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Tiivistelmä
Tutkimus esittää tulkinnan suomalaisen liike-elämän poliittisesta edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta tulopolitiikan syntymisen jälkeen. Tutkimus asettaa suomalaisen yhteiskunnan läpinäkyvyyden ja korruptiivisuuden aikaisempaa kriittisempään valoon. Liike-elämällä on oletettua suurempi rooli suomalaisessa poliittisessa päätöksenteossa. EU- ja EMU-ratkaisuissa liike-elämän vaikutus oli ratkaiseva.
Tutkimuksen perusteella korporatiivisen järjestelmän fundamentit ovat
työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksuperintäsopimus, ansiosidonnainen työeläkejärjestelmä ja työehtojen yleissitovuus. Niiden varaan rakentui vakaa
taloudellinen kasvu 1970-luvulta alkaen ja kolmikantainen sopimusjärjestelmä. Työnantajat saivat työeläkejärjestelmässä pankkien rinnalle niukan
rahan maailmassa työeläkkeiden takaisinlainausjärjestelmän, joka oli tärkeä yritysrahoituksen vaihtoehto pankkien dominanssille. Jäsenmaksuperintäsopimuksella työnantajat keräsivät verovaroin tuetut jäsenmaksut henkilöstöltä, jolloin uudessa kehitysvaiheessa olevat ammattiliitot kasvoivat
työnantajien kannalta neuvotteluhakuisiksi. Työehtojen yleissitovuus oli
yllätys sekä työnantajille että työntekijöille: sen sääti vastoin STK:n ja
SAK:n tahtoa viimeinen vasemmistoenemmistöinen eduskunta 1970.
Hallitus tukee korporaatioiden neuvotteluasemaa, antaa veroetuja sekä
kuuntelee ja toteuttaa sovittuja sosiaalipoliittisia ehdotuksia. EU- ja EMUratkaisuissa eturyhmien rooli vahvistui, kun ratkaisun myötä finanssi- ja
työmarkkinapolitiikasta tuli tärkeimmät talouspolitiikan sisäiset ohjausvälineet. Tutkimuksessa uutta vaihetta kutsutaan EU-korporatismiksi. Työmarkkinajärjestelmä Suomessa kytkee aktiiviset kansalaiset suuriin poliittisiin
ratkaisuihin ja siihen perustuu korporatiivisen systeemin vahva legitimiteetti.
Tutkimustulosten valossa korporaatiot hallitsevat Suomessa sisäpiirin
poliittista vaikuttamista eli suoria suhteita päätöksentekijöihin. Mutta korporaatioilla on myös epäsuorassa vaikuttamisessa johtava rooli. Korporatismiin Suomessa liittyy ajattelutapa, että sisäpiirin poliittiset suhteet eli
työmarkkinasuhteet ovat osa päätöksentekojärjestelmää, eivät lobbausta.
Suomalainen käsitys lobbaamisesta on perustunut ajatukseen, että lobbaus
olisi vain toimintaa, jolla pyritään korporaatioiden ulkopuolelta vaikuttamaan poliittiseen päätöksentekoon.
Tutkimustulosten valossa lobbarit jaetaan kuuteen luokkaan, joita ovat
toimeksiantajat, luotetut, palkkasuhteiset, sopimussuhteiset, asiantuntijat
ja vapaaehtoiset. Luokittelu on osittain hierarkkinen, missä toimeksiantajat edustavat kaverikapitalismia – sisäpiiriä, jolla on yritysten, järjestöjen
ja valtiovallan sisäpiiritietoa enemmän kuin lainsäätäjillä. Koska politiikasta Suomesta puuttuvat sisäpiirisäännöt, kaverikapitalismilla on suuri
vaikutus myös poliittiseen päätöksentekoon. Esimerkiksi kaverikapitalismi
on integroinut palkansaajajärjestöt osaksi korporatiivista omistajapolitiikkaa.
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Politiikan tutkimus on laiminlyönyt talouden ja yritysten roolia. Tämä
tutkimus tekee eron sisäpiirin ja ulkopiirin vaikuttamisen välillä. Sisäpiirin
lobbaajat hallitsevat asymmetristä tietoa ja vaikuttavat sen avulla – sekä
taloudessa että politiikassa. Tutkimuksessa päädytään tulkintaan, että Nokiasta tuli 1990-luvun EU-korporatismin kauden vaikuttaja. Tämän rinnalla alkoi kehitys, jossa liike-elämän huippujärjestöjen sisällä yritysten
keskinäinen kilpailu kiristyi eri omistajaryhmien välillä.
Suomalaisen korporatismin juuret ovat Tammikuun kihlauksessa 1940,
mikä yhdisti hajanaisen kansakunnan. Sodan jälkeen se ilmeni yhteistyölinjana, jota myöhemmin kutsuttiin suomettumiseksi. Sen vaihtoehto oli
kommunistinen Suomi, jonka yhteistyökapitalismi torjui menestyksellisesti.
Kovilla otteilla tarkoitetaan erityisesti sisäpiiritiedolla operoimista, jolloin
lainsäätäjällä ei ole aitoja poliittisia vaihtoehtoja – vain sisäpiirin antama
vaihtoehto. Suomen korkea ammatillinen järjestäytymisaste tukee järjestelmän legitimiteettiä – yli 65 prosenttia työvoimasta on sitoutunut siihen.
Tulopolitiikan edunvalvojista on syntynyt erivapauksia nauttiva sisäpiiri. Eduskunta ja valtioneuvosto ovat tulleet aika ajoin entistä riippuvaisemmiksi korporaatioista. Vaikka eurooppalaisessa vertailussa Suomi on
ollut vähän korruptoitunut maa, uusien kriteerien valossa Suomen korporatiivista järjestelmää voidaan kutsua rakenteellisesti korruptiiviseksi. Suomesta puuttuvat politiikan sisäpiirisäännöt. Suomeen tarvitaan lobbareiden itsesäätelyn lisäksi lakiin perustuvaa säätelyä, jotta eduskunnan asema vahvistuisi.
Korporaatioiden rooli työeläkeyhtiöiden hallinnoissa vahvistui osana
rahaliittopäätöstä. Kun muissa pohjoismaissa korporatismin ote hellitti,
Suomessa se vahvistui. Liike-elämän ajattelutavassa tapahtui muutos 2006,
kun teknologiateollisuuden työnantajat eivät enää antaneet Etelärannan
EK:lle mandaattia solmia keskitettyjä tulosopimuksia.
Tutkimuksessa osoitetaan, että Suomessa käytetään lobbaukseen rahaa
yli 120 € per capita, kun ammattiliittojen jäsenmaksut työttömyysturvalla
vähennettynä lasketaan mukaan. Tutkimus osoittaa, että julkisen valinnan
teoria toimii selittäjänä suomalaisessa korporatismissa ja että vapaamatkustajan ongelma kärjistyy. Anastasiadiksen teoria politiikan sisäpiiristä
toimii suomalaisen sisäpiiri-ilmiön selittäjänä. Poliittinen passiivisuus äänestysaktiivisuudella mitattuna on voimistunut tutkimusjaksolla, kun nukkuvien puolueen kannatus on kasvanut 18 prosentista 38 prosenttiin.
Asiasanat: Asymmetrinen tieto, eettiset menettelytapasäännöt, jäsenmaksuperintäsopimus, kilpailu, kolmikanta, korporaatiot, EU-korporatismi, korruptio, lobbari, lobbaus, läpinäkyvyys, politiikan pyöröovi, sisäpiiri, suomalainen valtio-oppi, työehtojen yleissitovuus, työeläkejärjestelmä, ulkopiiri.
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Abstract
Economic Interest Groups as Political Insiders.
A Research on the Lobbying of Finnish business community in the Tripartite
system between 1968–2011.
The study provides an interpretation of the influence of political interest
groups in the Finnish business community (later the Business) and its lobbying
after the national income policy agreement. The research puts the transparency
and corruption of Finnish society in a more critical light. The Business has a
greater role than earlier assumed in Finnish political decision-making. In the
EU and EMU solutions, the impact of the Business was crucial.
Based on the research, the membership fee collection agreement, the
earnings-related pension scheme and the universality of working conditions
form the foundations of the corporate system. These and a tripartite contract
system were the basis of stable economic growth since the 1970’s. Within the
earnings-related pension scheme employers were able to – when there was a
shortage of money – reborrow from paid employment pensions, which became
a new and important corporate financing alternative to the banks’ dominance.
With the new agreement employers, instead of communists who were active
in the unions, collected tax deductible fees from workers to labor unions. As
a result of this trade unions became more willing to negotiate. The law on
universality of working conditions was a surprise for both employers and
employees: it was in violation of the will of corporations in the last socialist
majority parliament in 1970. In 2001 corporations supported universality.
The government supports corporate bargaining positions, gives tax benefits,
as well as listens to and delivers agreed social policy proposals. In the EU and
EMU solutions the roles of these interest groups strengthened. Financial and
labor market policies became the most important internal policy instruments
to regulate economic policy. In the study, this new phase is called EU corporatism.
The labor market system in Finland connects active citizens to major political
solutions. It has given a strong legitimacy to corporatism in Finland.
In the light of the results of the study corporations are the insiders in the
political process and they have regular direct relations with decision-makers.
But corporations have also a leading role in indirect influence. The corporate
idea – the political thinking in Finland – means that the political relations of
corporations, i.e. the labor market system, are part of the decision-making
system rather than lobbying. The Finnish concept of lobbying has been based
on the idea that only influencing political decision-making by parties other
than corporations is lobbying. Over 65% of the workforce belong to unions.
The results of the research divide lobbyists into six categories, such as
principals (or clients), trusted persons, employees, contract workers, experts
and volunteers. The classification is partially hierarchical, where the clients
represent crony capitalism – an inner circle with more insider information
on companies, organizations and the government than legislators have. As
politics in Finland lacks insider rules, crony capitalism also has a strong
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influence on political decision-making. For example, crony capitalism has
incorporated labor unions into corporate ownership policy. This is executed
within the framework of the earnings-related pension scheme.
Political research has neglected the role of the economy and businesses.
This study makes a difference between the inner circle and the influence of the
outer circle. Insiders’ lobbyists control asymmetric information and exercise
influence with it - both in business and politics. The study concludes that
Nokia became the influential factor of the 1990’s EU corporatism. Alongside
this, a trend began in which, among the top business associations, competition
of power and regulation became intensified between different ownership groups.
The roots of Finnish corporatism are in the Betrothal of January 1940,
which united the divided nation. After the war, it emerged as a co-operation
policy, which was later referred to as finlandization. The alternative was a
communist Finland, which was successfully defeated by income policy
cooperation. Hard-handedness means operating with insider information
where the legislator does not have genuine political options - just an option
given by the insiders.
Income policy interest groups have become a privileged group of insiders.
The Finnish parliament and Government have become more and more dependent
on corporations from time to time. Although compared with the rest of Europe
corruption in Finland has been negligible, in the light of the new criteria the
Finnish corporate system can be called structurally corrupted. Finland lacks
insider rules in politics. In addition to the self-regulation of the lobbyists,
Finland requires legislation-based regulation in order to strengthen the position
of the Parliament. It requires an agreement on how to define who is a lobbyist.
The role of corporations strengthened in the corporate governance system
of pension insurance companies as a part of the monetary union decision.
When in the other Nordic countries the grip of corporatism loosened, in
Finland it strengthened. A change in the politics of the business elite occurred
in 2006, when employers in the technology industry no longer issued a
mandate to the Confederation of Finnish Industries EK (Elinkeinoelämän
keskusliitto, EK) to negotiate centralized labour agreements.
The study shows that in Finland €120 per capita is spent on lobbying
when labor union membership fees minus unemployment insurance costs
are included. The research shows that the theory of public choice is a defining
factor in Finnish corporatism and that the problem of the free rider is becoming
topical in the political arena. Anastasiadis’s idea of political insiderism is a
factor in explaining the Finnish insider phenomenon. Political passivity,
measured by voting in elections, intensified during the research period, when
the support of ”the sleeping voters’ party” grew from 18% to 38%.
Key words: Asymmetric information, ethical rules of conduct, membership
fee collecting agreement, competition, tripartite, corporations, EU corporatism,
corruption, lobbyist, lobbying, transparency, revolving door in politics, insiders,
Finnish state doctrine, universality of working conditions, employment pension
scheme, outsiders.
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2.4. Päätelmiä ja teesejä
Täsmennetyillä jäsenmaksuperintäohjeilla 13.1.1969 työnantajat keräsivät palkansaajien jäsenmaksut ja tilittivät ne ammattiliitoille. Käytäntö
on yhä voimassa. Yhdessä puoluetuen (voimaan 1967) kanssa poliittiselle areenalle tuli aivan uusia Moskovasta riippumattomia rahavirtoja, jotka olivat kilpailukykyisiä NKP:n suoralle tuelle SKP:lle. Amerikkalaisella
rahalla ei Suomessa ollut poliittista ostovoimaa, minkä Bergholm todistaa tapaus Koljosen 1967 kuvauksella.
Taloudelliset syyt – mm. inflaatio ja muuttoliike – loivat suuren tarpeen yhteiskunnalliselle vakaudelle Suomen siirtyessä maatalousyhteiskunnasta teollisuus- ja palveluyhteiskuntaan. Tulonjakopolitiikka sai nimekseen tulopolitiikka, jonka tärkein osapuoli – yritysten henkilöstö eli
palkansaajat – integroitiin uuden poliittisen systeemin jäseniksi jäsenmaksuperintäsopimuksella, josta tuli instituutio.
Jäsenmaksuperintäsopimus tunnetaan huonosti. On arvoitus, onko
kyseessä tarkoituksellinen toiminta vai aito tietämättömyys järjestelystä:
työnantajat yrityksissä eivät tule muistaneeksi, että työnantajat perivät
jäsenmaksut työntekijöiltä ja tilittävät ne ammattiliitoille. Aikaisempi järjestötutkimus (Bergholm, Mansner, Mattila) ei ole antanut roolia sille,
että kommunismin patoaminen oli jäsenmaksuperintäsopimuksen edistämisessä yksi olennainen liike-elämän motiivi, kuten tämä tutkimus todistaa. Jäsenmaksuperintäsopimuksen poliittinen motiivi – kommunismin patoaminen – on esimerkki järjestöjen päätöksenteosta ja pöytäkirjoista, joihin kaikkea ei kirjata. Kuitenkin työmarkkinoiden historiantutkimuksen pitkä linja vahvistaa päätelmää, että kommunismin heikentämisellä tuettiin työrauhaa ja vähennettiin lakkoilua. Poliittista rahoitusta
tutkineet Lamberg ja Ojala, Kuisma ja Outinen näkevät vaalirahoituksen
tärkeäksi poliittiseksi aktiviteetiksi. Vähättelemättä vaalirahoitusta sen
merkitys ei ole niin suuri kuin työmarkkinajärjestöjen rakenteellinen vaikutusvalta, mikä mahdollisti kansanedustajaehdokkaiden kasvattamisen.
Syntyi uusi poliittinen kulttuuri, sopimiskulttuuri, jota Bergholm kutsuu
kaksoissidokseksi. Suomi oli kehittynyt etujärjestöjen yhteiskunnaksi.475
Tässä tutkimuksessa väitetäänkin, että viime kädessä työnantajat loivat
korporatiivisen systeemin. Tällä ei väheksytä palkansaajien tai tuottajien
itsenäistä edunvalvontaa. Kaksoisstrategia, jossa toisaalta neuvoteltiin
tulonjakopolitiikasta palkansaajien kanssa ja toisaalta harjoitettiin aktiivista poliittista vaikuttamista lyömällä kiilaa moskovamielisten kommunistien ja sosialidemokraattien väliin, todistaa työnantajalinjan olleen
475

