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Varsinaiset neuvottelut Yhdysvaltojen ja Euroopan Unionin Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) -
sopimuksesta käynnistyivät vuonna 2013. Sopimuksen oli tarkoitus toimia nykyaikaisten kauppasopimusten
malliesimerkkinä. Sen sisältöä käydään läpi keskittyen etenkin ay-liikkeelle tärkeisiin kohtiin, joista työntekijöiden
oikeuksien lisäksi paljon kritiikkiä osakseen saanut, riitatilanteita varten kehitelty ISDS-menettely on yksi merkittävimmistä.
Sivuan arvioita taloudellisista vaikutuksista, mutta päähuomio on demokratiakysymyksissä. Suomalainen
ammattiyhdistysliike suhtautui sopimukseen julkisessa keskustelussa kattojärjestötasolla huomattavan positiivisesti
samalla, kun monessa muussa maassa ammattiliitot protestoivat voimakkaasti.

Tutkimuskysymykset ovat: Ensinnäkin miten suomalainen ammattiyhdistysliike suhtautuu TTIP-sopimukseen ja
vapaakauppaan yleisesti? Samalla selvitetään, mitkä seikat nähdään mahdollisina hyötyinä ja mitkä uhkina. Toiseksi
selvitän, mikä on ammattiyhdistyksen rooli TTIP-neuvotteluissa. Tarkastelen ammattiyhdistysliikkeen näkemyksiä
vapaakaupasta ja TTIP-neuvotteluista markkinakurin viitekehyksessä. Kyseessä on laadullinen haastattelututkimus, joka
koostuu viidestä haastattelusta sekä SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteisestä muistiosta. On syytä huomioida, että
sopimuksen sisältö oli suurilta osin salattu ja haastattelut tehtiin, kun neuvottelut olivat yhä kesken.

Tutkielman teoria nojaa käsitteisiin markkinakuri ja uuskonstitutionalismi, ja niiden avulla kuvataan, kuinka erilaisilla
sopimuksilla ja käytännöillä rajataan demokratian tilaa. Kauppasopimus voi merkittävien sanktioiden uhalla estää
tietynlaisen lainsäädännön laatimisen kansallisissa parlamenteissa. Markkinakuri viittaa laajemmin käytäntöihin, joilla
yhteiskunnallista toimintaa pyritään ohjaamaan uusliberaalin rationaalin mukaiseksi. Gramscilaisen hegemonian
ymmärryksen mukaan vallitseva, tässä tapauksessa uusliberaali, hegemonia pyrkii estämään järjestelmän murtumisen
muokkaamalla siihen kohdistuvan kritiikin mieleisekseen. Näin ollen kriitikot otetaan mukaan voidaan ottaa mukaan
neuvotteluihin, mutta ne saattavat vaikuttamisen sijaan päätyä vain vahvistamaan neuvottelujen legitimiteettiä.

Jotta suomalaisen ay-liikkeen toimintaa voi ymmärtää paremmin, luon katsauksen eurooppalaiseen
ammattiyhdistysliikkeeseen, joka on kattojärjestötasolla suhtautunut suopeasti vapaakauppaan. Etenkin kun
sopimuskumppanina on ollut kehitysmaa, sekä solidaarisuuden että haittojen tasoittamisen nimissä sopimuksiin on
vaadittu sosiaalilausekkeita, joiden on tarkoitus taata erilaisia oikeuksia työntekijöille ja suojella ympäristöä. Lausekkeita
on kritisoitu tehottomuudesta. Suomalainen ay-liike on hyväksynyt 1990-luvulta alkaen kilpailukykydiskurssin, joka pitää
sisällään myös ajatuksen siitä, että vapaakauppa tuo kansakunnalle, joka nähdään yhtenäisenä joukkona, huomattavaa
hyötyä, ja näin ollen siitä koituvat haitat hyväksytään ja niitä pyritään mahdollisuuksien mukaan korjaamaan.

Tekemäni analyysin perusteella voi todeta, että SAK ja sen neljä suurinta jäsenjärjestöä uskovat, että TTIP tuo
toteutuessaan taloudellista hyötyä vientialoille, ja hyödyttää välillisesti koko Suomen taloutta. Vastaajien mukaan
merkittävintä kuitenkin oli, että TTIP-sopimuksen avulla on mahdollista luoda ja levittää tarpeellista sääntelyä. Sääntelyllä
pyritään parantamaan työntekijöiden oikeuksia ja korjaamaan epäterveitä kilpailuetuja. Haastateltavien usko siihen, kuinka
todennäköisesti näin käy, vaihteli. Huomioitava on, että vaihtoehtoisia väyliä sääntelylle ei tällä hetkellä vastaajien mukaan
ole.

Perinteistä ISDS-mallia suomalainen ay-liike ei hyväksy, ja se haluaa pitää kiinni valtion oikeudesta säännellä, mutta
etenkin SAK uskoi paranneltuun välimiesmenettelyyn. Suurimmat uhat kohdistuvat julkisiin palveluihin, mutta vastaajien,
pois lukien JHL, luotto siihen, että uhat torjutaan, oli kova. Sääntelyn harmonisoinnin tai tunnustamisen ei uskottu laskevan
sääntelyn tasoa.

Ay-liike uskoo toiminnallaan vaikuttaneensa neuvottelujen avoimuuden lisääntymiseen sekä ISDS-menettelyn
muuttamiseen. Etenkin SAK oli selvästi valmis tekemään neuvotteluissa kompromisseja, ja piti niitä osallistumisen
edellytyksenä. Kriittisistä huomioista huolimatta jäsenliitot olivat valmiita hyväksymään kattojärjestön linjan. Kaiken
kaikkiaan SAK ja sen neljä suurinta jäsenliittoa näkivät TTIP:ssa enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia.

Vapaakauppa, ammattiyhdistysliike, TTIP, markkinakuri, uuskonstitutionalismi, uusliberalismi

https://www.tni.org/files/download/ttip_world_beware.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm
http://www.policy.manchester.ac.uk/media/projects/policymanchester/TTIP-Policy-briefing---final-version.pdf
http://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2015/02/24/ek-sak-ja-mtk-yhdessa-ttipn-puolesta-kasvua-tyopaikkoja-ja-korkeita-standardeja/
http://vainkaksikatta.fi/
http://operaatiovakiduuni.fi/
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1 Johdanto

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen välisen, transatlanttisen kauppa- ja

investointisopimuksen TTIP:n (Transatlantic Trade and Investment Partnership)

neuvottelut käynnistyivät kesällä 2013. Vaikka kaupan esteet osapuolten välillä ovat jo

valmiiksi suhteellisen alhaiset, kauppasopimus sai osakseen merkittävää huomiota, sillä

sen on tarkoitus toimia esimerkkinä tuleville sopimuksille. On arvioitu, että TTIP:tä

monimutkaisempaa ja suurempaa sopimusta ei ole aiemmin yritetty viedä läpi kaupan

saralla (ks. esim. Eliasson 2014 s. 134). Kannattajat ovat sitä mieltä, että sopimus toisi

osapuolten talouksiin huomattavaa ja paljon kaivattua kasvua. Kriitikkojen mielestä sen

sijaan TTIP on uhka demokratialle vallan siirtyessä ylikansallisten, epädemokraattisten

toimijoiden suuntaan, eikä taloudellisesta kasvustakaan ole takeita.

Suomessa keskustelu TTIP:stä lähti melko hitaasti liikkeelle. Paljon huomiota on saanut

investointien suojaksi kehitetty ISDS-menettely (Investor-State Dispute Settlement),

jossa välimiesoikeus ratkaisee, onko valtio kohdellut ulkomaista

vapaakauppasopimuksen piirissä toimivaa sijoittajaa epäreilusti. Tällainen tilanne

syntyy esimerkiksi, kun uuden sääntelyn myötä investoinneista tulevaisuudessa saatavat

tuotot ovat uhattuina. Investointisuoja ei ole uusi asia, kuten keskustelussa on toistuvasti

muistutettu, vaan myös Suomi on sitoutunut jo aiemmissa sopimuksissaan lukuisiin

vastaaviin menettelyihin. Puoltajien mukaan TTIP:n investointisuojaa ei ole syytä

säikähtää. Kriitikoiden mukaan ISDS kaventaa valtioiden lainsäädäntömahdollisuuksia

luomalla pelotteen merkittävistä taloudellisista sanktioista ja TTIP:n myötä uhasta tulisi

suurempi. ISDS-menettelyyn paneudutaan tarkemmin myöhemmin.

Suomalainen ammattiyhdistysliike ilmoittautui aikaisessa vaiheessa transatlanttisen

vapaakauppasopimuksen TTIP:n1 kannattajaksi. SAK:n puheenjohtaja Lauri Lyly

ilmaisi voimakkaan tukensa sopimukselle yhdessä Elinkeinoelämän keskusliiton

toimitusjohtajan Jyri Häkämiehen kanssa laatimassaan kirjoituksessaan tammikuussa

2014 (HS 25.1.2014). Kirjoittajat uskoivat sopimuksen tuovan suomalaisille ja koko

Euroopalle huomattavia taloudellisia etuja ja näin vahvistavan hiipuvan vanhan

1 TTIP-sopimuksesta keskustellaan Suomessa vapaakauppasopimuksena, vaikka nimi ei viittaa suoraan
vapaakauppaan. Kuten tutkimuksen edetessä osoitan, TTIP sopii vapaakauppaa käsittelevän
tutkimuksen kenttään, joten vapaakauppa-nimitys on osuva. Lisäksi on syytä huomioida läpi
tutkimuksen, että nimestään huolimatta vapaakauppa ei ole kirjaimellisesti vapaata, vaan se tuo
mukanaan huomattavan määrän sääntelyä. Myös tätä ”harhaa” käsittelen tutkimuksessa tarkemmin.
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mantereen roolia maailmantalouden tiukassa kilpailussa. Häkämies ja Lyly edellyttivät

kuitenkin, että sopimuksessa pidetään kiinni korkeasta työelämän sääntelyn tasosta sekä

valtion oikeudesta suojella ympäristöä ja kansalaisten terveyttä. Vaikka viimeisinä

vuosikymmeninä suomalainen ay-liike on suhtautunut myötämielisesti vapaakauppaan,

kirjoituksen positiivinen sävy herätti ihmetystä sopimukseen kriittisesti suhtautuvan

kansalaisliikkeen parissa. Sopimuksen tarkemmasta sisällöstä ei vielä tuossa vaiheessa

tiedetty oikeastaan mitään.

TTIP-keskustelun vauhdittuessa muualla Euroopassa ammattiyhdistysliikkeen parista

nousi erittäin kriittisiä kannanottoja TTIP:tä vastaan. Esimerkiksi Saksassa Euroopan

suurimpiin ammattiliittoihin kuuluva IG Metal irtisanoutui sopimuksesta kovaäänisesti,

ja myös Ruotsissa elintarvikealan liitto ilmoitti vastustavansa sopimusta ISDS-

menettelyn vuoksi (LIVS 2014, Ttippen.se 2014). Kattojärjestötasolla ruotsalaisen

ammattiyhdistysliikkeen kannat muistuttivat hyvin paljon suomalaista.

Samanlainen huomio oli tehty myös brittiläisessä kansalaisjärjestössä, War on Wantissa.

Järjestössä työskentelevä tuttavani tiedusteli aiheesta taustaselvitystä laatiessaan, miksi

suomalainen palkansaajaliike yhdessä ruotsalaisen kanssa vaikutti suhtautuvan TTIP-

sopimukseen positiivisesti samaan aikaan, kun muualla Euroopassa sisarjärjestöt

pääsääntöisesti joko vastustivat sopimusta tai asettivat sille tiukkoja ehtoja (vrt. esim.

