
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2001-913

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Valtio-opin laitos

Tekijä-Författare-Author
Puoskari, Minna
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Komiteoista työryhmiin ja projekteihin: Monijäsenisen valmistelun muuttuminen ministeriöissä 1970-luvulta
1990-luvulle

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

Aika-Datum-Month and year
2001-02-27

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
76 s. + liitteet 7 s.

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksessa tarkastellaan monijäsenisen valmistelun muuttumista ministeriöissä 1970-luvulta 1990-luvulle. Monijäsenisellä valmistelulla
tarkoitetaan tässä työryhmissä, komiteoissa ja projekteissa tapahtuvaa valmistelua. Valmistelun painopiste on siirtynyt valtioneuvostotasoisen
käsittelyn vaatimista komiteoista ja toimikunnista vapaammin ministeriöiden organisoitavissa oleviin valmistelumuotoihin kuten työryhmiin,
projekteihin ja selvitysmiehiin. Tutkimusongelma on pelkistäen se, miten monijäseninen valmistelu on muuttunut viimeisten vuosikymmenten
aikana. Kysymykseen vastaaminen edellyttää nykytilan selvittämistä. Nykytilaa kuvaamaan valittiin viimeisin kulunut vuosi 1999.
Tutkimuksessa kartoitetaan tapahtunut muutos määrällisesti ja pyritään myös analysoimaan kehityksen syitä. Kokonaan uutta tutkimustietoa
tuottavia tutkimuskysymyksiä on kaksi: millä tavalla nykyiset valmistelumuodot eroavat toisistaan ja 1970-luvun komiteoista ja työryhmistä
rakenteensa ja tehtäviensä osalta sekä kuinka laajapohjaista valmistelu nykyisin on verrattuna aikaan, jolloin komiteat olivat keskeisin
valmistelumuoto. Laajapohjaisuuden arviointi perustuu muodollisen edustuksen selvittämiseen. Aineisto on hankittu valtioneuvoston
hankerekisteristä strukturoidun lomakkeen avulla. Kvantitatiivisen aineiston ohella käytettävissä oli teemahaastattelujen avulla hankittu kuva
määräaikaisen valmistelun muuttumisesta, nykytilasta ja kehittämistarpeista.
Komiteoiden korvautuminen työryhmillä alkoi jo 1970-luvun alkupuoliskolla. Uudelleen komiteoiden määrä on vähentynyt 1990-luvun alussa,
jolloin komiteoita on korvattu myös projekteilla ja selvitysmiehillä. Myös virkamiesvalmistelun osuus on ollut kasvussa. Monijäsenisen
valmistelun painopiste on työryhmissä ja yhä enemmän myös projekteissa. Komiteoita asetetaan enää vain harvoissa tapauksissa. Syitä
kehitykseen on löydettävissä sekä komiteoiden heikkouksista että niiden käyttötarpeen hiipumisesta ja toisaalta ministeriöiden itsenäistymisestä
myös valmistelun organisoinnin suhteen. Valmisteluelinten rakenteen ja tehtävien tarkastelu tuotti monipuolista kvantitatiivista aineistoa, jonka
avulla pystyttiin vertaamaan erityisesti nykyisiä työryhmiä perinteiseen komiteatyöskentelyyn ja toisaalta projektien roolia valmistelussa.
Projekteille annetut tehtävät olivat monipuolisempia kuin työryhmien ja erityisesti komiteoiden. Komiteoilla merkittävässä asemassa olevat
säädösvalmistelutehtävät olivat työryhmillä ja erityisesti projekteilla harvinaisempia.
Tutkimuksessa havaittiin, että työryhmät ovat laajapohjaistuneet verrattuna kahdenkymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen, mutta ovat
kapeapohjaisempia kuin perinteinen komiteatyöskentely. Projektit olivat kaikkein virkamiesvaltaisimpia ja myös työryhmien kaikista
osallistujista yli puolet oli virkamiehiä. Järjestöedustus oli työryhmissä kuitenkin hajautuneempaa kuin aiemmin työryhmissä ja myös
komiteoissa. Korporaatioiden muodollinen edustus näyttää muuntuneen epävirallisemmaksi tehden tilaa pluralistisemmalle edustukselle.
Puolueiden edustus oli hyvin vähäistä. Laajapohjaisuuden näkökulmasta valmistelua ei voi pitää tyydyttävänä, koska edustus on keskittynyt
virkamiehille. Lausunto- ja kuulemismenettelyjen sekä epävirallisen yhteydenpidon yleisyyttä ei tässä yhteydessä kuitenkaan voitu selvittää.
Haastattelujen perusteella voidaan todeta, että epävirallisen yhteydenpidon merkitys on korostunut.
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