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Asia
Ulkoasiainministeriön lausunto VTV:n tarkastuskertomusluonnoksesta koskien EU-asioiden 
valmistelua ja yhteensovittamista valtioneuvostossa 

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt ulkoasiainministeriön lausuntoa tarkastuskertomusluon-
noksesta koskien EU-asioiden valmistelua ja yhteensovittamista valtioneuvostossa Ulkoasiainministe-
riö toteaa lausuntonaan seuraavaa: 

Yleisiä huomioita: 

Tarkastuskertomusluonnoksen kannanottoihin on valittu perusteltuja kehittämiskohteita, joista moni 
on tiedostettu valtionhallinnossa ja toimintaa on pyritty parantamaan mm. koulutuksen, ohjeistuksen, 
paremman ja konkreettisemman priorisoinnin, vahvemman koordinaation ja epävirallisen yhteydenpi-
don lisäämisen keinoin. Ulkoasiainministeriö pitää yleisellä tasolla kaikkia tarkastusviraston suosituk-
sia perusteltuina ja pitää hyödyllisenä, että valtioneuvoston kanslian johdolla käytäisiin virkamiesjoh-
don tasolla jatkokeskustelua suositusten toimeenpanosta.  

Valtioneuvostotason priorisoinnin (suositus 1) osalta ulkoasiainministeriö katsoo, että siirtyminen vuo-
sittaiseen hallituksen EU-strategiaan on tervetullut uudistus, kunhan sen valmistelussa varmistetaan 
riittävä transparenssi mm. EU-asioiden komiteaa hyödyntämällä sekä se, että ministeriöiden omat 
EU-prioriteettiprosessit heijastuvat EU-strategian valmisteluun. 

Ulkoasiainministeriö katsoo, että ministeriön korkeiden virkamiesten sitoutuminen EU-agendan ajami-
seen on operatiivista pääosin hyvällä tasolla, ja heillä on hyvät ja toimivat yhteydet vastinpareihinsa 
(suositukset 2 ja 3).  

Ulkoasiainministeriön toimialalla on suhteellisen vähän unionilainsäädäntöä, joten mm. prioriteettien 
asettaminen sekä EU-hankkeita koskevat vaikutusarviot (suositus 4) koskevat vain pientä osaa minis-
teriön virkamiehistä.  

Ulkoasiainministeriö edistää systemaattisesti virkamiestensä rekrytoitumista EU:n toimielimiin, erityi-
sesti EU:n ulkosuhdehallintoon (suositus 5). Tuoreet kavaku-kurssit käyvät EU-edustustossa harjoitte-
lussa, mikä edistää virkamiesten EU-tietoutta ja -motivaatiota. Lähes kaikkiin UM:n yleisuran tehtäviin 
kuuluu EU-asioita, joten EU-kokemus mielletään luontevaksi osaksi ammattitaidon kehittämistä.  

Ulkoasiainministeriö toteaa, Suomen suurlähetystöverkko on koko valtiohallinnon palveluksessa, ja 
sillä on merkittävä tukirooli Suomen EU-agendan ajamisessa, ml. ministerien ja virkamieskunnan 
keskusteluyhteyden fasilitointi keskeisten jäsenmaiden vastinparien kanssa (suositus 3). Suurlähetys-
töjen EU-toimintaa ollaan kehittämässä vaikuttavampaan suuntaan ja niiden yhteydenpitoa EU:n ul-
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kosuhdehallinnon delegaatioihin tiivistetään. Suurlähetystöjen toiminnan kannalta on tärkeää varmis-
taa niiden riittävä tiedonsaanti ja reaaliaikainen hyödyntäminen yhteistyössä VNEUS:n ja sektorimi-
nisteriöiden kanssa.  
 
EU-koordinaation järjestäminen ulkoasiainministeriössä: 
 
Tarkastuskertomusluonnoksessa todetaan, että ministeriöiden välillä on suuria eroja EU-
koordinaation järjestämisen tavoissa. Suosituksessa 2 kiinnitetään huomiota siihen, että niissä minis-
teriöissä, joissa koordinaatio on hajautettu, on erityisesti varmistettava EU-asioiden valmistelun sys-
temaattisuus ja tasalaatoisuus. Ulkoasiainministeriö nostetaan esiin yhtenä esimerkkinä hajautetusta 
koordinaatiojärjestelmästä. Raporttiluonnoksessa todetaan yleisesti, että keskitetyllä mallilla on etuja 
suhteessa hajautettuun.  
 