Mansner 2007, 174–175.
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suunnitelmallista. Korpilammen henki jäi näkyväksi signaaliksi tästä politiikasta, johon sosialidemokraatit ja palkansaajat tarttuivat ja jonka työnantajat tarjosivat.476 Epäviralliset projektit loivat korporatiivisen työskentelytavan – sosialidemokraatit integroitiin sisäpiiriin, kommunistit
jätettiin ulkopiiriin.
Korporatiivinen järjestelmä kehittyi sodanjälkeisen Suomen yhteiskuntapolitiikan suureksi konsensuslinjaksi, jonka taakse kaikki ryhmittyivät
Moskovasta ohjeita saaneita kommunisteja lukuun ottamatta. Jos presidentti Kekkonen olisi ollut poikkiteloin korporatiiviselle suuntaukselle, sitä
ei olisi syntynyt.477 Päiviö Hetemäki, Keijo Liinamaa, Niilo Hämäläinen,
Arvo Hautala ja monet muut edellä mainitut ”yhteiskunnalliset toimihenkilöt” olivat korporatiivisen elämäntavan, suomalaisen mallin luojia.
Palkansaajajärjestöt kasvoivat merkittäviksi ja vaikutusvaltaisiksi poliittisiksi toimijoiksi, joita ilman ei yhteiskunnassa enää pystytty tekemään
suuria ratkaisuja. Palkansaajasta tuli hyvinvointivaltion tärkeä mittari ja
perustelu. Wuokko tuo suomalaiseen akateemiseen tarkasteluun amerikkalaisen näkökulman ”huippujärjestöistä” (peak associations), jotka Yhdysvalloista puuttuvat. Suomessa huippujärjestöjen muodostuminen oli osa
liike-elämän kaksoisstrategiaa, yhteistyöhakuista tulopolitiikkaa ja aktiivista suoraa poliittista vaikuttamista poliittisella areenalla mm. puolueita
rahoittamalla, kouluttamalla ehdokkaita, muokkaamalla median toimintatapoja sekä tukemalla mediakehitystä yritysostoin. Liike-elämällä oli kaksoisstrategia, jonka kovimmassa ytimessä oli noin 40–50 yritys- ja järjestöjohtajaa. He olivat selvillä kokonaiskuvasta, jota valikoiden avattiin
ulkopiirille. Vaikka liike-elämän huipulla oli erilaisia intressejä, suurista
linjoista pystyttiin sopimaan. Yritysjohdolla oli ”näkyvä käsi” – EVA,
TKL ja työnantajajärjestöt – ja ”näkymätön käsi” TT/TaT.
Työeläkeyhtiöt olivat aluksi pieniä, mutta vajaassa 60 vuodessa niiden varallisuus on kasvanut yli 180 miljardin euron vastaten Suomen
vuosittaisen bruttokansantuotteen määrää. Jäsenmaksuperintäsopimuksella työnantajat ovat lähes 50 vuoden ajan keränneet noin 1–2 prosenttia palkkasummasta ja tilittäneet ne ammattiliitoille.

476
477

Vrt. Offe ja Wiesenthal 1980.
Keränen 2010; Tarkka 2002; Tarkka 2006; Koivisto Jukka 2006; Koroma 2015a.
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3.7. Päätelmiä ja teesejä
Etujärjestötutkimuksessa jäsenyyttä ja hakuprosessia on tutkittu vähän.
Wuokko todistelee, että länsi-integraatio oli liike-elämän pitkäaikainen
strateginen tavoite, mutta tutkimus päättyy 1990-luvun vaihteeseen.
Korhosen tutkimus vuosien 1984-1994 todistaa samaa, mutta kuvaa yksityiskohtaisesti ja tarkasti taustalla ollutta monipuolista vaikuttamista ja
orientoitumista länteen. Korhonen myös osoittaa työmarkkinajärjestöjen
keskeisen roolin mielipiteen muodostamisessa, erityisesti jäsenäänestyskampanjassa. MTK:n roolin Korhonen kuittaa yksiselitteisellä kielteisellä
suhtautumisella, vaikka agraarilobby rakensi kaksoisstrategian – puhui
toista ja teki toista, mikä todistetaan ja analysoidaan tässä tutkimuksessa
osana politiikan pyöröoven ilmiötä.
Rehn näki 1996, että korporatiivinen työmarkkinayhteistyö on Suomessa tullut tiensä päähän. Tarjotessaan uutta konsensusta korporatismille Suomessa Rehn näkee edessä olevan valuuttaunionia koskevan ratkaisun mahdollisesti hajottavan uudelleen kansakunnan tahtotilaa.
Järjestöhistoriat tulkitsevat integraatioratkaisut pääosin voittoina järjestöilleen. Vesala ja Rahola rakentavat MTK:sta sankaritarinan selviytymistaistelussa. Palkansaajapuolelta puuttuu integraatiota analysoiva historia. Viralliset historiankirjoitukset sivuuttavat diplomaattisesti suuret
kiistat: Kuusterän ja Tarkan Suomen Pankin historia kirjaa valuuttaunioniin liittyvät kiistakysymykset diplomaattisesti. Valtiovarainministeriön
historia jättää valuuttaunionin käsittelemättä: laskutapa muuttui markasta euroon.843
Neuvotteluissa mukana olleiden muistelmat tuovat esiin sen, että politiikan sisäpiirillä oli strateginen tavoite saada Suomi jäseneksi, missä etu842

HS 15.9.2000: Taistelu alkoi, kun Niinistö toukokuussa sopi yöneuvottelussa pääministeri Paavo Lipposen (sd) kanssa tekstistä, joka poikkesi asiaa valmistelleen laajan
komitean ehdotuksesta. Tämä esitys on kulkenut hallituksen tekstin nimissä.
843
Heikkinen & Tiihonen 2010, 228–232.
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ryhmät kilpailivat ja sovittelivat etujaan. Maatalouden toimintaa jäsenyyden tavoittelijat luonnehtivat jopa ”epäitsekkääksi”, jos kohta kokonaiskuvassa ymmärretään, että jäsenyys ei olisi kenties ollutkaan vietävissä läpi kansanäänestyksessä, jos MTK:n puheenjohtajalle ei olisi annettu keskeistä roolia ulkoasiainministerin salkun haltijana. ”Se vei arvostelijoilta hampaat suusta”, kuten Esko Aho sanoi. Kuosmasen katsaus
neuvotteluihin kertoo kaksi asiaa. Neuvotteluissa oli paljon yksityiskohtia ja etuja, jotka soviteltiin aidosti sisäpiirissä ja jotka eduskunta hyväksyi ”joko tai” - asetelmassa. Ja toiseksi Kuosmasen suomenkielisen teoksen sisältämät kuvaukset maatalousneuvottelujen dramatiikasta kertovat
sen, että MTK:lla oli mahdollisuus pysäyttää koko ”malmijuna”, jos Haavisto olisi antanut käskyn. Se olisi voinut johtaa hallituskriisiin, jolloin
Suomen jäsenyydelle olisi voinut käydä kuten Norjassa. Tätä vaihtoa on
pidettävä tärkeänä esimerkkinä politiikan pyöröoven toiminnasta ja hyväksyttävyydestä Suomen politiikassa.
Mutta tämän tutkimuksen valossa, kuten Vesala ja Rahola kirjoittavat,
maatalouden erillisjärjestelyt olivat riittävä hintalappu. Haaviston elämänkerran kirjoittajalle jää tehtävä valottaa hänen ulkopoliittista osaamistaan ja merkitystään, mikä osittain on jäänyt edunvalvojan kokonaiskuvassa vähemmälle. Toisaalta maatalouden integraatioratkaisu palauttaa mieliin Lambergin väitöksen tulokset agraarilobbyn vahvasta roolista
kauppapolitiikassa.
Ruostetsaaren eliittitutkimukset tulevat ajankohtaisiksi integraatioratkaisuissa, missä useilla toimialoilla mesokorporatismi – toimialojen edunvalvonta – vahvistui, kuten energia- ja metsäteollisuuden intresseissä.
Lisäksi Ruostetsaaren kuvaama minikorporatismi – yritystason suora edunvalvontayhteys hallitukseen – pääsee oikeuksiinsa integraatioratkaisun
kuvauksissa. Ruostetsaaren mukaan suuyritysten vaikutusvalta on ollut
1991 ja 2001 kansalaisten mielestä suurempaa kuin eduskunnan, mutta
hallitus on 2001 ja 2011 saanut kärkisijan. Eliittien mielestä pankkien
valta väheni, kun kun taas eduskunnan valta kasvoi 2000-luvulle tultaessa. Eliittien mielestä vain hallituksella on enemmän valtaa kuin eduskunnalla. Kansalaisten mielestä työmarkkinajärjestöjen valta on heikentynyt, mikä on myös eliittien käsitys, jos kohta työnantajajärjestöjen asema
on pysynyt paikallaan.844 Hannikainen ja Vauhkonen osoittavat, että työeläkeratkaisu oli jäsenyyden ja valuuttaunionin kannalta elintärkeä. Yksi
viidestä prioriteetista, kuten Kuosmanen todistaa.
Jaatinen toi lobbauksen ilmiönä ja terminä akateemiseen keskusteluun ensimmäisellä sitä koskeneella väitöksellä. Jaatisen ansio on, että
844

Ruostetsaari 2017, 41.
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hän näkee lobbauksen työmarkkinasuhteita laajemmin, mutta toisaalta
hän jättää pohtimatta lobbauksen korporatiivisia ulottuvuuksia. Rehnin
väitöksen oivallus, ettei komission näkökulma ollut työmarkkinasuhteissa
(labour), vaan elinkeinoissa (production), oli aikanaan heikko, mutta merkittävä signaali ja havinto siitä, että liike-elämän vaikuttamisen intressit
EU-areenoilla liittyivät liiketoimintaan, tuotekehitykseen, markkinoiden
säätelyyn ja kauppapolitiikkaan.
Eturyhmillä oli paljon etuja hävittävänä. Niiden oli toisaalta arvioitava,
miten jäsenyys sellaisena kuin EU:n ”klubin säännöt” tarkoittaisi sellaisenaan Suomeen sovellettuna ja toisaalta, mitä ne pystyisivät vaikuttamaan Suomen neuvottelupositioon kyseessä olevassa asiassa. Koska neuvottelupositioiden sisällä oli lopulta rajallisessa määrin aitoa kilpailua
yritysten välillä, neuvottelupositiosta päättäminen oli monelle liike-elämän
intressille ratkaiseva foorumi. Sen sijaan hienosäätöä tehtiin, kuten Kuosmasen laaja esitys ilmentää, mutta työeläkeratkaisu ja maatalous olivat
poliittisesti raskaan sarjan ratkaisuja. Niillä hankittiin korporaatioiden
eliitin piirissä lopulta yhteinen tahtotila jäsenyysratkaisulle, jolle oli hankittava neuvoa-antavassa kansanäänestyksessä enemmistö ja joka oli vietävissä läpi eduskunnassa.845 Suomessa äänestysprosentti oli 74, Ruotsissa 82,4, Norjassa 88, 6 ja Itävallassa 82,3.846
Suomessa joka neljäs äänestäjä ”nukkui”. Suuria jäsenmääriä kattaville
etujärjestöille kansanäänestys oli testi. Etelärannassa ymmärrettiin, että
yhteistyö palkansaajajärjestöjen kanssa oli ratkaiseva edellytys EU-ratkaisulle, jossa työväestö ja maatalousväestö muodostivat merkittävän osan
äänestäjäkunnasta. Koska liike-elämä oli valmis jatkamaan kolmikantaista tulopoliittista sopimista ja sittemmin se oli talous- ja rahaliiton
jäsenyyden valmistelussa valmis vahvistamaan ammattiliittojen asemaa
työeläkerahastoissa, poliittinen luottamus ja yhteistyö vahvistivat korporatiivista valmistelua ja päätöksentekoa. Henkilösuhteilla sisäpiireissä
oli suuri merkitys luottamuspääoman kasvattamisessa, joka oli tehty jo
edellisellä vuosikymmenellä.847
Taloudellisen Tiedotustoimiston ja Talouspalvelun organisoimien koulutusryhmien päättäjät olivat nousseet kansanedustajiksi, osa ministereiksi ja rannalle jääneetkin olivat vaikuttajia mediassa, järjestöissä ja
845

