitä kautta perusteellisempi ymmärrys unionin toimielinten 
toimintatavoista ja jäsenvaltioiden neuvottelukantojen taustoista, Suomen 
kantojen ja niiden perustelujen laatu sekä vaikuttamispyrkimysten oikea 
ajoittaminen ja kohdentaminen paranevat. EU-osaamisen kartuttaminen 
ja verkostojen luominen Brysselissä on erityisen tärkeää siksi, että Suomen 
seuraava puheenjohtajuuskausi vuonna 2020 lähestyy.

Lukuisat tarkastusta varten haastatellut henkilöt kritisoivat sitä, ettei 
ministeriöissä ollut hyödynnetty riittävästi EU-tehtävistä palaavien henki-
löiden asiantuntemusta ja verkostoja. Ministeriön johdon sitoutuminen on 
tässä keskeistä. Monet haastatellut kuvasivat tilanteita, joissa EU-tehtävis-
sä hankittua kokemusta ei ollut arvostettu ministeriöissä samoin kuin kan-
sallisissa lainvalmistelu- ja muissa tehtävissä hankittua kokemusta. Tarkas-
tusaineistojen perusteella kaikissa ministeriöissä olisi parannettavaa tässä 
suhteessa. Ministeriössä on suunniteltava hyvissä ajoin, millaiseen tehtä-
vään EU-osaamista hankkinut henkilö palaa. Jos tällaista suunnittelua ei 
tehdä ja jos EU-tehtävissä toimimista ei täysin huomioida ansiona, koke-
neet henkilöt saattavat siirtyä kokonaan toisiin tehtäviin esimerkiksi yk-
sityiselle sektorille, jolloin valtionhallinto menettää heidän osaamisensa. 
Esimerkiksi unionin toimielimissä, unionin virastoissa, Suomen pysyväs-
sä EU-edustustossa tai valtioneuvoston kanslian EU-osastolla työskennel-
leet virkamiehet ovat parhaimmillaan erinomaisia vaikuttajia, kun heidän 
osaamisensa otetaan ministeriössä käyttöön.

3.6 Oikeusministeriössä johto linjaa 
EU-toiminnan tavoitteet puolivuosittain

Tarkastuksessa analysoitiin oikeusministeriön osalta erityisesti EU-asioi-
den valmistelun johtamista. Tarkastushavaintojen mukaan oikeusminis-

EU-tehtävissä hankittu kokemus 
ja verkostot käyttöön

Ministeriössä on suunniteltava 
varhain, millaiseen tehtävään 
palaava henkilö sijoittuu 
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teriössä johdon EU-osaaminen on pääosin hyvällä tasolla. Yleisesti ottaen 
ministeriössä on tavoitteena, että kansallisen lainvalmistelun käytännöt ja 
EU-asioiden valmistelukäytännöt vastaisivat mahdollisimman pitkälti toi-
siaan.53 Ministeriössä on EU- ja kansainvälisten asioiden johtoryhmä, jo-
ka toimii kansliapäällikön johdolla. Kyseisessä johtoryhmässä on edustus 
kaikilta osastoilta ja yksiköistä. Se kokoontuu noin viidestä kuuteen kertaa 
vuodessa.  EU- ja kansainvälisten asioiden johtoryhmän etuna on se, ettei-
vät EU-asiat jää johtoryhmätyöskentelyssä kansallisten asioiden varjoon. 

EU- ja kansainvälisten asioiden johtoryhmän avulla varmistetaan valmis-
telun strateginen ohjaus ja tiedonkulku. Johtoryhmätyöskentely on omiaan 
vahvistamaan suunnittelua, ennakointia ja sisäisten menettelyjen kehittä-
mistä EU-asioissa. Kyseinen johtoryhmä muun muassa käsittelee komission 
vuotuiset työohjelmat ja lisäksi keskeisimpiä horisontaalisia EU-hankkei-
ta ministeriön toimialalla. Johtoryhmässä keskustellaan myös käytännölli-
sistä kysymyksistä kuten siitä, miten EU-asioiden hoitamisen sujuvuus tur-
vataan lomakausina.

Oikeusministeriössä laaditaan puolivuosittain kunkin puheenjohtajuus-
kauden alussa asiakirja, jossa määritellään yksityiskohtaiset tavoitteet mi-
nisteriön kaikelle EU-toiminnalle. Tavoitemuistio käsitellään ministeriön 
EU- ja kansainvälisten asioiden johtoryhmässä. Lisäksi tavoitteet esitellään 
ministerille, joka voi vaikuttaa linjauksiin. 

Oikeusministeriön EU-prioriteettiasiakirja on varsin pitkä, noin 30 sivun 
mittainen. Asiakirjan alussa on yhteenveto, jossa on myös listattu ministe-
riön EU-vaikuttamisen prioriteetit. Vuoden 2015 alkupuoliskoa koskevas-
sa muistiossa on määritelty prioriteettihankkeiksi EU:n tietosuojalainsää-
dännön uudistaminen, tehokas vaikuttaminen Euroopan syyttäjänviraston 
perustamiseen ja ennakkovaikuttaminen hyvää hallintoa koskevan EU-sää-
döksen valmisteluun.54 Priorisoiduissa asioissa tehdään aktiivista ennakko-
vaikuttamista sekä epävirallista taustavaikuttamista lainsäädäntömenettelyn 
aikana. Myös ministeri ja korkeat virkamiehet ovat tehneet konkreettista 
vaikuttamistyötä. Esimerkiksi ministerin matkojen ja tapaamisten suun-
nittelussa huomioidaan prioriteettihankkeita koskevat vaikuttamistarpeet. 

Oikeusministeriön EU-prioriteettiasiakirja toimitetaan tiedoksi edus-
kunnalle, tiedotusvälineille ja Suomen pysyvälle EU-edustustolle. Puolivuo-
sittaisen tavoitteenasettelun lisäksi oikeusministeriö, kuten muutkin minis-
teriöt, listaa kerran vuodessa EU-prioriteettinsa valtioneuvoston kanslian 
EU-osaston toimenpidepyynnön johdosta. Oikeusministeriössä on lisäksi 
käytössä säännöllisesti päivitettävä EU-hanketaulukko.

Henkilöstöresurssien käytön suunnittelu

EU-asioiden hoitaminen resursoidaan oikeusministeriön osastoilla ja yksi-
köissä osana kunkin osaston tai yksikön kokonaisvaltaista toiminnan suun-
nittelua. Kuten muissakin ministeriöissä, resurssisuunnittelun haasteena 
on, miten resurssien puitteissa hoidetaan monia erilaisia tehtäviä: valmis-
tellaan sovitut kansalliset lakihankkeet, valmistellaan kansallisesti EU-asi-
oita, neuvotellaan neuvostossa, tehdään taustavaikuttamista komissioon ja 
Euroopan parlamenttiin, hoidetaan kansainvälisiä asioita jne.

Tarkastushaastattelujen mukaan oikeusministeriön osastoilla ja yksiköis-
sä otetaan aiempaa paremmin huomioon töiden suunnittelussa ne työteh-
tävät, jotka liittyvät EU-asioiden hoitamiseen. Kokouksiin matkustaminen, 
niihin osallistuminen Brysselissä ja jälkikäteen tehtävä raportointi vievät 

Virkamiesjohto osallistuu 
aktiivisesti EU- ja 
kansainvälisten asioiden 
johtoryhmän työskentelyyn

Puolen vuoden välein päivitettävä 
EU-prioriteettimuistio on 
parantanut ennakointia
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nimittäin paljon työaikaa. Oikeusministeriössä on tunnistettu riskit, jotka 
liittyvät siihen, jos EU-asioita ei hoideta asianmukaisesti. Ministeriössä on 
pyritty varmistamaan EU-asioiden valmistelun tasalaatuisuutta muun mu-
assa parantamalla sijaisjärjestelyjä. Joissain yksiköissä työtä on siirrytty te-
kemään tiimeinä, yhden vastuuhenkilön ja yhden varahenkilön yhteistyönä.

Oikeusministeriön virkamiehet tekevät EU-asioissa tiivistä yhteistyö-
tä muiden asianomaisten tahojen kanssa. Esimerkiksi on toimittu niin, että 
tiettyä EU-hanketta hoitamaan on koottu epävirallinen valmisteluryhmä, 
jossa on virkamiehiä eri ministeriöistä. Sidosryhmille on järjestetty lausun-
tokierroksia EU-hankkeista. Lisäksi on tiedotettu komission käynnistämis-
tä julkisista kuulemisista, jotta suomalaiset järjestöt vastaisivat niihin ja ko-
missio saisi näin tietoa suomalaisten toimijoiden olosuhteista ja tarpeista. 
Oikeusministeriö korosti lausunnossaan, että valmisteluvaiheessa on välttä-
mätöntä tehdä yhteistyötä yli ministerirajojen muun muassa silloin, kun ko-
mission ehdotus sisältää muiden ministeriöiden toimialaan kuuluvia asioita.