Serfati 2015, s. 11). Päätin tutkia asiaa. Oliko tulkinta suomalaisen ay-liikkeen suhteesta

vapaakauppasopimukseen todella niin yksioikoinen kuin kansalaisjärjestökentällä

ajateltiin? Mitä hyötyjä ammattiyhdistysliike uskoo saavuttavansa edistämällä

vapaakauppaa TTIP-sopimuksen muodossa? Miten työntekijöiden oikeuksille käy?

Mitkä ovat riskit, joita ammattiyhdistysliike pyrkii välttämään? Mielenkiintoni

kohdistuu erityisesti demokratiakysymyksiin siitä näkökulmasta, rajoittavatko

sopimuksen kohdat kansanvallan tilaa. Tarkoitukseni ei ole siis osallistua väittelyyn

siitä, onko vapaakauppa taloudellisesti kannattavaa vai ei, vaan painopiste on

sopimuksen sisällössä suhteessa demokratiaan.

Vapaakauppaa on kritisoitu usein distributiivisesta näkökulmasta (De Ville & Siles-

Brügge 2015). TTIP-kritiikin painopiste on kuitenkin enemmän normatiivisen puolella.

Pyrin tästä lähtökohdasta tuomaan omalta osaltani uutta näkökulmaa vapaakauppaa

käsittelevään tutkimuskenttään. Tästä kysymyksenasettelusta muodostui lähtökohta pro

gradu -tutkielmalleni.
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1.1 Aiemmasta tutkimuksesta ja aiheen rajauksesta

Vapaakauppaa tarkastellaan pääosin taloustieteen, kansainvälisen ja sopimusoikeuden

sekä maailmanpolitiikan näkökulmista. Taloustieteen esittämät kysymykset liittyvät

pitkälti kasvuun ja muihin taloudellisiin vaikutuksiin, eli distributiivisiin kysymyksiin.

Oikeustieteellinen tutkimus pyrkii sen sijaan valottamaan sopimusteknisiä seikkoja.

TTIP:n tapauksessa oikeustieteilijät ovat kommentoineet ahkerasti etenkin ISDS-

menettelyä sekä sääntely-yhteistyön toteuttamista. Mainittakoon, että suomalaisen

TTIP-keskustelun näkyvimpiä hahmoja on ollut kansainvälisen oikeuden professori

Martti Koskenniemi. Oikeustieteellinen lähestymistapa on usein lähellä

maailmanpolitiikalle tyypillisiä valta- ja demokratiakysymyksiä, jotka ovat tämän työn

keskiössä. Koska TTIP-sopimus toteutuessaan vaikuttaisi yhteiskuntaan laajalti,

keskusteluun on osallistunut myös akateemisia mm. ympäristönsuojelun ja

elintarviketurvallisuuden aloilta. Nämäkin näkökulmat ovat usein tarkastelleet

sopimusta ISDS:n sekä sääntelyn yhdenmukaistamisen käytännön vaikutusten

näkökulmista.

Tässä tutkimuksessa maailmanpoliittinen näkökulma tulee esiin tutkimuksen keskeisten

käsitteiden, uuskonstitutionalismin ja markkinakurin, kautta, jotka luovat viitekehyksen

vapaakauppasopimuksille.  Käsitteet kuvaavat, kuinka erilaisilla sopimuksilla ja

käytännöillä rajataan varsinaisen demokratian tilaa (vrt. Gill 1995 & 1998). Esimerkiksi

kauppasopimus voi merkittävien sanktioiden uhalla estää tietynlaisen lainsäädännön

laatimisen kansallisissa parlamenteissa. Markkinakuri viittaa laajemmin käytäntöihin,

joilla yhteiskunnallista toimintaa pyritään ohjamaan uusliberaalin rationaalin

mukaiseksi. Tämä tulee erityisen selvästi esiin nykyaikaisissa

vapaakauppasopimuksissa, joiden sääntöjen tulkitaan Maailmankauppajärjestön

linjauksen mukaisesti koskevan kaikkea ”kauppaan liittyvää”, eli käytännössä mitä

tahansa yhteiskunnan osa-alueita (Patomäki & Teivainen 2003, s 117). Teivainen on

käsitellyt kysymystä demokratian monarkisoitumisen kautta (Teivainen 2002). Kun

ulkopuolinen taho, kuten IMF tai WTO, asettaa valtiolle talouspoliittisia rajoitteita,

jotka tekevät demokratiasta nykymonarkioiden tavoin yhä enemmän symbolista

varsinaisen vallan käytön sijaan.

Ammattiyhdistysliikkeen toiminnan tutkiminen suhteessa vapaakauppaan on ollut

vähäisempää, jos vertailukohteeksi valitaan kansalaisjärjestöt. Ammattiyhdistysliikkeen
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näkökulmia on käsitelty usein tilanteissa, joissa vapaakauppasopimusten osapuolina

ovat olleet globaalin pohjoisen ja globaalin etelän maat2. Tällöin

ammattiyhdistysliikkeelle historiallisesti tärkeä käsite, solidaarisuus, on nostettu esiin

(ks. esim. Bieler 2012). Solidaarisuuteen on vedottu, kun vapaakauppasopimuksia on

solmittu monenkeskisesti tai kahdenvälisesti globaalin pohjoisen ja etelän välillä, siis

tilanteissa, joissa toinen tai useampi osapuoli on taloudellisesti muita heikommassa

asemassa. Ammattiyhdistysliike on halunnut tasoittaa sopimuksista aiheutuvia haittoja

erilaisilla myönnytyksillä ja tukitoimilla.

TTIP:n tapauksessa osapuolina ovat maailman johtavat talousmahdit Euroopan unioni ja

Yhdysvallat, jotka ovat keskenään verrattain tasaväkisessä asemassa. On mahdollista ja

tutkimuksen kannalta ehkä jopa toivottavaa, että tällaisessa sopimuksessa

ammattiyhdistysliikkeen näkökulma vapaakauppaan tulee puhtaampana näkyviin, koska

osapuolten välinen keskinäinen tarve solidaarisuuteen ei välttämättä nouse niin

voimakkaasti esiin.

EU ja Yhdysvallat eivät kuitenkaan enää ole maailmantalouden ylivoimaisia johtajia,

vaikka ovatkin onnistuneet säilyttämään johtoasemansa ainakin toistaiseksi. Niiden

rinnalla ovat myös nousevat taloudet, kuten Kiina ja Intia, Venäjä, Brasilia ja Etelä-

Afrikka. TTIP:n ja Yhdysvaltojen samaan aikaan neuvotteleman TPP:n (Trans Pacific

Partnership)3 onkin sanottu olevan pyrkimys turvata länsimaiden johtoasema kilpailun

kiristyessä. TTIP-sopimuksessa osapuolet ovat kiistatta globaalin pohjoisen

vaikutusvaltaisimmat toimijat, Yhdysvallat ja Euroopan unioni. Tästä näkökulmasta

Kanada on mielenkiintoinen valtio. Se on ratifioinut Pohjois-Amerikan

vapaakauppasopimuksen, Naftan (North American Free Trade Area), Yhdysvaltojen ja

Meksikon kanssa. Lisäksi EU:n ja Kanadan välinen CETA-kauppasopimus (The

Comprehensive Economic and Trade Agreement) on neuvoteltu valmiiksi odottamaan

hyväksyntää tai hylkäystä. Theresa Healy (2014) on tarkastellut Euroopan ja Kanadan

ammattiyhdistysliikkeiden yhteisen rintaman muodostusta CETA-neuvottelujen aikana.

Tutkimusta käsitellään tarkemmin tuonnempana. Vaikka Naftassa kolmantena

osapuolena on Meksiko, myös siitä saadut kokemukset ovat tämän tutkimuksen

2 Globaali pohjoinen ja globaali etelä -jaottelulla korvataan termeihin kehitysmaat ja teollisuus- tai
länsimaat perustuva jaottelu. Globaali etelä viittaa summittaisesti köyhempien maiden
maantieteelliseen sijaintiin ja monet alueen kansalaisjärjestöt suosivat termiä.
3 TPP on kahdentoista Tyynenmeren maan laaja vapaakauppasopimus, jonka osapuolia ovat Yhdysvallat,
Australia, Brunei, Chile, Japani, Kanada, Malesia, Meksiko, Peru, Singapore, Uusi-Seelanti ja Vietnam.
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kannalta olennaisia. Myös Euroopan unionin ja Etelä-Korean välisen tuoreen

vapaakauppasopimuksen olemassaolo on syytä huomioida, vaikka se ei kattavuudeltaan

olekaan verrattavissa TTIP:hen, sillä sitä pidetään sisällöllisesti hyvin samankaltaisena.

TTIP-sopimusta alettiin tarkastella akateemisessa kirjallisuudessa neuvotteluiden

käynnistyttyä. Näin ollen juuri TTIP-sopimusta käsittelevää materiaalia oli tämän

tutkimusprosessin alkuvaiheessa rajoitetusti saatavilla. Huomattavan moni artikkeli

keskittyi etenkin ISDS-menettelyn käsittelyyn. Tutkimuskirjallisuuden kenttä laajeni

syksyyn 2015 ehdittäessä, kun artikkelien lisäksi ilmestyivät ensimmäiset TTIP:tä

käsittelevät laajemmat teokset, joista Ferdi De Villen ja Gabriel Siles-Brüggen (2015)

teokseen viittaan tässä tutkimuksessa usein.

Valitsin näkökulmaksi juuri suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen, koska sen suhdetta

vapaakauppaan on tutkittu suhteellisen vähän. Tärkeimmäksi suomalaisen ay-liikkeen

globalisaatiota ja samalla vapaakauppaa ja solidaarisuutta tarkastelevaksi teokseksi

nousi Mika Helanderin (2008) toimittama Going global, ay-liikkeen menestysresepti

globaalissa ajassa. Aihepiiriä käsittelevän tutkimuksen aukko teki tämän tutkimuksen

laatimisesta haastavampaa, mutta myös mielenkiintoisempaa. Voidaan pohtia,

osoittaako tutkimuksen puute sen, että ammattiyhdistysliikkeen sisällä vapaakauppaa

pidetään lähtökohtaisesti niin hyvänä asiana, että sitä ole tarvinnut laajamittaisesti

problematisoida, etenkin jos se tapahtuu suhteellisen tasavertaisten osapuolien kesken.

”On tullut ajankohtaiseksi kysyä miten suomalainen ay-liike kohtaa tilanteen, jossa

suomalainen kansakunta ei enää itsestään selvästi muodosta toiminnan viitekehystä.”,

kirjoittaa Mika Helander toimittamansa Going global, ay-liikkeen menestysresepti

globaalissa ajassa? -teoksen johdantokappaleessa (2008, s. 12). Helander määrittelee

ammattiyhdistysliikkeen toimintaympäristön osa-alueita tarkemmin ja nostaa esiin

pääoma- ja investointimarkkinat, jotka ovat keskeisessä osassa:

”Ammattiyhdistysliikkeen kannalta keskeinen järjestelmäglobalisaation muoto on

maailmanlaajuinen taloudellinen järjestelmä, jossa erityisesti investointi- ja

pääomamarkkinat sekä kansainvälinen tuotannollinen työnjako ovat keskeisellä sijalla.”

(Helander 2008, s. 17)

Koska teoriaosuus pohjautuu laajalti uusliberaalin politiikan, jonka yhdeksi osa-alueeksi

vapaakauppasopimukset mielletään, kritiikkiin, olisi mielenkiintoista selvittää, miten

ammattiyhdistysliikkeen asema suhteutuu Seattlessa vuonna 1999 alkunsa saaneeseen
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vapaakauppakriittiseen liikkeeseen, jonka ytimen muodostivat monipuolinen joukko

kansalaisjärjestöjä ja ammattiliittoja. Vaikka ammattiyhdistysliike on ollut myös

Suomessa aktiivinen esimerkiksi Maailman sosiaalifoorumi -liikkeessä, välillä on

vaikea nähdä suomalaista ay-liikettä osana tätä liikehdintää. Vaikka tässä ei ole

tarkoituksena tehdä vertailua Seattlen protestoijien ja SAK:n ja sen jäsenjärjestöjen

välillä, tämä ajatus on kuitenkin hyvä pitää taustalla.