Ruostetsaari 2003, 280-283,303-304. Kansalaiset kokevat yhteiskunnalliset ristiriidat
voimakkaampina kuin eliitit. Aluksi myös eliitit jakautuivat jäsenyyden kannattajiin
ja vastustajiin, mutta sitten eliittikonsensus jäsenyyden hyväksi alkoi kehittyä.
846
EU-kansanäänestys, Suomen liittyminen Euroopan unioniin -tietopaketti. Eduskunnan WWW-sivut <https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/
eu/suomen-liittyminen-eu/Sivut/eu-kansanaanestys.aspx> [luettu 20.9.2017]. Itävallassa äänestys oli sitova.
847
Laatunen ja Nieminen 2017, 159-180. Useiden haastateltavien tarjoama hiljainen tieto
tukee tällaista käsitystä ”luottamuksen piiristä”.
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liike-elämässä. EU- ja EMU -ratkaisut kapitalisoivat näihin poliittisiin
sukupolviin tehdyt investoinnit. Poliittinen eliitti tunsi toinen toisensa.
Muodostui sisäpiiriryhmiä, joilla oli tämänkin tutkimuksen kannalta suuri
merkitys lopputulokseen – kuten Kairamon-Väyrysen ryhmä, Puron työryhmä, Ryhmä Strand ja lopulta työeläkerahastojen uudet hallinnot, joihin korporaatioiden eliitti sai lakisääteisen statuksen. Korhonen todistaa
tätä myös ”Euroopparyhmien” avulla. Ammattiliittojen EU-asiantuntijat
– integraatiojaostojen asiantuntijajäsenet – toivat päätöksenteon valmisteluun uuden erikoisryhmän, jonka erityisosaaminen oli länsi-integraation
merkitys omalle toimialalle.848
Tässä tutkimuksessa väitetään, että korporatiivinen tahtotila tärkeimpien poliittisten ja taloudellisten toimijoiden kesken loi poliittisen pohjan
hakeutua osaksi läntisen Euroopan taloudellista integraatiota, missä korporatiivinen puhevalta vahvistui.
Liike-elämä saavutti yhteistyössä valtiovallan kanssa tavoitteensa. Toisaalta valtiovalta ja poliittinen huippujohto oli valmis hyväksymään – sellaisenaan EU:n jäsenyyden poliittisena tosiasiana, koska muutoin koettiin,
että maa olisi jäänyt samanlaiseen yksinäiseen tilanteeseen, mikä oli vallalla toisissa oloissa 1939. Liike-elämän poliittinen vaikuttaminen, virastokaappaukset, informaatiovaikuttaminen sekä voimien yhdistäminen ja taktinen hajauttaminen oli ratkaisevaa, koska kansanäänestys ei ollut ennakkoon selvä ”JAA”. Poliittisen johdon oli helppo myötäillä sellaista rentseekingiä, joka turvasi enemmistön tuen valitulle ulkopolitiikalle ankkuroitua läntiseen Eurooppaan. Suomen katse pohjoisessa siirtyi PietarinMoskovan suunnalta Brysseliin. EMU-ratkaisu oli Euroopassa signaali Suomen poliittisen johdon tahtotilasta kuulua EU:n ytimeen. Tämän katsottiin
korvaavan NATO-jäsenyys, joka ei ole tämän tutkimuksen kohde, mutta
johon useat haastateltavat ovat viitanneet. Lipposen mukaan Suomi vietiin
tasavertaiseksi kumppaniksi Euroopan ytimiin ja EMU -jäsenyyttä hakeneen, mutta kansanäänestyksessä valtuudet menettäneen Ruotsin symbolinen etumatka Pohjolassa kurottiin umpeen, mutta NATO-jäsenyyttä ei
tavoiteltu. Vastausta jälkimmäiseen ei löydy tästä tutkimuksesta.
Erityisesti korporaatioiden toiminta työeläkejärjestelmän säilyttämiseksi ja MTK:n toiminta omien maataloustukitavoitteidensa hyväksi ovat
esimerkki poliittisesta vaikuttamisesta, missä Lukesin esittämällä tavalla
se, joka voi vaikuttaa tulkintoihin ja muiden käyttämiin arvovalintoihin,
käyttää merkittävää valtaa. Eliitit vain aluksi hajosivat EU-ratkaisussa,
mutta MTK:n toiminta osoitti sen kyenneen sopeutumaan murrokseen
omalla vaikuttamisellaan.
848

Korhonen 2017, 201–225,230–235.
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Suomessa oli huippujärjestöjen rakenne, minkä piirissä tulonjako, edunvalvonta ja poliittinen vaikuttaminen tapahtui. Sen ulkopuolinen poliittinen vaikuttaminen koettiin edunkärkynnäksi, lobbaamiseksi, kun taas
työmarkkinayhteistyö edisti ”suomalaisten hyvinvoinnin rakentamista”.
Korporatismi vahvistui EU-jäsenyydessä – ainakin lyhyellä aikavälillä.
Tämän tutkimuksen näkökulma sisäpiiristä tuo tutkimukseen uutta tietoa
eturyhmien kilpailusta sen rinnalle, mitä Ruostetsaari on tutkinut.
Suomen EMU-päätöksen yhteydessä työeläkejärjestelmän uudistamisessa korporatiivista rakennetta vahvistettiin. EMU-päätöstä voi todistella myös Offen ja Wiesenthalin teorialla ammattiliittojen opportunismista,
jossa ne liittoutumalla liike-elämän kanssa vahvistivat omaa asemaansa
työeläkeyhtiöissä, niiden edustamassa suomalaisessa omistajamaailmassa
ja EMU-puskureista päätettäessä. Vaikka ennakkokäsitys oli toinen, korporatismi vahvistui entisestään, kun työmarkkinajärjestöt pääsivät päättämään finanssipolitiikasta. Pankkien aseman olennainen heikentyminen
muutti Suomessa omistajaohjauksen ja rahoituksen, mikä oli 1990-luvun
talouskehityksen rinnakkainen ilmiö. Eduskunnan valta-asema heikentyi
suhteessa korporaatioihin, mutta sen huomio ja vallankäyttö kohdistuivat EU-asioiden päätöksentekoon osallistumiseen. Sitä kautta eduskunnan asema vahvistui.
Menettelytapa nousi merkittäväksi kiistakysymykseksi, jonka synnyttämä ”työreformi” oli rahaliiton lapsi. Tässä Anastasiadiksen teoria ulkopuolisen mahdollisuudesta seurata päätöksentekoa toimii. Menettelytapa
liittyy käsityksiin suomalaisesta konsensuksesta, mitä Rehn peräänkuulutti korporatismin kritiikissä. Konsensuspolitiikan murrosta tarkasteli
myös Skurnik analysoidessaan kaksi talousnapaa.
Suomen työmarkkinamalli poikkesi vuoden 1998 jälkeen Itävallan,
Ruotsin ja Norjan malleista (vrt. Bergholm, Lilja, Skippari). Suomi valitsi
kypsän korporatismin ja EMU:n, kun taas Ruotsi hylkäsi molemmat ja
Itävallan korporatismia laimensi vähäisempi ammatillinen järjestäytymisaste. Itävalta teki korjausliikkeen 2006 sisällyttämällä sosiaalikumppanuuden perustuslakiinsa.
Suomeen syntyi EU-korporatismi, jollaiseksi erityisesti hallituskausia
1995–2003 voi kutsua. EMU-ratkaisu kärjisti Skurnikin kuvaamien talousnapojen ääripäiden omien intressien kehittymistä. Globaalinapa alkoi vetää
puoleensa omistajia, sijoittajia ja perinteisiä sidosryhmiä – mm. palkansaajia – luoden uutta yrityskulttuuria. Nokiasta tuli tämän kehityksen
symboli. Toisaalta erityisesti Suomi-navan piti sopeutua ja valmistautua
asymmetrisiin shokkeihin, tuleviin yllätyksiin.
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Taulukko 2: Edunvalvontasysteemin kehitysvaiheita.849
Suomalaisen talousmallin kehitysvaiheita
1917–1940 – Työantajat eivät neuvottele työehtosopimuksista; neuvottelukielto.
1939–1944 – Sotatalous; Tammikuun kihlaus 1940, Suojeluskuntasopimus.
1944–1955 – Sodanaikaiset valtalait voimassa. Valvontakomissio 1944–1947,
sotakorvaukset 1944–1952, Porkkalan tukikohdan rasitus 1944–1956
1956–1967 – Yleislakosta nelikantaiseen sopimiseen; liittokorporatismi
1968–1991 – Tulopolitiikan aikakausi – yhteiskuntakorporatismi.
1992–
– EU-korporatismi; EU- ja EMU-jäsenyyden politiikka.

Työreformi nähtiin pelottavana saavutettujen etujen ajattelumallin
hylkäämisenä. Oli odotettavissa, että Suomi-napa ryhmittyisi puolustukseen. EMU-ratkaisun kaikkien puolien käsittäminen on ollut vaikea kokonaisuus, eikä liike-elämä halunnut tehdä numeroa voitostaan, josta se
maksoi kalliin hinnan sitoutumalla EU-korporatismiin. EMU oli EU-jäsenyyshankkeen jatko, eikä erillinen poliittinen projekti. Etelärannan strategia onnistui myös siinä, etteivät kaikki ole ymmärtäneet vieläkään,
kuinka sen vaikutusvalta kehittyi merkittävästi, vaikka eliittitutkimus
kertoo toista.
Siksi väitetään, että integraatioratkaisut vahvistivat korporatismin rakenteita, toisin kuin ennen jäsenyyttä koettiin, koska niiden vaikutusvalta laajeni omistamisen alueelle työeläkerahastojen merkityksen kasvaessa ja pankkien omistajavallan kaaduttua.
Liike-elämän strategiat uudistuivatkin vähitellen, mikä näkyi yrityksissä omistajan vaihdoksina, kun ulkomailta tulevat sijoitukset vapautuivat sääntelystä. Suomalaisyritysten kansainvälistyminen kiihtyi, kun toisaalta valloitettiin sisämarkkinoita ja liittouduttiin ulkomaisten yritysten
kanssa. Suomi-napa alkoi olla vähemmän kiinnostava yhteiskunnallisen
vaikuttamisen kannalta, koska sitä sääntelivät korporatiiviset rakenteet.

849

Kauppinen & Köykkä 1991, 72–73; Kauppinen 1992. Köykkä 1994; EK & SAK 2007,
47–48; Bergholm 2012. Tekijä on luonnostellut taulukon em. teosten antamien ajatusten
pohjalta.
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4.5. Päätelmiä ja teesejä
Yritykset ja niiden erilaiset omistajat pyrkivät vaikuttamaan kaikin keinoin omiin kilpailuedellytyksiinsä. Omistussuhteet Suomessa muuttuivat
ulkomaalaisomistuksen myötävaikutuksella paljon merkittävämmin kuin
etujärjestötutkimus ja lähiajan taloushistoria on pannut merkille. Työnantajien historiat sivuuttavat tämän ilmiön, kun kuvataan edunvalvontaa. Työeläkerahastoista tuli myös korporaatioiden omistajatyökaluja.
Siksi väitetään, että ulkomaalaisomistuksen rajoitusten täydellinen
poistuminen muutti korporaatioiden jäsenyritysten eli liike-elämän valtasuhteita ja hierarkioita, koska omistajakysymykset nousivat yhteiskunnalliselle asialistalle aikaisempaa voimakkaampana omistajien välisenä
kilpailuna. Yritysten toimivan johdon rooli toisaalta korostui omistajien
agenttina toimimiselle ja toisaalta omistajuudesta tuli ulkomaisen omistajaohjauksen seurauksena yhteiskunnallinen areena.
Nokian johto hankki ulkomaisen pääoman luottamuksen ja mandaatin
Suomessa. Nokian ja metsäteollisuuden myötä ulkomaiset governancekäytännöt kehittyivät Suomessa valtio-omistajan toimiessa aloitteentekijänä monissa asioissa. Nokiasta muodostui yksityinen esimerkki poliittisesta alustasta tietoliikenneteknologia-alalla sekä verrokki ulkomaiselle
pääomalle tulla Suomeen ja menestyä. Nokia ei sataprosenttisesti luottanut Etelärantaan, jota se toisaalta liittojen toimivan johdon ja omistajayrittäjien käsityksen mukaan ohjasi, mutta joka edusti Nokian johdon
käsityksen mukaan vanhaa teollisuutta ja sen toimintatapoja.
Nokia pystyi luomaan Suomessa sääntöjä, joilla sen toimintaa arvioitiin, mitä voidaan pitää esimerkkinä Lukesin valtateorian toimivuudesta.
Myös Anastasiadiksen teoria ulko- ja sisäpiirin suhteista osoittautuu toimivan poliittisen vaikuttamisen selittäjänä. Tärkeä todistusaineisto liittyy
suurten yritysten omistusten muutoksiin, missä siirryttiin määräysvaltaomistajien insider- maailmasta hajautettujen omistusten outsider-maailmaan. Sen seurauksena omistajaohjauksen linjaukset ja eettiset toimintasäännöt ovat yhteiskuntapoliittisesti tärkeämpiä kysymyksiä demokratian
ja omistusoikeuden kannalta kuin lyhyen ajan taloushyöty. Yritysten läpinäkyvyyden poliittinen merkitys kasvoi verrattuna EU-korporatismia edeltäneeseen suljettuun kotimarkkinaan, yhteiskuntakorporatismiin.
Luku ei anna yksiselitteistä vastausta siihen, ketkä ovat korporatismin
omistajia. Voidaan kuitenkin päätellä, että korporatismin puolustajat kannattavat tulonjakopolitiikkaa ja asioista sopimista ainakin ennakkoon
suomalaisten sisäpiirissä. Tämä sopi niillekin, jotka saivat mandaatin
käyttää ulkomaalaisomistajien äänivaltaa. Suomalaisen Omistajuuden
Neuvottelukunta törmäsi kilpailuun puhevallasta suomalaisen omistajuu-
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den puolesta, mahdollisesti siksi, että työeläkeyhtiöt eivät olleet edustettuina. Eteläranta tulkitsi, ettei neuvottelukunta ollutkaan ideaali. Myös
yrittäjät ottivat etäisyyttä neuvottelukuntaan. Korporatiivinen toimintatapa jakaa tulevaisuudessa liike-elämää, koska erilaisten etujen sovittelu
ei enää ole yhtä yksinkertaista kuin ennen EU-korporatismia.
Eliittejä tutkinut Ruostetsaari ei ole vielä yksilöinyt työeläkeyhtiöitä
ja omistajuutta tutkimuskohteeksi, jos kohta tunnistaa globalisaation ja
talouslaman poliittisten instituutioiden valtaa rajaaviksi tekijöiksi.1050 Työeläkeyhtiöt ja työeläkejärjestelmä on edellä mainituista syistä joutumassa uudelleen yhteiskunnallisen arvokeskustelun kohteeksi.
Toisaalta tulopolitiikan perusta alkoi järkkyä. EK menetti alkuperäista
mandaattiaan jäsenmaksuperintäsopimuksen systeemin ylläpitäjänä. Ulkopiirille jäivät Suomen Yrittäjien jäsenet ja ulkomaalaisten omistamien
yritysten edustajat, ne, jotka eivät puhu suomen kieltä. Suomessa alkoi
kilpa kahden globaalin voimamomentin – labour and production - välillä,
mihin Rehn viittaa. Elinkeinopolitiikasta – sisältäen yritysrahoituksen ja
-tuet, kilpailu-, teknologia- ja innovaatiopolitiikan - tuli yrityksille merkittävä poliittinen kilpailuareena globaalisti ja sisämarkkinoilla EU:ssa.
Toisin kuin monissa EU:n kilpailijamaissa Suomessa yritysjohto on riippuvainen ammattiliittojen elinkeinopoliittisista näkemyksistä, joita ne
voivat esittää erilaisissa hallituksen kolmikantaisissa työryhmissä, mikä
käy ilmi seuraavassa luvussa. Muissa EU-maissa palkansaajien edustajien
vaikutus elinkeinopolitiikkaan tapahtunee ensisijaisesti vain oman työpaikan kautta.