Ulkoasiainministeriön koordinaatioroolin osalta on hyvä huomata, että kaikilla UM:n koordinaatioyksi-
köillä on perinteistä ministeriön EU-koordinaatiota laajempia itsenäisiä tehtäviä, kuten Eurooppa-
osaston rooli EU:n institutionaalisessa kehittämisessä ja EU-maissa sijaitsevien suurlähetystöjen vai-
kuttamistyön organisoinnissa sekä tietyissä temaattisissa aiheissa (mm. muuttoliike, energia), Eu-
rooppa-kirjeenvaihtajayksikön (POL-30)  itsenäiset tehtävät osana EU:n yhteisen ulko- ja turvallisuus-
politiikan (YUTP) kansallista valmistelua ja COREU-asiakirjaliikennettä. Sama koskee oikeuspalvelua, 
jossa annetaan EU-oikeudellista ja valtiosopimuksiin liittyvää asiantuntija-apua ja neuvontaa sekä 
osallistutaan EUn rakenteen sekä päätöksenteko- ja lainsäädäntömenettelyiden oikeudelliseen kehit-
tämiseen. Oikeuspalvelu myös ohjeistaa ja kouluttaa EU-ulkosuhdesopimuksissa paitsi ulkoasiainmi-
nisteriön virkamiehiä myös koko valtionhallintoa sekä vastaa keskitetysti Suomen edustamisesta Eu-
roopan unionin tuomioistuimessa ja komission Suomea vastaan käynnistämissä rikkomusmenette-
lyissä sekä huolehtii direktiivin täytäntöönpanoa koskevien ilmoitusten (notifikaatiot) toimittamisesta 
komissiolle. Myös kauppapoliittisesta EU-koordinaatiosta vastaavalla kauppapolitiikan yksiköllä (TUO-
10) ja kehityspoliittisesta EU-koordinaatiosta vastaavalla kehityspolitiikan yksiköllä (KEO-10) on laajo-
ja itsenäisiä sisältövastuita. 
 
Ulkoasiainministeriössä hajautetun mallin toimivuudesta on käyty keskusteluja useampaan otteeseen, 
viimeksi keväällä 2015, jolloin ministeriön johtoryhmä käsitteli erilaisia vaihtoehtoja EU-
koordinaatiojärjestelmän terävöittämiseksi ja koordinaatiovastuiden selkiyttämiseksi.  
 
Tuolloin johtoryhmä totesi, että hajautettu järjestelmä toimii pääosin hyvin, ja että hajautettu järjestel-
mä osaltaan edesauttaa osastojen ml. niiden johdon sitoutumista EU-agendan ajamiseen. Samalla 
katsottiin, että kattavan ja tehokkaan koordinaation varmistamiseksi on kehitettävä toimintatapoja ja 
lisättävä yhteydenpitoa koordinaatioyksikköjen välillä. Korostettiin myös EU:n sisäisten politiikkojen 
ulkoisten ulottuvuuksien tiiviimpää seurantaa ja koordinaatiota sekä tarvetta EU-
koordinaatioyksikköjen tiiviimpään osallistumiseen horisontaalisten ulkosuhdehankkeiden osalta. 
 
Johtoryhmän johtopäätökset on otettu käyttöön syksyllä 2015. Koordinaatioyksikköjen välillä on alettu 
järjestää säännöllisiä tapaamisia, tiedonvaihtoa EU-asioiden valmistelussa on lisätty, vastuunjakoja 
selkeytetty ja systematisoitu sekä jakeluja kehitetty niin, että eri koordinaatiotahot ja valmistelevat 
osastot pääsevät aiempaa kattavammin osallistumaan eri EU-elimissä käsiteltävien asioiden valmis-
teluun riittävän varhaisessa vaiheessa. EU-edustusto on erittäin tiiviisti mukana ulkoasiainministeriön 
toimivaltaan kuuluvien EU-asioiden valmistelussa mm. videopalavereiden kautta.  
 
Tiiviin VNEUS-yhteistyön merkitys erityisesti Eurooppa-neuvostoon liittyvissä asioissa tiedostetaan, ja 
kantojen varhaiseen koordinaatioon näissä asioissa kiinnitetään aiempaa tarkempaa huomiota. Toi-
saalta ulkoasiainministeriö kiinnittää huomiota siihen, että Eurooppa-neuvosto -asioissa ja EU-
ministerivaliokunnan valmistelussa VNEUS:n tulee varmistaa sektoriministeriöiden täysi osallistami-
nen ja riittävä tiedonkulku, jotta sektoriasiantuntemus saadaan maksimaalisesti hyödynnettyä. Ulko-
asiainministeriö huomauttaa, että ministerivaliokunnan jakeluissa on siirrytty yhä enemmän pelkkiin 
ministerijakeluihin myös asioissa, joissa perustelua tällaiselle menettelylle on vaikea nähdä, mikä pai-
koin vaikeuttaa normaalia virkamiesvalmistelua ja EU-vaikuttamista ministeriöissä. 
 
