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Tiivistelmä 

 

Julkishallinnon uudistaminen on ollut vuodesta 2012 lähtien yksi eurooppalaisen ohjausjakson 

viidestä keskeisestä prioriteetista. Tässä Euroopan julkisten palvelujen ammattiliittojen 

federaatiolle (EPSU) tuotetussa OSE-tutkimusraportissa1 keskitytään kyseisen ohjausjakson aikana 

toteutettuihin uudistuksiin, eli Euroopan unionin suosittelemiin ja sen jäsenvaltioiden toteuttamiin 

toimenpiteisiin, jotka vaikuttavat julkisten palvelujen järjestämiseen ja toimivuuteen.  

 

Raportissa pyritään:  

(1) saavuttamaan julkishallinnon uudistamista koskevien Euroopan unionin suositusten ja 

jäsenvaltioiden reaktioiden syvällinen ymmärrys,  

(2) tutkimaan työmarkkinaosapuolten osallistumista ohjausjaksoprosessiin, sekä EU- että 

kansallisella tasolla ja  

(3) antamaan suosituksia, joilla pyritään lisäämään julkisen sektorin ammattiliittojen osallistumista 

ohjausjaksoprosessiin.  

 

Raportissa kuvataan ensin eurooppalaiset ohjausjaksosyklit vuodesta 2011 nykypäivään ja 

analysoidaan tämän jälkeen julkishallintoon liittyvät suositukset, jotka Euroopan komissio antoi 

jäsenvaltioille maakohtaisissa suosituksissaan. Raportissa tutkitaan myös kansallisissa 

uudistusohjelmissa kuvattuja ja kansallisella tasolla toteutettuja kyseisiin suosituksiin pohjautuvia 

uudistuksia. Lopuksi tarkastellaan ammattiliittojen osallistumisessa eurooppalaiseen ohjausjaksoon 

äskettäin tapahtunutta kehitystä, sekä kansallisella että eurooppalaisella tasolla.  

Tutkimuksessa nojaudutaan laajempaan, koko Euroopan unionin kattavaan kokonaiskuvaan, sekä 

syvällisempiin, viittä maata koskeviin tapaustutkimuksiin (Irlanti, Italia, Ranska, Suomi ja Tšekin 

tasavalta). Näitä kuutta analyyttista ulottuvuutta käytettiin kuvaamaan eurooppalaisessa 

ohjausjaksossa sovellettavaa suhtautumista julkishallinnon uudistamiseen: 

 Hallinto ja instituutiot  (EU:n) julkisten investointien tehokkuus 

 Julkishallinnon uudistamiseen käytettävät työkalut  Oikeusjärjestelmät 

 Yrityksiin kohdistuva hallinnollinen taakka  Korruptio 

Lisäksi EPSU:iin kuuluvien liittojen parissa toteutettiin verkkokysely, jossa pyrittiin arvioimaan, 

missä määrin julkisen hallinnon ammattiliitot osallistuivat ohjausjaksoprosessiin. 

 

Talouspolitiikan koordinointiin tähtäävä ”virtaviivaistettu” eurooppalainen 

ohjausjakso 
 

Eurooppalainen ohjausjakso on monimutkainen prosessi. Sen merkitys on kuitenkin kansallisten 

poliittisten valintojen osalta lisääntymässä. Kyseessä on talouspolitiikan koordinointiprosessi, johon 

sisällytetään useita, eri oikeudellisella pohjalla lepääviä ja eri politiikan aloihin kuuluvia 

                                                           
1.  Tämä raportti tuotettiin osana EPSU:n työmarkkinavuoropuhelua koskevaa projektia: ”Modernising public 

administration – the implications for social dialogue and collective bargaining” (Julkishallinnon uudistaminen – 

vaikutukset työmarkkinavuoropuheluun ja tuponeuvotteluihin), VS/2014/0531, jolle Euroopan komissio on myöntänyt 

taloudellista tukea. 
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instrumentteja ja menettelyjä. Ensimmäisestä toimeenpanovuodesta eli vuodesta 2011 lähtien 

ohjausjakso on järjestetty erityisten keskeisten asiakirjojen, kuten vuotuisen kasvuselvityksen 

(Annual Growth Survey, AGS), kansallisten uudistusohjelmien ja maakohtaisten suositusten 

(Country-specific Recommendations, CSR), julkaisemista koskevan tarkan aikataulun vaiheiden 

ympärille. Nykyinen komissio on käynnistänyt useita eri uudistuksia, joilla pyritään 

”virtaviivaistamaan” prosessia, lisäämään sen poliittista omistajuutta ja parantamaan 

työmarkkinaosapuolten osallistumista menettelyyn, kuten 

 molempien maakohtaisten suositusten perusteita selittävien asiakirjojen eli CSR-suosituksiin 

liitettyjen komission yksiköiden valmisteluasiakirjojen sekä varoitusmekanismia koskevan 

kertomuksen seurantana toteutetun perusteellisen tarkastelun samanaikainen julkaiseminen 

(yksittäisissä maaraporteissa). 

 suositus jäsenvaltioille kansallisen uudistusohjelmansa keskittämisestä uudelleen ja 

kansallisten parlamenttien ja työmarkkinaosapuolten osallistamisesta asiakirjojen laadintaan. 