1050

Ruostetsaari 2017, 53–55; Ruostetsaari 2014, 279-283.
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5.7. Päätelmiä ja teesejä
Etujärjestötutkimus ei ole kohdistunut sisäpiirikäsitteeseen. Eliittitutkimus – Ruostetsaari – kuitenkin nosti sisäpiirin käsitteen tarkastelun keskiöön. Eliitti-käsitteen avulla sisäpiiri identifioitui systemaattisemmin kuin
järjestöhistorioissa tai taloushistorioissa, missä merkittävien henkilöiden
roolit korostuvat. Esimerkiksi Mansner tuo esiin Etelärannan palkkajohtajien urapolut esimerkkeinä vaikutusvallasta. Mutta Hannikaista ja Vauhkosta lukuun ottamatta tutkimuksessa ei ole kiinnitetty vielä huomiota
etujärjestöjen johtajien asemiin niiden hallituksissa, eikä siihen, miten
etujärjestöt tai niiden johtajat ovat vaikuttaneet työeläkeyhtiöiden sijoituspolitiikkaan tai vallankäyttöön suomalaisen omistajuuden linnakkeena.
Järjestöhistorioiden näkökulma on ollut pääpiirteisesti siinä, että jäsenyritysten aktiivit ovat vaikuttaneet ja järjestöjen hallitukset ovat onnistuneet useimmiten löytämään ratkaisun, toiminnan varat ja valvojat.
Taloushistoriat ja muistelmat vahvistavat käsityksiä sisäpiireistä ja luottamuksellisista keskusteluista, mutta ilmiötä tai sen tutkimusta ei järjestöhistorioista löydy. Itse asiassa kovan luokan lobbaaminen onkin luottamuskysymys, minkä voi havaita Fastin, Jakobsonin, Kahrin, Koiviston,
Koroman, Pietiäisen ja Tarkan kirjoituksista. Tätä tukevat myös tämän
tutkimuksen haastattelujen tulokset. Lähes kaikki haastateltavat korostavat vaikuttamiseen liittyvää luottamusta, joka yhdistää Hillmanin ja
Hittin lobbaamiseen liittämät edellytykset – neljä osatekijää – maineen
(legitimiteetti), kommunikaation (prosessi), informaation (sisältö) ja poliittisen päätöksen (lopputulos).1244 Tästä seuraa, että sisäpiirit luovat
luottamusta, koska niissä testataan tarjolla olevan informaation relevanssi ja hyödyllisyys prosessin jatkon kannalta. Kenties niiden suurin
näkyvyys ja merkitys on maineessa: Laatunen ja Nieminen tuovat tämän
hyvin esiin analysoidessaan kolmikannan kulisseissa henkilösuhteiden
merkitystä.
Kysymys on myös siitä, kuinka päätöksentekijät, jotka kantavat valitsijoilleen vastuuta vaaleissa ja järjestöjen tai yritysten kokouksissa, voivat
hyödyntää informaatiota ja niiden esittäjien mainepääomaa. Lopputulos
ratkaisee, koska erityisesti eurooppalaisessa systeemissä on tarpeen vahvistaa olemassa olevia suhteita ja informaatiovirtoja, ei heikentää tai rikkoa niitä. Amerikkalaisessa systeemissä taas paino on enemmän tilanteen
ja yhden asian tai päätöksen läpiviemisessä, mutta sielläkin luottamus on
pääomaa. Itse asiassa se poliittinen vaikuttaminen ja todellinen mainepääoma, millä Suomen hallinto, yritykset ja järjestöt vaikuttavat EU:n insti1244

Hill & Hitt 1999, 833.
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tuutioissa on marginaalissa tutkimuksessa ja keskustelussa yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.
Suomessa onkin kiinnitetty niukasti huomiota politiikan sisäpiirin
muodostumiseen, vaikka ammattipoliitikkojen olemassaolo tiedostetaan
urana ja elämäntehtävänä. Mutta tutkimuksessa ei ole oltu huolestuneita
sisäpiireistä, eikä siitä, että poliittisen päätöksenteon avoimuus on rajallista. Vasta viimeaikainen viestintätutkimus on puuttunut läpinäkyvyyden rajallisuuteen (viestinnän väitökset). Vesa (2016) on todennut, ettei
ministeriöiden ja valtioneuvoston asettamien työryhmien työstä saa tietoa. Vesan ja Kantolan (2016) selvitys osoitti, että järjestöjen piirissä EK,
Kuntaliitto ja MTK koetaan supervaikuttajiksi, jotka ovat lähempänä tietoa kuin muut. Tämän tutkimuksen haastateltavien edustaessa poliittisen
vaikuttamisen ja päätöksenteon eliittiä voidaan yhteenvetona haastateltavien näkemyksistä tehdä johtopäätös, että sisäpiirejä on useita, mutta
niillä on hierarkia. Politiikan pyöröoven liikennettä on seurattu vain
mediassa. Korporaatioiden avainhenkilöt, hallinnon eliitti ja politiikan
eliitti ovat kulkeneet pyöröovesta molempiin suuntiin. Talouden sisäpiirille syntyi 1990-luvulta alkaen sisäpiirisäännöt, mutta politiikan ja hallinnon osalta ne ovat vielä keskeneräisiä. Kummassakin on tapahtunut
suuria muutoksia sen jälkeen, kun Suomi liittyi EU:n jäseneksi 1995. Silti
korporaatiot ovat vahvistuneet koko tutkimusjaksolla 1968-2011. Puute
pyöröoven julkisesta seurannasta tulisi korjata lähitulevaisuudessa osana
läpinäkyvyysremonttia.
Korporatiivisen systeemin toiminnassa eliitillä on merkittävä rooli, kun
se on EU:n instituutioista saatavan poliittisen informaation ensimmäisiä
suodattajia ja jakajia eteenpäin. Julkisuuslain valossa suomalaiset korporaatiot olivat osa hallinnollista valmistelutyötä ja osa viranomaistoimintaa, kun merkittävä osa politiikan valmistelusta tapahtui korporaatioiden
myötävaikutuksella – kolmikantaisesti. Kolmikantaisen yhteiselämän runkona ovat valmisteluelimet, jotka valtioneuvoston asettamina tekevät
työskentelystä ”virallista”. Vanhan julkisuuslain aikaan se oli jopa salaista, nyt se on periaatteessa avointa, mutta ei vielä julkista.
Talousneuvostosta kehittyi korporatiivisen politiikan koordinaatiofoorumi, joka luo talouspolitiikalle arvopohjaa ja tunnelman. Talousneuvosto seurasi finanssipolitiikkaa ja toisaalta työmarkkinapolitiikkaa eli
työmarkkinajärjestöjen tuki oli hallitukselle 1995–2003 erityisen tärkeä
toimintaedellytys.
Korporaatioiden jäsenmaksutulot ja omaisuudet karttuivat yleisen
hyvinvoinnin kasvun ja ansiosidonnaisen edunvalvonnan pohjalta. Korporaatioiden taloudelliset voimavarat olivat kasvaneet jo 1980-luvulla
suhteissa puolueisiin niin merkittäviksi, että vaalirahoitus on toki insti-

OMISTAJUUS

MOTIVOI LIIKE-ELÄMÄÄ MONIÄÄNISEKSI

295

tuutiona tärkeä, mutta korporaatioiden voimavaroihin verrattuna vähäinen tekijä. Taulukosta 10 (liite 4) käy ilmi, että pelkästään Etelärannan
EK- yhteisö toimi yhteensä 274 miljoonan euron budjeteilla vuoden 2013
rahan arvoon muutettuna, mistä se laski talouslaman seurauksena ja ilmeisesti myös 1992 keskusjärjestöuudistuksen seurauksena (STK ja TKL
yhdistyivät TT:ksi) 116 miljoonaan euroon vuonna 1995. Tästä ei kirjoitettu tutkimuksen eikä edes journalismin alueella, jos kohta Koroma ei
peittele toimeksiantajayritysten uusia allokointeja edunvalvonnassa –
pienemmällä rahalla tehokkaampia tuloksia. Toisaalta tästä on pääteltävissä, että yritysten omaan suoraan poliittiseen vaikuttamiseen ja ostettujen asiantuntijapalvelujen hankkimiseen kotimaassa ja ulkomailla on
ollut sekä kasvava tarve että myös resursseja yrityksillä, jotka ovat menestyneet ja kasvaneet. Etujärjestöt saivat kilpailijoita ja yritysten omien
intressien priorisoiminen alkoi olla kehityksen suunta.
Korporaatioiden taseet ovat melko vahvoja. Parhaimmat järjestöt pystyvät sijoitustuotoillaan kattamaan toimintakulunsa. Tästä tosin voi seurata, että joissakin järjestöissä piilee aikapommi, kun niissä ei enää makseta täysiä jäsenmaksuja (vrt. Teknologiateollisuus). Suurimpien ammattiliittojen toiminta oli vuonna 2016 tappiollista, mikä katettiin sijoitustuotoilla.1245 Vaikka sijoitustuotot kattoivat osan alijäämästä, tulokset jäivät
tappiolle.
Korporaatioiden voimavaroista voi todeta niiden yhteenlasketun vuositason kokonaistulojen olevan ylivoimainen investointi yhteiskunnallistaloudelliseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan. Onkin pohdittava, mitä
päätelmiä tutkimuksen painopisteiden asettamisessa pitää tehdä suhteessa puolueisiin, vaaleihin, instituutioihin ja mediaan. Pitäisikö järjestöjä
läpivalaista aikaisempaa enemmän? Pitäisi!
Edellä olevaa taustaa vasten esimerkiksi Kehittyvien Maakuntien Suomen (KMS) yritys saada Suomeen 2007 mieleisen hallituksen ja myötämielisiä kansanedustajia ei ollut lainkaan realistinen hanke. KMS toimi
systeemin ulkopuolisena, se oli liikkeellä liian myöhään ja liian pienillä
voimavaroilla. KMS ei alun alkaenkaan tainnut käsittää korporatiivisen
systeemin kokonaisuutta, jonka varpaille se tuli astuneeksi.
Eliittien ja politiikan sisäpiirin instituutio on korporatiivinen systeemi,
jolla on ollut merkittävä tiedollinen ylivoima ja etulyöntiasema poliittisten päätösten valmistelussa. Pääosa eturyhmien ulkopiiristä ja suomalainen media on ollut aina 2000-luvulle saakka lojaali sisäpiirille. Suositaan
esimerkiksi sitä, että toimeksiantajat eivät identifioidu tai identifioituvat
mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa osaksi lobbausprosessia.
1245