Oma suhtautumiseni TTIP-sopimukseen on kriittinen. Käsitykseni perustuu lukemaani

sekä TTIP:tä että vapaakauppaa laajemmin käsittelevään kirjallisuuteen. Tutkijana

tarkastelen kuitenkin myös omaa käsitystäni jatkuvasti kriittisesti. Huomaan pohtivani

usein, ovatko väitteet vapaakaupan uhista demokratialle tai julkisille palveluille

liioiteltuja. Toisiko TTIP-sopimus piristysruiskeen laahaavaan talouteen? Eivätkö kaksi

taloudellisti lähes tasavertaista osapuolta, joista molemmat yltävät korkeille sijoille

demokratiamittauksissa, voisi päästä sopimukseen, jonka tuomat hyödyt päätyisivät

myös kansalaisille? Olisiko jopa mahdollista, että TTIP on merkittävä askel

työntekijöiden olosuhteiden parantamiselle globaalilla tasolla? Kriittisestä

suhtautumisesta huolimatta, tai juuri sen vuoksi, myös tämän tutkimuksen on tarkoitus

antaa suuntaviivoja ay-liikkeen kehittämiselle.

1.2 Tutkimuskysymykset

Tutkimuksessa tarkastellaan Suomen ammattiyhdistysliittojen keskusjärjestön, SAK:n,

ja sen neljän suurimman jäsenjärjestön Palvelualojen ammattiliiton, PAM:n, Julkisten ja

hyvinvointialojen ammattiliiton, JHL:n, Metallityöväen liiton ja Rakennusliiton

suhtautumista Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen väliseen TTIP-kauppasopimukseen.

Koska TTIP-sopimuksen kautta pyritään tavoittamaan ammattiyhdistysliikkeen

laajempi näkemys vapaakaupasta, se, että neuvottelut on lopetettu, ei poista tutkimuksen

relevanssia.

On tärkeä huomata, että vaikka ilmaisuteknisiin seikkoihin vedoten SAK:laisiin

haastateltaviin viitataan yleistäen suomalaisena ammattiyhdistysliikkeenä, käsite

kirjaimellisesti pitää sisällään myös Akavan ja STTK:n jäsenliittoineen, itsenäiset

ammattiliitot sekä ammattiliittojen lähellä toimivat järjestöt (aineiston rajausta

käsitellään tarkemmin metodologialuvussa). Samalla pyritään täydentämään aiempaa

tutkimusta suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen suhteesta vapaakauppaan yleisemmin.
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Tutkimuksessa tarkastellaan, mitkä ovat ammattiyhdistysliikkeen tavoitteet ja mitä se

pyrkii välttämään TTIP-vapaakauppaneuvotteluissa. Tutkimuskysymykset ovat siis:

1) Miten suomalainen ammattiyhdistysliike suhtautuu TTIP-sopimukseen ja

vapaakauppaan yleisesti?

a. Mitkä ovat mahdolliset hyödyt ja tavoitteet?

b. Mitkä ovat huomioitavat riskit ja uhat?

2) Mikä on ammattiyhdistysliikkeen rooli TTIP-neuvotteluissa?

Ammattiyhdistysliikkeen kannat ja rooli käsitellään nimenomaan markkinakurin

viitekehyksessä.

Koska aineisto koostuu SAK:n ja sen neljän suurimman jäsenjärjestön näkemyksistä, on

syytä tarkastella, poikkeaako jonkin liiton näkemys muista ja ovatko jäsenjärjestöt yhtä

mieltä kattojärjestönsä kanssa.

Aiempaan tutkimukseen perustuen hypoteesi on, että suomalainen ammattiyhdistysliike

suhtautuu vapaakauppaan ja TTIP-sopimuksen tuomiin kasvun mahdollisuuksiin

positiivisesti ja luottaa siihen, että työntekijöiden oikeudet turvataan, tai ne jopa

parantuvat, sopimuksessa. TTIP sisältää kuitenkin niin vakavia demokratiauhkia, että

ammattiyhdistysliike asettaa joitain ehtoja sopimukselle. Suhtautuminen on tästä

huolimatta positiivista.

Ammattiyhdistysliikettä tarkasteltaessa on syytä pitää mielessä, että sen ajamat edut

ovat olleet historialliset laajempia kuin vain suoraan jäsenistöä koskevat seikat.

Solidaarisuus tarkoittaa kollektiivista yhteisen oman edun ilmaisua, joka on laajempi

kuin yksilön tai pienemmän ryhmän oma etu. Järjestäytymisen tavoite on pitää palkat

kilpailutuksen ulkopuolella, tai toisaalta parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia

turvata palkkoja ja muita etuja osallistumalla kilpailutukseen kollektiivisena voimana.

Lisäksi on työntekijöiden intressi, että heidät työllistävät yritykset ovat kilpailukykyisiä

vallitsevassa talousjärjestelmässä. (Bieler & al. 2014, s. 5–6) Ay-liikkeen intressit siis

koskevat niin demokratiakysymyksiä kuin suoraan työpaikkojen määrää ja työehtoja.

Onko liittojen kannalta parempi strategia puolustaa olemassa olevia työpaikkoja vai

hyväksyä strateginen muutos tietyillä ehdoilla (uudelleenkoulutus ja

työttömyyskorvaukset) ja toivoa, että uusia työpaikkoja syntyy (ibid., s. 6)?



8

1.3 Tutkielman rakenne

Tutkielma lähtee liikkeelle johdannosta, jossa tutkimuksen taustat ja

tutkimuskysymykset määriteltiin. Tämän jälkeen käydään läpi tutkimusmetodit ja niiden

valintaperusteet. Seuraavaksi perehdytään TTIP-sopimuksen lähtökohtiin ja sisältöön,

sikäli kuin se tässä vaiheessa neuvotteluprosessia on mahdollista. Koska sopimus ei ole

irrallinen aiemmista ja samaan aikaan neuvoteltavista vapaakauppasopimuksista,

vapaakauppaan tutustutaan laajemmin luomalla tiivis katsaus sen viimevuosien

historiaan. Tässä tärkeässä roolissa on Maailman kauppajärjestön, WTO:n, kehitys ja

sen merkitys valtavirtaiselle vapaakauppakäsitykselle.

Käsittelen vapaakauppaa erityisesti Stephen Gillin käyttämien markkinakurin ja

uuskonstitutionalismin käsitteiden kautta. Näin vapaakauppaa voidaan ymmärtää

demokratian ja rakenteiden näkökulmasta. Tässä yhteydessä käydään läpi TTIP:tä

kohtaan esitettyä kritiikkiä. Suurin painoarvo annetaan teemoille, jotka koskevat

voimakkaimmin ammattiyhdistysliikettä ja sen toimintakenttää.

Seuraavaksi siirrytään tarkastelemaan ammattiyhdistysliikkeen suhtautumista

vapaakauppaan. Ensin käydään läpi ammattiyhdistysliikettä Euroopan tasolla Andreas

Bielerin ja John Hilaryn tutkimusten pohjalta. Tarkoituksena on esitellä linjoja, joita

eurooppalainen ammattiyhdistysliike on noudattanut aiemmissa kauppaneuvotteluissa.

Näin pyritään asettamaan suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen toiminta laajempaan

viitekehykseen, joka, kuten lukija myöhemmin huomaa, osoittaa myös suomalaisen

ammattiyhdistysliikkeen erityispiirteitä. Huomiota kiinnitetään globaalin etelän maiden

kanssa neuvoteltuihin sopimuksiin, mutta myös yleisempiin linjoihin. Esiin nousee

tasapainottelu solidaarisuuden ja oman edun välillä sekä sosiaaliklausuuleiden rooli.

Lisäksi huomiota saa kanadalaisen ja eurooppalaisen ay-liikkeen yhteistyö CETA-

neuvottelujen yhteydessä, koska sitä neuvoteltiin osittain samaan aikaan TTIP:n kanssa

ja sopimukset ovat sisällöltään suhteellisen samankaltaiset.

Lopulta tarkasteluun päätyvät suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen erityispiirteet

suhteessa vapaakauppaan. Tässä Peter Boldtin (2008) näkemys ammattiyhdistysliikkeen

pitkästä linjasta, Pauli Kettusen (1998) tutkimus siirtymisestä kilpailukykyajatteluun ja

Maria Svanströmin (2008) haastattelututkimus ammattiyhdistysliikkeestä ja

vapaakaupasta ovat keskeisiä lähteitä. Suomalaista ay-liikettä on määrittänyt

pragmaattisuus ja käsitys laajemmasta, Suomen yhteisestä edusta.
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Ennen analyysia käydään läpi tutkimuksen metodologinen perusta: aineiston valinta,

keruu ja analyysivaihe prosessina. Analyysiosuudessa kerättyä aineistoa heijastellaan

aiemmin esitettyyn teoriaan suhteessa sekä gilliläiseen markkinakuriin että esitettyihin

näkemyksiin ammattiyhdistysliikkeen aiemmasta toiminnasta. Yhdenmukaisuuksien ja

ristiriitojen lisäksi mielenkiintoista on, löytyykö haastatteluista uusia näkökulmia.

Tutkielman lopuksi tehdään päätelmät ja pohditaan jatkotutkimustarpeita.
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2 Mikä on TTIP?

Nyt neuvoteltava TTIP-sopimus on yksi linkki vapaakauppasopimusten jatkumossa.

Tässä luvussa käydään tiiviisti läpi nykyaikaisten vapaakauppasopimusten taustoja ja

kehitystä sekä paneudutaan TTIP-prosessin etenemiseen.

2.1 WTO:sta kahdenvälisiin sopimuksiin

Kahdenväliset kauppasopimukset eivät ole uusi tai poikkeuksellinen asia, sillä

esimerkiksi EU:n jäsenmailla on tällä hetkellä noin 1400 kahdenvälistä

kauppasopimusta. Kuitenkin ns. Uruguayn kierroksen päätteeksi vuonna 1995

perustettu Maailmankauppajärjestö (WTO) on ollut keskeisin neuvotteluareena. WTO

perustettiin vuonna 1947 solmitun kauppaa ja tulleja koskevan yleissopimuksen

(General Agreement on Tariffs and Trade, GATT) pohjalle. GATT:n puitteissa ehdittiin

käydä vuoteen 1994 mennessä seitsemän monenkeskistä neuvottelukierrosta (Patomäki

& Teivainen 2003, s. 85). Sisällöllisesti Uruguayn kierros, joka käytiin vuosina 1986–

1994, toi merkittävän muutoksen vapaakauppaneuvotteluihin. Tätä ennen neuvottelut

olivat koskeneet tulleja ja tariffeja, eli kaupankäyntiin suoraan liittyviä esteitä.

Kauppaneuvotteluiden agenda laajeni WTO:n myötä. Uruguayn kierroksella tuotettiin

myös palvelukauppasopimus GATS (General Agreement on Trade in Services),

immateriaalioikeuksia koskeva TRIPs (Trade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights) ja investointisopimus TRIMS (Agreement on Trade-Related Investment

Measures). Uudet sopimukset haastoivat WTO-maiden suvereniteetin yltämällä alueille,

joiden oli laskettu kuuluvan sisäpolitiikan ja kotimaisen päätöksenteon piiriin (Bieler &

al., s. 4).

