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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Eurooppalainen sääntely, jolla tutkimuksessa tarkoitetaan nimenomaan EU:n antamaa sääntelyä, muuttuu jatkuvasti. Poliittisena taloustieteilijänä
ja matemaatikkona tunnettu Giandomenico Majone on esittänyt, että eurooppalainen sääntely on lisääntynyt ja muuttunut niin merkittävästi, että
EU:ta voitaisiin pitää eurooppalaisena sääntelyvaltiona. Lisäksi hän on katsonut, että sääntelyn purkaminen on Euroopassa johtanut sääntelyn
lisääntymiseen eli uudelleensääntelyn yleistymiseen.
Vaikka Majonen näkemyksiä on niin kiitelty kuin kritisoitukin, hänen käsityksiään sääntelyn muuttamisen kehityksestä, sääntelyn muuttamisen
tavoista ja sääntelyn muuttamisen seurauksista ei ole aikaisemmin laaja-alaisesti tutkittu. Täten tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää
sitä, saavatko Majonen näkemykset eurooppalaisen sääntelyvaltion synnystä ja uudelleensääntelyn yleistymisestä tukea rautatiealan sääntelyn
uudistamisesta. Rautatiealan uudistaminen valittiin tapaustutkimuksen kohteeksi ajankohtaisuutensa vuoksi: alan 2000-luvun alussa kunnolla
käynnistynyt uudistaminen jatkuu yhä.
Tutkimuksen aineistona käytettiin komission vuosina 1992-2006 antamia rautatiealan uudistamista käsitteleviä valkoisia kirjoja ja tiedonantoja.
Komission asiakirjoja analysoitiin laadullisen tutkimuksen keinoin sisällönanalyysia hyödyntäen. Asiakirja-aineiston lisäksi tutkimuksen
aineistoksi kerättiin myös EU:n toimielinten toistaiseksi vuosina 1990-2008 antamat rautatiealaa koskevat säädökset. Lisäksi tutkimuksessa
perehdyttiin vastaavana ajanjaksona annetun kansallisen lainsäädännön kehitykseen sekä toissijaisena lähteenä aikaisempaan rautatiealan
uudistamista koskevaan kirjallisuuteen.
Tutkimus osoitti, että rautatiealan eurooppalainen sääntely elää selvää murrosvaihetta. Alan eurooppalainen sääntely on lisääntynyt merkittävästi.
Lisäksi alan sääntely on yksityistämisen ja epäsuoran hallinnon lisääntymisen johdosta muuttunut itsesääntelystä pitkälti julkiseksi sääntelyksi.
Koska kansalliset toimijat – joihin tässä luetaan niin sääntelyvaltiolle ominaiset sääntelijät kuin positiivista valtiota edustavat virkamiehet ja
poliitikotkin – ovat kuitenkin yhä keskeisessä asemassa rautatiealan sääntelyn uudistamisessa, rautatiealan sääntelyn ei voida tutkimuksen
mukaan katsoa muuttuneen siinä määrin, että rautatiealalla voitaisiin hyväksyä Majonen näkemys eurooppalaisen sääntelyvaltion olemassaolosta.
Sen sijaan Majonen näkemys siitä, että sääntelyn purkamisen yleistyminen on johtanut sääntelyn lisääntymiseen, pitää tutkimuksen perusteella
rautatiealalla paikkansa. Vaikka aikaisemmassa rautatiealan uudistamista koskeneessa tutkimuksessa on pidetty lähes itsestäänselvyytenä sitä,
että rautatiealaa uudistetaan alan sääntelyä purkamalla, tutkimus osoitti, että rautatiealan uudistamisessa on hyödynnetty sääntelyn purkamista
enemmän uudelleensääntelyä.
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