Oikeusministeriössä tavoitteena on, että EU- ja kansainvälinen osaa-
minen olisi kiinteä osa virkamiesten ammattitaitoa. Jokaisella unioniasioi-
ta hoitavalla virkamiehellä tulisi olla riittävä tietopohja. Käytännössä osaa-
misessa on kuitenkin vaihtelua muun muassa sen vuoksi, että eri osastojen 
ja yksiköiden käsiteltäväksi tulee eri määrä EU-asioita. Yksiköiden välisiä 
osaamiseroja on pyritty tasoittamaan siten, että kansainvälisten ja EU-asi-
oiden yksikkö sekä muiden yksiköiden kokeneet EU-valmistelijat tukevat ja 
neuvovat henkilökohtaisesti sellaisia virkamiehiä, joilla ei ole aiempaa vah-
vaa EU-kokemusta. Oikeusministeriössä on laadittu kattava EU-valmistelun 
opas, josta vuonna 2014 muokattiin yhdessä valtioneuvoston kanslian EU-
osaston kanssa koko valtioneuvoston yhteinen opas.55 Virkamiesten osaa-
misen kehittämiseksi oikeusministeriössä järjestetään myös sisäistä kou-
lutusta (”EU-valmistelun iltapäivät”).

Oikeusministeriön virkamiehillä on 
toimivat yhteydet sidosryhmiin 

Hyviä käytäntöjä oikeusministeriön EU-valmistelussa

 – Erillinen EU- ja kansainvälisten asioiden johtoryhmä
 – Ministeriön EU-toiminnan prioriteetit määritellään puoli- 

vuosittain
 – Säännöllisesti päivitettävä EU-hanketaulukko 
 – Vaikuttamistapaamisia kokousmatkojen yhteydessä
 – Ministerin matkat suunnitellaan niin, että tukevat EU- 

vaikuttamista
 – Virkamiesjohto tekee konkreettista vaikuttamistyötä
 – Seurataan keskitetysti asioiden käsittelyä Euroopan parlamentis-

sa
 – EU-valmistelu ja kansallinen lainvalmistelu nähdään kokonaisuu-

tena, mahdollisimman pitkälti samat menettelyt käytössä
 – Virkamiehille tarjotaan tukea EU-prosesseista sekä EU- 

oikeudellista tukea
 – Sujuva yhteistyö muiden ministeriöiden kanssa
 – EU-hankkeista järjestetään lausuntokierros sidosryhmille ja näille 

tiedotetaan komission julkisista kuulemisista
 – Sama henkilö, joka vastaa tietyn EU-säädöshankkeen 

neuvottelusta, huolehtii myöhemmin kyseisen säädöksen 
voimaansaattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä
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4 Miten valtioneuvostossa 
yhteensovitetaan kantoja 
EU-asioissa?

EU-asioiden kansallinen yhteensovittamisjärjestelmä toimii pääsääntöises-
ti hyvin, mutta puutteitakin on. Yhteensovittamisjärjestelmän vähiten hyö-
dynnetty osa on EU-asioiden komitea. Yhteensovittamisjärjestelmän ohella 
tapahtuu suuri määrä yhteistä valmistelua ministeriöiden välillä, erityisesti 
luonteeltaan poikkihallinnollisissa asioissa. Sujuva yhteistyö lisää valmiste-
lun tehokkuutta ja laajapohjaisuutta, mutta saattaa heikentää EU-asioiden 
hoitamisen läpinäkyvyyttä, minkä vuoksi dokumentaatioon on kiinnitettä-
vä erityisesti huomiota. Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osastolla on 
vastuu yhteensovittamisjärjestelmän toimivuudesta. Osasto voisi olla ny-
kyistä vahvemmin mukana sellaisten poikkihallinnollisten EU-säädös- ja 
politiikkahankkeiden valmistelussa, jotka eivät nouse Eurooppa-neuvoston 
asialistalle, ottaen kuitenkin huomioon toimivaltaisten ministeriöiden toi-
mivallan näissä asioissa. Suomen tehokas EU-vaikuttaminen tarvitsee tu-
ekseen saumatonta yhteistyötä kotimaassa. Tämä vaatii kaikilta osapuolil-
ta yhteistyökykyä ja -tahtoa.

4.1 Valmistelujaostot ovat EU-asioiden 
yhteensovittamisen perusrakenne

Valtioneuvoston EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmän muodostavat 
valmistelujaostot, EU-asioiden komitea ja EU-ministerivaliokunta. Järjestel-
mä on pysynyt rakenteiltaan hyvin samanlaisena koko Suomen EU-jäsenyy-
den ajan,56 vaikka toimintakäytännöissä on tapahtunut muutoksia. Yhteen-
sovittamisjärjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että Suomen linjaukset 
sovitetaan ajoissa yhteen kaikkien relevanttien tahojen kanssa. Ajatellaan, 
että valtionhallinnon resurssit saadaan EU-valmistelussa tehokkaasti käyt-
töön, kun hyödynnetään eri ministeriöiden, virastojen ja sidosryhmien asi-
antuntemusta. Lisäksi neuvottelukannan tulee vastata Suomen yleisiä EU-
poliittisia linjauksia. 

Yhtenäinen toiminta koordinoidun neuvottelukannan pohjalta on välttä-
mätöntä, jotta Suomen kaltaisella pienellä jäsenvaltiolla olisi mahdollisuus 
vaikuttaa unionin toimielimissä tehtävien päätösten sisältöön. Linjausten 
sisällön osalta yhteensovittamisjärjestelmän pitäisi pystyä tuottamaan riit-
tävästi neuvotteluvaraa sisältäviä kantoja, jotta voidaan reagoida nopeasti-
kin muuttuviin neuvottelutilanteisiin Brysselissä.

Tarkastushaastatteluissa ja myös useiden ministeriöiden lausunnoissa 
korostettiin sitä, että EU-asiat tulee sovittaa yhteen asianmukaisesti. EU-
asioiden yhteensovittamisjärjestelmän tehtävänä on toimia virkavalmiste-
lun tukirakenteena ja varmistaa Suomen kantojen johdonmukaisuus EU-
toiminnassa. On välttämätöntä, että olemassa olevia valmistelurakenteita 
hyödynnetään ja että sovittuja aikatauluraameja noudatetaan. Sosiaali- ja 
terveysministeriö toi erityisesti esiin lausunnossaan, ettei EU-ministeriva-
liokunnan asialistalle tulisi nostaa asioita ilman käsittelyä yhteensovittamis-
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järjestelmässä (valmistelujaostot ja/tai EU-asioiden komitea). 
Kun Suomen linjaukset EU:n säädös- ja politiikkahankkeisiin valmis-

tellaan ja yhteensovitetaan valtioneuvostossa ajoissa, eduskunta voi oi-
keaan aikaan osallistua Suomen kannan muotoiluun. Eduskunta on kiin-
nittänyt huomiota U-kirjelmien oikea-aikaiseen toimittamiseen, mikä on 
huomioitu valtioneuvostossa kehitettäessä EU-asioiden yhteensovittamis-
järjestelmän toimintaa. Viimeisimmästä EU-selonteosta (2013) ja tarkas-
tushaastatteluista välittyi kuva, että U-kirjelmät toimitetaan eduskunnalle 
pääsääntöisesti ajoissa.57

Asiantuntijatason koordinaatio tapahtuu jaostoissa

Yhteensovittamisjärjestelmän alimman tason muodostavat asia-aloittain ja-
etut valmistelujaostot, joita on nykyisin 35. Monissa jaostoissa on suppean 
viranomaiskokoonpanon, jossa on ministeriöiden ja niiden alaisen hallin-
non edustajia, lisäksi käytössä laaja kokoonpano. Laajassa kokoonpanossa 
ovat mukana keskeiset sidosryhmät. Jokaisessa jaostossa on valtioneuvos-
ton kanslian EU-osaston ja Ahvenanmaan maakunnan edustaja.

Jaostoja on eniten työ- ja elinkeinoministeriön (8 kpl), valtiovarainmi-
nisteriön (6 kpl) ja sosiaali- ja terveysministeriön (5 kpl) toimialoilla. Tyy-
pillisiä jaostoissa käsiteltäviä asioita ovat eduskunnalle toimitettavien U-
kirjelmien ja E-kirjeiden koordinointi sekä tulevien neuvoston kokousten 
asioiden kansallinen koordinointi. Jaostojen määrä ja niiden välinen tehtä-
vänjako ovat vaihdelleet Suomen EU-jäsenyyden kuluessa.

Tarkastushaastattelujen mukaan jaostojen käytännössä tärkeä tehtävä on 
toimia EU-asioiden yhteensovittamisen ”perälautana”. Jaostojärjestelmän 
avulla varmistetaan, että kaikki EU-asiat tulevat ainakin jollain tapaa sovi-
tettua yhteen. Ennen jaostokokouksia tehdään usein epämuodollista yhteistä  
valmistelua ministeriöiden, niiden alaisen hallinnon ja sidosryhmien välillä.