Huomattavaa on, että GATT:n aikaan valtioilla oli mahdollisuus kieltäytyä

vapaakauppaneuvotteluista, mutta WTO:ssa valtioiden on lain nojalla noudatettava sen

päätöksiä, sääntöjä ja periaatteita, mikäli ne haluavat välttää mahdollisesti hyvinkin

kauaskantoiset sanktiot. Patomäki ja Teivainen katsovat tämän rajoittavan jäsenmaiden

parlamenttien valtaa. WTO:ssa noudatetaan jäsenvaltio/ääni-periaatetta, mutta

käytännössä päätökset tehdään konsensusperiaatteella. Järjestelmä ei ole kuitenkaan niin

demokraattinen kuin ehkä annetaan ymmärtää, vaan valtasuhteiden epätasapaino on

huomattava. Käytännössä päätökset valmistellaan ns. vihreässä huoneessa, jonka
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neuvotteluihin kutsutaan vain muutamia jäsenvaltioiden edustajia. Kokoonpano ei siis

ole poikkileikkaus jäsenistöstä, vaan etenkin kehitysmaat ovat aliedustettuja ja globaalin

pohjoisen vaikutusvalta korostuu läpi prosessin.4 Neuvottelut eivät myöskään ole

läpinäkyviä. WTO:n toiminnan lähtökohta on, että kaupan vapauttaminen on kaikkien

jäsenten etu. Vaikka tutkimustietoa kyseenalaistaa ajatuksen, jäsenten odotetaan

sitoutuvan siihen. Vapaakaupan edistämisessä on keskeistä, että yhä uusia elämänalueita

muutetaan hyödykkeiksi, jotka sopivat yksityisomistuksen piiriin, ja joilla voidaan

käydä kauppaa. Valtioiden sen sijaan ei tulisi puuttua mihinkään kansainväliseen

kauppaan liittyvään, mutta niiden pitäisi pitää huolta siitä, että sääntely ja toimivalta

ovat yhdenmukaisia. Kun otetaan huomioon, että ”kauppaan liittyviksi” asioiksi

määritellään jatkuvasti uusia asioita, toimialue on erittäin laaja, toisin sanoen se voi

tarkoittaa mitä tahansa. (Patomäki & Teivainen 2003, s. 86-94)

Kun WTO-vetoiset, monenkeskiset kauppaneuvottelut jumittuivat Dohan kierroksella,

vapaakauppa-agendan ajaminen ei suinkaan keskeytynyt, vaan EU ja Yhdysvallat

alkoivat tavoitella kahdenvälisiä kauppasopimuksia eri tahojen kanssa. Cancunin

ministerikokouksen epäonnistuttua vuonna 2003 Yhdysvaltojen edustaja Robert

Zoellick ilmoitti, että WTO:ssa on ns. can do- ja can’t do -maita ja jatkossa Yhdysvallat

tekee bisnestä vain ns. can do -maiden kanssa. Waldon Bellon (2015) mukaan Cancun

oli käännekohta, jonka jälkeen Yhdysvallat ja EU eivät enää luottaneet kaupan

vapauttamisessa WTO-mekanismeihin vaan siirtyivät kahden- ja monenkeskisiin

kauppaneuvotteluihin sen ulkopuolella. Ennen Dohan kierrosta Euroopan ja

Yhdysvaltojen asema oli erityisen vahva kauppaneuvotteluissa. Muut maat olivat

pystyneet muodostamaan yhtenäisen rintaman ja näin ollen moni Euroopan ja

Yhdysvaltojen keskeisistä vaatimuksista ei edennyt. Suurin kiistakysymys oli

maatalous, jonka tukiaisten purku oli vastoin etenkin Yhdysvaltojen intressiä (ks. esim.

Khor 2016). Vuoteen 2012 mennessä Yhdysvallat oli solminut 21

vapaakauppasopimusta. EU seurasi perässä 23 sopimuksella ja Japani kolmellatoista

sopimuksella. (Bello 2015, s. 10–11, Serfati 2014, s. 9)

Uusilla sopimuksilla on vapaakaupan kriitikkona tunnetun Bellon mukaan ainakin viisi

ominaispiirrettä. Ensinäkin niiden ehdot suosivat kehittyneitä maita. Toiseksi

4 Tämän tutkimuksen näkökulman kannalta on kiinnostava yksityiskohta, että kehitysmaat ovat usein
onnistuneet torjumaan ammattiyhdistysliikkeen puoltamia sosiaalisia klausuuleja, joissa on vaadittu
esimerkiksi lapsityövoiman käytön rajoittamista ja muita työntekijöiden oikeuksien parantamista,
vetoamalla vapaakaupan ihanteisiin (Patomäki & Teivainen 2003, s. 94).
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tekijänoikeuksia koskevat ehdot ovat usein tiukempia kuin WTO:n alaisessa TRIPS-

sopimuksessa. Kolmanneksi sopimukset eivät koske kehittyneiden maiden suojeltuja

maataloussektoreita, mutta vaativat niiden vapauttamista kehitysmaissa. Neljänneksi

työntekijöiden oikeudet ja ympäristökysymykset ovat alisteisia kaupan vapauttamiselle.

Viidenneksi sopimuksista suuri osa antaa ulkomaiselle investoivalle yritykselle

oikeuden haastaa valtio oikeuteen, mikäli ne tulkitsevat valtion rikkovan

investointisopimusta. (Bello 2015, s. 11)

Tuoreimpina esimerkkeinä Yhdysvallat ratifioi vapaakauppasopimukset, kuusi vuotta

niiden allekirjoittamisen jälkeen vuonna 2012, Panaman ja Kolumbian kanssa ja EU

Kolumbian ja Perun kanssa. Etelä-Korea ratifioi vapaakauppasopimukset sekä EU:n että

Yhdysvaltojen kanssa vuonna 2012, kaksi vuotta allekirjoittamisen jälkeen. TTIP ja

TPP ovat kuitenkin volyymiltaan täysin eri luokkaa kuin edellä mainitut. EU:n Etelä-

Korean kanssa solmimaa vapaakauppasopimusta pidetään esimerkkinä nykyaikaisesta

sopimuksesta (Eliasson 2014, s. 125).

Nyt neuvoteltavilla sopimuksilla on myös geopoliittinen ulottuvuus. TTIP ja TPP ovat

myös vanhojen talouskeskusten tapa puolustautua nousevia etelän maita vastaan, joista

etenkin BRICS-maat, Brasilia, Venäjä, Intia, Kiina ja Etelä-Afrikka, ovat niin

kilpailullisia kuin ideologisia uhkia (ks. esim. Bello 2015, s. 11).

Sen lisäksi, että nykyinen kaupparegiimi vaikuttaa tullien lisäksi suoraan harjoitettavaan

kansalliseen ja alueelliseen talouspolitiikkaan, se menee pitkälti yksi yhteen muiden

uusliberaaleiksi määriteltävien piirteiden kanssa. Yhdistäviä tekijöitä ovat pääomien

rajoittamaton liikkuminen, julkisten palveluiden yksityistäminen, maan ja veden

kaupallistaminen ja etenkin ay-liikkeen kannalta merkittävä työmarkkinoiden sääntelyn

purku (Bieler & al. 2014, s. 5). Bieler & al. huomauttavat, että vapaakauppasopimukset

ovat avaintekijä uusliberaalin agendan levittämisessä (s. 5). Pääoman poikkikansallisen

luonteen ymmärtämäksi on tärkeä huomata, aivan kuten Bieler & al. tekevät, että

kyseinen politiikka palvelee pääoman etua sekä globaalissa pohjoisessa että etelässä (s.

5). Näin ollen on ongelmallista puhua valtion edusta vapaakauppasopimusten

yhteydessä, vaan hyötyjen ja haittojen epätasainen jakautuminen on huomioitava myös

niiden sisällä.

TTIP:n lisäksi Europaan unioni neuvottelee parhaillaan palvelukauppaa koskevasta

Trade in Services Agreement  (TiSA) -sopimuksesta. TiSA ei ole kahdenvälinen
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sopimus vaan neuvotteluosapuolia on 23, eli käytännössä EU-maat mukaan luettuna 50

valtiota, jotka kattavat lähes 70 prosenttia maailman palvelukaupasta. Myös TiSAn

julkituotu tavoite on sääntelyn vähentäminen. On kuitenkin huomionarvoista, että

todennäköisesti myös TiSA, kuten muutkin vapaakauppasopimukset, tulee sisältämään

uutta sääntelyä.

2.2 TTIP:n eteneminen

Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen väliset vapaakauppaneuvottelut käynnistyivät

kesällä 2013.  Transatlanttisen kauppa- ja investointisopimuksen (Transatlantic trade

and investement partntership, TTIP) tarkoituksena on poistaa esteitä osapuolten

väliseltä kaupalta ja investoinneilta. Euroopan unionilla ja Yhdysvalloilla on pitkä

yhteinen historia kaupan saralta. Yhteistyötä on tehty monilla eri areenoilla. Tässä

yhteydessä keskitytään kuitenkin kahdenvälisiin toimiin, jotka ovat johtaneet TTIP-

neuvotteluihin.

Vuonna 1995 julkistettiin New Transatlantic Agenda (NTA), jonka tarkoitus oli tiivistää

USAn ja EU:n välejä ja huipentua transatlanttisiin markkinoihin. Euroopan parlamentti

kannatti vuosien 2004 ja 2005 julkilausumissa tavoitteen toteuttamista vuoteen 2015

mennessä. Yhdysvaltojen senaatti teki samoin vuonna 2006. Esitystä päästiin

edistämään käytännössä seuraavana vuonna, kun osapuolet perustivat Transatlantic

Economic Counselin (TEC), jonka tehtävä oli määritellä ääriviivat prioriteeteille ja

kehittää ohjelma, jonka pohjalta vahvistetaan transatlanttisten talouksien integraatiota ja

etsitään keinoja parantaa kansainvälistä kilpailukykyä. Eliasson (2014) kuitenkin

huomauttaa, että tulokset eivät olleet muutamia osa-alueita lukuun ottamatta merkittäviä

(s. 119). Susan George (2015) lisää, että transatlanttista vapaakauppasopimusta on

valmisteltu myös eurooppalaisen ja yhdysvaltalaisen liike-elämän toimesta jo

kahdenkymmenen vuoden ajan välineenään Transatlantic Business Dialogue ja sen

rinnakkaisfoorumit, joista TEC on yksi (s. 5). Ammattiyhdistysliike on kritisoinut

TEC:ä erityisesti siksi, että se ei ole ollut edustettuna elimessä (ibid.).

Vuosina 2007–2008 Yhdysvalloissa ja Euroopassa puhjennut finanssikriisi ja sitä

seuranneet valtiojohtoiset, protektionistiset toimenpiteet vauhdittivat prosessin

etenemistä (Serfati 2014, s. 7). TTIP-neuvottelujen valmistelun varsinaisena
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lähtölaukauksena voidaan pitää marraskuussa 2011 pidettyä huippukokousta, jossa

käytiin neuvotteluja Yhdysvaltain presidentin Barack Obaman ja Euroopan komission

puheenjohtajan Herman Van Rompuyn johdolla, ja jonka jälkeen perustettiin korkean

tason työryhmä selvittämään, miten kasvava kauppa ja lisääntyvät investoinnit

vaikuttaisivat työpaikkojen syntyyn, taloudelliseen kasvuun ja kilpailukykyyn (De Ville

& Siles-Brügge 2014, s. 11). Työryhmä julkaisi loppuraporttinsa helmikuussa 2013 ja

sen perusteella ryhdyttiin valmistelemaan TTIP-sopimusta. Työryhmän raportin lisäksi

komissio tilasi lontoolaiselta tutkimusverkosto CEPR:ltä (Center for Economic Policy

Research) tutkimuksen, jossa selvitetään liberalisoinnista koituvia vaikutuksia. Tulokset

tukivat voimakkaasti kaupan esteiden purkua. CEPR:n selvitystä käsitellään tarkemmin

myöhemmin.