 ]maaraporttien aikainen julkaiseminen, jotta EU:n ohjeiden tarkasteluun ja niistä keskusteluun 

jäisi nykyistä enemmän aikaa. Tämän uuden aikajanan tarkoituksena oli, että jäsenvaltioiden 

kanssa voitaisiin järjestää kahdenvälisiä tapaamisia ja että kentällä voitaisiin järjestää 

tiedonhankintamatkoja.  

 ehdotus muidenkin tärkeiden toimijoiden, nimittäin Euroopan parlamentin ja EU-tason 

työmarkkinaosapuolten sitomisesta prosessiin. 

 

Julkishallinnon uudistaminen: "tehokkuuteen” johtava laskeva suuntaus? 
 

Eurooppalaiset ohjausjaksosyklit ovat vuodesta 2012 lähtien keskittyneet julkishallinnon 

uudistamiseen, vaikkakin tässä on poliittisesti vahvasti korostettu julkisten palvelujen taloudellista 

tehokkuutta ja niiden panosta kasvun lisäyksessä. Vaikka tarjottujen palvelujen laatua onkin 

korostettu, tehokkuutta tarkastellaan tarjontapuolen määrittelemän kilpailukykykäsitteen 

näkökulmasta. Julkisten palvelujen tarjoajille tämä muuttuu suoraan paradoksaaliseksi haasteeksi, 

jossa niiden on ”tuotettava vähemmällä enemmän” eli toisin sanoen tuotettava korkealaatuisia 

julkisia palveluja budjettikurin rajoittamissa olosuhteissa. 

Vuoden 2012 jälkeen julkaistujen julkishallintoon liittyvien CSR-suositusten yleiskatsauksesta käy 

ilmi, että vaikka CSR-suositusten lukumäärä on yleisesti ottaen laskenut, suoraan julkishallintoon 

liittyvien suositusten lukumäärä on pysynyt suhteellisesti ottaen ennallaan. Tämä osoittaa, miten 

tärkeänä aihetta pidetään. Useimmille jäsenmaille on annettu toistuvia julkishallintoa koskevia 

CSR-suosituksia tai ainakin kolmena neljästä vuodesta tämänhetkisen ohjausjakson aikana. 

Suosituksitta jääneitä maita on vain pieni määrä (Alankomaat, Luxemburg ja Ruotsi). Tämä 

havainto osoittaa merkittävällä tavalla, miten säännöllisesti tätä aihetta on käsitelty 

eurooppalaisessa ohjausjaksossa ja miten kovaa painetta jäsenmaiden enemmistöön kohdistetaan 

tämän alan uudistusten toteuttamiseksi. CSR-suositusten teksteissä olevien julkishallinnon 

uudistamista (modernization of public administration, MPA) koskevien viittausten tarkka analyysi 

osoittaa lisäksi, että niissä on siirrytty vuonna 2012 käytetystä laajemmasta ”julkisten palvelujen” 

käsitteestä vuoden 2015 suppeampaan ”hallinnollisen uudistamisen” käsitteeseen. Keskittyminen 

”(älykkääseen) sääntelyyn” esiintyy kuitenkin jatkuvasti julkishallinnon CSR-suosituksissa koko 

kyseisen ajan. 
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Vuonna 2015 julkaistu CSR-suositusten yksityiskohtainen yleiskatsaus osoittaa, että MPA:han 

liittyvät suositukset keskittyivät eniten ”hallinnon organisoimiseen ja instituutioihin” (20/37). Sitä 

vastoin vuosien varrella yleisenä tavoitteena olleeseen ”yrityksiin kohdistuvan hallinnollisen taakan 

vähentämiseen” liittyvien CSR-suositusten lukumäärä laski jyrkästi, vaikka tämä ulottuvuus liittyy 

kiinteimmin kilpailukykyyn. Myös muihin tässä tutkimuksessa määriteltyihin MPA-kategorioihin on 

kohdistunut CSR-suosituksia, mutta huomattavasti vähemmässä määrin kuin hallintoa koskevaan 

ulottuvuuteen.  