Jaostojen työskentelytapoja on kehitetty vuoden 2013 EU-selonteon jäl-
keen valtioneuvoston kanslian EU-osaston johdolla. Tavoitteena on ollut 
muun muassa käsitellä asioita jaostoissa ennakollisemmin, pitää kokouk-
sia kirjallisten menettelyjen sijaan, hyödyntää enemmän laajoja kokoonpa-
noja sekä luoda rakenteita jaostojen keskinäiselle tiedonvaihdolle. Lisäksi on 
kiinnitetty huomiota siihen, että useita ministeriöitä koskettavat EU-asiat 
tulisi valmistella yhteistyössä asianomaisten tahojen kanssa jo ennen jaos-
tokäsittelyä.58 Tarkastushavaintojen mukaan ministeriöissä on huomioitu, 
että jaostojen työskentelytapoja tulee yhä terävöittää. Esimerkiksi joidenkin 
ministeriöiden sisäisissä EU-ohjeissa annetaan käytännönläheisiä neuvoja 
siitä, miten jaostoja tulee käyttää ja niiden työskentelyä johtaa.

Millä tavoin ministeriöt hyödyntävät jaostoja?

Tarkastushaastatteluissa jaostoja pidettiin hyödyllisenä työkaluna. Jaosto-
jen käyttämisessä ennakoinnin välineenä oli kuitenkin yhä parantamisen 
varaa. Viime vuosina EU-ministerivaliokunnassa on kehitetty ennakoivaa 
asioiden valmistelua. Samantyyppinen muutos pitäisi nyt toteuttaa virka-
miestason valmistelussa jaostoissa. Asioiden käsittely varhaisessa vaiheessa 
ja yksittäistä hanketta laajemmat painopistekeskustelut vaativat tietenkin 
jaostoa johtavalta ministeriöltä kokousten huolellista etukäteissuunnitte-
lua.59 Tarkastushavaintojen mukaan vain osassa jaostoja oli käyty ennakol-

Eduskunnan riittävän 
varhaiseen tiedonsaantiin 
on kiinnitetty huomiota

Jaostojen työskentelytapoja 
on kehitetty

Joissain jaostoissa suunnitellaan 
jo ennakkovaikuttamista, 
muttei läheskään kaikissa
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lisesti keskustelua tulevista EU-asioista ja valmisteltu Suomen alustavia 
linjauksia. Hyvänä esimerkkinä maatalous- ja elintarvikejaostossa oli an-
nettu mahdollisuus kommentoida luonnoksia Suomen vaikuttamispape-
reiksi (non paper).

Toimintaympäristön muuttuminen tuo omat haasteensa yhteensovitta-
miseen. Joudutaan pohtimaan esimerkiksi sitä, miten komission nykyisin 
suosimat laajat toimenpidepaketit60 käsitellään jaostojärjestelmässä. Tar-
kastushaastattelujen mukaan tehtäväkentältään hyvin laajojen jaostojen, 
kuten ulkosuhdejaoston, työskentelytavoissa olisi kehittämisen varaa. Ul-
koasiainministeriö toi esiin lausunnossaan, että ulkosuhdejaoston toimin-
taa kehitetään vaikuttavampaan ja temaattisempaan suuntaan. 

Ainakin puolustusministeriössä oli harkittu tarvetta uusien jaostojen 
perustamiseen. Puolustusministeriön toimialalla ei tällä hetkellä ole yh-
tään jaostoa, vaan sen hoitamat EU-asiat jakaantuvat muiden ministeriöi-
den johtamiin jaostoihin.

Jaostojen kokoukset tulisi järjestää aina kun se on tarkoituksenmukais-
ta laajassa kokoonpanossa, ei suppeassa viranomaiskokoonpanossa.61 Osalla 
ministeriöistä on luontevat yhteydet oman toimialansa sidosryhmiin, joiden 
näkemyksiä tiedustellaan rutiininomaisesti. Esimerkiksi energia- ja Eura-
tom-jaosto kokoontuu yksinomaan laajassa kokoonpanossa. Osa ministe-
riöistä oli saanut sidosryhmiltä kritiikkiä siitä, ettei jaostojen laajojen ko-
koonpanojen kokouksia järjestetä riittävän usein. Erityisen hyödyllistä olisi 
EU-aloitteiden ennakollinen käsittely jaostojen laajoissa kokoonpanoissa. 
Näin sidosryhmät pääsevät osallistumaan Suomen linjan määrittelyyn jo sil-
loin, kun EU-säädöksen tai muun toimen perusratkaisut ovat aidosti avoinna.

Esimerkiksi silloin, kun tietyn EU-asian käsittelyaikataulu on kireä, ja-
ostokokouksen sijaan voidaan käyttää kirjallista menettelyä. Tämä kuiten-
kin asettaa vaatimuksia asianomaisen ministeriön tekemälle valmistelu-
työlle. Tarkastushaastatteluissa toivottiin, ettei kirjallisissa menettelyissä 
kommentoitavaksi lähetettäisi pelkkää unionin toimielimen asiakirjaa. Toi-
vottiin, että toimivaltainen ministeriö kiinnittäisi saateviestissä huomio-
ta niihin kohtiin, jotka ovat neuvotteluissa erityisen kiistanalaisia tai muu-
toin Suomelle tärkeitä.

Virkamiehen ollessa jaoston jäsen tulee hänen varmistaa, että hänen pu-
heenvuoronsa tai kirjalliset kommenttinsa vastaavat koko ministeriön yh-
teen sovitettua näkemystä. Jaoston jäsenen tulee lisäksi huolehtia siitä, että 
tieto jaostokäsittelyn tuloksista kulkee oikeille henkilöille oman organisaati-
on sisällä. Tarkastushaastattelujen mukaan oli ollut tilanteita, joissa jaoston 
jäsen oli edustanut enemmän oman osastonsa kuin koko ministeriön kantaa.

Jaostojen kokoontumistiheydessä on eroja. Vuoden 2009 EU-vaikutta-
misselvityksen mukaan erityisesti talous- ja rahoitusasioiden alalla jaosto-
kokouksia on vähän. Tarkastushavaintojen perusteella tilanne ei ole olen-
naisesti muuttunut. Useimmat valtiovarainministeriön johtamat jaostot 
kokoontuvat harvoin – pois lukien EU-budjettijaosto – ja osassa jaostoja 
käytetään yksinomaan kirjallisia menettelyjä. Tätä jotkin muut ministeriöt 
pitivät tarkastushaastatteluissa ongelmallisena. 

Tosin silloin, kun kokouksia on järjestetty, on hyödynnetty jaostojen laa-
joja kokoonpanoja. Hyvänä käytäntönä valtiovarainministeriössä onkin se, 
että EU-asioiden tiimoilta pidetään tiiviisti yhteyttä alan sidosryhmiin. Täl-
lainen epävirallinen yhteistyö on ollut aktiivista esimerkiksi rahoitusmark-
kinoihin liittyvässä sääntelyssä, joka on varsin teknistä. Valtiovarainministe-

Jaostot ovat tärkeä 
tiedonsaantikanava sidosryhmille 

Valtiovarainministeriön johtamien 
jaostojen toiminnassa on puutteita
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riö toi esiin lausunnossaan, että laajan kokoonpanon jaostokokouksen sijaan 
tarkoituksenmukaisempi tapa kuulla sidosryhmiä voisi olla, että järjestään 
vuosittain informatiivinen seminaari ajankohtaisista EU-sääntelyhankkeista.

Tarkastushaastattelujen perusteella keskusteluyhteys VM:n ja muiden 
ministeriöiden välillä on vähäistä, kun valmistellaan ja yhteensovitetaan 
EU-asioita. Tarkastushaastattelujen mukaan jaostojen vähäisen hyödyntä-
misen taustalla on sellainen ajattelu, etteivät valtiovarainministeriön vas-
tuulla olevat EU-asiat juuri kosketa muita ministeriöitä. Tämän vuoksi ei 
ole nähty tarvetta yhteensovittamiseen jaostoissa. Jatkossa tulisi tarkem-
min pohtia, missä asioissa on tarpeen keskustella ja sovittaa kantoja yhteen 
tai vähintäänkin välittää tietoa muille ministeriöille. Liittymäkohtia mui-
den ministeriöiden toimialoille saattaa olla, vaikka VM:ssä yhteensovitta-
misen tarvetta ei aina tunnistettaisikaan.

Valtiovarainministeriön lausunnon mukaan epävirallista tietojenvaih-
toa ministeriöiden kesken ennen jaostokäsittelyä on paljonkin.  Lisäksi mi-
nisteriö toi lausunnossaan esiin, että muut ministeriöt kommentoivat vain 
harvoin jaostokäsittelyssä olevia asiakirjoja. Tarkastushavaintojen mukaan 
muut ministeriöt pitivät kuitenkin riittämättömänä sitä tapaa, jolla valtio-
varainministeriö osallistaa niitä muita ministeriötä, joiden toimialaan sen 
valmisteluvastuulla olevat EU-hankkeet liittyvät.