Euroopan unionin neuvosto on antanut vapaakauppaneuvotteluille suuntaviivat

(Euroopan uninonin neuvosto, 2013) ja se hyväksyi Euroopan komission

neuvottelumandaatin kesäkuun 17. päivänä 2013. Euroopan komissio on asettanut

neuvotteluille kaksi päätavoitetta. Ensinäkin tavoitteena on saada aikaan kohtuullinen ja

tasapainoinen EU:n ja Yhdysvaltojen välinen vapaakauppasopimus, jotta voidaan

luopua tulleista, joita pidetään vanhakantaisina (Juncker 2014). Toinen tavoite on edetä

neuvotteluissa, joiden perusteella EU ja Yhdysvallat voivat tunnustaa toistensa

tuotestandardit tai kehittää yhteisiä standardeja (Euroopan komissio).

TTIP:n tarkoituksena on myös asettaa ns. ”kultastandardi” tuleville

kauppaneuvotteluille (Eliasson, s. 119). Erityisen tärkeänä pidetään standardien

asettamista Kiinan kanssa aloitettaville kauppaneuvotteluille. Kahdenvälisiä

kauppasopimuksia Kiinan kanssa pidetään erittäin tärkeinä, koska kauppakumppanit

eivät ole muilla keinoin onnistuneet painostamaan Kiinaa markkinoidensa kunnolliseen

avaamiseen, ja Kiina on toistuvasti rikkonut WTO-sitoumuksiaan. Eurooppa ja

Yhdysvallat ovat Kiinan suurimmat vientikohteet, minkä vuoksi kaupalle halutaan

luoda vakaammat olosuhteet. (Eliasson s. 126) EU ja Yhdysvallat saattavatkin tarvita

keskinäistä TTIP-sopimusta jopa enemmän Kiinaa kuin toisiaan varten.

Euroopan komissio kannattaa vapaakauppa, mutta ei ole valmis sopimukseen millä

tahansa ehdoilla. Komission mukaan ei ole syytä uhrata esimerkiksi eurooppalaista

elintarviketurvaa, terveydenhuoltoa, sosiaaliturvaa, tietosuojaa tai kulttuurista

moninaisuutta vapaakaupan vuoksi. Komissio ei voi myöskään hyväksyä, että EU-
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maiden tuomioistuinten toimivaltaa rajoitetaan sijoittajien ja valtion välistä

riitojenratkaisua koskevien erityisjärjestelyjen takia. (Juncker 2014)

Komission varapuheenjohtaja Jyrki Katainen ja kauppakomissaari Cecilia Malmström

vakuuttivat Helsingin Sanomien Vieraskynässään kauppaneuvottelujen tavoitteena

olevan nimenomaan eurooppalaisten arvojen turvaamisen globalisaation paineessa (HS

5.2.2015). Kirjoittajien mukaan EU ei taivu neuvotteluissa kansalaisten tai ympäristön

oikeuksien purkuun millään saralla. Katainen ja Malmström painottivat myös, että

TTIP-neuvottelut ovat avoimimmat kauppasopimusten historiassa.

De Ville ja Siles-Brügge ovat käyneet läpi EU:n ja Yhdysvaltojen aiemmat pyrkimykset

tiivistää ja yhdenmukaistaa sääntelyä ja huomauttavat, että yhdenmukaistaminen on

kohdannut kulttuurillisten, hallinnollisten ja poliittisten eroavaisuuksien sekä

luottamuspulan vuoksi viimeistään kansallisen tason ratifioinnissa vastarintaa, jonka

seurauksena tavoitteisiin ei ole päästy (De Ville & Siles-Brügge, s. 9). Kirjoittajien

mukaan on epätodennäköistä, että nyt tilanne olisi merkittävästi erilainen.

Neuvotteluosapuolten lähtökohdat regulaation suhteen ovat erilaiset. Karkeasti

sanottuna Yhdysvalloissa finanssi- ja pankkitoiminnan sääntely on tiukempaa kuin EU-

maissa. Euroopan unionin alueella sen sijaan työvoiman sääntely ja kuluttajansuoja ovat

korkeammalla.

Sekä EU että Yhdysvallat ovat nimenneet työnormit (labor standards) keskeiseksi

sosiaalisen kestävyyden osa-alueeksi neuvotteluissa (Leal-Arcas &  Wilmarth 2014, s.

7). EU:n viimeisimmissä kauppasopimuksissa työoikeuksiin on liitetty myös

työllisyyden kasvun tavoite (ibid.). Keskeiset periaatteet ovat: 1) järjestäytymisvapaus

ja työehtosopimusneuvottelut, 2) pakkotyön käytön eliminointi, 3) lapsityövoiman

käytöstä luopuminen ja 4) syrjinnän kielto. Ammattiyhdistysliikkeen kannalta on

merkittävää, että Yhdysvallat ei ole hyväksynyt ILO:n keskeisiä julistuksia. Leal-

Arcasin ja Wilmarthin mukaan myös Yhdysvallat on sisällyttänyt uusimpiin

kauppasopimuksiin työoikeuksia koskevan kappaleen, jossa korostetaan ILO:n

julistusten mukaisia perusoikeuksia, työlainsäädännön toimeenpanoa ja siitä

tiedottamista sekä suositellut erilaisten yhteistyö- ja konsultaatiomekanismien

kehittämistä (ibid., s. 8). On kuitenkin huomioitava, että Campling & al. (2014)

arvioivat, että EU:n asettamia työstandardeja kauppasopimuksissa on kuvailtu

ehdollisten (conditional) sijaan suositeltaviksi (promotional) (s. 2).
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Kuten sanottu tullien ja muiden maksujen merkitys EU:n ja Yhdysvaltojen välisessä

kaupassa on suhteellisen pieni. Toki niiden merkitys kasvaa, kun kaupan volyymi on

niin suuri kuin se TTIP-osapuolten välillä on. Kaupalla on muita, merkittävimpiä

esteitä. Muiden muassa Eliasson on sitä mieltä, että juuri nämä muut esteet ovat TTIP:n

oikea ongelma (s. 128).

2.3 Erilaiset skenaariot taloudellisista vaikutuksista

Taloudellisen hyödyn tavoittelu vaikuttaa olevan tärkein peruste TTIP-neuvotteluille.

Euroopan komissio on nojannut hyötyarvioissaan CEPR:ltä tilaamaansa raporttiin, joka

julkaistiin maaliskuussa 2013. Tässä käydään läpi CEPR:n raportin keskeisimmät

kohdat, sillä raportit toimi etenkin aluksi lähtökohtana koko TTIP-keskustelulle.

Raportin sisältö haastettiin monelta suunnalta.

Joseph Francoisin johtaman projektin loppuraportissa arvioidaan, että

kauppasopimuksen myötä EU-alueelle koituvat taloudelliset hyödyt voivat nousta 119

miljardiin euroon vuodessa tai vähintään raportin vaatimattomamman arvion mukaan 68

miljardiin.  Yhdysvaltojen etu olisi 50–95 miljardia euroa, kun sopimus on täysin

sovellettu käytäntöön (CEPR 2013, s. 82 ja 95). Nelihenkiselle EU-alueen perheelle

täytäntöön pantu sopimus toisi vuodessa 545 lisäeuroa vuodessa. Yhdysvalloissa

vastaava hyöty on CEPR:n laskelmien mukaan noin 655 euroa vuodessa. Kasvavat tulot

syntyvät raportin mukaan kasvaneesta kaupasta. Euroopan vienti Yhdysvaltoihin

kasvaisi 28 prosenttia. EU-alueen vienti kokonaisuudessaan kasvaisi kahdeksan

prosenttia ja Yhdysvaltojen vienti kuusi prosenttia. Laskevat tariffit ja yhtenäinen

regulaatio toisi yrityksille huomattavia säästöjä. EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus

heijastuisi CEPR:n mukaan myös muualle maailmaan ja lisäisi maailmanlaajuisesti

bruttokansantuotetta 100 miljardilla eurolla.

CEPR arvioi, että työntekijöiden näkökulmasta hyödyt olisivat huomattavia. Kiihtyvä

kaupankäynti toisi raportin mukaan lisää työpaikkoja niin vähän koulutetuille kuin

korkeakoulutetuille ja nostaisi palkkoja. Raportissa todetaan, että TTIP ei pakottaisi

työntekijöitä siirtymään alalta toiselle normaalia tilannetta enempää. Alanvaihto koskisi

0,2–0,5 prosenttia työntekijöistä. Alanvaihto johtuisi nimenomaan vetotekijöistä, eli

käytännössä EU:n sisällä työntekijöitä siirtyisi esimerkiksi metallialalta kasvavaan

moottoriajoneuvoteollisuuteen.
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Ympäristövaikutuksiltaan TTIP on neutraali, sillä hiilidioksidipäästöihin ja kestävään

resurssien kulutukseen ei CEPR:n mukaan tulisi merkittäviä muutoksia TTIP-

sopimuksen myötä.

Mikäli CEPR:n laskelmat pitävät paikkansa, TTIP vaikuttaisi lottovoitolta, ja kyseessä

olisi sekä EU:n että Yhdysvaltojen kannalta aito win-win-tilanne. TTIP:n vaikutuksia on

kuitenkin arvioitu myös toisenlaisia malleja käyttäen. Tulokset ovat poikenneet CEPR:n

esittämistä huomattavasti. Yhdysvaltalaisen Tuftin yliopiston taloustieteilijän ja tutkijan

Jeronim Capaldon mukaan TTIP:n vaikutukset etenkin Pohjois-Euroopan maille olisivat

toisenlaiset kuin Euroopan komission tilaamat tutkimukset osoittavat. Myös ILO:ssa

työskentelevän Capaldon tutkimus osoittaa, että työpaikat vähenisivät Pohjois-

Euroopassa (Capaldo 2014). Kommentoidessaan laskelmiaan Capaldo korostaa, että

mallien kyky tarjota tarkkoja arvioita on ylipäätään hyvin rajallinen (Information 2014).

Tätä tukee se, että erilaisia malleja käytettäessä tulokset poikkeavat toisistaan

merkittävästi. Tulevaisuus on aina epävarma ja mallien kyky ennustaa sitä riippuu siitä,

minkälaisia ennakko-oletuksia niiden pohjana käytetään.

Myös Ferdi de Ville ja Gabriel Siles-Brügge (2014) kritisoivat CEPR:n käyttämää

CGE-mallia. Heidän mukaansa malli perustuu aina fiktiivisiin, yksinkertaistettuihin

oletuksiin uusklassisen taloustieteen oppien mukaisesti (s. 9). De Ville ja Siles-Brügge

huomauttavat myös, että arviot työntekijöiden siirtymisestä alalta toiselle eivät ole niin

yksinkertaisia kuin CEPR:n laskelmien perusteella annetaan olettaa. Kirjoittajien

mukaan aiempien vapaakauppasopimusten tavoin, yksi seuraus on, että monilta

sektoreilta katoaa työpaikkoja, eikä työttömyyden sosiaalista hintaa voi jättää huomiotta

(2015, s. 32).