Ulkoasiainministeriössä on kiinnitetty viime aikoina erityistä huomiota siihen, että EU-asioiden hoidos-
sa keskityttäisiin yhä enemmän ennakoivaan, aloitteelliseen vaikuttamiseen. Tämän vuoksi säännölli-
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sen EU-aiheisen koulutuksen lisäksi on aloitettu osastoittain kohdennetut EU-vaikuttamiskoulutukset, 
joiden järjestämiseen osallistuvat kaikki ministeriön EU-koordinaatiosta vastaavat tahot. Koulutuksis-
sa painotetaan hyvien kontaktien luomisen merkitystä EU-toimielimiin, erityisesti ulkosuhdehallintoon. 
Ulkosuhdejaoston toimintaa kehitetään vaikuttavampaan ja temaattisempaan suuntaan. Koulutuksis-
sa on tarkoitus painottaa myös UM:n jaostoedustajien roolia koko ministeriön, ei pelkästään oman 
osastonsa edustajina. 

EU-oikeudellisten asioiden järjestämisestä valtionhallinnossa 

Tarkastuskertomuksessa viitataan vuonna 2010 laadittuun ns. Alec Aallon työryhmän selvitykseen 
EU-oikeudellisten asioiden käsittelystä valtioneuvostossa (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 
22/2010). Työryhmässä valtioneuvoston kanslia ehdotti EU-oikeudellisten tehtävien siirtämistä oike-
usministeriöstä ja ulkoasiainministeriöstä VNK:aan, mutta ehdotus ei saanut kannatusta (edustettuina 
olivat VNK:n lisäksi OM, UM, MMM, TEM ja YM). Työryhmä oli yksimielinen siitä, että pääsääntöisesti 
nykyinen työnjako toimii hyvin. EU-asioiden valmistelusta vastaavat toimivaltaiset ministeriöt olivat 
tyytyväisiä OM:n ja UM:n antamaan EU-oikeudelliseen neuvontaan sekä UM:n EU-tuomioistuinasiat -
yksikön toimintaan. Ulkoasiainministeriö katsoo, että työryhmässä esitetyt argumentit VNK:n ehdotus-
ta vastaan pätevät yhä ja että EU-oikeudellisia kysymyksiä koskevaan tehtäväjakoon ei ole aiheellista 
tehdä muutoksia.  

Yksityiskohtaisempia huomioita: 

s. 13, jakso 2.2, toinen kappale "Koulutusta, ohjeita ja tukea on hyvin tarjolla":

Tekstissä on koko valtionhallinnon kattavina ohjeistajina nostettu esiin OM ja VNK. Ulkoasiainministe-
riössä on kuitenkin laadittu koko valtionhallinnon käyttöön mm. Valtiosopimusopas, SEUT 218 (9) so-
veltamista koskevat ohjeet, ohje kv-sopimusten neuvottelusta Lissabonin sopimuksen voimaantulon 
jälkeen sekä edustautumista koskeva ohjeistus. (Eutorissa: UM2010-01068). Lisäksi UM:n sisäiseen 
käyttöön on laadittu näköismallit EU-ulkosuhdesopimuksia koskevista eduskuntakirjelmistä  (E-kirje, 
U-kirjelmä sekä E/U-jatkokirjeet) ja niiden laadintaohjeet. Näin ollen ulkoasiainministeriö olisi hyvä
mainita OM:n ja VNK:n rinnalla raportin sivulla 13.

s. 16 toinen kappale:

VN:n esittelijän koulutuksen yhteydessä tulisi mainita myös EU- ja valtiosopimuksia koskeva koulutus, 
jota UM/OIK-20 antaa  sen lisäksi, että järjestää vuosittain koulutuspäivän EU:n ulkosuhdesopimuk-
sista HAUS:ssa. 

s. 16 toiseksi viimeinen kappale, viimeinen virke:

Käytännön läheisen neuvonnan ja ohjeiden laatijoiden joukkoon tulisi lisätä UM:n oikeuspalvelu Eu-
rooppa-osaston rinnalle. 

s. 26, "EU-hankeluettelo", jakson viimeinen kappale:

Ulkoasiainministeriö esittää, että jaksossa mainittaisiin valtiopäivien alkupuolella eduskunnalle annet-
tava luettelo vireillä olevista kv. sopimuksista (ml. EU-sekasopimukset), josta käy ilmi hankkeen vaihe 
ja yhteyshenkilöt. 

Osastopäällikkö Liisa Talonpoika 

Lähetystöneuvos Mika Kukkonen 

Liitteet -
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MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN LAUSUNTO  

Viite:  Tarkastuskertomusluonnos EU-asioiden valmistelu ja yhteensovittaminen 

 valtioneuvostossa (VTV Dnro 303/54/2014) 

  

Maa- ja metsätalousministeriö toteaa tarkastuskertomusluonnoksesta lausuntonaan seuraavaa. 

Yleisesti tarkastuskertomusluonnoksen alustavat kannanotot ovat asianmukaisia ja perusteltuja, 

joiden perusteella Suomen EU-asioiden kansallista valmistelua voidaan kehittää entistä tehok-

kaampaan ja toimivampaan suuntaan.  