Kauppalehti 22.8.2017.
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Korporatiivisella järjestelmällä on suuret voimavarat, jotka perustuvat
jäsenmaksujen verovapauteen ja sen varassa lepäävään henkilökohtaiseen etuun. Se on lakisääteistä ja ansiosidonnaista. Voimavarojen synty
perustuu tulonjakopolitiikkaan. Suomessa käytetään poliittiseen vaikuttamiseen ensisijaisesti korporaatioiden toimesta vuodessa yli 120 euroa
per kansalainen, mikä on moninkertaisesti enemmän kuin Yhdysvalloissa
per kansalainen. Poliittisen päätöksenteon (eduskunta, puolueet), hallituksen poliittisen valmistelun ja korporatiivisen systeemin avautumishaasteen kolmiossa on voimavarojen ja läpinäkyvyyden epäsuhta. Korporaatioiden ylivoima on merkittävä, mikä on eduskunnan kannalta problemaattista.
Suomessa on kuljettu lobbausta koskevassa eettisessä keskustelussa
yli kymmenen vuotta jäljessä verrattuna Brysseliin ja Washingtoniin.1246
Vaalirahoituskohu vei päähuomion Suomen korruptiokeskustelussa. Suomesta puuttuu julkinen, kaikki eturyhmät kattava keskustelu, jonka ”läpinäkyvyysaloitteen” tehnyt Euroopan komissio käynnisti 2005. Vanhasen hallituksen (2007–2010) demokratia-aloitteet käsittelivät läpinäkyvyyden parantamista, mutta eivät lobbaamista osana poliittista prosessia. Työmarkkinajärjestelmä ja sen myötä syntynyt korporatiivinen
päätöksenteko voitaisiin näin altistaa julkiselle tarkastelulle kuten mikä
tahansa lobbaus. Epäkohtien poistamiseksi ei riitä itsesäätely, vaan tarvitaan uutta lainsäädäntöä. Koska Suomessa puuttuu määritelmä, sopimus
lobbarista, ei niitä voida kirjata rekisteriin.
Rent-seeking toimii Suomessa osana korporatiivista systeemiä. Korporaatioiden eliittiä koskeva yleiskuvaus on sopusoinnussa Ruostetsaaren tutkimustulosten kanssa. Suomella lienee edessään korporatiivista
valtaa koskeva läpinäkyvyyskeskustelu. Tämä heijastuu myös tutkimukseen, jossa politiikan ja talouden – mutta myös muun tutkimuksen –
oppituolien yli tehtävälle yhteistyölle voi asettaa yhä suurempia odotuksia.
Suomessa politiikan tutkimus on vasta heräämässä Charin, Mulcahyn ja
Transparency Internationalin aiheuttamaan mielenkiintoon, joka koskee
päätöksenteon läpinäkyvyyden tutkimusta.
Korruptiivisuuden ympärillä suoritettu tutkimus ja hallinnon piirissä
käynnissä oleva avoimuuden ja läpinäkyvyyden lisäämiseen tähtäävä keskustelu ja seikka, että KHO:n päätös vuodelta 2016 kiinnittää huomiota
lobbaamisen seurannan mahdollistamiseen, ilmentää käynnissä olevaa
murrosta poliittisen vaikuttamisen alueella. Suomalaisista lobbareista
esitetty typologia on sovellettavissa myös kansainvälisessä tutkimuksessa.
1246

Alexander Stubb, joka esitteli EU:n läpinäkyvyysaloitteen mietinnön parlamentille 2008,
ei ryhtynyt Suomessa 2008–2015 vastaavaan prosessiin.
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Typologia hahmottaa, että lobbarit eivät ole pieni joukko politiikan
”palkkasotureita”. Se problematisoi myös sitä, että lobbauksen toimeksiantajat ovat prosessissa olennainen osa vaikuttamista ja että politiikan
pyöröoven jatkuva tarkkailu on tärkeä työväline läpivalaista systeemiä.
Siksi väitetään, että korporatiivisen kehityksen seurauksena Suomessa
on meneillään lobbausta eli poliittista vaikuttamista koskeva identiteettikriisi. Korporaatiot eivät saavutettujen etujensa perusteella ole kokeneet
olevansa samojen pelisääntöjen alaisia kuin muut toimijat. Kriisi ulottuu
myös korporaatioiden sisälle, kun kolmikantaista sopimisjärjestelmää
arvostellaan.
Yleisvaikutelma on, että liike-elämän voimavaroista merkittävä osa on
keskittynyt kotimaan poliittiseen vaikuttamiseen ja edunvalvontaan. EU:n
instituutioiden seurantaan Brysselissä voimavaroja on selvästi liian vähän.
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6. Tulosten arviointia,
yhteenvetokeskustelu ja
johtopäätökset
Tutkimuksen ongelmakenttä:
teesinä sisäpiiritiedon hyödyntäminen
Tutkimus tarkastelee liike-elämän roolia edunvalvojana ja poliittisena
vaikuttajana tulopolitiikan rakenteiden eli korporatismin syntymisen jälkeen. Tutkimus kattaa ajanjakson 1968–2011. Tutkimuksen tärkeimpänä
yksittäisenä kysymyksenä oli tutkia, miten taloudelliset eturyhmät ovat
ja vaikuttavat politiikan sisäpiirissä. Taloudellisen eliitin vahva rooli ja
organisoitu toiminta poliittisessa päätöksenteossa kasvoi kyvyksi hallita
samanaikaisesti – talouden ja politiikan – sisäpiiritietoa.
Sisäpiiriä ei tässä tutkimuksessa ole tarkoituksellisesti määritelty eikä
pyritty määrittelemään eksaktina luettelona luottamuksen piiriin kuuluvista henkilöistä tai tahoista. Pikemminkin sisäpiirillä on pyritty kuvaamaan tilanteita ja olosuhteita, missä luottamuksellinen tai salainen tieto
syntyy tai miten sen eliniän kaari kehittyy poliittisessa prosessissa. Siksi
tässä tutkimuksessa on ollut tarpeen kuvata poliittisen päätöksenteon
areenoiden kehitystä ennen ja jälkeen EU-jäsenyyttä.
Monet tekijät muuttivat tutkimusjakson aikana poliittista toimintaympäristöä. Neuvostoliiton vaikutus Suomen asemaan alkoi heikentyä ja
Neuvostoliiton hajoaminen 1991 loi aikaikkunan 1992–1995, joka on
tämän tutkimuksen murroskohta kahden aikakauden välillä. Neuvostoliitto otettiin huomioon Suomen poliittisia tavoitteita muodostettaessa
aina 1990-luvun puoliväliin saakka.1247 Sen jälkeen edunvalvonnan poliittinen rintamasuunta kääntyi symbolisesti Brysseliin, tärkeimpiin unionin
jäsenmaihin ja instituutioihin.
1247

Sen pohtiminen, otettiinko Venäjä huomioon jatkossa, ei kuulu tutkimuksen piiriin.

300

TALOUDELLISET

ETURYHMÄT POLITIIKAN SISÄPIIRISSÄ

Kun vapaakauppaintegraation aikana kotimarkkinateollisuus tunnusti
vienti-intressin vaalimisen ensisijaisuuden1248, vientiteollisuus sai 1990luvulla toisen tukijalan metsäteollisuuden puujalan lisäksi tietoliikenneteollisuudesta. Vientiteollisuudesta tuli Etelärannan poliittisen vaikuttamisen painopiste. Politiikan taloudelliset tavoitteet määriteltiin korporatiivisten rakenteiden puitteissa, missä konsensus-Suomen kyky toimia
ulospäin yhdessä on ollut vahva. Sisämarkkinoille ominainen kilpailu
toimialoilla, eri markkinoilla ja myös yritysten kesken toi korporatiiviseen systeemiin vähitellen kilpailua lisääviä tekijöitä. Rahoituksen vapautuminen ei niistä ollut vähäisin, koska pankkien aseman heikentyminen omistajina toi talouteen uusia vaihtoehtoja ja tarjolle enemmän lainarahaa eli vierasta pääomaa.
Liike-elämän toimintaa poliittiseen päätöksentekoon vaikuttamiseksi
tarkasteltiin toimintatapojen (tai strategioiden) perusteella, joista tärkeimmiksi arvioitiin suora poliittinen vaikuttaminen, jolla tarkoitetaan osallistumista poliittiseen päätöksentekoon ja sen valmisteluun valtion komiteaja työryhmälaitoksessa, yhteyksiä poliittisiin päättäjiin ja päätöksentekoelimiin, vaikuttamista ja asiantuntijatyötä eduskunnassa ja hallituksissa
ja puolueiden ja järjestöjen toiminnan tukemista vaaleissa tai muissa
yhteyksissä; sekä epäsuora poliittinen vaikuttaminen, jolla tarkoitetaan
ruohonjuuritasoon ja yleiseen mielipiteeseen vaikuttamista. Päätöksiin
vaikuttamiseksi pyritään mm. muuttamalla taloudellisia resursseja poliittiseksi voimaksi sekä tukeutumalla henkilö- ja muihin sidosryhmäsuhteisiin.1249 Varsinkin suurten järjestöjen, mutta myös yritysten vaikuttamisessa kysymys on pitkäaikaisen poliittisen vaikutusvallan luomisesta.
Seuraavassa tutkimuksen teesit, joita on todisteltu luvuissa 2–5, kehittyvät
argumentiksi.

Suomen malli ja sen poliittinen päämäärä:
kommunismin patoaminen
Ensimmäiseen kysymykseen, miksi liike-elämä kehitteli tulopolitiikkaa,
tämä tutkimus tarjoaa aikaisempaa selkeämmin vastaukseksi poliittisen
motiivin, pyrkimyksen padota kommunismin uhka. Perinteinen etujärjestötutkimus ja järjestöhistoriat ovat nähneet tulopolitiikan syntymisen
taustalla taloudellisena motiivina vakauttamisen, mutta painottanut vain
taloutta. Etujärjestötutkimus on identifioinut kommunistien ja sosialidemokraattien ideologisen konfliktin, mutta varsinkin järjestöhistorioissa näkökulma ei ole ollut päällimmäinen kysymys. Konfliktin olemassa1248
1249

Vrt. Paavonen 2008, 304.
Lerbinger 2006, 7–13.
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olo tunnistetaan, mikä tukee tämän tutkimuksen todistelua ohuena, mutta tärkeänä lankana.
Työnantajat loivat talousrakenteen, johon palkansaajajärjestöt tarttuivat. Sen tärkeä kulmakivi oli poliittinen ulottuvuus, joka tuki sosialidemokraattien jäsenhankintaa. Vain kommunistit hoitivat tunnollisesti
jäsenmaksujen keräämisen ammattiliitoissa. Jäsenmaksuperintäsopimuksella työnantajat ottivat tämän työkalun pois kommunisteilta.
Jäsenmaksuperintäsopimusta ei voitu lanseerata poliittisena ratkaisuna
kommunismin patoamiselle, päinvastoin se oli salattava. Sen tuli houkutella työelämään siirtyvät nuoret liittymään ammattiliittoihin, joiden kanssa
työnantajat pyrkivät sopimaan palkoista, hinnoista ja sosiaalipolitiikasta. Suuret sodanjälkeiset ikäluokat olivat noin 1,15 miljoonaa kansalaista, joiden kannatuksesta kilpailtiin. Jos nämä menetettäisiin, demokratia
olisi vaarassa. Työnantajat oivalsivat, että vahingollisinta olisi, jos nämä
kannattaisivat kommunisteja.
Jo tulopolitiikan kaudella liike-elämällä oli kaksoisstrategia. Tulopolitiikka oli liike-elämän näkyvän käden työmaa, missä keskeisten työnantaja- ja toimialajärjestöjen kanssa pitkän aikavälin soihtua kantoi EVA:n
ajatuspaja yhteiskunnallisena unilukkarina. Raskaan sarjan salaista poliittista vaikuttamista toteutti teollisuuden ja työnantajien näkymättömänä kätenä Taloudellinen Tiedotustoimisto ja sen apurit.
Kaksoisstrategia – puhutaan toista ja tehdään toista – tulee ilmi ainakin
kahdella alueella, joista myöhemmin voisi kaivata uutta akateemista keskustelua. Ensinnäkin tulopolitiikka oli institutionalisoitu ja lainsäädäntöä luova yhteistyöprosessi, mihin liike-elämä sitoutui palkansaajien
ammattiliittojen kanssa. Ja toisaalta se voimisti oman poliittisen vaikuttamisensa tämän rinnalla tavoitteena kommunistien heikentäminen,
sosialidemokraattien ja muiden, eri porvarillisten puolueiden aseman ja
kannatuksen vahvistaminen. Se toimi aktiivisesti organisoimalla ja valmentamalla yritysjohdon yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen. Tämä kaksoisstrategia oli ammattiliittojen pääsuunnan tiedossa,
koska nämä neuvottelivat yhdessä ennalta varsinaisia työehtoneuvotteluja ja toisaalta ottivat vastaan taloudellista tukea.
Kolmikantainen korporatismi jatkui senkin jälkeen, kun kommunismin ongelmaa ei enää ollut. Tämä kertoo toisaalta siitä, että korporatismin fundamentit olivat alkuperäisiä ja vahvoja ja että niiden varaan rakentuivat yritysten ja palkansaajien työelämä-suhteiden koko yhteiskunnallinen elinkaari – esikoulusta eläkkeelle. Oligarkian rautaisen lain voi
nähdä toteutuneen korporatiivisuuden kehityksessä senkin jälkeen, kun
liike-elämän poliittinen motiivi oli poistunut ja se oli puolittanut rahoituksensa Etelärannan järjestöille talouslaman jälkeen. Suomen EU-jäse-
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nyydestä tulikin tärkeä uusi poliittinen motiivi Etelärannan järjestökoneistolle perustella sen olemassaolo ja hyödyllisyys.
Myös muista korporatismin fundamenteista tuli instituutioita. Työsopimuslaista on tullut työelämän perustuslaki, jonka valuvikana pidetty –
yleissitovuus – on jäänyt lakiin, kun sitä tarkistettiin 2000-luvun alussa.
Se syntyi eduskunnassa, työmarkkinajärjestöt aluksi vastustivat sitä. Työehtosopimukset ovat yleissitovia, jos yli puolet toimialan työehtosopimuksista on sen piirissä. Työelämästä tuli merkittävä politiikan ”toimiala”,
jolla on suomalaisessa yhteiskunnassa perustuslain suoja. Yleissitovuutta
palkansaajat pitävät saavutettuna etuna, josta ei luovuta.
Työeläkeyhtiöt olivat aluksi merkitykseltään tärkeitä yritysten rahoituksen kannalta, koska ne olivat vaihtoehto pankkirahoitukselle. Niukkojen pääomien Suomessa 1960–1980 -luvulla työeläkerahastot olivat
ennen kaikkea yritysjohdon ja omistajien kannalta positiivinen tekijä.
Merkitys palkansaajille oli myös tärkeä, koska rahastot varmistivat eläkkeensaajien eläketulot ja olivat eläkeikää odottaville lupaus ansiosidonnaisesta eläkkeestä. Eläkerahastojen kasvaessa niiden merkitys kansantaloudelle ja myös julkiselle taloudelle alkoi avautua. Työeläkejärjestelmästä syntyi vähitellen instituutio, jonka Hannikainen ja Vauhkonen ovat
perusteellisesti kuvanneet osaksi hyvinvointivaltion kehitystä.
Tulopolitiikan fundamenttien logiikka on toistaiseksi toiminut. Mahdollisimman moni haluaa nauttia sen eduista ja kuulua sen piiriin, minkä
johdosta korporatiivisen järjestelmän legitimiteetti on vahva. Ammatillinen järjestäytyminen on Suomessa Euroopan huipputasoa.