De Villen ja Siles-Brüggen ja monien muiden esittämä kritiikki on TTIP:n toteuttamisen

kannalta olennaista, sillä vapaakauppaa puolletaan hyvin voimakkaasti taloudellisiin

hyötyihin vedoten. Kuten aiemmin on todettu, taloudelliset hyödyt toteutuvat CEPR:n

laskelmien mukaan, kun sopimusta sovelletaan käytännössä täysimääräisesti. Jää

epäselväksi, mitkä hyödyt ovat tilanteessa, jossa neuvotteluille annetut tavoitteet

saavutetaan vain osittain. Kuten De Ville ja Siles-Brügge toteavat, CEPR:n laskelmat

omat omiaan kannustamaan ja motivoimaan neuvottelijoita saavuttamaan päämääränsä,

vaikka ne olisivat fiktiota. Lisäksi julkisessa keskustelussa ongelma on usein se, että
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raportteja tulkitaan liian suorasukaisesti ja esimerkiksi käytettyjen kaavojen rajoitteita ei

oteta argumentoinnissa huomioon, vaikka ne raportissa mainittaisiinkin.

Tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista suorittaa eri mallien välillä tarkempaa

vertailua, vaan huomioidaan, että erilaiset oletukset voivat tuottaa täysin toisistaan

poikkeavia tuloksia. On huomioitava myös, että kaupan vapauttaminen ei välttämättä

tuo taloudellisia hyötyjä ainakaan tasaisesti kaikille osapuolille (ks. lisää esim. Raza &

al. 2014; Unger 2007).
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3 TTIP ja vapaakauppaan kohdistuva kritiikki

Vapaakauppaan kohdistuu tiukkaa kritiikkiä. Nykyinen vapaakaupparegiimi ei kaikista

näkökulmista tuokaan loputonta vaurautta ja win-win-tilanteita, ei edes pitkällä

aikavälillä. Tässä kappaleessa käydään läpi juuri TTIP-sopimukseen kohdistunutta

kritiikkiä. Jotta iso kuva saadaan näkyviin, TTIP-kritiikki on sijoitettava laajempaan

kontekstiin. Työkaluiksi on valittu uusliberaali markkinakuri ja siihen läheisesti liittyvät

käsitteet, uuskonstitutionalismi ja hegemonia. TTIP:hen kohdistuneesta kritiikistä

merkittävä osa voidaan tulkita osaksi markkinakurin toteuttamista, sillä alistuminen

kriittiselle tarkastelulle voi vahvistaa toiminnan legitimiteettiä (vrt. Buckley 2013, s.

80). Myös ammattiyhdistysliikkeelle tärkeät aiheet, kuten sääntelyn taso ja työpaikat,

kuuluvat samaan kokonaisuuteen.

Vapaakauppaan kohdistuva kritiikki voidaan jakaa kahteen eri ryhmään,

distributiiviseen ja normatiiviseen. Distributiivinen kritiikki on olennaista tilanteissa,

joissa jokin vapaakaupan osapuoli tai sektori voittaa tai häviää huomattavasti suhteessa

toisiin osapuoliin tai sektoreihin. Esimerkki distributiivisesta kritiikistä ovat edellä

mainitut erilaiset laskelmat taloudellisista hyödyistä. Normatiivinen kritiikki puolestaan

vetoaa oikeudenmukaisuuteen, kuten esimerkiksi poikkikansallisten yritysten ylivaltaan

suhteessa demokraattiseen päätöksentekoon. TTIP:hen kohdistuva kritiikki on ollut

pääosin normatiivista, kun monissa aiemmissa kauppasopimuksissa distributiivisen

kritiikin rooli on ollut merkittävä (De Ville & Siles-Brügge 2015, s. 120–121). On hyvä

pitää mielessä, että jaottelu normatiiviseen ja distributiiviseen kritiikkiin ei ole

kuitenkaan täysin yksinkertaista. Esimerkiksi sitä, kuka saa tai kenen pitäisi saada ja

minkä verran, voidaan pitää vahvasti normatiivisena kysymyksenä.

Tässä TTIP-sopimusta tarkastellaan erityisesti normatiivisesta, markkinakurin

näkökulmasta. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö vapaakaupan taloudellisiin hyötyjiin ja

häviäjiin keskittyminen olisi mielenkiintoista ja tärkeää. Päinvastoin Suomessa, jossa

käsitys vapaakaupan hyödyllisyydestä pienelle avotaloudelle otetaan yleensä annettuna,

tämä olisi erittäin hyödyllistä. CEPR:n laskemiin taloudellisiin arvioihin kohdistettu

kritiikki saa kuitenkin ajaa sen asian. Päätarkoitukseni on nostaa tässä esiin seikkoja,

jotka helposti jäävät vähemmälle huomiolle, mutta tulevat vapaakauppasopimuksissa

ikään kuin kylkiäisinä. Näitä ovat demokraattista päätöksentekoa rajoittavat tekijät,

kuten ISDS-menettely ja mahdollisesti sääntelyn harmonisointi.
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TTIP:hen on kohdistettu voimakasta kritiikkiä. Tässä yhteydessä nostan kritiikistä

tarkemmin esiin ne seikat, jotka ovat lähellä ammattiyhdistysliikkeen toimintakenttää.

On kuitenkin syytä tiedostaa, että kansalaisjärjestöt ja tutkijat, kuten myös osa ay-

liikkeestä, ovat aiheellisesti huolestuneet esimerkiksi ympäristö-, ruokaturva-,

tekijänoikeus ja -yksityisyydensuojakysymyksistä, vaikka niitä ei tässä tutkimuksessa

sen tarkemmin käsitelläkään.

Seuraavassa luodaan katsaus kritiikkiin, joka on kohdistunut TTIP-neuvotteluiden

avoimuuteen ja edustavuuteen. Koko sopimuksen kiistanalaisin kysymys, ISDS-

menettely, ansaitsee erityishuomiota myös tässä. Kritiikki ISDS-järjestelyä kohtaan on

ollut niin voimakasta, että osa kriitikoista pelkää, että muut kiistanalaiset kysymykset

jäävät sen varjoon. Muita ammattiyhdistysliikkeen kannalta merkittäviä kysymyksiä

ovat sääntelyn yhdenmukaistaminen ja sääntely-yhteistyöelin. Lisäksi julkiset hankinnat

ja julkisten palveluiden rooli koskettavat ihmisiä niin työntekijöinä kuin kansalaisina.

Ay-liikkeen pohjoisen ja etelän välisiä suhteita käsitellään tässä tutkimuksessa

myöhemmin. Mikäli sekä TTIP ja TPP astuvat voimaan, sillä on huomattavia

vaikutuksia sopimusten ulkopuolelle jääville maille. Kahden sopimuksen piirissä on

lähes kaksi kolmasosaa maailman kansantuotteesta. Ulkopuolisille, heikommille maille

ei jää juuri muita vaihtoehtoja kuin jäädä maailmankaupan ulkopuolelle tai sopeutua

kauppasopimusten vaatimuksiin (George 2015, s. 6). Tämä näkökulma on jäänyt

TTIP:tä käsittelevässä julkisessa keskustelussa pieneen rooliin. Valitettavasti

kolmansien maiden rooli jää sivuun myös tässä tutkimuksessa, sillä aihe ansaitsee

laajuutensa vuoksi oman tutkimuksensa5.

3.1 Avoimuus ja edustus

TTIP:n neuvotteluprosessia mainostetaan toistuvasti kaikkien aikojen avoimimpana, ja

sitä se saattaa nykyaikaisten kauppasopimusten historiassa ollakin. Tämä ei kuitenkaan

kriitikoiden mielestä vielä takaa riittävää avoimuutta. Neuvottelut on käyty suljettujen

ovien takana, mikä on nostattanut huomattavaa kritiikkiä (ks. esim Serfati, s. 11).

Neuvottelujen kommentointi on ollut haastavaa, sillä kukaan neuvotteludelegaation

5 Aiheeseen voi tutustua viiden tutkimus- ja kansalaisjärjestön julkaisun avulla:
https://www.tni.org/files/download/ttip_world_beware.pdf
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ulkopuolinen ei tunnut tietävän tarkasti, mitkä asiat ovat pöydällä. Avoimuutta on lisätty

osittain, kun eri tahojen, kuten Wikileaksin, vuotamat neuvotteluasiakirjat lisäsivät

painetta kansalaisyhteiskunnan suunnalta. Jopa Euroopan parlamentin jäsenet ovat

ihmetelleet, miksi heille ei tiedoteta neuvottelujen sisällöistä ja etenemisestä. EU:n

oikeusasiamies päätti tammikuussa 2015, että julkisuutta on lisättävä, ja komissio päätti

samaan aikaan toimia niin (European Ombudsman 2015). Tämä johti siihen, että

valikoituja asiakirjoja on nähtävillä Brysselissä vartioiduissa lukuhuoneissa, joihin

pääsy vaatii erillisen luvan. Esimerkiksi muistiinpanovälineitä ei saa kuitenkaan olla

mukana. Kriitikot ovat paheksuneet sitä, että komission julkaisemat asiakirjat ovat vain

EU:n asiakirjaluonnoksia, joilla ei ole varsinaista relevanssia.

Toinen suuri huoli on se, että yritysten vaikutusvaltaa on pidetty liian suurena jo

neuvotteluvaiheessa. Kuulluista tahoista ylivoimainen enemmistö on edustanut

suuryrityksiä. Ammattiyhdistysliike, kansalaisjärjestöt ja tutkijat ovat olleet täysin

sivuroolissa. Ennen neuvottelujen alkua vuosina 2012–2013 suoritettiin 560

sidosryhmäkonsultaatiota. Niistä 92 prosenttia käytiin liike-elämän lobbareiden kanssa

ja vain kahdeksan prosenttia edusti muita tahoja. Vuosien 2013–2014 aikana tilanne ei

ole merkittävästi parantunut, vaikka komissio kertoo laajentaneensa kuulemisia.

Viimeisellä ajanjaksolla liike-elämää kuultiin 156 kertaa ja muita tahoja vain 19 kertaa.

(Corporate Europe 2014)

3.2 Sääntelyn yhtenäistäminen ja sääntely-yhteistyöelin

Huolta on herättänyt myös sääntely-yhteistyöelin (regulatory cooperation body, RCB),

jonka muodostamista neuvotteluissa on kaavailtu (ks. esim. Serfati s.13; Euroactiv).

Toimielimessä yritykset pääsisivät vaikuttamaan lainsäädäntöön suoraan, jo ennen kuin

varsinaisia esityksiä aletaan laatia, mikäli aihepiiri koskee niiden toimialaa.

Valtioiden harjoittaman sääntelyn tason pelätään laskevan yleisesti. Euroopassa

noudatetaan ns. varovaisuusperiaatetta, jonka mukaan tuote on todettava turvalliseksi

ennen markkinoille pääsyä. Yhdysvalloissa sen sijaan luotetaan siihen, että tuotteiden

haitallisuus ja viallisuus todetaan markkinoilla, ja tätä tukemassa on oikeuslaitos. Näin

ollen eurooppalaisen kuluttajansuojan pelätään laskevan. Poikkeuksena Yhdysvalloissa

pankkien ja rahoituslaitosten sääntely on tiukempaa kuin Euroopassa. Nykytiedon
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valossa ei ole syytä uskoa, että vapaakauppaneuvottelut johtaisivat sääntelyn

tiukentamiseen.

Yhdysvaltojen ja EU:n tavassa säännellä on siis huomattavia periaatteellisia eroja. Itse

asiassa EU:n markkinoilla harjoittama ”soft power” nähtiin vastavoimana

Yhdysvaltojen edustamalle arvomaailmalle (De Ville & Siles-Brügge 2015, s. 43).

TTIP:tä puoltavan narratiivin kannalta on tärkeää, että EU:n ja Yhdysvaltojen välisten

erojen korostamisesta on siirrytty alleviivaamaan osapuolten fundamentaalista

samankaltaisuutta, sillä tämä ylipäätään mahdollistaa sen, että osapuolet voivat sopia

globaalien standardien asettamisesta (ibid., s. 50).