Jaostojärjestelmän toinen alihyödynnetty osa näyttäisivät olevan insti-
tutionaalinen ja oikeudellinen jaosto. Ne ovat kokoontuneet viime vuosina 
melko harvoin, mutta kirjallisia menettelyjä on käytetty säännöllisesti. Tar-
kastushaastattelujen mukaan institutionaalisen ja oikeudellisen jaostojen 
työnjaossa on ollut epäselvyyttä. Institutionaalisen jaoston kokousten vä-
häisyyttä selittää osin se, ettei unionissa ole viime vuosina ollut käynnissä 
mittavampia perussopimusuudistuksia.62 Varsin paljon yleisluonteisia asi-
oita käsitellään nykyisin EU-koordinaattorien kokouksessa. Oikeusministe-
riö huomautti lausunnossaan, että horisontaalisia asioita käsitellään useissa 
koordinaatioelimissä (EU-asioiden komitea, EU-koordinaattorit, institutio-
naalinen jaosto). Oikeusministeriön mukaan ei ole kaikissa tilanteissa sel-
vää, millä perusteella käsittelyfoorumi on valittu. Tämä vaikeuttaa minis-
teriöiden edustajien valmistautumista kokouksiin.

4.2 EU-asioiden komitea kokoontuu harvoin, 
kun taas EU-ministerivaliokunta toimii 
tehokkaasti

Kansallisen valmistelujärjestelmän keskitasona on EU-asioiden komitea. 
Komitean tehtävänä on käsitellä laajakantoisia, kaikkia ministeriöitä kos-
kevia EU-asioita tai asiakokonaisuuksia sekä hallinnollisia asioita. EU-se-
lonteon (2013) mukaan EU-asioiden komitean rooli unioniasioiden päivit-
täisessä yhteensovittamisessa on jäänyt vähäiseksi. Komiteassa on käsitelty 
viime aikoina mm. yhteisen vaikutusarviointiresurssin käyttöä ja EU-sään-
telyn toimivuutta. Komitea on myös käsitellyt EU-vaikuttamiseen liittyviä 
asioita, kuten valtioneuvoston avaintavoiteasiakirjoja tai uuden komission 
työohjelmaan vaikuttamista. Hallinnollistyyppisiä asioita ovat olleet esimer-
kiksi jaostojen yhdistäminen tai lakkauttaminen sekä kansallisten asiantun-
tijoiden tilannekatsaus.63

Institutionaalista ja oikeudellista 
jaostoa voisi hyödyntää enemmän
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EU-vaikuttamisselvityksessä (2009) ehdotettiin EU-asioiden komitean 
roolin selkeyttämistä. Myös tarkastushaastatteluissa komitealle toivottiin 
vahvempaa roolia. Lukuisissa haastatteluissa tuotiin esille, että komitean vä-
häinen hyödyntäminen, joka näkyy muun muassa harvana kokoustiheyte-
nä, on puute yhteensovittamisjärjestelmässä. Koettiin, että ministeriöiden 
johtavien virkamiesten tiedonsaanti ja keskinäinen keskustelu EU-asioissa 
on jäänyt riittämättömäksi. Haastatteluissa tuotiin esiin, että johtajatason 
virkamiesten keskinäistä keskustelua voidaan pyrkiä lisäämään myös hyö-
dyntäen jotain muutakin keskustelufoorumia kuin EU-asioiden komiteaa.

Tarkastuksen perusteella EU-asioiden komitean tehtäviä ja kokoonpa-
noa tulisi tarkastella siitä näkökulmasta, miten komiteaa voitaisiin hyödyn-
tää paremmin. Sellaiset laaja-alaiset asiakokonaisuudet, joita EU-asioiden 
komitea on viime aikoina käsitellyt, kuuluvat luontevasti sen asialistalle. 
Tarkastushaastatteluissa esitettiin kuitenkin, että komitea voisi olla tarkoi-
tuksenmukainen foorumi tärkeimpien poikkihallinnollisten EU-hankkei-
den ennakoivaan valmisteluun. Tarve horisontaalisten säädöshankkeiden ja 
muiden EU-asioiden käsittelyyn on viime aikoina lisääntynyt, kun komissio 
on muuttanut rakennettaan ja toimintatapojaan ja alkanut suosia laajem-
pia toimenpidekokonaisuuksia. Kansallisessa valmistelussa on tärkeää ha-
vaita eri EU-hankkeiden tai asiakokonaisuuksien liittymäkohdat toisiinsa. 
Asiaryhmä, joka myös sopii EU-asioiden komitean käsiteltäväksi, on EU-
säädösten täytäntöönpanon systemaattinen seuranta täytäntöönpanon vii-
västysten välttämiseksi.

Tarkastushaastatteluissa esitettiin kritiikkiä sen suhteen, että EU-asi-
oiden komitean virallinen kansliapäällikkökokoonpano ei vastaa sitä, millä 
tavoin on tosiasiallisesti toimittu. EU-asioiden komitea on kokoontunut lä-
hes yksinomaan sijaiskokoonpanossa. Eräs mahdollisuus olisi, että luovut-
taisiin kokonaan komitean kansliapäälliköiden muodostamasta kokoonpa-
nosta. Jos tähän päädytään, olisi hyödyllistä, että ministeriöitä edustaisivat 
komiteassa sellaiset johtotason henkilöt, joilla on kokonaiskuva oman mi-
nisteriönsä EU-asioista. Samassa yhteydessä pohdittaisiin, onko joitakin 
sellaisia poikkihallinnollisia EU-asioita, joita olisi tarpeen käsitellä kans-
liapäällikkökokouksessa.

Valtioneuvoston kanslia toi lausunnossaan esiin näkemyksenään, että 
EU-asioiden komitealle on vakiintunut luonteva rooli yhteensovittamis-
järjestelmässä ja että komitean kansliapäällikkökokoonpano tulee säilyttää. 
Valtioneuvoston kanslian mukaan EU-asioiden komiteassa voidaan käsitel-
lä myös horisontaalisia substanssikysymyksiä, kuten on tehty rahapeliasioi-
den ja Yhdistyneen kuningaskunnan EU-suhteen uudelleenneuvottelujen 
osalta. Tarkastusviraston mukaan tarkastushavainnot kuitenkin puoltavat 
sitä johtopäätöstä, että EU-asioiden komitea ei toimi niin tehokkaasti kuin 
mahdollista ja että sen tehtäviä ja kokoonpanoa on syytä pohtia. EU-asioi-
den komitean roolin selkiyttämistarpeen ovat nimenomaisesti tuoneet esiin 
lausunnoissaan liikenne- ja viestintäministeriö, oikeusministeriö, puolus-
tusministeriö ja ympäristöministeriö.

EU-asioiden komiteassa on 
käyttämätöntä potentiaalia
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EU-ministerivaliokunta on yhteensovittamisjärjestelmän poliittinen 
taso 

EU-ministerivaliokunta käsittelee kaikki oikeudellisesti, taloudellisesti ja 
poliittisesti tärkeät EU-asiat. Jokaisella hallituksen ministerillä on oikeus 
osallistua viikoittain järjestettäviin EU-ministerivaliokunnan kokouksiin ja 
käyttää siellä puheenvuoroja. Kuten EU-selonteossa (2013) todetaan, järjes-
telmä on hyvin poikkeuksellinen jäsenvaltioiden keskuudessa. Se on omi-
aan lisäämään ministerien sitoutumista Suomen EU-politiikkaan. Viime 
vuosina EU-ministerivaliokunnan asialistalla ovat olleet erityisesti talous- 
ja rahoitusasiat, unionin ulkosuhteet sekä ”yleiset asiat”, kuten monivuoti-
set rahoituskehykset tai institutionaaliset kysymykset.64 Hiljattain EU-mi-
nisterivaliokunnassa on keskusteltu paljon muun muassa muuttoliikkeestä.

Tarkastushavaintojen perusteella EU-ministerivaliokunta on tärkeä yh-
teensovittamis- ja keskustelufoorumi. Kokouksia pidetään säännöllisesti, 
ministerien osallistuminen on säännönmukaista ja käsiteltäviä asioita on 
paljon. Asian EU-ministerivaliokunnassa esittelee toimivaltainen ministeri 
tai sijaisjärjestelyjen mukainen ministeri. EU-ministerivaliokunnassa voi-
daan ratkaista tehokkaasti asioita, joista ei ole päästy virkamiesvalmistelus-
sa sopuun. EU-ministerivaliokunta käsittelee asioita myös ennakoivasti ja 
linjaa Suomen kannalta tärkeitä näkökohtia ennakkovaikuttamista varten.