EU- ja EMU-jäsenyydet
Toinen kysymys, miksi ja miten korporatiiviset sisäpiirit toimivat EU- ja
EMU- ratkaisuissa hyödyntäen talouden ja politiikan sisäpiiritietoja, saa
tässä tutkimuksessa eliittitutkimukseen nojaavan vastauksen. Kuten
Ruostetsaari todisteli energiapolitiikan päättäjien osalta, myös muilla merkittävillä toimialoilla oli muodostunut korporatiivinen positio suhteessa
hallitukseen, mitä Ruostetsaari kutsui mesokorporatismiksi. Kun esimerkiksi ansiosidonnaisen työeläkejärjestelmän ja elintarviketalouden eturyhmien eliitit oivalsivat, että EU- jäsenyys on oleva tosiasia, ne alkoivat
varmistaa oman toimialansa sopeutumista mahdollisimman vähin häiriöin ja hyvin ehdoin. Erityisesti maatalouden kokonaisratkaisussa on
mesokorporatiivisia piirteitä.
Länsi-integraatio oli pitkäaikainen liike-elämän tavoite, johon valmistauduttiin jo 1960-luvulta alkaen. ETA-, EU- ja EMU-jäsenyyksien valmistelut perustuivat korporatiiviseen ryhmitykseen. Liike-elämä teki 1990-
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luvun talouslaman myötä arvion, että se on valmis maksamaan melkein
kuinka korkean hinnan hyvänsä siitä, että Suomi liittyy sisämarkkinoihin ja rahaliittoon.
Eri tutkimussuuntaukset eivät ole analysoineet jäsenyysprosessia
läpinäkyvyyden kannalta. Vanhan julkisuuslain mukainen valikoivaa läpinäkyvyyttä suosiva ja eliittien valistuneisuuteen luottava ajattelutapa
on ollut vallalla myös tutkimuksessa, jossa vallitseva näkemys on ollut
jäsenyysneuvottelijoiden tarjoama tieto. Sen salassapitoaika UM:n arkistossa on jo päättynyt osittain 2017.
Jäsenyysprosessi ja erityisesti kysymys talous- ja rahaliiton jäsenyydestä korosti eliittien johdolla ja valikoitujen asiantuntijoiden tuella tapahtunutta valmistelua. Jäsenyys voitiin viedä neuvoa-antavaan kansanäänestykseen, kun neuvottelutulos oli saavuttanut etujärjestöjen luottamuksen. Sen jälkeen se saikin selkeän enemmistön eduskunnassa.
Talous- ja rahaliiton jäsenyys toteutui hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tiiviin yhteistyön tuloksena. Hallitus vahvisti työmarkkinajärjestöjen asemaa työeläkeyhtiöissä, joista tuli hallituksen EMU-kelpoisuuden
rahoittaja (yhtiöt ostivat hallituksen velkakirjoja) sekä tukipilari siltä osin,
mikä koski julkisen talouden velkaa. Kun työeläkeyhtiöissä oleva yksityinen eläkevarallisuus oli onnistuttu laskemaan Eurostatin tilastoissa
osaksi julkista varallisuutta, julkisen talouden tase läpäisi EMU-kriteerit.
Tämän lisäksi juuri työeläkeyhtiöistä tehtiin EMU-puskureiden eli globaalitalouden asymmetrisiin shokkeihin varautumisen rahastot.
Liike-elämä haki integraatioratkaisujen kautta taloudellista ja poliittista vakautta, mikä sitten onnistuikin nostamaan Suomea taloudellisesta
lamasta. Erityisesti talous- ja rahaliiton jäsenyys oli prosessi, joka kuitenkin lisäsi epäluottamusta korporatiivisen systeemin ulkokehällä. Työmarkkinajärjestöjen keskinäinen koheesio vahvistui hetkeksi, mutta pienyrittäjiä edustavan Suomen Yrittäjien ja korporatiivisen järjestelmän väliin syntyi voimistuva jännite. Pienyrittäjät kokivat jäävänsä talous- ja
rahaliiton oloissa yleissitovan työehtosopimusmaailmassa ilman sopimusvapautta, mitä tässä tutkimuksessa käytetty väljä tulkinta alkuperäisestä
rent-seeking- teoriasta tukee. Pienyrittäjät kokevat maksavansa ylimääräistä maksua korkeampina vähimmäispalkkoina, joista eivät ole olleet
päättämässä ja joiden perustana on yleissitova työmarkkinalainsäädäntö.
Vesa ja Rahkonen sivuuttavat toisen ilmiön tarkastelun kaksilla korteilla pelaamisesta, kun he kuvaavat MTK:n roolia EU-jäsenyysratkaisussa. Vaikka MTK järjestönä vastusti EU-jäsenyyttä, se jakoi voimansa. Vaikka
Esa Härmälä oli virkamiehenä yksityishenkilö ja Heikki Haavisto toimi
ulkoasiainministerinä ministerivalan velvoittamana ja yksityishenkilönä,
he olivat kuitenkin suhteessa eturyhmäänsä odotusten panttivankeja,
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joiden intressinä oli neuvotella läpivietävissä oleva sopimus. Sen olennainen elementti oli maatalousratkaisu, jonka hyväksyttävyys punnittiin
kansanäänestyksessä ja eduskunnassa.
Politiikan pyöröovi toimi hyvin – minkäänlaista esteellisyyttä ei kuviteltukaan olevan, eikä juridisesti ollutkaan, vaan eturyhmän luottamus
entiseen puheenjohtajaan oli hyve. Myös EMU-ratkaisussa sen kannattajat ja keskeiset toimijat nousivat valta-asemiin järjestelmässä. Tätä onkin
pidettävä korporatiivisena sisäpiirinä – toki laajahkona käsitteenä kuten
viidennessä luvussa on korporaatioiden toimintatapaa, resursseja ja läpäisyä kuvattu. Sen rinnalla toimii poliittisen päätöksenteon ulkokehä,
mihin mm. monet omistajatahot, yrittäjät ja varsinkin työelämäsysteemin ulkopuolella oleva väestö asemoituu.
Toisaalta liike-elämän kaksoisstrategialle ei ollut enää tarvetta kommunismin ja Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Korporaatioiden yhteistyö sen sijaan syveni, kun ne – saatanallisten säteiden jälkeenkin –
löysivät yhteisen strategian.

Korporatiivinen sisäpiiri
Yhteiskuntakorporatismin aikana 1968–1991 syntyi tulopolitiikan valmistelutapa komiteoissa ja työryhmissä, mikä oli julkisuuslain valossa
(1951–1999) osa viranomaisvalmistelua ja siksi piilossa julkisuudelta.
Sosiaaliuudistusten liittäminen tupojen yhteyteen supistui hallituksen
verolupauksiksi 1990-luvun puolivälissä. Sen sijaan korporatiivisesta sisäpiiristä tuli aikaisempaa tietävämpi, informoidumpi ja vaikutusvaltaisempi,
koska sen yhteistyölle hallituksen kanssa tuli aito taloudellinen ja myös
suuri poliittinen intressi EU- ja EMU-kysymyksissä. Tässä tämän tutkimuksen haastateltavien yhteinen pääsanoma onkin, vaikka kyseessä ei
ole läheskään särötön signaali. Haastateltavat pitävät integraatioratkaisua Suomen uutena asemoitumisena Euroopassa ”Saksan ja Venäjän välissä”, kuten pääministeri Lipponen puhui omalle sisäpiirilleen. Hiljaisena
tietona integraatioratkaisu koettiin haastateltavien piirissä ensisijaisesti
turvallisuuspoliittisena ratkaisuna.
Integraatioratkaisujen seurauksena syntynyt EU-korporatismi loi pienen talouslaman shokista toipumisen jälkeen uuden työmarkkinajärjestöjohtoisen toimintatavan. Hallituksen ja korporaatioiden yhteistyöstä,
kaksoissidoksesta ja kolmikantaisesta neuvottelujärjestelmästä tuli kotimainen väylä eduskuntaan tuotaville lakiesityksille. Toinen väylä, johon
eduskunta valmistautui huomattavasti paremmin kuin kotimaiseen poliittiseen valmisteluun, oli EU-asioiden valmisteluväylä, johon se osallistui suuren valiokunnan uuden EU-roolin myötä.
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Työmarkkinajärjestöjen ja valtiovallan työryhmätyöskentelystä tuli EUjäsenyyden valmistelun ja EU-korporatismin sisäpiirien toimintatapa. Useat
yhteiset, erilliset ja epäviralliset työryhmät toimivat virallisten työryhmien
tukena ja taustalla. Korporaatiot onnistuivat jopa vahvistamaan asemiaan
talouden ja politiikan sisäpiirissä EU-jäsenyyden aikana.
Kolmas kysymys, keitä ovat liike-elämän tärkeimmät poliittiset toimijat ja ketkä omistavat tai pitävät valtaa korporatiivisessa vaikuttajasysteemissä, saa vastauksen, joka nojaa talous- ja rahaliittoratkaisuun.
Talouslaman ja pankkien romahtamisen seurauksena työeläkeyhtiöistä
tuli tärkein suomalaisen omistajuuden pääoma, varallisuus, jota hyödynnettiin mm. EMU-kriteereihin sopeutumisessa. Jäsenyys sisämarkkinoilla
avasi ulkomaalaisomistukselle ovet, jolloin pienen maan sisäpiirien, vaikean kielen ja tapojen hallitseminen oloissa, joissa uusia sääntöjä luotiin
ja vanhoista luovuttiin, edellytti omistajakysymysten ja yhteiskuntasuhteiden hallintaa. Näitä palveluksia tarjosivat mm. työeläkeyhtiöitä lähellä olevat yksityiset, työmarkkinajärjestöissä luottamusta nauttivat asiantuntijat (hallitusammattilaiset) sekä yksityiset riippumattomat palveluntarjoajat. Merkittävään asemaan nousivat ne, joilla oli sisäpiiritietoa sekä
politiikasta että taloudesta. Asialla oli merkitystä myös siksi, että valtio
myi omistuksiaan ja aktivoitui omistajaohjauksessa.
Tässä tutkimuksessa haastateltavat – riippumatta heidän omasta näkemyksestään ovatko he tai ovatko olleet lobbareita vai eivät – jaettiin
kuuteen luokkaan, joita ovat toimeksiantajat, luotetut, palkkasuhteiset,
sopimussuhteiset, asiantuntijat ja vapaaehtoiset. Luokittelun tärkein arvo
on siinä, että sen mukaan myös toimeksiantajat ovat sisäpiirissä ja siten
lobbareita. Luokittelu osoittaa, että lobbarit on käsitettävä suppeaa viestintätoimistojen asiantuntijoita laajempana tulkintana lobbareista, jolloin pohjaksi sopii EU:n läpinäkyvyysrekisterin määritelmä.
Hierarkkinen luokittelu perustuu suhteeseen sisäpiiritietoon, jota saa
enemmän erityisesti silloin, kun käy pyöröoven läpi. Luokittelu on työväline keskustelussa, kuka lobbaa. Tekijä tulkitsee, että Euroopan läpinäkyvyysrekisterin luokittelu on toisenlainen, mutta sen henki on sama
kuin tässä tutkimuksessa: kaikkia on pidettävä yhdenvertaisina, kun he
pyrkivät vaikuttamaan ja lähestyvät päättäjiä.
Kun ulkomaalaisomistus vähitellen Suomessa kasvoi, korporatiivisesta sisäpiiristä tuli toisaalta aikaisempaa kovempi ydin ja toisaalta ulkomaalaisomistajat joutuivat turvautumaan joko edelliseen ryhmään tai
ulkopuolisiin suomalaisiin neuvonantajiin. Vaikka tämä ei poikkeakaan
aikaisemmista oloista Suomessa, ulkomaalaisomisteisten yritysten merkitys alkoi kasvaa 2000-luvulle tultaessa. Kun tämän lisäksi suomalaisyritysten työvoimasta merkittävä osa oli ulkomailla ja suuret suomalais-
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yritykset toimivat myös sisämarkkinoilla ja muualla maailmassa1250, jännite Skurnikin kuvaaman globaalinavan ja kotimaisen talousnavan kesken
alkoi 2000-luvulla kärjistyä. Kun finanssikriisi syksyllä 2008 puhkesi,
jännite alkoi kasvaa.

