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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tämän tutkimuksen ensisijainen tarkoitus oli analysoida suomalaista sosiaali- ja terveyspalveluita koskevaa poliittista päätöksentekoa
"politiikkaverkostonäkökulmasta" (policy network approach). Tämä lähestymistapa yhdistää sekä viralliset (esim. ministeriöt, puolueet) että
epäviralliset (esim. eturyhmät) toimijat samaan päätöksentekoprosessiin. Osallistuvilla toimijoilla on vaihtelevat kiinnostuksen kohteet ja
erilaiset preferenssit, joita he yrittävät tuoda mukaan päätöksentekoon niin, että lopulliset päätöksen olisivat mahdollisimman lähellä heidän omia
alkuperäisiä tavoitteitaan. Toimijoiden käytettävissä olevat resurssit määrittelevät heidän mahdollisuuksiaan tässä prosessissa. Resurssit
vaikuttavat siihen, millaisen aseman toimijat saavat politiikkaverkostossa, mikä puolestaan vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa ajaa omia
etujaan päätöksenteossa.
Tutkimuksen aineisto kerättiin haastattelemalla 45:ä politiikkalohkolla (policy domain) toimivan organisaation edustajia. Haastattelut koostuivat
lähinnä strukturoiduista kysymyksistä, joissa tiedusteltiin mm. toimijoiden välisiä verkostosuhteita, heidän kiinnostusta tiettyihin hallituksen
tekemiin lakiehdotuksiin, heidän tukeaan näille lakiehdotuksille ja heidän arvioitaan siitä, miten vaikutusvalta on jakautunut politiikkalohkon
toimijoiden kesken.
Tulokset osoittavat, että politiikkalohkon "neuvotteluilmapiiri" (bargaining environment) 1980-luvun puolivälistä vuosikymmenen vaihteeseen
saakka oli otollinen uudistuksille sosiaali- ja terveyspalveluita koskevassa lainsäädännössä. "Poliittinen tila" oli moniulotteinen, eli toimijoita
jakavia rajalinjoja (cleavage) oli useita. Tällaisessa tilanteessa neuvottelut ovat suhteellisen helppoja ja kompromissien löytäminen ei tuota suuria
ongelmia. 1990-luvun alussa sama poliittinen tila yhtäkkiä polarisoitui, mikä tuli esille esimerkiksi hallitusten uusien lakiehdotusten
romahtaneessa suosiossa politiikkalohkon toimijoiden keskuudessa. Uudessa tilanteessa oli kaksi selvästi jakautunutta ryhmittymää, jotka
harvoin pystyvät sopimaan mistään yhdessä. Koska toimijoita jakoi vain yksi rajalinja, yhteisymmärryksen löytäminen oli lähes mahdotonta.
Tutkimus osoitti myös, että toimijoiden asemalla politiikkaverkostossa on vaikutusta siihen, miten hyvin ne pystyvät toteuttamaan omia
tavoitteitaan. Tämä tuli selvemmin esille etenkin 1980-luvun lopulla. Leikkausten aikakaudella vaikutus oli selvästi pienempi, mikä voi olla
merkki siitä, että politiikkaverkostojen yleinen merkitys on laskussa nyky-yhteiskunnassa. Yksi syy tälle voi olla hallituksen lisääntynyt
toimintakyky, johon vaikutti erityisesti vuonna 1992 tehty muutos Eduskunnan äänestyssääntöihin. Tällä muutoksella ei ollut kuitenkaan
odotetun laajoja vaikutuksia koko kentän valtarakenteeseen. Tämä johtui siitä, että politiikkaverkosto toimii eräänlaisen puskurina, joka tiettyyn
pisteeseen saakka vaimentaa niitä kokonaismuutoksia, joita yhden yksittäisen resurssin jakauman muuttuminen aiheuttaa.
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