Tarkastushaastatteluissa EU-ministerivaliokunnan toiminnassa näh-
tiin kuitenkin myös puutteita. Kritiikkiä herätti erityisesti se, että asiakir-
joja oli jaettu myöhäisessä vaiheessa.65 Tämä tekee ministeriön sisäisen yh-
teensovittamisen vaikeaksi etenkin, jos kyseessä on laaja asiakokonaisuus. 
Haastattelujen mukaan viivästykset ovat johtuneet lähinnä siitä, että asian-
omaiset ministeriöt ovat toimittaneet asiakirjoja EU-asioiden osastolle mää-
räajan jälkeen tai siitä, että valmisteluasiakirjat Brysselistä on saatu vasta 
viime hetkellä. Lisäksi EU-ministerivaliokunnan valmisteluissa on varmis-
tettava laajapohjaisuus. Ulkoasiainministeriön lausunnossa todetaan, että 
ministerivaliokunnan asiakirjojen jakelussa tulee varmistaa sektoriminis-
teriöiden täysi osallistuminen ja riittävä tiedonkulku. Ulkoasiainministeriö 
toi lausunnossaan esiin ongelmallisena menettelytapana sen, että asiakirjo-
ja jaetaan pelkästään ministereille, mikä vaikeuttaa EU-asioiden normaa-
lia virkamiesvalmistelua.

Haastatteluissa esiin noussut asia oli myös EU-ministerivaliokunnan 
ja valtioneuvoston yleisistunnon suhde. Tosiasiallisesti Suomen EU-poli-
tiikkaa käsitellään ja linjataan viikoittain ministerien kesken EU-ministe-
rivaliokunnassa. EU-ministerivaliokunta ei kuitenkaan muodollisesti pää-
tä esimerkiksi Suomen kantoja U-kirjelmiin, vaan nämä päätökset tehdään 
valtioneuvoston yleisistunnossa. Tästä syystä erilaisten muotomääräysten 
täyttämiseen, kuten asiakirjojen käännättämiseen, kuluu huomattavasti 
aikaa. Toisinaan tietty asia etenee EU:ssa niin nopeasti, ettei U-kirjelmää 
ehditä laatia, yhteensovittaa ja hyväksyä valtioneuvoston yleisistunnossa. 
Tällaisessa tilanteessa asia voidaan poikkeuksellisesti saattaa eduskunnan 
käsiteltäväksi ensin E-kirjeellä ja täydentää sitä esimerkiksi Suomen kan-
nan osalta myöhemmin U-kirjelmällä.66 Tarkastuksen perusteella tulisi poh-
tia, voitaisiinko U-kirjelmiin liittyviä menettelyjä tehostaa.  Haastatteluissa 
tuotiin esiin se vaihtoehto, että EU-ministerivaliokunnan roolia valmiste-
lussa ja päätöksenteossa pohdittaisiin uudelleen.

Oikeus- ja sisäministeriö kuitenkin katsoivat lausunnoissaan, ettei yh-

EU-ministerivaliokunta toimii 
pääsääntöisesti hyvin
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delle ministerivaliokunnalle ole tarkoituksenmukaista tai edes mahdollis-
ta antaa päätöksentekovaltaa. Valtiovarainministeriö totesi lausunnossaan, 
että tietyt Euroopan unioniin liittyvät asiat tulee käsitellä ennen päätöksen 
tekemistä raha-asiainvaliokunnassa, minkä lisäksi on otettava huomioon 
myös talouspoliittisen ministerivaliokunnan rooli.

Tarkastuksen perusteella EU-ministerivaliokunnan toimintaa voitaisiin 
terävöittää siten, että ministeriöissä laaditut asiakirjat olisivat tiiviimpiä ja 
olennaisiin asioihin keskittyviä. Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osas-
to on ohjeistanut, että EU-ministerivaliokunnalle toimitetuissa asiakirjois-
sa tulisi todeta selkeästi, mihin kysymyksiin ministerivaliokunnan toivotaan 
ottavan kantaa.67 Tarkastushaastattelujen mukaan on tärkeää, että asiakir-
jasta käyvät ilmi Suomen linjaukset, asian ajankohtainen käsittelyvaihe ja 
seuraavat vaiheet. Esimerkiksi U-kirjelmät saattavat sisältää komission eh-
dotuksen pitkiä artiklakohtaisia selostuksia tai menneiden käsittelyvaihei-
den kuvausta, mitä tulisi välttää.

Tarkastushaastatteluissa esitettiin, että myös neuvoston kokousten val-
mistelussa on kehittämistarvetta. Neuvoston kokousten kansallista valmis-
telua varten laaditaan paksuja asiakirjapinkkoja EU-ministerivaliokunnalle. 
”Neuvostopaketin” alussa tulee olla tiivistelmä, jossa käsitellään keskeisim-
mät poliittiset linjakysymykset.68 Nämä tiivistelmät koettiin tarpeellisiksi. 
Tarkastuksen mukaan neuvoston kokouksen asiakohtiin liittyvien asiakirjo-
jen tulee olla tiiviitä ja keskittyä Suomen kannalta olennaisiin kysymyksiin.

EU-asioiden kansallisessa käsittelyssä avoimuus toteutuu muun muassa 
siten, että eduskunnalle lähetetyt U-kirjelmät ja E-kirjeet ovat julkisia, ellei 
valtioneuvosto ole nimenomaisesti pyytänyt eduskunnalta vaiteliaisuutta. 
Tarkastuksen yhteydessä nousi esiin, että läpinäkyvyys saattaa vaikuttaa sii-
hen, millä tavoin Suomen linjaukset tai asian käsittelyvaihe kirjataan asia-
kirjoihin. Esimerkiksi neuvotteluasetelmaa tai muiden jäsenvaltioiden kan-
toja ei yleensä kirjoiteta julkisiin asiakirjoihin. Neuvotteluasetelma saattaa 
kuitenkin olla kansanedustajan näkökulmasta hyvin olennainen tieto. Käy-
tännössä ministerit ja virkamiehet täydentävät asiakirjoissa olevia tietoja 
suullisesti käsiteltäessä EU-asioita eduskunnan valiokunnissa. Tarkastus-
haastatteluissa kommentoitiin tästä näkökulmasta myös eduskunnan uutta 
tietojärjestelmää, jonka käyttöönoton myötä eduskunta on alkanut julkais-
ta EU-ministerivaliokunnan käsittelemiä ”neuvostopaketteja” internetsi-
vuillaan jo ennen neuvoston kokousta. Tarkastushaastatteluissa ei sinänsä 
vastustettu EU-asioiden kansallisen valmistelun läpinäkyvyyden lisäämis-
tä. Pohdittiin kuitenkin sitä, sisältävätkö asiakirjat tulevaisuudessa vähem-
män relevantteja seikkoja esimerkiksi neuvottelutilanteesta, kun ne ovat 
yleisesti saatavilla internetissä.

EU-asioiden yhteensovittamista voisi yhä kehittää ennakoivaan 
suuntaan

Kun yhteensovittaminen ministeriöiden välillä toimii, kuten on tarkoitettu, 
se luo edellytykset eduskunnan oikea-aikaiselle kannanmuodostukselle sen 
toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Tarkastushavaintojen mukaan eduskun-
nan valiokunnilla on toisinaan ollut vaikeuksia muodostaa kokonaiskuvaa 
EU-politiikan linjasta tietyllä sektorilla. Eduskunnalle toimitetaan vuosit-
tain suuri määrä E-kirjeitä ja U-kirjelmiä, mutta niiden pohjalta on vaikeaa 
hahmottaa Suomen EU-politiikan kokonaisuutta. Mahdollisia ratkaisuja on 

Ministeriöiden laatimat 
asiakirjat voisivat olla tiiviimpiä 
ja kohdennetumpia
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useita. Joillain ministeriöillä on käytäntönä tiedottaa eduskuntaa E-kirjeel-
lä omista suunnitteluasiakirjoistaan. Näitä ovat esimerkiksi puolivuosittain 
laadittava EU-prioriteettiasiakirja tai säännöllisesti päivitettävä EU-hanke-
luettelo. Lisäksi ministeriöstä voidaan olla epävirallisesti yhteydessä asian-
omaisen valiokunnan neuvoksiin.69

On tärkeää, että avaintavoitteet korvaava hallituksen EU-strategia on niin 
konkreettinen ja kohdennettu, että se palvelee myös eduskunnan tiedontar-
peita. Kuten edellä luvussa 3.1. todettiin, valtioneuvoston EU-avaintavoitteet 
ovat jääneet yleiselle tasolle ja niiden muuntaminen osaksi käytännön toi-
mintaa on ontunut. Pidemmän aikavälin tavoitteenasettelun merkitys koros-
tuu entisestään Suomen seuraavan EU-puheenjohtajuuskauden lähestyessä.

Tarkastuksen perusteella EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmää 
voisi hyödyntää vielä nykyistä paremmin ”heikkojen signaalien” pohjal-
ta tehtävässä ennakollisessa valmistelussa ja vaikuttamisessa. Komissio on 
vahvistanut omaa monivuotista ja vuotuista ohjelmasuunnitteluaan, mikä 
helpottaa varautumista ja tulevien EU-aloitteiden ennakoimista. Suomen 
pysyvän EU-edustuston virkamiehet ovat avainasemassa hankittaessa tie-
toa komissiossa valmistelun alkuvaiheessa olevista EU-aloitteista, mutta 
myös komissiossa työskentelevät suomalaisvirkamiehet ovat potentiaali-
nen informaation lähde. Valtiovarainministeriö huomautti lausunnossaan, 
että monet muut jäsenvaltiot ovat aktiivisempia ja huolehtivat johdonmu-
kaisemmin yhteydenpidosta omiin kansalaisiinsa, jotka työskentelevät ko-
missiossa. Lisäksi yhteyksiä suomalaiseen komissaariin ja hänen kabinet-
tiinsa voitaisiin vahvistaa. 