 

Kansalliset lähestymistavat: uudistusten merkittävä mutta vaihteleva virta 
 
Vuoden 2014 kansallisten uudistusohjelmien analyysi osoittaa, että koko EU:ssa on toteutettu 

merkittävä, MPA:n eri ulottuvuuksia koskeva uudistusten virta. Kussakin jäsenmaassa toteutettiin 

vuosien 2014–2015 ohjausjakson aikana keskimäärin 6,1 uudistusta. Tarkastelusta käy kuitenkin 

ilmi, että toteutettujen uudistusten lukumääräjakauma eroaa merkittävästi maasta toiseen. 

Jakauman ylimmässä ääripäässä on ryhmä maita, joissa toteutettiin lukuisia MPA-uudistuksia 

samanaikaisesti (Bulgaria, Italia, Kroatia, Romania, Slovakia). Toisessa ääripäässä on maita, joiden 

uudistusaktiivisuus oli vähemmän intensiivistä (Alankomaat, Iso-Britannia, Luxemburg, Puola) tai 

joissa uudistuksia ei toteutettu lainkaan (Tanska, Viro). Suurin osa jäsenmaista toteutti neljästä 

kuuteen uudistusta. 

”Hallinnon organisointi ja instituutiot” on useimmin tarkasteltuja MPA-ulottuvuuksia, erityisesti mitä 

tulee verojärjestelmän tehokkuutta koskevaan alaulottuvuuteen. Jopa 16 maata toteuttaa tällä 

hetkellä verojärjestelmänsä laajuuteen ja sen taloudellisen tehokkuuden parantamiseen tähtääviä 

uudistuksia. Tämä politiikan alue on ohjausjakson aikana erittäin tärkeä, sillä siinä ei käsitellä 

pelkästään valtioiden rahoituskapasiteettia, vaan myös mahdollisia budjettisäästöjä.  

”Yrityksiin kohdistuvan hallinnollisen taakan vähentäminen” on kuitenkin se MPA:n ulottuvuus, 

johon liittyviä uudistuksia on tunnistettu eniten vuoden 2015 kansallisissa uudistusohjelmissa. 

Kaikkiaan 42 uudistusta toteutettiin kaikissa maissa viittä maata (Alankomaat, Luxemburg, Puola, 

Tanska, Viro) lukuun ottamatta. Tämä tärkeä uudistusaktiivisuus poikkeaa vuonna 2015 

nimenomaan tähän ulottuvuuteen liittyvästä alhaisesta CSR-suositusten lukumäärästä. Tämä 

osoittaa, että ohjausjakson suurimpana keskipisteenä olleet ”byrokratian vähentämiseen” liittyvät 

uudistukset sisältyivät jo edellisvuosien CSR-suosituksiin, ja että ne ovat tämän jälkeen 

aiheuttaneet intensiivisen uudistusvaiheen kautta EU:n.  

Lisäksi ”julkisten ja EU:n investointien tehokkuuteen” ja ”uudistustyökaluja” koskevat ulottuvuudet 

ovat myös aiheuttaneet suuren määrän uudistuksia, kun taas ”oikeusjärjestelmien” parantaminen 

ja ”korruption” vastainen toiminta ovat MPA-ulottuvuuksista ne, joiden osalta on havaittu vähiten 

uudistuksia. Viimeksi mainitut pysyvät Keski- ja Kaakkois-Euroopan jäsenmaiden prioriteettina. 

Näille maille annetaan myös usein korruption vastaista toimintaa koskevia CSR-suosituksia.  

 

Ammattiliittojen osallistuminen: syvä kuilu ilmoitettujen prioriteettien ja 

menettelytapojen välillä 

 

EU:n virallisissa Europe 2020 -strategiaan sekä eurooppalaiseen ohjausjaksoon liittyvissä 

asiakirjoissa on vuodesta 2010 lähtien korostettu tarvetta saada intressiryhmät osallistumaan 

taloudelliseen ja sosiaaliseen koordinointiin eurooppalaisella tasolla aiempaa laajemmin. Tätä on 
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myös korostettu Junckerin työryhmän esittämässä EU-tason työmarkkinavuoropuheluja 

korostavassa näkökannassa.  