EU-hankkeiden kansallisten vaikutusarvioiden osalta maa- ja metsätalousministeriö toteaa, että 

niiden laatiminen ennakollista vaikuttamista varten on aikataulullista syistä johtuen monissa ta-

pauksissa vaikeaa. Tarkastuskertomusluonnoksen huomio on kuitenkin tärkeä ja ennakollista 

vaikuttamista varten asiantuntijoita ja keskeisiä sidosryhmiä voidaan kiireisissä tapauksissa 

kuulla esimerkiksi tapaamisten ja seminaarien muodossa ministeriön oman alustavan vaiku-

tusarvion täydentämiseksi. 

Maa- ja metsätalousministeriö tukee tarkastuskertomusluonnoksen havaintoa EU-asioiden mi-

nisteriökohtaisen koordinoinnin järjestämisestä keskitetysti. Keskitetyllä koordinaatiolla ja sii-

hen liitetyllä EU-yhteyshenkilöiden verkostolla voidaan organisatorisesti vastata EU-asioiden 

koordinaation tarpeisiin ja erityisesti nopeisiin tilanteisiin parhaiten. 

Tarkastuskertomusluonnoksessa korostetaan EU-asioihin liittyvän koulutuksen merkitystä vir-

kamiesten työtaitojen ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Maa- ja metsätalousministeriö tukee 

valtioneuvoston yhteisen koulutuksen kohdentamista erityisesti EU-strategiassa määritettäviin 

koko valtionhallinnon kannalta strategisesti tärkeimpiin asiakokonaisuuksiin. Tämä mahdollis-

taa valtioneuvostohirvossa strategisesti keskeisiksi määritettävien EU-asiakokonaisuuksien pa-

remman ymmärtämisen ministeriöissä ja toimimisen niiden edistämiseksi. 

Tarkastuksessa on havaittu kehittämiskohteeksi tiedon nykyistä parempi levittäminen ministe-

riöiden keskuudessa korkean tason vierailuista ja tapaamisista. Havainto on maa- ja metsätalo-

usministeriön mielestä tärkeä ja sen merkitystä korostaa ministereiden lukumäärän vähenemi-

nen. Poliittisen päätöksenteon keskittyessä tulee poliittisten toimijoiden tiedonsaannin olla te-

hokasta, jotta valtioneuvosto voi toimia strategisesti, laaja-alaisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti 

EU-asioissa.  

Eduskunnan rooli EU-asioiden kannanmuodostuksessa on keskeinen Suomessa. Tarkastusker-

tomusluonnoksessa asiaa korostetaan ja se on tärkeä huomioida kaikessa valtioneuvoston ja 

ministeriöiden EU-asioiden valmistelun ja yhteensovittamisen kehittämisessä. 
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EU-jaostojen merkitys EU-asioiden yhteensovitusjärjestelmässä on tarkastuskertomusluonnok-

sen mukaan suuri. Maa- ja metsätalousministeriö järjestää noin 40 EU-jaoston kokousta vuo-

dessa ja pitää kokouksia tärkeänä päivittäisten EU-asioiden hoitamisen välineenä, jolla voidaan 

edistää läpinäkyvää ja dokumentoitavaa yhteistyötä ja asioiden valmistelua. Ministeriön hallin-

noimia EU-jaostojen kokouksia on kehitetty ennakoivammaksi ja avoimemmaksi. Kehittämis-

työtä edelleen jatketaan siihen suuntaan. Myös jaostojen kokoonpanoja on laajennettu ja koko-

uksia järjestetään pääsääntöisesti laajassa kokoonpanossa.  
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Valtiontalouden tarkastusvirasto

VTV:n lausuntopyyntö 13.11.2015, Dnro 303/54/2014

Sisäministeriön lausunto tarkastuskertomusluonnoksesta EU-asioiden 
valmistelusta ja yhteensovittamisesta valtioneuvostossa

Valtiontalouden tarkastusvirasto on pyytänyt ministeriöiltä lausuntoa 
tarkastuskertomusluonnoksesta, joka koskee EU-asioiden valmistelua ja 
yhteensovittamista valtioneuvostossa. Tarkastuksen tavoitteena oli selvittää, luoko 
EU-asioiden kansallinen valmistelu edellytykset sille, että Suomi voi tehokkaasti 
vaikuttaa säädösvalmisteluun ja päätöksentekoon unionin toimielimissä.

Sisäministeriö pitää tarkastuskertomuksessa esitettyjä kannanottoja ja suosituksia 
yleisesti ottaen hyvinä. Erityisen kannatettavana ministeriö pitää sitä, että Suomen 
EU-politiikan kokonaisstrategia määriteltäisiin aiempaa konkreettisemmin ja 
avaintavoitteet jalkautettaisiin osaksi virkamiesten normaalia EU-asioiden hoitoa 
esimerkiksi järjestämällä niihin liittyen koko valtioneuvoston yhteistä EU-koulutusta. 
Konkreettisten tavoitteiden toteutumista pystyttäisiin myös arvioimaan paremmin 
jälkikäteen.