Liike-elämän lobbaamisen asemoituminen
korruptiivisuuden käsitemaailmassa
Neljänneksi kysyttiin, miten liike-elämän lobbaaminen tai poliittinen vaikuttaminen asemoituu uusimpaan korruptiivisuutta koskevaan käsitemaailmaan, joka syntyi globalisaation kaudella EU-jäsenyyden jälkeen. Vastaus
tähän on johdattelua argumenttiin, tämän tutkimuksen pääväittämään.
Jaatisen jälkeen lobbausta ja EU-vaikuttamiseen keskittyvää tutkimusta
ilman tulopoliittista ulottuvuutta on tehty, mikä sekin osoittaa, että akateemisessa tutkimuksessa työmarkkinoiden ja hallituksen muodostamaa
korporatiivista symbioosia ei ole pidetty lobbaamisena. On myös huomionarvoista todeta, ettei korruptiivisuuden näkökulma ole ehtinyt Suomessa tutkimukseen ennen kuin vasta 2000-luvulla (muutamaa harvaa
puheenvuoroa lukuun ottamatta).
Toimeksiantajat ovatkin ratkaisevassa roolissa 2000-luvun poliittisessa
päätöksenteossa. Tämä yhdenvertaisuuden ongelma ei ilmene tutkimuskohteena kuin vain niukassa osassa politiikan ja talouden tutkimusta.
Esimerkiksi Wiberg on identifioinut ulko- ja sisäpiirin vaikuttamisen, mutta
hän tyytyy tähän ikään kuin ”näin kuuluukin olla”. Kun Wiberg määritteli EVA:n tilaamassa keskustelupaperissa lobbauksen yhteyden pitämiseksi päättäjiin tai poliitikkoihin suhdetoimintatarkoituksessa, käytäväpolitiikaksi ja tiedonvaihdoksi omaksi eduksi, hän asettui kannattamaan korporaatioiden suppeaa lobbauskäsitystä.1251
Vallankäytön ja päätöksenteon läpinäkyvyyden lisäämisessä on vielä
tekemistä: korporaatioiden erikoisasema poliittisessa valmistelussa on ratkaiseva seikka ja se on tärkein suomalaista poliittista kulttuuria ilmentävä tekijä, jos haluaa vaikuttaa päätöksentekoon. Vasta viime vuosina –
aikana, joka ei ole tämän tutkimuksen piirissä – lainvalmistelun julkisen
jalanjäljen seurantaa on kehitetty (esimerkiksi <http://valtioneuvosto.fi/hankkeet>).
1250

Tilastokeskus 2017 Yritykset: Suomalaisia yrityksiä oli vuonna 2015 ulkomailla 4880.
Niissä työskenteli 487 160 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto oli 134,2
miljardia euroa. Ulkomaisia tytäryhtiöitä oli 2015 Suomessa 4427. Niissä työskenteli
241 796 henkilöä ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 86, 2 miljardia euroa.
1251
Wiberg 2014, 67. Vrt. Wiberg 2006, 69–70. Jälkimmäisessä (2006) Wiberg määrittelee
työmarkkinajärjestöt sisäpiiriläisiksi, edellisessä (2014) Wiberg määrittelee lobbaamisen ulkopiirin toimintatavaksi. Tämä on esimerkki lobbauksen määrittelyn sijoittumisesta marginaaliin.
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Suomen poliittisen vaikuttamisen sääntelystä voi esittää yhteenvedon
alla olevan taulukon avulla, mikä asemoi myös lobbaamiseen liittyvää
hiljaista tietoa. Tekijä vastaa taulukon sisällöstä.

Taulukko 4: Poliittisen vaikuttamisen regulatiivisuus Suomessa 2011
Läpinäkyvyys

Lahjomattomuus
(rehellisyys)

Osallistumisen
yhdenvertaisuus

1. Korporaatioilla on erioikeus
päästä valmistelussa olevaan
tietoon, lainsäädäntövalmistelu
on vain osittain läpinäkyvää.
2. Ei ole lobbareiden rekisteröintijärjestelmää, eikä yleisesti
hyväksyttyä määritelmää
lobbareista.
3. Ei ole olemassa lobbareiden
tekemien rikkomusten
sanktiointia ja julkista kirjaamista.
4. Rajalliset tai puutteelliset
mahdollisuudet seurata
viranomaistoimintaa ja
lainvalmistelun julkista jalanjälkeä.

5. Politiikan pyöröoven
seuranta ja sanktiointi
puuttuu julkisen ja
yksityisen sektorin väliltä.
6. Virkamieseettiset ohjeet
ovat kehitteillä.

9. Korporaatioita suosivat
konsultaatio- ja osallistumisjärjestelmät hallitsevat
julkisten asioiden valmistelua.
10. Asiantuntija- ja neuvonantaja
-järjestelmien jäsenyysperiaatteet suosivat
korporaatioita.

7. Lobbareiden eettiset ohjeet
on luotu, mutta ei jalkautettu.
8. Lobbareiden itsesäätelyjärjestelmä puuttuu

Yllä olevan taulukon perustana on TI:n ja Mulcahyn tutkimukset (2014–
2017), joissa korkean ammatillisen järjestäytymisasteen maita kuten Suomea ja Ruotsia ei ole tutkittu. Tulokset tekijä on sijoittanut 10-kohdan
kriteereihin.
Suomalaiset järjestöt, yritykset, yhdistykset, alueet, kunnat, uskontokunnat ja muut rekisteröityvät kernaasti Euroopan avoimuusrekisteriin.
Mutta Suomessa puhutaan ”lobbarirekisterin” tarpeellisuudesta, jolloin
katse käännetään tarkoituksellisesti tai tietämättömyyteen perustuen pois
korporaatioista eli työmarkkinajärjestelmästä. On sopimukseton tila, mitä
tarkoitetaan tavanomaisella lobbaamisella ja epäasiallisella lobbaamisella.
Lahjomattomuus ja rehellisyys ovat tarkastelun valossa vielä keskeneräisiä. Politiikan pyöröovesta keskustellaan lähinnä kustannusmielessä,
aiheuttaisivatko karenssit ylimääräisiä kustannuksia julkiselle sektorille.
Sen sijaan nykyistä tilannetta, jossa julkiset menot ja velat ovat kasvaneet historiallisen korkeiksi, ei yhdistetä lainkaan korporatiivisuuteen
puhumattakaan siitä, että sen yhtenä aiheuttajana voisi olla korruptiivisuus. Virkamieseettisiä ohjeita on kehitetty, mutta pyöröoven ongelmaa
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ei tämän tutkimuksen jaksolla ole korporaatioissa edes koettu ongelmaksi.
Lobbareille sovittiin 2011 eettiset ohjeet (Edunvalvontafoorumi), mutta
vain harvat ovat ne allekirjoittaneet. Itsesäätelymenettelyä on pidettävä
Edunvalvontafoorumin marginaalisen edustavuuden valossa puutteellisena. Vain maineen menetys olisi ainoa rangaistus koodin rikkomisesta.
Osallistumisen yhdenvertaisuudessa on tapahtumassa muutos, mutta
edelleen työmarkkinajärjestöjen ja niiden toimialaliittojen edustajilla ja
asiantuntijoilla on etuoikeus tulla kuulluiksi hieman paremmin kuin muilla.
Tämän pääsäännön rinnalla toimii yritysten ja järjestöjen välinen kilpailu, koska yhteisen näkemyksen muodostaminen perustuu eturyhmien kilpailuun. Viime kädessä valtiovallan käsissä on ratkaista, mikä on kansallinen etu ja kansanedustajat kantavat siitä poliittisen vastuun. Nyt tässä
kilvassa ovat mukana myös ainakin joidenkin EU:n jäsenmaiden eturyhmät, yritykset ja hallitukset ja komissio, jotka tarjoavat omia julkishyödykkeitään sisämarkkinaratkaisuiksi. Suomalaisviranomaisilla ei olekaan tarjolla samantapaista eettistä koodia kuin Euroopan instituutioiden viranomaisilla. Myös korporaatioiden sisäisessä vallankäytössä valikoidut yritykset nousevat sisäpiiriin, mitä Nokian tapausesimerkki Suomessa todistaa.
Niin kauan kuin eduskunta jättää määrittelemättä lobbauksen ja lobbarit, se sallii myös korporaatioiden säilyttää etuoikeutensa – sisäpiiritiedot valmistelussa ja politiikan pyöröoven vapaan liikenteen. Olennainen
osa legitimiteettiä on oikeus vähentää työmarkkinajärjestöjen jäsenmaksu verotuksessa. Sen merkitys on periaatteellinen ja taloudellinen. Korporaatioiden lobbaukseen eli poliittiseen vaikuttamiseen käytetään Suomessa yhtä kansalaista kohden yli 120 € vuodessa, mihin ei ole laskettu
kaikkia yritysten käyttämiä varoja. Se merkitsee, että kutakin kansanedustajaa kohden Suomessa käytetään lobbaamiseen rahaa vähintään 3,22
miljoonaa euroa vuodessa.
Tutkimus tuotti 5 väittämää, jotka esitettiin lukujen 2–5 päätelmissä
ja joista on alla yhteenveto.
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Taulukko 5: Yhteenveto tutkimuksen tuloksista
Nro Väittämät
1 Tulopolitiikan kokonaisuus patosi vähitellen
kommunismin. Viime kädessä työnantajat
loivat korporatiivisen systeemin. Se ei syntynyt
vain ”luokkataistelusta”, vaan myös
”luokkasovusta”, eikä tällä väheksytä
palkansaajien tai tuottajien itsenäistä edunvalvontaa.
2 Kaksoisstrategia, jossa toisaalta neuvoteltiin
tulonjakopolitiikasta palkansaajien kanssa
ja toisaalta harjoitettiin aktiivista poliittista
vaikuttamista lyömällä kiilaa Moskova -mielisten
kommunistien ja sosialidemokraattien väliin
todistaa työnantajalinjan olleen suunnitelmallista.
Korpilammen henki jäi näkyväksi signaaliksi
tästä, mihin sosialidemokraatit tarttuivat.
3 Korporatiivinen tahtotila tärkeimpien poliittisten ja taloudellisten toimijoiden kesken loi
poliittisen pohjan hakeutua osaksi läntisen
Euroopan taloudellista integraatiota, missä
korporatiivinen puhevalta vahvistui.
Integraatioratkaisut vahvistivat korporatismin
rakenteita, toisin kuin yleisesti ennen jäsenyyttä
koettiin, koska niiden vaikutusvalta laajeni
omistamisen alueelle pankkien omistajavallan
kaaduttua pankkikriisin seurauksena.

4 Ulkomaalaisomistuksen rajoitusten täydellinen
poistuminen muutti korporaatioiden jäsenyritysten eli liike-elämän valtasuhteita, koska
omistajakysymykset nousivat yhteiskunnalliselle
asialistalle aikaisempaa voimakkaampana
omistajien välisenä kilpailuna. Yritysten toimivan
johdon rooli korostui omistajien agenttina
toimimiselle ja omistajuudesta tuli omistajaohjauksen seurauksena yhteiskunnallinen areena.
5 Korporatiivisen kehityksen seurauksena Suomessa
on meneillään lobbausta eli poliittista vaikuttamista koskeva identiteettikriisi. Korporaatiot eivät
saavutettujen etujensa perusteella ole kokeneet
olevansa samojen pelisääntöjen alaisia kuin muut
toimijat. Kriisi ulottuu myös korporaatioiden sisälle.

Empiria
– Työeläkejärjestelmä 1962
– Jäsenmaksuperintäsopimus
tulopolitiikan osana 1968–1969
– Työsopimuslaki työehtojen
yleissitovuudesta 1970
– Tulopolitiikan kausi 1970 – 1991
– Sosialidemokraattien kanssa tehtävä
yhteistyö: EEC 1972 ja Korpilampi 1977
– EVA:n näkyvä ja TaT:n näkymätön toiminta
– Koulutusryhmät m/79, m/83 ja m/87
– Kassakaappisopimus 1987
– Mediavaikuttaminen: MTV, paikallisradiot,
toimittajakoulutus, viestintäjohtajakoulutus.
– Ajatuspajat, sisäpiiriyhteistyö
– Lupaus tulopolitiikan jatkumisesta
EU-jäsenyyden jälkeen
– Työeläkejärjestelmän jatkuvuus:
Puron työryhmä
– Yhteiskampanjat, strateginen
yhteistyö, ryhmä Strand
– Yhteistyö tuottajien (MTK)
kanssa: maatalousratkaisu
– Työeläkeyhtiöiden hallinnon uudistus
palkansaajien ehdoilla 1996
– Puskurijulistus 1997: työmarkkina- ja
finanssipolitiikasta yhteinen työväline
– Devalvaatioista luopuminen: rahaliiton
jäsenyys 1999
– kaksoisstrategia myös omistajapolitiikassa:
suomalaisen omistajuuden koalitiot –
korporatiivinen ja hajautettu yrityspohjainen,
missä palkansaajat mukana omistajina
– valtion omistajaohjaus, uusteollistaminen
– Nokian intressien turvaaminen
– keskitettyjen sopimusten mandaatti
pois EK:lta 2006
– Ajastaan jäljessä ollut julkisuuslaki
1951–1999
– EU-areenan strategian puuttuminen:
EK:n tehtävän puute
– Läpinäkyvyysongelmat: korruptiivisuus
– Vaalirahoituskriisi ja korporaatioiden
voimavarat
– Työryhmäjärjestelmä, talousneuvosto
– Politiikan pyöröoven ja lobbarin
määrittelyn puute
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Kilpailu sisäpiiriin pääsystä
Yhteenvetona tutkimuksen tuloksista väitetään, että taloudellinen eliitti
otti vähitellen korporatiivisen kolmikantaisen rakenteen tuottaman sisäpiiritiedon avulla vallan poliittisessa päätöksenteossa. Ei se toki ottanut
kaikkea valtaa, eikä ehdoton valta koskaan tutkimusjaksolla ole kuulunut sille, mutta vähitellen syntyi korpotiivinen valmisteluprosessi, jossa
liike-elämä pystyi – Lukesin teorian mukaan – säätelemään erilaisten
yhteiskunnallisten toimijoiden tapaa arvioida omia tavoitteitaan. Se puolestaan perustui siihen, mitä North on korostanut, että liike-elämä pystyi
vaikuttamaan poliittisiin instituutioihin ja pystyi luomaan uusia taloudellisia instituutioita intressiensä edistämiseksi.
Se otti niin vahvan aseman poliittisessa päätöksenteossa, että ainakin
talouspolitiikassa ja useimmilla politiikkasektoreilla liike-elämä pääsi luomaan, muuttamaan ja valvomaan omien etujensa säätelyä, ennen EUjäsenyyttä hintoja ja palkkoja sekä muita kustannuksia sekä alentamaan
devalvaatioilla kotimaista kustannustasoa ulkomaisiin kilpailijoihin nähden. EU-jäsenyyden alusta lukien se oli viemässä Suomea EU-korporatismiin, jossa työmarkkinapolitiikka ja finanssipolitiikka ovat tärkeimmät
ja ainoat talouspolitiikan kotimaiset säätelykeinot.
EK palasi tulopoliittisiin kokonaisratkaisuihin 2011, kun 28.11.2011
solmittiin ns. raamisopimus vuosille 2012–2013. Tätä seurasi 25.10.2013
solmittu ns. työllisyys- ja kasvusopimus vuosille 2013–2016, jota kilpailukykysopimuksessa jatkettiin syksylle 2017. Marraskuussa 2015 EK:n
sääntöjä kuitenkin muutettiin siten, ettei se enää voi olla työmarkkinaosapuoli 30.4.2016 jälkeen. Vuoden 2017 helmikuussa EK irtisanoi 22
sopimusta, joiden joukossa ovat jäsenmaksuperintäsopimukset, luottamusmiessopimukset ja joukko muita puitesopimuksia. Tämän tiedotteen
liitetiedoissa jäsenmaksuperintäsopimukset tulivat julkisiksi verkossa.1252
Jäsenmaksuperintäsopimukset ovat siirtyneet liittojen vastuulle, mutta tiedossa ei ole, onko liittojen sovittava sopimuksista uudelleen. Onko kolmikantainen korporatiivinen kehitys tullut Suomessa kaarensa päähän?
Kommunismin uhan pelosta syntynyt poliittinen tahtotila on menettänyt merkityksensä Suomen sisäpolitiikassa. Paavonen kiinnittää huomiota hyvinvointivaltion kannatuksen taloudellisiin paineisiin ja tulojen
1252