Virallisesta retoriikasta huolimatta työmarkkinaosapuolten (erityisesti ammattiliittojen) 

osallistuminen ohjausjaksoon on kuitenkin toistaiseksi ollut heikkoa. EU-tason 

työmarkkinaosapuolet ovat toistuvasti kehottaneet laajempaan osallistumiseen. Tästä esimerkkinä 

EU:n työmarkkinaosapuolten vuoden 2013 yhteisjulistus, jolla pyrittiin tukemaan intressiryhmien 

osallistumista. Joissakin tapauksissa ne ovat myös pyrkineet luomaan prosessin valvontaan ja 

oman osallistumisensa lisäämiseen tähtääviä instrumentteja (esim. Euroopan ammatillisen 

yhteisjärjestön EAY:n luomat EU:n taloushallinnon tuponeuvottelujen ja palkkojen koordinointiin 

käytettävät työkalut, ”Toolkit for coordination of collective bargaining and wages in the EU 

economic governance”). Edistys on kuitenkin ollut rajallista, ja EAY arvostelee vuosien 2014–2015 

eurooppalaisen ohjausjakson osalta edelleen työmarkkinavuoropuhelun ja EU:n sosio-taloudellisen 

hallinnan välisten linkkien puuttumista sekä koko prosessille ominaisen demokratiavajeen 

pysyvyyttä.  

Kansallisella tasolla tämän tutkimuksen maakohtaisten tapaustutkimusten analyysi tuotti näyttöä 

ammattiliittojen osallistumisen eri tasosta, mikä liittyy myös erityisesti kunkin maan 

tuponeuvottelujen ominaispiirteisiin. Kansallisella tasolla tapahtuvan osallistumisen odotetaan 

johtavan työmarkkinaosapuolten sisällyttämiseen kansallisten uudistusohjelmien (NRP) 

valmisteluprosesseihin. Nämä menettelyt ovat kuitenkin usein riittämättömiä ja 

työmarkkinaosapuolet eivät yleensä onnistu vaikuttamaan NRP-ohjelmien sisältöön. 

Osallistumisprosessi vaikuttaa kuitenkin tietyissä tapauksissa (Ranska, Suomi) suhteellisesti ottaen 

paremmin järjestetyltä, kun taas joissakin tapauksissa (erityisesti Irlannissa) erityiset taloudelliset 

seikat ja budjettirajoitukset ovat johtaneet siihen, että työmarkkinaosapuolet eivät osallistu 

politiikantekoon juuri lainkaan. Useimmissa maissa (Italia, Ranska, Tšekin tasavalta), kansalliset 

talous- ja sosiaalikomiteat ovat työmarkkinaosapuolten konsultointiin käytettävät tärkeimmät 

foorumit. Näissä konsultoinneissa ammattiliittoja edustavat usein yhteisjärjestöt. 

Jos erityisesti tarkkaillaan julkisten palvelujen ammattiliittoja, EPSU:un kuuluvat liitot antoivat vain 

pienen määrän vastauksia ohjauskauden osallistumista koskevaan verkkokyselyyn. Tämä osoittaa 

itsessään, että osallistuminen, ohjauskauden tuntemus ja konsultointi ovat alhaisella tasolla. 

 

Suositukset ammattiliittojen osallistamiseksi enemmän eurooppalaiseen 

ohjausjaksoon 
 

Ottaen huomioon, miten paljon huomiota julkishallinnon uudistaminen on vuoden 2012 jälkeen 

saanut eurooppalaisissa ohjausjaksosykleissä, on tärkeää, että julkisen sektorin ammattiliitot 

pyrkivät osallistumaan siihen aiempaa tehokkaammin voidakseen hyödyntää kaikkia 

mahdollisuuksiaan prosessiin ja sen tuloksiin vaikuttamiseksi. Seuraavassa taulukossa esitetään 

mahdollisia aloituskohtia ja ehdotetaan strategioita, joiden avulla ammattiliittojen osallistuminen 

prosessiin lisääntyisi. Taulukossa huomioidaan erityisesti, miten tärkeää olisi mahdollisuuksien 

mukaan osallistua jo maaraporttivaiheessa.  
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EPSU:lle ja siihen kuuluville ammattiliitoille suunnattu taulukko, jossa käsitellään 

osallistumismahdollisuuksia eurooppalaiseen ohjausjaksoon 

Aloituskohta  Milloin Miten 
Rajoitukset/Vaihtoehtoi

set strategiat 

Vuosittainen 
kasvuselvitys (AGS) 
Julkaistaan 
marraskuussa 

Keskustelu ennen 
AGS:n 
hyväksymistä 

- Varmistus EAY-edustajilta, että MPA:iin liittyvät 
aiheet on käsitelty asianmukaisesti. 

- Pyrittävä yhteistyöhön Euroopan parlamentin tai 
erityisten parlamentin ryhmien kanssa. 