Sisäministeriö kiinnittää huomiota kannanottoon, jonka mukaan valtioneuvoston 
kanslian EU-asioiden osaston tulisi osallistua tiiviimmin myös sellaisten Suomelle 
tärkeiden poikkihallinnollisten EU-hankkeiden valmisteluun, jotka eivät nouse 
Eurooppa-neuvoston asialistalle. Valtioneuvoston kanslia vastaa EU-asioiden 
valmistelun ja käsittelyn yhteensovittamisesta, ja VNK:n EU-asioiden osastolla on
tärkeä rooli sen vastatessa yhteensovittamisjärjestelmän toimivuudesta. Ministeriöt 
puolestaan vastaavat omaan toimialaansa kuuluvien EU- asioiden valmistelusta ja 
esittelystä kansallisen EU-yhteensovittamisjärjestelmän instansseissa. Tiiviimpi 
yhteistyö kaikkien kansallisten toimijoiden kesken palvelee varmasti tarkoitustaan.

Ministeriöt vastaavat myös sellaisten horisontaalisten EU-asioiden valmistelusta, 
joissa asian substanssi kuuluu pääosin jonkun ministeriön toimialaan. Tällöin 
kyseinen ministeriö vastaa asian yhteensovittamisesta valtioneuvostotasolla ja siinä 
työssä tukena toimii VNK:n EU-asioiden osasto. Sisäministeriö pitää tärkeänä, että 
aina kuin se vain on mahdollista, horisontaalisissa EU-asioissa määritellään 
valmistelusta päävastuussa oleva ministeriö. Vain sellaisissa horisontaalisissa EU-
asioissa, joissa eri ministeriöt näyttäytyvät samanarvoisessa asemassa, kuten esim. 
komission työohjelmat, puheenjohtajuuskausien työohjelmat jne, on 
tarkoituksenmukaista, että VNK:n EU-asioiden osasto ottaa valmistelusta 
johtovastuun. Ministeriöiden tulee itse EU-asioiden yhteensovittamisjärjestelmää 
hyväksi käyttäen pyrkiä hakemaan ratkaisut eri hallinnonalojen näkemyseroihin. Olisi 
tarkoituksenmukaisempaa pohtia miten VNK:n EU-asioiden osasto pystyisi paremmin 
tukemaan valmisteluista päävastuussa olevaa ministeriötä, kuin sitä ottaisiko se 
johtovastuun ministeriön vastuulle kuuluvan asian valmistelusta.     

Tarkastuskertomuksessa esitetään myös, että U-kirjelmiin liittyvien menettelyjen 
tehostamiseksi ja joustavoittamiseksi tulisi pohtia esimerkiksi itsenäisen päätösvallan 
antamista EU-ministerivaliokunnalle. EU-ministerivaliokunnalla on valmisteleva rooli, 
eikä ole tarkoituksenmukaista antaa sille päätöksentekoroolia. Valtioneuvoston 
yleisistunto on se taho, joka tosin melko raskaiden valmistelua ohjaavien prosessien 
kautta, pystyy tekemään päätökset eduskunnalle annettavista lainsäädännön alaan 
kuuluvista esityksistä. Kiiretilanteissa on käytössä kevyempi menettely, jossa 
jälkikäteen eduskunnalle lähetetty asia hyväksytään valtioneuvoston yleisistunnossa. 
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Kyseistä menettelyä tulee kuitenkin käyttää vain poikkeustapauksissa 
valmisteluaikataulun niin edellyttäessä. Sisäministeriö pitää tärkeänä, että jatkossakin 
perustuslain 96§ mukaiset asiat käsitellään valtioneuvoston yleisistunnon 
päätösasioina ja perustuslain 97§ mukaiset asiat pidetään EU-asioiden 
yhteensovittamisjärjestelmässä (ml. EU-ministerivaliokunta) käsiteltävinä asioina.  

Sisäministeriö pitää tärkeänä, että valmistelevan ministeriön toimivaltainen ministeri 
myös esittelee EU-asian niin EU-ministerivaliokunnassa kuin valtioneuvoston 
yleisistunnossa, silloin kun asia esittelyä edellyttää. Tämä pääsääntö pätisi myös 
asioissa, joita ollaan viemässä Eurooppa-neuvoston asialistalle, vaikkakin 
kokonaisuuden esittelystä sitten myöhemmässä vaiheessa vastaa pääministeri.

Kansliapäällikkö Päivi Nerg

Neuvotteleva virkamies Kalle Kekomäki

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä. Sisäministeriö SM 
04.12.2015 klo 15:15. Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa kirjaamosta.