EK:n tiedote 15.2.2017, ”EK luopuu keskusjärjestösopimuksista, sopiminen jatkuu liittojen toimesta.” Elinkeinoelämän keskusliiton verkkosivut <https://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2017/02/15/ek-luopuu-keskusjarjestosopimuksista-sopiminen-jatkuu-liittojentoimesta/> [luettu 15.8.2017]. ”EK luopuu nykyisistä keskusjärjestösopimuksista. Jatkossa EK:n sääntömuutoksen seurauksena tämän kaltaisista asioista sopiminen siirtyy liittotasolle. Jäsenliitot ovat sitoutuneet kunnioittamaan keskusjär-jestösopimuksia työehtosopimuskauden loppuun asti.” Jäsenmaksuperintäsopimus julkaistiin EK:n verkkosivulla
15.2.2017, minkä johdosta tässä siitä julkaistaan liitteessä 1 vain pääsopimuksen yksi sivu.
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aikaisempaa epätasaisempaan jakautumiseen. Työmarkkinajärjestelmä on
tienhaarassa ja suomalaiset ovat tulonjakopolitiikassa ”jättiläismäisten
tavoitekonfliktien” edessä.1253 Kolmikantainen järjestelmä ei olekaan pystynyt sopeutumaan EU- korporatismiin. Eduskunnan asema suhteessa EUasioiden valmisteluun on paljon vahvempi verrattuna kotimaiseen finanssija työmarkkinapolitiikkaan, missä se vaikuttaa olevan hallituksen ja järjestöjen tahtotilan vanki. Toisaalta vaaliaktiivisuus on tulopolitiikan kaudella laskenut yli 80 prosentin tasosta jopa 60 prosentin tuntumaan. Konsensuspolitiikan arvellaan olevan yksi syy alhaiseen osallistumiseen. Toisaalta politiikkaa koskevan tietämyksen ja poliittisen lukutaidon erojen
aikaansaama yhteiskunnallinen lohkeama niin subjektiivisessa kansalaispätevyydessa¨ kuin poliittiseen toimintaan osallistumisessa on Suomessa
suurempi kuin monissa muissa läntisissä demokratioissa.1254
Liike-elämä ja myös muut merkittävät eturyhmät tarvitsevat uuden
poliittisen päämäärän, joka on merkitykseltään kilpailevia etuja ylittävä
ja yhdistävä kansallinen päämäärä, johon valtaosa suomalaisista voi yhtyä. Kysymys on Rehnin tarkoittamasta rajoitetusta tai Paavosen kuvaamasta vapaakauppaintegraatiota tukevasta konsensus-yhteisöstä, jonka
varassa eturyhmät sovittelivat intressinsä. Todennäköisesti päämäärä on
myös ankkuroitu keskusteluun Suomen roolista Euroopan unionissa.
Rent-seekingin luova soveltaminen tarjoaa näkökulman, jolla voi verrata korporatiivista järjestelmää Suomessa erilliskorvausta perivään joukkioon. Se puolustaa työehtojen yleissitovuuteen perustuvaa sopimusjärjestelmää, joka tuo pienyrittäjille näiden mielestä ylimääräisiä kustannuksia. Työntekijöille korporatiivinen työehtosopimusjärjestelmä on merkinnyt vähimmäisturvaa, mutta globaalissa kilpailussa murros on vienyt
työtilaisuuksia Suomesta ulkomaille. Se koetaan työn hinnoittelun kartelliksi, jossa pienyrittäjät väittävät maksavansa ylimääräisiä agenttikustannuksia ja korkeampaa työn hintaa. Ilman yleissitovuutta työtä voisi
ostaa halvemmalla, uskovat pienyrittäjät. Tämän lisäksi korporatismi tuottaa verohyötyjä valikoiduille ryhmille, ei ehkä pienyrittäjälle. Järjestelmästä puuttuu kannustin, joka palkitsee työn tarjoajia. Rent-seeking voi
olla avuksi, kun yritetään selittää, mikä koetaan asialliseksi ja mikä epäasialliseksi poliittiseksi vaikuttamiseksi.
Suomen erityispiirre on ”väkiluvultaan pienen maan pienet piirit”, jossa
on suuri todennäköisyys, että ihmiset – erityisesti eliitti – tuntevat toinen
toisensa. Suomessa on vaikempaa kuin väkirikkaissa maissa saavuttaa
Northin tarkan määritelmän mukaista avointa valtiota, jonka yksi edellytys on, että julkisten palveluiden käyttö ei perustu henkilökohtaisiin suh1253
1254

Paavonen 2006, 187.
Karvonen ja Paloheimo 2005, 298–300.
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teisiin. Henkilökohtaiset suhteet eivät ole kadonneet, vaikka kauppa maailmassa on kasvanut ja valtiot ovat tulleet aikaisempaa läpinäkyvimmiksi.
Edelleen henkilökohtaisilla suhteilla on suuri merkitys – myös negatiivisessa mielessä, mutta ennen kaikkea positiivisessa mielessä.1255 Se kävi
ilmi haastateltavien kanssa käytyjen keskustelujen tuottamana hiljaisena
tietona. Tämän tutkimuksen eräänä puutteena voi olla, että Suomessa
henkilösuhteille olisi ollut tarpeen antaa suuri merkitys. Tutkimus on kuitenkin keskittynyt korporatiivisen sisäpiirin rakenteelliseen tarkasteluun,
jossa rakenteiden jatkuvuus todistaa omalta osaltaan, kuinka merkittäviä
ne ovat ja kuinka niistä on tullut suomalaisen yhteiskunnan oligarkian
rautaisen lain ilmentymä.
Olosuhteissa, missä valtaelinten suhteet ovat murroksessa ja missä
kansallisen päätöksenteon rinnalla on muita kansallisia näkemyksiä poliittisen vaikuttamisen pelisäännöistä ja missä keskustellaan Euroopan
unionin tulevaisuudesta – esimerkiksi liittovaltiosta, tarvitaan uusi näkemys ”suomalaisesta valtio-opista”. Se tarvitsee myös määritelmän, keillä
on oikeus tulla kuulluiksi.
Koetaanko korporatiivinen järjestelmä myös tulevaisuudessa tarpeelliseksi? Korporaatioilla on ollut eräänlainen parempi oikeus, Paaston tarkoittama ”ensimmäisen oikeus”, mikä on syntynyt poliittisen valmistelun
sisäpiirissä hallituksen asettamissa työryhmissä, missä korporaatioiden
edustajat ovat edustuksiltaan ylivertaisia. Yhteiskunnan julkisen velan
kasvu on ollut osoitus korporatismin heikentymisestä järjestelmänä tai
heikkoudesta tuottaa riittävää taloudellista kasvua verrokkimaihin – esimerkiksi Ruotsiin ja Itävaltaan – nähden. Ansiosidonnaisen sosiaaliturvan haaste on, koskeeko se tulevaisuudessa yhä pienempää osaa työvoimasta ja väestöstä.
Edessä on uuden arvion laatimisen paikka, tienhaara – kuten 1940,
1968 ja 1992. Arvioinnissa olisi löydettävä myös perustelut sille, että
voimavaroja poliittisessa vaikuttamisessa tulisi siirtää kotimarkkinoilta
ja suomalaisesta yhteiskunnasta EU:n instituutioissa ja tärkeissä jäsenmaissa tapahtuvaan vaikuttamiseen, poliittiseen ennakointiin, analyysiin
ja keskusteluun.
Se on ”monitahoinen talous- ja ulkopoliittinen kysymys”, jota koskeva ”poliittisen kokonaisarvion tekeminen kuuluu poliittisille päätöksentekijöille”.1256

1255
1256

Vrt. Lamberg, Ojala ja Eloranta 1997, 15-47. Vrt. myös North 2009, 114.
EMU-asiantuntijatyöryhmä 1997, 15.
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Epilogi
Tämän tutkimuksen loppuvaiheessa keskustelu Euroopan sisämarkkinoiden
tulevaisuudesta (brexit) sekä markkinoiden ja hallinnon läpinäkyvyydestä
on entisestään kiihtynyt. OECD:n suositukset lobbareiden määrittelystä
ovat yhdenmukaisia EU:ssa 2017 käytössä olevan avoimuusrekisterin
määritelmän kanssa. Joulukuussa 2017 EU:n pysyvien edustajien komitea
(COREPER) päätti puheenjohtajamaa Viron ehdotuksesta antaa puheenjohtajalle mandaatin ryhtyä neuvottelemaan jäsenmaiden kesken pakollisesta avoimuusrekisteristä. Tämä antaa puheenjohtajamaalle valtuudet
aloittaa neuvottelut Euroopan parlamentin ja komission kanssa neuvoston
osallistumisesta avoimuusrekisteriin kahden muun toimielimen kanssa.
“EU:n päätöksenteon avoimuutta on ehdottomasti lisättävä, jos haluamme
säilyttää uskottavuutemme kansalaisten silmissä. Se parantaa päätöstemme
legitimiteettiä”, totesi Viron EU-asioiden varaministeri Matti Maasikas.1257
Suomi on EU:n puheenjohtajamaa 1.7.–31.12.2019 välisenä aikana ja
asia saattaa olla yhä vireillä. Keskustelu edunvalvojista ja lobbaajista
kiihtyy, sillä useiden EU:n jäsenmaiden sisäiset määritykset, keitä pitää
rekisteröidä, ovat ristiriidassa keskenään ja EU:n avoimuusrekisterin määritelmän kanssa. Suomessa ristiriitaa ei vielä ole, jos tulkitaan, että Suomessa lobbaajia ei ole määritelty. Mutta jos tulkinta olisikin sellainen,
että työmarkkinajärjestöt eivät harjoita tavanomaista lobbausta, on mahdollista, että niillä on myös tulevaisuudessa parempi oikeus kuin muilla
saada läpäisy sisäpiiritietoon politiikassa.
EU:n avoimuusrekisteriin oli 155 suomalaista tahoa tehnyt rekisteröitymisilmoituksen helmikuun 2018 loppuun mennessä mukaan lukien keskeiset työmarkkinajärjestöt.

1257

Ministerineuvoston tiedote 744/17. http://www.consilium.europa.eu/fi/press/press-releases/
2017/12/06/transparency-register-council-agrees-mandate-for-negotiations/ (noudettu
2.3.2018)

Taloudelliset eturyhmät vaikuttavat yhteiskunnalliseen päätöksentekoon enemmän kuin mitä yleiskuva poliittisesta historiasta
perinteisesti kertoo. Tutkimus todistaa, että Suomen talouskehitys on ankkuroinut maan liike-elämän länteen ja vaikuttanut merkittävästi poliittiseen kehitykseen. Tutkimus esittää tulkinnan, miten eturyhmät vaikuttivat EU - korporatismin syntyyn. Pääosissa
olivat työeläke- ja maatalousratkaisut. Suomi luopui rahapolitiikasta. Talouden ohjausvälineiksi jäi työmarkkina- ja finanssipolitiikka.
Suomi oli avautunut ulkomaiselle omistajuudelle.
Työmarkkinaeliitti päivitti asemansa politiikan sisäpiirissä. Vaikka työmarkkinapolitiikan väitetään heikentyneen, tutkimus läpivalaisee voimassa olevat fundamentit. Se kuvaa myös rakenteita, joilla hallitaan asymmetrista tietoa. Työmarkkinapolitiikka on joskus
kovinta lobbausta. Suomessa käytetään lobbaukseen rahaa vuosittain yli 120€ per kansalainen. Se on maailman huipputasoa.
Korporatismi ja työmarkkinat tarvitsevat päivitystä ja lisää läpinäkyvyyttä. Tutkimus analysoi Euroopassa ja Suomessa käytävää
keskustelua edunvalvonnasta ja lobbauksesta päätyen siihen, että lobbareiden määritelmästä ja kansallisesta säätelystä on päästävä yhteiseen sopimukseen.
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