Tarkastuksen mukaan tietoja voidaan saada myös kotimaisilta sidos-
ryhmiltä, joilla voi olla oma toimisto Brysselissä ja tiiviit yhteydet kumppa-
nijärjestöihin muissa unionin jäsenvaltioissa. Heikot signaalit voivat kos-
kea jonkin yksittäisen säädösvalmistelun aloittamista, mutta myös tulevia 
”megatrendejä”.

Käytännössä ennakointi alkaa siitä, että alustavien tietojen pohjalta ar-
vioidaan asian potentiaalinen tärkeys tai ongelmallisuus Suomelle. Priori-
soidut EU-aloitteet sisällytetään ministeriöiden suunnitteluasiakirjoihin ja 
niiden osalta laaditaan vaikuttamissuunnitelma. Tarkastushavaintojen mu-
kaan jaostoja voitaisiin nykyistä useammin hyödyntää ennakoivassa valmis-
telussa. Joissain jaostoissa ennakointikeskusteluja jo käydään, mutta ei lä-
heskään kaikissa jaostoissa. EU-ministerivaliokunnassa ennakointi on viime 
vuosina parantunut.

4.3 Yhteistyöllä on suuri merkitys 
valmistelussa

Edellä kuvatun yhteensovittamisjärjestelmän ohella tehdään paljon minis-
teriöiden välistä yhteistä virkavalmistelua EU-hankkeissa tai -asiakokonai-
suuksissa. EU-selonteon (2013) mukaan valmistelun alkuvaiheessa tapah-
tuvaan ministeriöiden yhteistyöhön tulee kiinnittää huomiota. Selonteossa 
linjattiin myös, että EU-valmistelua on tehtävä aiempaa läheisemmässä yh-
teistyössä sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa. Näin saadaan laa-
ja-alaisesti tietoa EU:n säädöshankkeiden ja politiikkahankkeiden vaikutuk-
sista kansalaisiin ja yrityksiin.

Suomen tehokas EU-vaikuttaminen tarvitsee tuekseen saumatonta yh-

Tulevat EU-aloitteet on 
tunnistettava varhain ja 
Suomelle tärkeimmät asiat on 
sisällytettävä tavoitepapereihin 

Ministeriöiden välinen yhteistyö 
on ketterää ja nopeaa… 
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teistyötä kotimaassa. Tämä vaatii kaikilta osapuolilta yhteistyökykyä ja -tah-
toa. Komission uusi rakenne ja toimintatavat johtavat siihen, että yksittäisten 
säädöshankkeiden sijaan tai lisäksi tulee käsiteltäväksi laajempia ja strategi-
sia poikkihallinnollisia kokonaisuuksia. Näin ollen joustavat yhteistyömuo-
dot myös kansallisessa valmistelussa ovat yhä tärkeämpiä. Toimiva yhteistyö 
on tarpeen myös siksi, että EU-hankkeille ovat leimallisia kiireiset aikatau-
lut ja monenlaiset epävarmuustekijät.

Konkreettinen tapa tehdä yhteistyötä on se, että ministeriöiden virkamie-
histä kootaan ad hoc -työryhmä tai verkosto tietyn hankkeen tai asiakoko-
naisuuden ympärille. Tietoja voidaan vaihtaa tällaisessa verkostossa koko-
uksissa, mutta useimmiten sähköpostitse tai puhelimitse. Epämuodollinen 
yhteistyö luo edellytykset tehokkaalle ennakkovaikuttamiselle unionin toi-
mielimiin, erityisesti säädösvalmistelusta vastaavaan komissioon.

Kun huomattava määrä valmistelua tapahtuu yhteensovittamisjärjes-
telmän (valmistelujaostot) ulkopuolella, tämä voi kuitenkin muodostua 
ongelmaksi hyvän hallinnon ja avoimuuden näkökulmasta. Epämuodolli-
sen yhteistyön kääntöpuolena on, että jotkin olennaiset tahot saattavat jää-
dä valmistelun ulkopuolelle. Lisäksi yhteistyö ei ole läpinäkyvää: verkoston 
tapaamisista ei välttämättä pidetä pöytäkirjaa eikä sähköpostikirjeenvaih-
toa arkistoida. 

Valmistelun aikana tehtävän ministeriöiden välisen yhteistyön ongel-
mana on siis se, ettei sitä välttämättä dokumentoida millään tavalla. Tietoa 
pitäisi olla saatavilla vähintäänkin siitä, missä EU-asioissa tai -asiakokonai-
suuksissa epävirallista taustatyötä tehdään ja ketkä siihen osallistuvat. Yk-
si ratkaisuvaihtoehto on, että ad hoc -ryhmän tai verkoston perustamises-
ta tehdään ministerin päätös. Tällöin kaikki tahot, joilla on intressi päästä 
mukaan ryhmän toimintaan, voivat helpommin saada siitä tiedon. Toinen 
konkreettinen tapa lisätä tietoa on se, että asiaa käsitellään säännöllises-
ti myös jaostossa. Jaoston kokouksessa kaikki relevantit tahot pääsevät il-
maisemaan kantansa ja käsittelystä laaditaan pöytäkirja. Harkittavaksi tulee 
myös eduskunnan informointi asiasta E-kirjeellä, lähinnä siinä tapauksessa, 
että ennakkovaikuttamisen yhteydessä esitetään Suomen alustavia kantoja.

Oma kysymyksensä on se, millä tavoin tulisi säilyttää syntyneitä muisti-
oita, esimerkiksi vaikuttamispapereita (non paper). Kysymystä tulisi harkita 
EUTORI-järjestelmää uudistettaessa. Olisiko mahdollista luoda EU-asiois-
sa tehtävälle epämuodolliselle yhteistyölle yksinkertainen, helppokäyttöi-
nen ja asioiden hyvinkin tiiviin esittämisen mahdollistava raportointime-
nettely tai muu dokumentointitapa?

Valtioneuvoston kanslian ja oikeusministeriön lausunnoissa tuotiin esiin, 
että perusmuistio on työkalu EU-hankkeiden valmisteluun. Tarkastusha-
vaintojen mukaan on kuitenkin suuri määrä varhaista yhteistyötä ministe-
riöiden välillä, jota tällä hetkellä dokumentoidaan vähän tai ei lainkaan. On 
varmistettava, että käytössä on sellainen raportoinnin ja dokumentoinnin 
muoto tai tekninen ratkaisu, että varhaisen vaiheen yhteistyöstä jää jälki. 
Lisäksi on varmistettava, että raportointitapa on niin kevyt, ettei se hidasta 
alkuvaiheen ennakoivaa valmistelua.

Tarkastushavaintojen perusteella on kuitenkin myös tilanteita, joissa 
EU-asioiden yhteinen ennakoiva valmistelu ministeriöiden välillä ei toimi. 
Syynä voivat olla asenneongelmat tai se, ettei oman hallinnonalan EU-hank-
keen yhteyksiä muiden ministeriöiden toimialalle tunnisteta. Toisaalta haas-
tattelujen mukaan voi olla niinkin, että muiden ministeriöiden virkamiehet 

…mutta ongelmina 
ovat dokumentoinnin ja 
läpinäkyvyyden puute
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ovat haluttomia hoitamaan omaa osuuttaan toisen ministeriön valmistelu-
vastuulla olevasta EU-hankkeesta. Silloin, kun epävirallinen yhteistyö ei 
syystä tai toisesta toimi, valmistelujaostojen merkitys korostuu. Asian tul-
lessa käsittelyyn jaostossa eri ministeriöiden virkamiehet käsittelevät asiaa, 
jolloin voidaan havaita yhtymäkohtia muiden ministeriöiden toimialoille.

Keskeiset sidosryhmät tulee ottaa mukaan EU-asioiden valmisteluun, 
myös epämuodolliseen valmisteluun. Tällöin saadaan arvokasta informaa-
tiota siitä, millä tavoin olemassa oleva EU-sääntely vaikuttaa ja mitä mah-
dollisia ongelmia ”kentällä” on havaittu. Jaostokokouksia voidaan pitää laa-
jassa kokoonpanossa, mutta tämä ei yksin riitä. Joillain aloilla kansalaiset 
tai yritykset eivät ole järjestäytyneet, tai järjestökenttä voi olla hajanainen.