Liitteet Sisäministeriön korjaus- ja täsmennysehdotukset tarkastuskertomusluonnokseen

Jakelu Valtiontalouden tarkastusvirasto
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VTV; TARKASTUSKERTOMUSLUONNOS EU-ASIOIDEN VALMISTELU JA 

YHTEENSOVITTAMINEN VALTIONEUVOSTOSSA; STM:N VASTAUS 

 

 

STM kiittää mahdollisuudesta kommentoida VTV:n tarkastuskertomusluonnosta. Ko-

konaisuutena luonnosdokumentti on hyvä kuvaus EU-asioiden kansallisesta valmiste-

lusta ja yhteensovittamisesta.  

 

Luonnoskertomus sisältää tärkeitä huomioita ja konkreettisia ehdotuksia asioiden 

valmistelun ja kehittämisen kannalta, joihin on helppo yhtyä.  

 

STM haluaa korostaa, että tärkeiden poikkihallinnollisten asioiden huolellista koordi-

naatiota tulisi kehittää ja vahvistaa (esim. eurooppalaista ohjausjaksoa mukaan lukien 

EMUa käsitellään useassa eri neuvostokokoonpanossa).  

Keskeinen kysymys on EU valmistelurakenteiden ja sovittujen aikatauluraamien nou-

dattaminen. Asioissa, jotka sisältävät jonkin muun kuin valmistelevan ministeriön hal-

linnonalaa koskevia asioita on välttämätöntä, että asiat tuodaan asianmukaisesti yh-

teisvalmisteluun. Erityisen tärkeää on, että ministerivaliokuntakäsittelyn valmistelussa 

noudatetaan sovittuja aikatauluja, jotta asianmukaiselle valmistelulle jää riittävä aika 

eri ministeriöissä. Ministerineuvoston asialistalle ei tulisi nostaa asioita suoraan ts. il-

man valmistelurakenteen, jaostojen ja/tai EU-asiain komitean, hyödyntämistä.  

 

 

 

 

 

 

 

Pasi Korhonen  Satu Leino  

Kansainvälisten asioiden johtaja Neuvotteleva virkamies 
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Viite 
VTV:n lausuntopyyntö 13.11.2015 dnro 303/54/2014 
 
Asia 
Suomen pysyvän EU-edustuston lausunto VTV:n tarkastuskertomusluonnoksesta koskien EU-
asioiden valmistelua ja yhteensovittamista valtioneuvostossa      
 
Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa (EUE) kiittää saamastaan 13.11. päivätystä lausunto-
pyynnöstä tarkastuskertomusluonnokseen EU-asioiden valmistelusta ja yhteensovittamisesta valtio-
neuvostossa. EUE ei ollut tarkastuksen kohteena. 
 
EUE katsoo, että kertomus on huolellisesti laadittu ja kiinnittää huomiota oikeisiin seikkoihin. Pitkällä 
tähtäimellä valtioneuvoston EU-osaamisen kartuttamisen kannalta osuvana huomioina pidetään sitä, 
että EUE:ssa tai EU-instituutioissa palvelleiden virkamiesten osaamisen hyödyntämiseen heidän Hel-
sinkiin palatessaan kiinnitettäisiin nykyistä enemmän huomiota. Kotimaan työn ja EU-instituutioissa 
tehtävän työn nivoutuminen yhteen, ja tämän aiheuttamien osaamistarpeiden täyttäminen on sisälly-
tettävä nykyistä johdonmukaisemmin henkilöstön rekrytoinnin ja urasuunnittelun prosesseihin. 
 
Edustustoa käsitellään sivuilla 50-51. EUE esittää osiosta seuraavat huomiot: 
 
"Pysyvässä edustustossa työskentelee kaikkien ministeriöiden lähettämiä erityisasiantuntijoita" virk-
keen sisältämää ajatusta olisi mahdollista selventää ja laajentaa, mahdollisesti omana kappaleenaan 
lausunnossa. Pysyvässä edustustossa työskentelee kaikkien ministeriöiden alaa hoitavia asiantunti-
joita, mikä on edustuston parempana pitämä vaihtoehtoinen muotoilu asiasta. Edustustossa painote-
taan, että asiantuntijat eivät toimi omien ministeriöidensä edustajina, vaan Suomen edustajina Euroo-
pan unionissa. Koska EUE vastaa koostumukseltaan valtioneuvostoa pienoiskoossa, yksi sen erityis-
piirteistä on nimenomaan mahdollisuus siiloutumisen ja ristiriitojen havaitsemiseen ja purkamiseen 
sekä Suomen pidemmän aikavälin intressien havaitsemiseen Euroopan unionin toiminnassa. 
 