Keskeiseksi kysymykseksi nousee, onko sääntely tarkoitus harmonisoida vai

suositaanko molemminpuolista tunnustamista. De Villen ja Siles-Brüggen tekemän

selvityksen mukaan on epätodennäköistä, että harmonisointia, jossa osapuolet

käytännössä valitsisivat jommankumman käyttämän tai globaalin standardin,

sovellettaisiin laajasti, jos ollenkaan, TTIP-sopimuksessa (2015, s. 53). Jälkimmäinen

vaihtoehto, molemminpuolinen tunnustaminen, sen sijaan antaa yrityksille

mahdollisuuden valita sopivimman sääntelyn tason. Mikäli valtion mahdollisuus

säädellä ja torjua markkinoiden negatiivisia vaikutuksia halutaan säilyttää,

molemminpuolinen tunnustaminen sopii vain olosuhteisiin, joissa minimistandardeista

on säädetty, kuten EU:n sisämarkkinoilla on tehty. De Villen ja Siles-Brüggen mukaan

se siis sisältää ”race to the bottom” -riskin, mutta ei sisällä kannustimia, jotka

houkuttelisivat kolmansia osapuolia noudattamaan TTIP-osapuolten korkeampia

normeja ja sääntöjä. (De Ville & Siles-Brügge 2015, s. 41–42, 55)

Ylipäätään De Villen ja Siles-Brüggen mukaan globaalin sääntelyn määrittämisen

merkitystä alettiinkin korostaa TTIP:n puoltajien toimesta vasta, kun CEPR:n

laskelmiin perustuvilta taloudellisilta argumenteilta alkoi valua pohja pois (2015, s. 40).

Kirjoittajat eivät pidä muutenkaan itsestään selvänä, että muut maat ryhtyisivät

noudattamaan TTIP:ssa asetettuja standardeja. Kiinan ja muiden nousevien talouksien

muodostamaa uhkaa niin työoikeuksille kuin Euroopan ja Yhdysvaltojen asemalle

maailman taloudessa alettiin korostaa siis alkuperäisten argumenttien heikentyessä.

Ammattiyhdistysliikkeen huoli työoikeuksien sääntelyssä pohjautuu siihen, että

Yhdysvallat ei ole ratifioinut kuutta keskeistä ILO:n julistusta (Serfati, s. 22). EU:ssa on
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samaan aikaan käynnissä REFIT-ohjelma6, jonka tarkoitus on yksinkertaistaa sääntelyä

ja laskea siitä koituvia kuluja. REFIT:n ja TTIP:n yhteisvaikutus voi vaikuttaa

negatiivisesti työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen (Serfati, s. 22).

Kuluttajan näkökulmasta huomiota saaneita esimerkkejä erilaisesta sääntelystä ovat

geenimuunnellut tuotteet ja kloorihuuhdeltu liha, jotka molemmat ovat Yhdysvalloissa

sallittuja, mutta niiden tuonti Euroopan unionin alueelle on kiellettyä. Esimerkiksi

Yhdysvallat on jo valittanut Maailmankauppajärjestöön kemiallisesti käsitellyn

sianlihan vientikiellosta (Fung 2014, s. 447). Euroopan unioni noudattaa

varovaisuusperiaatetta, kun taas Yhdysvallat painottaa taloudellista tehokkuutta ja

hyväksyy riskin.  Fungin mukaan Yhdysvalloissa sääntely perustuu kustannus-hyöty-

analyysiin ja EU:n varovaisuusperiaatteessa on kolme elementtiä: 1) lisätään tietämystä

asiasta, 2) hankitaan uutta tietoa tieteellisen seurannan perusteella ja 3) aloitetaan

yhteiskunnallinen keskustelu siitä, mikä on tavoiteltavaa/haluttavaa ja mikä haitallista

(2014, s. 449–450).

3.3 Investointisuojamenettely ISDS

Suurimman sisällöllisen kritiikin kohteeksi TTIP-prosessin aikana on kohonnut

investointisuojamenettely (investor-state dispute settlement, ISDS), mikä antaisi

investoijille mahdollisuuden haastaa valtio oikeuteen, mikäli se säätäisi niiden

liiketoimintaa uhkaavia ja voittoja rajoittavia lakeja tai säädöksiä. Valtiot sen sijaan

eivät voisi valittaa yritysten toiminnasta välimiesoikeuteen. ISDS:ää voidaan pitää

malliesimerkkinä siitä, miten uuskonstitutionalismin keinoin uusliberaali politiikka

lukitaan ainoaksi vaihtoehdoksi (Dierckx 2015, s. 334).

Komissio päätti runsaasta kritiikistä johtuen siirtää ISDS-menettelyn toistaiseksi sivuun

neuvotteluagendalta ja keskittyä muihin keskeisiin neuvottelukohtiin. Tauon jälkeen

syksyllä 2015 komissio päätti jatkaa neuvotteluja esittämällä uudistettua versiota ISDS-

menetelmästä. Yhdysvallat vastasi ilmoittamalla, että sillä ei ole kiinnostusta uudistaa

6 Komission REFIT (Regulatory Fitness and Performance programme) -ohjelman tavoitteena on
yksinkertaistaa EU:n lainsäädäntöä ja laskea sääntelystä aiheutuvia kuluja sekä tukea kasvun ja
työpaikkojen syntyä selkeän, vakaan ja ennakoitavan sääntelyn. Ks. lisää EU: http://ec.europa.eu/smart-
regulation/refit/index_en.htm (vierailtu 10.11.2015)
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menettelyä. Komissio kuitenkin laati oman esityksensä ISDS:n korvaavaksi ICS

(investment court system) -malliksi.

Merkittävä osa kriitikoista ei pidä ISDS-menettelyä tarpeellisena, koska sopimuksen

osapuolten oikeusjärjestelmät ovat kehittyneitä (ks. esim. Serfati, s. 19). Lisäksi

syrjimättömyysperiaate, jonka mukaan kotimaisia ja ulkomaisia investoijia on

kohdeltava tasa-arvoisesti, on jo voimassa. Näin ollen ei ole perusteita olettaa, että

ulkomaiset investoijat kohtaisivat syrjintää.

ISDS-menettelyä on perusteltu sillä, että vastaava menettely halutaan Kiinan ja muiden

nousevien valtioiden kanssa myöhemmin neuvoteltaviin kauppasopimuksiin (Serfati,

s.19). Kansainvälisen oikeuden professori Martti Koskenniemi huomautti kuitenkin

ulkoministeriön 3.3.2015 järjestämässä TTIP-keskustelutilaisuudessa, että Kiina vaatii

kyseistä menettelyä, koska se on mahtisijoittaja eikä usko etunsa toteutuvan

eurooppalaisissa tuomioistuimissa. Mikäli tämä pitää paikkansa, sillä, sisällytetäänkö

ISDS TTIP-sopimukseen, ei ole välttämättä merkitystä Kiinan kanssa käytävien

neuvottelujen suhteen.

Samassa tilaisuudessa SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Aleksi Kuusisto

kertoi, että SAK ei halua tehdä ISDS:stä kynnyskysymystä, koska voitettavaa on niin

paljon. Talvella 2015 aikana SAK laati ehdotuksen ISDS-menetelmän uudistamiseksi,

jonka se esitteli komissaari Malmströmille. Lähtökohta on edelleen se, että

välimiestuomioistuin on turha ja ongelmallinen, sillä TTIP-osapuolilla on toimivat

oikeusjärjestelmät. Jos ISDS-menetelmä kuitenkin otetaan mukaan, sitä on uudistettava.

SAK:n esitys uudeksi ISDS-menetelmäksi sisälsi viisi vaatimusta. Ensinäkin ISDS

pitäisi olla suhteessa paikallisiin oikeudenkäynnin edellytyksiin. Toiseksi

neuvotteluosapuolten pitäisi voida filtteröidä kiistoja pois välimiesoikeuden piiristä.

Kolmanneksi osapuolten tulkinnoista pitäisi voida tehdä sitovia. Neljänneksi ISDS:n

pitäisi sisältää vetoomusmekanismi. Lopuksi SAK haluaa ISDS-menettelyn noudattavan

häviäjä maksaa -periaatetta. Debatissa Koskenniemi ei pitänyt uudistusvaatimuksia

riittävinä, vaan vertasi sitä tilanteeseen, jossa neuvotellaan siitä, ajetaanko autolla päin

seinää satasta vai kuuttakymmentä kilometriä tunnissa.

Suomella on jo nyt 67 ISDS-sopimusta: ne kattavat vähän yli kolme prosenttia Suomeen

kohdistuvista investoinneista ja ne on Koskenniemen mukaan tehty osana

kehitysyhteistyötä. Koskenniemi pitää ISDS:tä tarpeettomana myös siitä syystä, että
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Suomessa on jo voimassa syrjimättömyysperiaate. Mikäli Yhdysvallat ja EU solmivat

sopimuksen, johon ISDS-menettely sisältyy, sen piirissä olevien investointien osuus

kasvaisi merkittävästi, sillä EU:n ja Yhdysvaltojen välisten investointien volyymit ovat

toista luokkaa kuin muissa kauppasopimuksissa.

ISDS-menettely ei ole herättänyt huolta vain oikeus- ja yhteiskuntatieteilijöiden parissa.

Philippe C. Baveye ja Laurent Charlet (2014) ovat sitä mieltä, että ympäristötieteen

uusimpien tulosten soveltamisesta päätöksentekoon tulee irrelevanttia, mikäli valtioilla

ei ole haasteiden pelossa mahdollisuutta uudistaa ympäristölainsäädäntöä tuoreimman

tutkimuksen mukaan (s. 1370). Kirjoittajien mukaan huonoja kokemuksia tilanteesta on

saatu jo Kanadasta, jossa NAFTA:n vuoksi on käyty läpi jo useita haasteita.

Susan D. Franck (2014) on analysoinut ISDS-menettelyjä. Hän, kuten myös Martti

Koskenniemi usein puheenvuoroissaan, korostaa, että tuomiot eivät suinkaan koidu aina

yritysten eduksi. Osa ongelmaa on juuri se, että välimiesmenettelyt ovat ennalta

arvaamattomia eikä ennakkotapauksiin voi luottaa. Merkittävää on myös se, että häviäjä

ei joudu korvaamaan voittavan osapuolen oikeudenkäyntikuluja. Näin ollen selvässäkin

tapauksessa menettelyyn joutuminen voi käydä hyvin kalliiksi.

ISDS-menettely luo myös uudenlaista liiketoimintaa. Yhdysvalloissa ja Euroopassa on

perustettu menettelyyn erikoistuneita lakifirmoja. Näiden asiantuntemus voi entisestään

voimistaa julkisiin toimijoihin kohdistuvaa pelotevaikutetta.  Serfatin mukaan

välimiesmenettely on yhdysvaltalaisyrityksille edullinen, sillä ne ovat tottuneet sen

mukaan tuomiin prosesseihin. Vuonna 2015 saatavilla olevien lukujen perusteella

pelkästään Yhdysvaltojen allekirjoittamien kauppasopimusten alaisuudessa on tällä

hetkellä yritysten nostamia kanteita 14 miljardin dollarin edestä odottamassa ratkaisua.

Kanteet koskevat lääkepatentteja, saasteiden puhdistusvaatimuksia, ympäristö- ja

energialakeja ja muita julkisen intressin piirin kuuluvia tapauksia. Tapauksista 85

prosenttia on nostettu kehittyneiden maiden yritysten toimesta, ja näistä yrityksistä 75

prosentilla kotipaikka on joko EU:n sisällä tai Yhdysvalloissa. Serfati huomauttaa

myös, että EU:n sisällä asetelma on epätasapainoissa. Union ydinvaltioissa sijaitsevat

yritykset testaavat selvästi uudempien jäsenvaltioiden hallitusten kykyä toimia

yksityisissä tuomioistuimissa. (Serfati, s. 19–20)

ISDS-menettelyn hyödyntäminen on selvässä kasvussa. Vuonna 2000 kanteita nostettiin

13 kappaletta. Vuonna 2010 luku oli kasvanut 35 kappaleeseen, ja vuonna 2015 määrä
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on kaksinkertaistunut viidessä vuodessa haasteiden lukumäärän ollen jo 70 (YK 2016:

Investment Dispute Settlement Navigator).