Hyvänä käytäntönä oikeusministeriössä on toimittu niin, että sidosryh-
mien kanssa tehdään yhteistyötä samaan tapaan kuin kansallisista tarpeista 
lähteneiden lakihankkeiden valmistelussa. Ministeriö saattaa esimerkiksi 
nimittää työryhmän valmistelemaan tiettyä hanketta tai käyttää samantyyp-
pisiä kuulemismenettelyjä kuin kansallisessa lainvalmistelussa. Toisena esi-
merkkinä on ympäristöministeriö. Tarkastushavaintojen mukaan ympäristö-
ministeriön EU-toiminnalle on leimallista yhteistyöasenne. Haastattelujen 
perusteella ympäristöministeriön EU-asioita hoitavat virkamiehet ovat jat-
kuvasti yhteydessä useisiin muihin ministeriöihin ja sidosryhmiin. Ympäris-
töministeriön sidosryhmäkenttä on laaja ja näkemyksissä on isojakin eroja, 
minkä vuoksi sidosryhmäyhteistyö sitoo valmisteluresursseja ministeriössä. 
Esimerkkinä voidaan mainita vielä sisäministeriön maahanmuutto-osasto, 
joka kuulee vakiintuneesti sidosryhmiä (pakolaisjärjestöjä) jaoston laajas-
sa kokoonpanossa ja muutoinkin kansallisen EU-valmistelun eri vaiheissa.

4.4 Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden 
osasto ja Suomen pysyvä EU-edustusto 
tekevät tiivistä yhteistyötä ministeriöiden 
kanssa

Valtioneuvoston kanslialla on kokonaisvastuu EU-asioiden valmistelun yh-
teensovittamisesta. Valtioneuvoston kanslian EU-asioiden osasto toimii EU-
ministerivaliokunnan sihteeristönä, osallistuu kaikkien valmistelujaostojen 
työskentelyyn, huolehtii Eurooppa-neuvoston kokousten kansallisesta val-
mistelusta sekä koordinoi Suomen EU-politiikan yleisten tavoiteasiakirjo-
jen valmistelua. Osaston yksi keskeinen tehtävä on Suomen EU-politiikan 
johtajana toimivan pääministerin avustaminen. Lisäksi EU-asioiden osas-
to ja asianomainen ministeriö valmistelevat yhteistyössä toimintaohjeet py-
syvien edustajien komiteaan Coreperiin. Nämä Coreper-ohjeet lähetetään 
Suomen pysyvään EU-edustustoon valtioneuvoston kansliasta. EU-asioi-
den osasto käsittelee myös unionin kehittämisen kannalta keskeisiä insti-
tutionaalisia asioita ja toimielinten nimitysasioita.

Tarkastushavaintojen mukaan EU-asioiden osastolla on merkittävä roo-
li sen varmistamisessa, että yhteensovittamisjärjestelmä toimii. Osaston 
edustaja on mukana kaikissa jaostoissa. Osastolla on aitiopaikka Suomen 
EU-politiikan kokonaisuuden seuraamiseen ja prioriteettien pohtimiseen. 
EU-asioiden osasto on viime vuosina korostanut omassa toimintatavassaan 
ennakoivaa valmistelua ja vaikuttamista. Käytännössä osasto on esimerkik-

Sidosryhmäyhteistyö on olennaista

EU-asioiden osasto on edistänyt 
ennakoivaa toimintatapaa
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si nostanut EU-ministerivaliokunnan asialistalle asiakohtia, joita koskeva 
valmistelu on unionissa vasta käynnistymässä. Lisäksi ministeriöitä on kan-
nustettu ennakoivaan toimintatapaan.

Tarkastushaastatteluissa pidettiin hyvänä sitä, että EU-asioiden osas-
to oli erityisesti kehottanut ministeriöitä vaikuttamaan vuoden 2014 lopul-
la nimitettyyn komissioon. Vaikuttamista tehtiin systemaattisesti ja laa-
jalla rintamalla. Osasto muun muassa ohjeisti ministeriöitä järjestämään 
virkamiesjohdolle tapaamisia komissiossa ja kirjoittamaan englanninkie-
lisiä vaikuttamispapereita (non paper). Tapaamisia järjestettiin ensin ma-
talla profiililla, jo ennen kuin komissio oli virallisesti nimitetty. Komissi-
on nimittämisen jälkeen kaikki ministerit lähettivät komissaareille kirjeen, 
jossa kerrottiin Suomen tavoitteista. Näin välitettiin laajalla rintamalla yh-
tenäinen vaikuttamisviesti Suomesta. Tarkastushaastatteluissa toivottiin, 
että kaikkia virkahierarkian portaita hyödyntävästä vaikuttamisesta tulisi 
jatkuva toimintatapa eikä se jäisi yksittäiseksi toimeksi. Vuoden 2015 val-
tioneuvoston EU-avaintavoitemuistiossa on todettu, että vaikuttamista ko-
missioon jatketaan niin, että EU-asioiden osasto koordinoi vaikuttamista 
komission varapuheenjohtajiin ja että kukin ministeriö vastaa yhteyksistä 
oman sektorinsa komissaareihin ja pääosastoihin.

Monet EU-asiat ovat luonteeltaan horisontaalisia, minkä vuoksi tarvi-
taan sujuvaa yhteistyötä ministeriöiden, EU-asioiden osaston ja Suomen 
pysyvän EU-edustuston välillä. Koordinaatiotarvetta lisää osaltaan se, että 
vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien jälkeen nimitetty komissio on 
uudistanut rakennettaan ja työtapojaan ja keskittyy laajempiin strategisiin 
kokonaisuuksiin (esimerkiksi investointipakettiin, energiaunioniin, digi-
taalisiin sisämarkkinoihin ja pankkiunioniin).

Tarkastushaastatteluissa EU-asioiden osastoon kohdistettiin monenlai-
sia toiveita. Erityisenä kehittämiskohteena pidettiin poikkihallinnollisten 
EU-asioiden koordinointia. Toivottiin, että Suomelle tärkeissä, horisontaa-
lisissa EU-säädös- tai politiikkahankkeissa, jotka eivät nouse Eurooppa-
neuvoston käsiteltäviksi, valtioneuvoston kanslia tukisi ja auttaisi kantojen 
yhteensovittamisessa, kun se on tarpeen. Toimintatapa on tarpeen lähin-
nä silloin, kun linjausten yhteensovittaminen ministeriöiden välillä on vai-
keaa ja kun käsiteltävällä EU-asialla on huomattavia vaikutuksia Suomes-
sa. Konkreettisesti voitaisiin toimia esimerkiksi niin, että joku EU-asioiden 
osaston johtohenkilöistä kutsuisi koolle asian kannalta relevantit tahot ta-
paamiseen, jossa ristiriitaisia näkemyksiä pyrittäisiin sovittelemaan. Toi-
mivaltaisella ministeriöllä kuitenkin pysyy valmisteluvastuu EU-asiasta, 
jonka substanssi kuuluu pääasiallisesti sen toimialaan. Tarkoitus ei ole, et-
tä valtioneuvoston kanslia vastaisi toisen ministeriön toimialaan kuuluvasta 
EU-hankkeesta. Tarkastushaastatteluissa toivottiin vielä, että EU-asioiden 
osasto seuraisi tiiviimmin tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä käsiteltä-
viä asioita kokonaiskuvan ylläpitämiseksi.

Valtioneuvoston kanslia toi lausunnossaan esiin, että se osallistuu poik-
kihallinnollisten asioiden käsittelyyn ja tukee eriävien näkemysten yhteen-
sovittamista. Laajakantoisissa hankkeissa on esimerkiksi järjestetty valmis-
telupalavereja tai muuta säännöllisempää yhteydenpitoa. Näitä ovat muun 
muassa digitaalisia sisämarkkinoita käsittelevä verkosto, ilmasto- ja ener-
giapaketin 2030 valmistelua varten koottu verkosto sekä EU:n rahoitus-
kehyksen poikkihallinnollinen valmistelu. Tarkastushavaintojen mukaan 
valtioneuvoston kanslia voisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota laaja-

Sujuvaa yhteistyötä tarvitaan 
erityisesti horisontaalisten 
EU-hankkeiden valmistelussa
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pohjaiseen koordinaatioon ja näkemysten yhteensovittamiseen.
Tarkastushavaintojen mukaan Eurooppa-neuvoston kokousten valmiste-

lu ja pääministerin avustaminen sitovat nykyisin huomattavan paljon osaston 
resursseja. Tähän vaikuttaa Eurooppa-neuvoston korostunut asema unionis-
sa muun muassa eurokriisin ja Lissabonin sopimuksen voimaantulon myö-
tä. EU-osastolla joudutaan tarkkaan harkitsemaan, miten niukkoja resurs-
seja käytetään niin, että kyetään hoitamaan sekä Eurooppa-neuvostoon ja 
pääministerin avustamiseen liittyvät tehtävät että unionissa tehtävän lain-
säädäntötyön koordinointi ja seurantatehtävät. Ulkoasiainministeriö nosti 
esiin lausunnossaan, että valtioneuvoston kanslian tulee tehdä yhteistyötä 
ministeriöiden kanssa ja varmistaa riittävä tiedonkulku Eurooppa-neuvos-
toon liittyvissä asioissa.