"Joillakin ministeriöistä on tiiviit yhteydet pysyvään edustustoon, kun taas toisilla yhteistyö on löyhem-
pää" virke on laaja yleistys, jota on vaikea todentaa ja tarkentaa ilman laajempaa tutkimusta. Eroja on 
yksilöittäin, yksiköittäin ja osastoittain kunkin ministeriön sisällä, mikä lisää epävarmuutta yksittäisten 
henkilöiden haastatteluissa saatujen arvioiden yleistettävyydestä. Yksi vaihtoehto muotoilulle voisi 
olla todeta yleisen koordinaatiojärjestelmän puitteiden lisäksi olevan erilaisia tapoja järjestää suoraa 
yhteistyötä ja tiedonvaihtoa ministeriön ja EUE:n välillä, ja aktiivisuuden tämän osalta vaihtelevan. 
 
Samassa kappaleessa erityiset viittaukset PLM, LVM ja YM antavat sikäli harhaanjohtavan kuvan, 
että vastaavaa yhteydenpitoa on myös lukuisien muiden ministeriöiden osalta kuten UM, TEM, STM, 
OKM, MMM. Kyse on suurimmasta osasta ministeriöitä pikemminkin kuin vähemmistöstä. 
Myös monien ministeriöiden johtoryhmät tai virkamiesjohto vierailevat säännöllisesti Brysselissä.  
 
Coreper-ohjeen laadintavaiheessa yhteys pysyvään edustustoon ei ole vain toivottavaa, vaan välttä-
mätöntä käyttökelpoisen ohjeen aikaan saamiseksi. Valitettavasti Coreper-ohjeiden saapumista ei voi 
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luonnehtia yksinomaan ajoissa tapahtuvaksi, ja tässä on sektorikohtaisia eroja. Myöhäinen saapumi-
nen ei aiheuta ongelmaa edustuston virkamiehen kyvylle omaksua asiaa, vaan hänen kyvylleen ym-
märtää Suomen tahtotila tai vaikuttaa muiden maiden kantoihin. Vaihtoehto muotoiluille voisi olla, että 
ohjeet saapuvat ennen asiakohtien kokouskäsittelyä, mutta toisinaan liian myöhään jotta Suomen 
edustajilla olisi mahdollisuus riittäviin kontakteihin Brysselissä ennen kokouskäsittelyä.   
 
Tarkastuskertomuksessa voisi yhdenmukaistaa käytetyn termistön, esimerkiksi attasean sijasta voisi 
kaikissa kohdissa käyttää nimikettä erityisasiantuntija. 
 
 
 
Teemu Sepponen Mari Ahmed 
Antici-virkamies Mertens-virkamies 

 

Liitteet - 
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Tarkastuskertomusluonnos: EU-asioiden valmistelu ja yhteensovittaminen valtioneuvostossa 

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto 

 
Määräaika 4.12.2015 
 

 

Liikenne- ja viestintäministeriö kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Raportti antaa varsin hyvän 

ja kattavan kuvan valmistelu- ja yhteensovittamiskäytännöistä eri ministeriöissä ja liikenne- ja 

viestintäministeriö voi yhtyä raportin suosituksiin.  

 

Liikenne- ja viestintäministeriön osalta raportissa todetaan, että:  

- LVM:llä hyvä EU-prioriteettilistaus vuodelle 2015, sisältäen myös vaikuttamissuunnitelmia osasta asioita 
- käytössä on EU-prosessiohje ja muuta ohjeistusta intranetissä, mikä tukee etenkin aloittelevien  EU-

asioiden hoitajien työtä.  
- johtavat virkamiehet osallistuvat kohtalaisen aktiivisesti EU-vaikuttamiseen 
- resurssien niukkuutta helpottaa hyvä yhteistyö virastojen kanssa 
- pysyvän edustajan sijainen ja attasea vierailevat säännöllisesti Helsingissä 

 
Raporttiluonnoksessa todettiin myös, että liikenne- ja viestintäministeriöllä  toisin kuin joillakin muilla 
ministeriöillä ei ole kattavaa EU-hankeluetteloa. Raportissa pidetään EU-hankeluetteloa hyödyllisenä apuna 
kokonaiskuvan hahmottamisessa, vaikuttamissuunnittelussa ja tilanteissa, joissa EU-asioiden hoitamisessa 
yllättäen vaaditaan sijaista. Lisäksi hankeluettelo nähdään hyödyllisenä työn suunnittelun välineenä eduskunnan 
asianomaiselle valiokunnalle, jos luettelo toimitetaan tiedoksi eduskunnalle E-kirjeenä. 
 
Hankeluetteloon liittyen LVM toteaa, että luettelon ylläpitämistä on ministeriössä kokeiltu, mutta siitä on 
luovuttu, koska sen kokoaminen ja päivittäminen on raskas ja resursseja vaativa prosessi. Listaa tärkeämpänä 
pidämme EU-torin ajan tasalla pitämistä. EU-torista saa tällä hetkellä helposti listauksen käsittelyssä olevista 
asioista vastuuhenkilöineen. Liikenne-  ja viestintäministeriöllä on tällä hetkellä 415 EU-asiaa vastuullaan.  
 