Seurattava tarkkaan, 
linkitetäänkö 
työmarkkinavuoropuhelu 
läheisemmin 
eurooppalaiseen 
ohjausjaksoon ja miten, 
sekä mitkä ovat tätä 
koskevat relevantit 
foorumit. 

Kansallinen 
uudistusohjelma 
(NRP)  
Julkaistaan 
huhtikuussa 

Asiakirjan 
valmistelu 

Kansallisten viranomaisten kanssa: 
- paineen lisääminen - myös yhteistyössä muiden 

intressiryhmien kanssa – sellaisten läpinäkyvien 
ja hyvin ajoitettujen menetelmien 
synnyttämiseksi, jotka mahdollistavat 
tarkoituksenmukaisen osallistumisen NRP:n 
valmisteluun, 

- suora yhteys NRP:n laadinnasta vastaaviin 
ministeriöihin (yleensä Valtiovarainministeriö) tai 
julkishallintoon liittyvistä kysymyksistä vastaaviin 
ministeriöihin. 

Yhteisjärjestötasolla: 
- varmistettava oma tiedonsaanti ja osallistuttava 

yhteisjärjestön NRP-näkökannan laatimiseen,  
- varmistettava, että mielipiteet huomioidaan 

asianmukaisesti niin, että julkishallintoa koskevia 
aiheet käsitellään asiaankuuluvalla tavalla. 

Pyrittävä luomaan aiempaa 
paremmat linkit kansallisen 
työmarkkinavuoropuhelun 
ja kansallisen tason 
eurooppalaista 
ohjausjaksoa koskevien 
menettelyjen välille, sillä 
NRP:n viranomaisluonne 
edellyttää, että osallistujilla 
on huomattava kyky 
vaikuttaa kansalliseen 
päätöksentekoprosessiin.  

Maaraportit (CR) ja 
maakohtaisten 
suositusten (CSR) 

luonnokset  
 
Julkaistaan helmi- ja 
toukokuussa, tässä 
järjestyksessä 

Syys- ja 
tammikuun 
välisenä aikana 

(ennen CR:ien 
julkaisemista)  
 

Maaraporttien kommentointi on tehokkain 
osallistumiskeino, jos halutaan vaikuttaa CSR-
suositusten sisältöön. Tämä voidaan toteuttaa 

a) ehdottamalla suoraan CSR-suosituksia/aiheita, 
joita Euroopan komission tulisi julkistaa 
(näyttöön pohjautuvan analyysin tukemana), 

b) olemalla säännöllisesti yhteydessä kunkin maan 
eurooppalaisesti ohjausjaksosta vastaavaan 
henkilöön, 

c) osallistumalla ”jäsenmaihin suuntautuviin 
tiedonkeruumatkoihin” ja/tai osallistumalla 
Euroopan komission ja jäsenvaltioiden 
kahdenvälisiin kokouksiin (pidetään joulu-, 
maalis- ja huhtikuussa), 

d) ottamalla suoraan yhteyttä eri Euroopan 
komission PO:jen ”maadeskeihin”, 

- CSR-suositukset 
noudattavat EU-tason 
yleisimpiä politiikan 

suuntaviivoja, joten 
niiden sävyä on vaikea 
muuttaa. 

- Euroopan komissio 
valmistelee ehdotuksiaan 
monimutkaisen prosessin 
kautta, joten oikeiden 
kanavien löytäminen on 
tästäkin syystä vaikeaa 
haluttaessa vaikuttaa 
CSR-suositusten 
luonnosteluun. 

Lopulliset 
maakohtaiset 
suositukset  
 
Neuvosto hyväksyy 
kesäkuussa 

Touko- ja 
kesäkuun välillä 
(ennen lopullisten 
CSR-suositusten 
hyväksymistä) 

Keskityttävä EPSU:a kiinnostavien erityisten 
suositusten päättämiseksi koolle kutsuttavan 
ministerineuvostokokouksen kyseiseen 
kokoonpanoon osallistuvaan ministeriöön. 

Tuskin mikään 
toteuttamiskelpoinen 
vaihtoehto, sillä aikaa on 
rajoitetusti ja tässä 
sovelletaan käänteistä 
määräenemmistösääntöä. 

CSR-suositusten 
toimeenpanovaihee
ssa 

Seurattava CSR-suositusten toimeenpanoa 
osallistumalla muiden toimijoiden (esim. 
kansalaisjärjestöjen, akateemikkojen, poliittisten 
puolueiden) kanssa yhteistyössä suoritettavaan, 
laajemman kansallisen verkoston toimintaan. 

 

 


