
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2005-3138

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Valtio-opin laitos

Tekijä-Författare-Author
Hiltunen, Johanna Maaria
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Tutkielma ministerin poliittisesta ohjauksesta ministeriön hallinnonalaisissa pörssilistatuissa valtionyhtiöissä ja
valtionosakkuusyhtiöissä : Tapauskohteena Liikenne- ja viestintäministeriö

Oppiaine-Läroämne-Subject
Hallinto-oppi
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2005-02-07

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
103 s. + 7 liites.

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen kohteena on ministerin poliittisen ohjauksen kartoittaminen tilanteessa, jossa ministeriön hallinnonalaisia valtionyhtiöitä on listattu
pörssiin. Tutkielmassa tarkastellaan Suomen valtionhallinnon muuttumisen merkitystä yhden ministeriön osalta ja kartoitetaan
pörssilistautumisen vaikutuksia valtionyhtiöiden ohjattavuuteen. Hermeneuttisen tiedonintressin mukaisesti pyritään ymmärtämään paremmin
desentralisoitunutta valtionhallintoa eli 1990-luvulla toteutettujen uudistusten ulottuvuuksia. Laajemmassa kontekstissa tutkielma liittyy
politiikan ja hallinnon välisen suhteen pohtimiseen.
Tutkimuksen lähtökohtaisina oletuksina on, että nykyhallinnon markkinaperusteiset toiminnot ovat kasvaneet eikä vahvaan keskushallintoon
perustuva byrokratia riitä valtionyhtiöiden ohjausperiaatteeksi 1990-luvulla alkaneen kehityksen jälkeen. Koska pörssi toimii vapailla
markkinatalousohjeilla, tarkoituksena on tarkastella millä keinoilla ministeri voi tai ei voi johtaa osakeyhtiöitä, joita lainsäädännöllisesti
velvoittavat valtionyhtiölaki, arvopaperimarkkinalaki, rahoitustarkastuksen ja Helsingin arvopaperipörssin ohjeet.
Tutkimusstrategiana on yksittäinen tapaustutkimus, jonka kohteeksi on valittu liikenne- ja viestintäministeriö (LVM). Tapaustutkimuksen
tarkoituksena on ymmärtää liikenneministeriön kehitystä ajanjaksolla 1990-2004. Tutkielmassa perehdytään ministeriön nykytilanteeseen ja
selvitetään, kuinka poliittinen ohjaus on järjestetty LVM:n hallinnonalaisissa virastoissa ja laitoksissa, liikelaitoksissa sekä valtionyhtiöissä.
Kysymys on poikkileikkaustutkimuksessa, jossa liikutaan pääasiassa makrotasolla.
Tarkasteluun ryhdytään laajalla kirjallisuuskatsauksella, jota tuetaan asiantuntijahaastatteluilla. Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista
moniteorialähtöistä analyysia. Tutkimuskohdetta (LVM) lähestytään osaltaan kartoittavasti, toisaalta kuvailevasti ja selittävästi, sillä kyseessä on
paljolti tutkimattoman ilmiön kartoittaminen.
Tärkeimpänä tutkimustuloksena voidaan pitää havaintoa liikenneministeriön toiminnan joustavuudesta suhteessa yksityistämiskehitykseen.
Ministerin poliittinen ohjauskeino mukautuu vallitsevaan tilanteeseen. Monopolitilanteessa harjoitetaan suoraa poliittista ohjausta. Vastaavasti
yksityistämiskehityksen toisessa ääripäässä, pörssilistattujen osakeyhtiöiden ja osakkuusyhtiöiden osalta, noudatetaan omistajaohjausta.
LVM uudistui yleisen kehityksen tahdissa rakenne- ja järjestelmäuudistuskauden ajanjaksolla 1987-1995. Pörssiyhtiöittämisen läpiajon voidaan
katsoa käynnistyneen vuonna 1995 jäykästä ministeriöjaosta luovuttaessa. Sysäyksen yksityistämiskehitykselle ministeriö on saanut Euroopan
unionin yhdentymiskehitystä, EU:n kilpailulainsäädäntöä ja toimialaregulaatiota ennakoimalla. Vuoden 2004 loppuun mennessä valtiosta on
tullut suurin suomalainen pörssiyhtiöiden omistaja. Tapauksena LVM antaa yhden esimerkin siitä, mitä valtionhallinnon kehitys voi rakenne- ja
järjestelmäuudistuksen kauden jälkeen olla.
Tutkimuksen tärkeimpiä lähteitä ovat hallinnon kehityksen tarkastelussa Pollittin ja Boukaertin (2000) teos "Public Management Reform" ja
Lähdesmäen (2003) väitöskirja "New Public Management ja julkisen sektorin uudistaminen". Valtion omistajaohjauksen käsittelyssä Eilavaaran
(1999) teos "Valtion omistajavalta". Analyysiosiossa Seppo Tiihosen (2004) teokset "From Governing to Governance", (2000) "From Uniform
Administration to Governance and Management of Diversity" ja (2001) "Hallinta - kohti uutta mallia". Tutkielman tarkastelujakson arvioinnissa
edellisten lisäksi Temmeksen ja Kiviniemen (1997) "Suomen hallinnon muuttuminen 1987-1995".
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