Liikenne- ja viestintäministeriö tukee myös näkemystä, että EU-asioiden komitean kokoonpanoa ja tehtäviä 
muutettaisiin siten, että se keskittyisi poikkihallinnollisiin EU-asioihin ja kokouksiin osallistuisivat EU-asioiden 
johtamisesta ministeriöissä vastaavat henkilöt eivätkä kansliapäälliköt kuten nykyään.  
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Ratkaisija   Pekka Plathan  

Titteli   Ylijohtaja  

 

 

 

 

Esittelijä   Kristiina Pietikäinen  

Titteli   Viestintäneuvos 

 

 

 

 

 

 

Liitteet - 
 

Jakelu LVM: Pursiainen Harri, Plathan Pekka, Ristola Juhapekka; Rantala Olli-

Pekka, Nyberg Mikael, Pieski Taina, Kivimäki Minna 

Eu-koordinaattorit (LVM) 
Normo Elina (LVM), Eiro Laura (LVM) 
 

 
 

Tiedoksi Ojanlatva Anja (LVM) 
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Asia Tarkastuskertomusluonnos EU-asioiden valmistelu ja

yhteensovittaminen valtioneuvostossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö kiittää mahdollisuudesta antaa lausunnon luonnoksesta ja
toteaa lausuntonaan seuraavan:

Tarkastuskertomuksesta välittyvä kuva EU-asioiden valmistelusta ja yhteen-
sovittamisesta valtioneuvostossa vastaa hyvin käsitystämme siitä, kuinka EU-asioita
hoidetaan ja mitä olisi vielä kehitettävä. Opetus-ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla
on runsaasti EU-asioita, mutta vain pieni osa niistä on lainsäädäntöasioita. Tästä
johtuen meillä korostuu erityisen paljon poikkihallinnollinen EU-asioiden valmistelu ja
yhteistyö muiden ministeriöiden kanssa. Virallisen yhteensovittamisjärjestelmän ohella
yhteydenpitoja joustavat ad hoc-työskentelytavat muiden ministeriöiden EU-
valmistelijoiden kanssa ovat meille EU-valmistelun onnistumisen ehto.

Tarkastusviraston suositus lisätä konkreettisia tavoitteita EU-strategiaan ja EU-
hankkeiden hoitamiseen on kannatettava tavoite, jota omalta osaltamme mielellämme
pyrimme edistämään.

Luonnoksen sivulla 16 olevan asiavirheen olemme oikaisseet jo aiemmin VTV:lle
lähetetyllä sähköpostilla.

Kansainvälisten asiain johtaja Jaana Palojärvi

Hallitusneuvos Satu Paasilehto

Opetus- ja kulttuuriministeriö Undervisnings- och kulturministeriet www.minedu.fi

Meritullinkatu 10, Helsinki | PL 29, 00023 Valtioneuvosto Sjötullsgatan 10, Helsingfors | PB 29, 00023 Statsrädet Y-tunnus 0245872-8
Puh. 0295 3 30004 | kirjaamo@minedu.fi Tfn 0295 3 30004 | kirjaamo@minedu.fi FO-nummer 0245872-8






	2_2016_Kansilehti_Lausunnot
	VTV54_303_2014_EU_asioiden_valmistelu_ja_yhteensovittaminen_valtioneuvostossa_MMM_Lausunto
	VTV54_303_2014_EU_asioiden_valmistelu_ja_yhteensovittaminen_valtioneuvostossa_VNK_Lausunto
	VTV54_303_2014_EU_asioiden_valmistelu_ja_yhteensovittaminen_valtioneuvostossa_VM_Lausunto
	VTV54_303_2014_EU_asioiden_valmistelu_ja_yhteensovittaminen_valtioneuvostossa_UM_Lausunto
	VTV54_303_2014_EU_asioiden_valmistelu_ja_yhteensovittaminen_valtioneuvostossa_SM_Lausunto
	0901b242809f3c9d

	VTV54_303_2014_EU_asioiden_valmistelu_ja_yhteensovittaminen_valtioneuvostossa_OM_Lausunto
	VTV54_303_2014_EU_asioiden_valmistelu_ja_yhteensovittaminen_valtioneuvostossa_YM_Lausunto
	VTV54_303_2014_EU_asioiden_valmistelu_ja_yhteensovittaminen_valtioneuvostossa_STM_Lausunto
	VTV54_303_2014_EU_asioiden_valmistelu_ja_yhteensovittaminen_valtioneuvostossa_LVM_Lausunto
	VTV54_303_2014_EU_asioiden_valmistelu_ja_yhteensovittaminen_valtioneuvostossa_EUE_Lausunto
	VTV54_303_2014_EU_asioiden_valmistelu_ja_yhteensovittaminen_valtioneuvostossa_TEM_Lausunto