Pysyvä EU-edustusto on valtionhallinnon ”tuntosarvet” Brysselissä

Suomen pysyvä EU-edustusto toimii linkkinä kotimaan hallinnon ja unio-
nin toimielinten välillä. Vaikka pysyvä EU-edustusto ei ollut tarkastuksen 
kohteena, tarkastuksen yhteydessä kiinnitettiin huomiota ministeriöiden ja 
edustuston väliseen yhteistyöhön. Pysyvä EU-edustusto ajaa Suomen kan-
toja EU:n päätöksenteossa, raportoi ja välittää tietoa ministeriöille ja muul-
le valtionhallinnolle sekä osallistuu aktiivisesti Suomen kantojen muotoi-
luun.70 Pysyvässä EU-edustustossa työskentelee kaikkien ministeriöiden 
alaa hoitavia asiantuntijoita. Asiantuntijat eivät toimi omien ministeriöiden-
sä edustajina, vaan Suomen edustajina Euroopan unionissa.

Erityisen tiivistä yhteistyötä pysyvä EU-edustusto tekee valtioneuvos-
ton kanslian EU-asioiden osaston kanssa. Esimerkiksi Coreper I -kokoon-
panossa käsiteltävistä asioista on viikoittainen videopalaveri. Näin voidaan 
varmistaa, että tieto kulkee ja että Suomen kannat ovat yleisten EU-poliit-
tisten linjausten mukaisia.

Joillain ministeriöistä on tiiviit yhteydet pysyvään EU-edustustoon, kun 
taas toisilla yhteistyö on löyhempää. Eroja on myös osastoittain ja yksiköit-
täin ministeriöiden sisällä. Useimpien ministeriöiden kanssa yhteydenpito 
on sujuvaa ja ministeriön virkamiesjohto vierailee säännöllisesti Brysselis-
sä. Näin asianomaisessa ministeriössä saadaan ajankohtainen tilannekuva 
neuvottelutilanteesta ja asialistalle lähitulevaisuudessa tulevista asioista. 
Tarkastushavaintojen mukaan on erilaisia tapoja järjestää suoraa yhteis-
työtä ja tiedonvaihtoa ministeriön ja edustuston välillä. Yhteydenpito voi 
tapahtua esimerkiksi järjestämällä säännöllisiä videoneuvotteluja minis-
teriön virkamiesten ja pysyvän edustuston erityisasiantuntijoiden välillä. 

Hyvä käytäntö on, että yhteistyö ministeriön ja pysyvän edustuston vä-
lillä on jatkuvaa ja tiivistä. Esimerkiksi Coreper-ohjetta laadittaessa on vält-
tämätöntä olla yhteydessä edustustoon ajankohtaisen tilannetiedon saami-
seksi ja käyttökelpoisen ohjeen laatimiseksi. Tarkastushaastatteluissa nousi 
esiin se, että Coreper-ohjeiden tulee olla selkeitä, riittävän yleisiä ja ymmär-
rettäviä. Esimerkiksi oikeusministeriön, ulkoasianministeriön ja sosiaali- ja 
terveysministeriön sisäisissä EU-ohjeissa korostetaan liikkumavaran tärke-
yttä neuvotteluissa ja ennakointia.71

Tarkastushaastattelujen mukaan Coreper-ohjeet toimitetaan pääsään-
töisesti ajoissa ministeriöistä valtioneuvoston kanslian EU-osaston kautta 
pysyvään edustustoon. Toisinaan ohjeet tulevat kuitenkin liian myöhään, 
jotta Suomen edustajalla olisi mahdollisuus luoda riittävät kontaktit mui-

Pysyvä EU-edustusto on kuin 
valtioneuvosto pienoiskoossa
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hin jäsenvaltioihin ennen kokouskäsittelyä.
Pysyvällä edustajalla ja hänen sijaisellaan sekä erityisasiantuntijoilla 

on erittäin hyvät edellytykset tehdä epävirallista vaikuttamistyötä unionin 
toimielinten ja jäsenvaltioiden suuntaan. EU-edustuston johdolla ja asian-
tuntijoilla on yleensä paras käsitys tietyn asian neuvottelutilanteesta. He 
tuntevat henkilökohtaisesti avainhenkilöitä Brysselissä. Esimerkiksi Eu-
roopan parlamentin suuntaan tehtävässä vaikuttamisessa pysyvä edustaja 
tai hänen sijaisensa voi käydä luontevasti tapaamassa esittelijänä toimivaa 
Euroopan parlamentin jäsentä. Tarkastushavaintojen mukaan ministeriöt 
kuitenkin hyödyntävät edustuston henkilöstöä vaihtelevasti esimerkiksi ko-
mission tai Euroopan parlamentin suuntaan tehtävässä epävirallisessa taus-
tavaikuttamisessa. Monien erityisasiantuntijoiden työajasta suuri osa kuluu 
neuvostossa pidettäviin kokouksiin osallistumiseen ja niistä raportoimiseen. 
Toisaalta esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön EU-vaikuttamisessa 
erityisasiantuntijoiden työpanosta oli hyödynnetty laaja-alaisesti ja tehok-
kaasti. Tarkastushavaintojen mukaan ministeriöt voisivat nykyistä parem-
min hyödyntää pysyvän edustuston osaamista ja kontakteja vaikuttamisen 
suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Ministeriöt hyödyntävät 
vaihtelevasti pysyvän edustuston 
henkilöstöä vaikuttamisessa
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Liite

Tarkastuksen tavoite

Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, luoko kansallinen EU-asioiden valmis-
telu edellytykset Suomen tehokkaalle vaikuttamiselle unionin toimielimissä.

Tarkastuksen kohde

Tarkastuksessa keskityttiin ministeriöiden sisäiseen ja niiden väliseen EU-
asioiden valmisteluun ja yhteensovittamiseen. Tarkastus kohdistui EU-val-
mistelukäytäntöihin ja -rakenteisiin kaikissa ministeriöissä. Lisäksi valtio-
neuvoston kanslialla on kokonaisvastuu EU-asioiden yhteensovittamisesta, 
mikä huomioitiin tarkastuksessa. 

Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot kaikilta ministe-
riöiltä sekä Suomen pysyvältä EU-edustustolta.

Tarkastuskysymykset, -kriteerit ja -aineistot

Tarkastuksen pääkysymyksenä oli, luoko kansallinen EU-asioiden valmis-
telu edellytykset sille, että Suomi voi tehokkaasti vaikuttaa lainvalmiste-
luun ja päätöksentekoon unionin toimielimissä. Pääkysymys jaettiin kol-
meen osakysymykseen.
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Tarkastuksen osakysymykset

1. Mahdollistaako EU-asioiden kansallinen valmis-
telujärjestelmä eri hallinnonalojen näkökulmien 
oikea-aikaisen, läpinäkyvän ja laajapohjaisen yh-
teensovittamisen?

2. Ovatko ministeriöiden sisäiset EU-asioiden suun-
nittelu- ja johtamiskäytännöt tehokkaita?

3. Tukevatko kotimaiset valmistelukäytännöt Suo-
melle tärkeiden EU-hankkeiden hoitamista suun-
nitelmallisesti ja ennakollisesti?

Tarkastuksen kriteerit ja tärkeimmät aineistot

Kriteerit:
 –  Kansallinen valmistelu on laajapohjaista ja läpi-

näkyvää.
 –  Resurssien käyttö on tarkoituksenmukaista.
 –  EU-asioiden valmistelu ja johtaminen on enna-

koivaa ja suunnitelmallista.
 –  Valtioneuvoston sisäinen EU-valmistelu hoi-

detaan niin, että eduskunta voi aidosti ja oike-
aan aikaan osallistua Suomen neuvottelukannan 
muotoiluun.

Aineistot: 
 –  asiakirja-aineisto (ministeriöiden, valtioneuvos-

ton ja eduskunnan asiakirjat EU-asioiden val-
misteluun ja vaikuttamiseen liittyen), akateemi-
nen kirjallisuus ja selvitykset

 –  haastattelut (41 henkilön haastattelujen laadulli-
nen analyysi hyödyntäen NVivo-ohjelmaa)
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Liite

Tarkastuksen toteutusaika

Esiselvitysraportti valmistui 29.1.2015 ja tarkastus aloitettiin 1.2.2015. Haas-
tattelu- ja asiakirja-aineistot kerättiin 30.9.2015 mennessä. Aineistojen poh-
jalta laadittiin tarkastuskertomusluonnos ja taustamuistioita. Tarkastusker-
tomusluonnos lähetettiin lausuntokierrokselle 13.11.2015. Kaikki ministeriöt 
ja Suomen pysyvä EU-edustusto toimittivat tarkastusvirastolle lausunnon.

Tarkastuksen tekijät

Tarkastuksen tekivät johtava tuloksellisuustarkastaja Anna Hyvärinen ja 
johtava finanssipolitiikan tarkastaja Meri Virolainen. 

Tarkastusta ohjasi tuloksellisuustarkastuspäällikkö Lassi Perkinen. Tar-
kastuskertomuksen laadunvarmistajana toimi tuloksellisuustarkastusjoh-
taja Jarmo Soukainen.
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