3.4 Julkiset palvelut ja julkiset hankinnat

TTIP:tä pidetään huomattavana uhkana myös julkisille palveluille.  Yksi merkittävä syy

tälle on ns. negatiivinen lista, jota todennäköisesti sovelletaan TTIP-sopimuksessa

julkisiin palveluihin. Negatiivisella listalla tarkoitetaan sitä, että palvelut, jotka

suojataan yksityistämiseltä, määritellään tarkasti. Ay-liikkeen eurooppalainen

kattojärjestö ETUC on ehdottanut, että negatiivista listaa sovellettaisiin julkisten

palveluiden sijaan yksityistettäviin ja kilpailulla avattaviin palveluihin (Serfati 2014, s.

23). Mikään ei tässä vaiheessa viittaa siihen, että muutos tähän suuntaan olisi

syntymässä.

Myös julkisten hankintojen kohtalo on puhuttaa. Serfatin mukaan ammattiliitot Atlantin

molemmin puolin vastustavat julkisten hankintojen sisällyttämistä neuvotteluihin

vedoten työntekijöiden parempaan suojaan, palveluiden laatuun ja siihen, että ne

kuuluvat julkisen hallinnon perustehtäviin (2014, s. 23). Toisaalta Suomessa on

toistuvasti tuotu esille myös ay-liikkeen suunnalta, että TTIP-sopimus toisi uusia

markkinoita suomalaisyrityksille, mikäli ne pääsivät kiinni Yhdysvaltojen julkisiin

hankintoihin, joita suojaa ns. Buy American -käytäntö. Kriitikkojen osalta kuitenkin

yleinen linja on, että julkisia palveluita ja hankintoja ei haluta alistaa ISDS-menettelylle.

Huolena on siis, että julkinen sektori ei jatkossa voi asettaa hankinnoille haluamiaan

kriteerejä. Komissio on vakuuttanut toistuvasti, että valtioiden oikeus säännellä säilyy

ennallaan.

3.5 Markkinakuri ja uuskonstitutionalismi

TTIP:tä lähestytään tässä tutkimuksessa markkinakurin ja uuskonstitutionalismin

käsitteiden kautta, sillä se auttaa ymmärtämään vapaakaupan kasautuvia vaikutuksia.

Uuskonstitutionalismin viitekehys osoittaa, miten vapaakauppasopimukset ja niitä

myötäilevä politiikka siirtävät taloussektoria demokraattisen päätöksenteon

ulottumattomiin. Markkinakuri viittaa keinoihin, joilla uusliberaaleja rationaaleja

synnytetään. Vapaakauppasopimukset ovat yksi tapa edistää uuskonstitutionalismia ja
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luoda markkinakuria. David Schneidermanin (2000) sanoin uuskonstitutionalismi siirtää

talouselämän avainkysymykset kansallisvaltioiden kotimaan politiikan vaikutusvallan

piiristä (s. 757). Merkittävää on myös se, että prosessin myötä tila, joka määritellään

taloudelle alisteiseksi, laajenee demokraattisen tilan kustannuksella (ks. esim. Teivainen

2002). On syytä käydä läpi, miten prosessi käytännössä etenee, esiintyy ja miten se

liittyy TTIP-sopimukseen. Stephen Gill Yorkin yliopistosta on keskeisiä

uuskonstitutionalismin teoreetikkoja.

TTIP:n voidaan katsoa olevan jatkoa markkinakuria ajaville toimille. TTIP:n

lähtökohtana on ajattelumalli, joka korostaa markkinoiden tehokkaita operaatioita, ja

joka pyrkii minimoimaan demokraattisen päätöksenteon markkinoille aiheuttamia

rajoitteita, joiden katsotaan edustavan erityisintressejä ja johtavan tehottomiin

toimenpiteisiin (De Ville ja Siles-Brügge 2015, s. 131). Tavoitteena on luoda täydelliset

markkinat. Tässä prosessissa julkisen päätösvallan rajoittaminen ja markkinakuria

edistävien toimenpiteiden lukitseminen siten, että tulevaisuudessa tehtävät päätökset

eivät uhkaa niitä.

Gillin mukaan uuskonstitutionalismin tavoite on eristää dominoivat talouspoliittiset

voimat suojaan demokraattiselta päätöksenteolta ja julkiselta vastuulta (Gill, s. 23). Hän

viittaa Milton Friedmanin ja F. A. Hayekin edustamaan uusliberaaliin diskurssiin, jonka

mukaan kapitalistinen yhteiskunta tasapainottuu, kun taloudellinen päätöksenteko, kuten

työoikeudet ja investoijien oikeudet, on siirretty pois politiikan, eli demokratian, piiristä

(ibid.).

On kuitenkin huomattava, että uuskonstitutionalismi ei suosi pakkovaltaa, vaan sen

keskeinen toimintaedellytys on, gramscilaiseen hegemoniakäsitykseen pohjautuvaan

ajatteluun tyypillisesti, suostumus. Gill painottaa, että lieventämällä ja kanavoimalla

räikeimpiä haittavaikutuksia, sekä ottamalla haltuun poliittista valtaa on tarkoitus pitää

huolta siitä, että poliittisia takaiskuja taloudelliselle liberalismille ei synny eikä

vaihtoehtoisia sosio-ekonomisia malleja kehitetä (Gill 1998, s. 23–24, myös Buckley

2013). Kulttuuriin liittyvät suostuttelumekanismit ovat tärkeitä, sillä ne takaavat

uusliberalismille myönteisen lainsäädännön ja omistusoikeuksien lukittumisen ja

uusintamisen. Gill nostaa esiin niistä kuluttajuuden, koulutuksen, vapaa-ajan aktiviteetit

ja individualististen identiteettien rakentamisen, jotka ovat prosessin etenemisen

kannalta välttämättömiä (1998, s. 31). Vapaaehtoisuus on tärkeää, koska se on tehokas
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tapa torjua syntyvää vastarintaa ja uusliberaali ajattelu saadaan lukittua kiinteästi

yhteiskunnan ns. maalaisjärjeksi. Gillin mukaan näin muodostuu markkinasivilisaatio

(s. 31).

Gill kutsuu globaalin taloudellisen hallinnon järjestelmää uusliberaaliksi opiksi, koska

se nojaa markkinoihin, erityisesti pääomamarkkinoihin, pitääkseen taloudelliset toimijat

kurissa (s. 25). Koska kapitalistisessa yhteiskunnassa taloudellinen kasvu riippuu

investoijien luottamuksesta, investoijat ovat järjestelmän etuoikeutettu ryhmä.

Hallitusten ensisijainen tehtävä on ylläpitää tätä luottamusta luomalla ja pitämällä yllä

sopivaa liiketoimintailmastoa sekä edistää hinta- ja valuuttavakautta pitämällä inflaatio

alhaisena ja harjoittamalla suoraselkäistä fiskaalipolitiikkaa (fiscal rectitude).  Tämä on

Gillin mukaan pääoman rakenteellista valtaa. (Gill., s. 25).

3.5.1 Uuskonstitutionalismin kolme prosessia

Uuskonstitutionalismiin kuuluu Gillin mukaan ainakin kolme prosessia. Ensinnäkin

hallitukset on saatava toimimaan fasilitaattoreina, jotka mahdollistavat

markkinalogiikan mukaisen politiikan. Tämä saavutetaan, kun taloudellinen erotetaan

poliittisesta ja jo sisäistetty vapaiden markkinoiden logiikka lukitaan lailla ja sanktioilla

edistämään tätä politiikkaa. Valtioiden ollessa riippuvaisempia yksityisestä pääomasta,

niiltä vaaditaan läpinäkyvää taloudenpitoa, jonka tarkoituksena on vakuuttaa sijoittajat.

Näin pääoman vallasta tulee entistä yksityiskohtaisempaa ja tehokasta. (Gill 1998, s.

25–26)

Koska uuskonstitutionalismin ja markkinakurin periaatteisiin kuuluu eteneminen eri

osa-alueilla, TTIP:n lisäksi on syytä seurata myös muita EU:n sisäisiä kehityskulkuja,

kuten jo voimassa olevaa Lissabonin sopimusta ja työn alla olevaa REFIT-ohjelmaa.

Näiden yhteisvaikutus johtaa neoliberaalin politiikan lukitsemiseen. De Ville ja Siles-

Brügge painottavat, että etenkin TTIP:n horisontaalisen yhteistyön puitteissa luodaan

sääntöjä ja instituutioita, joiden tarkoitus on lähentää sääntelyä tulevaisuudessa ja

rajoittaa kotimaista politiikan harjoittamista (2015, s. 91). On huomattava, että vaikka

EU on ainakin periaatteessa demokraattinen instituutio vaaleilla valittuine

parlamentteineen, Yhdysvaltain ja EU:n yhteisessä sääntelyelimessä päätöksenteko

siirtyisi jälleen askeleen kauemmas kansalaisista. Sen kokoonpanoa ei valita

demokraattisesti, vaan esimerkiksi yrityksille, joiden toiminta sääntely koskisi, on
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kaavailtu edustus ja lausuntaoikeus jo ennen kuin aloitteita käsitellään. Kirjoittajat

varoittavat, että tämä voi jäädyttää regulaation, vaikka TTIP-sopimuksen sääntelyn

yhtenäistä koskeva linja jäisi maltilliseksi (ibid., 91). De Ville ja Siles-Brügge

viittasivat Gillin sijaan Bronwen Morganiin, jonka lähitermi uuskonstitutionalismille on

meta-regulaatio. Ideana tässäkin on, että ”nonjudical legality” johtaa sääntelyn

ekonomisointiin, jolloin sääntelypolitiikkaa kohdellaan markkinoiden vääristyminä sen

sijaan siten, että sille olisi jonkinlainen tarve. Lopputulos on, että jälleen kerran

vaihtoehtoiset käsitykset jäävät jalkoihin ja investointien suoja nousee etusijalle. (De

Ville & Siles-Brügge 2015, s. 91–92)

Ensimmäinen uuskonstitutionalismin prosessi koskee siis keinoja, joilla

demokraattisesti valittu hallinto saadaan edistämään uusliberaaleja tavoitteita. Toinen

prosessi koskee markkinoiden rakentumista ja laajentumista uusia, Polanyin termiä

käyttäen fiktiivisiä, asioita tuotteistamalla esimerkiksi kehityspolitiikan avulla.

Liberaalin makrotalouspolitiikan sisäistämisen lisäksi myös poliittiset ja oikeudelliset

rakenteet on muokattava siten, että ne takaavat yksityisomaisuudelle parhaan

mahdollisen suojan. Gill painottaa, että erityisen tärkeää on luoda sekä sisäinen että

ulkoinen konstitutionaalinen kontrolli julkisille instituutioille. Näin ehkäistään

pyrkimykset puuttua omaisuusoikeuksiin tai pääoman liikkuvuuden estäminen

lainsäädännöllä. Gill huomauttaa, että tämä WTO:n toimintamalli on korostunut

globaalissa etelässä, jossa instituutiot ja lainsäädäntö ovat usein ainakin osin

kehittymättömiä. (Gill 1998, s. 26) TTIP:n kohdalla toista prosessia edustavat julkiset

palvelut, joiden uskotaan joutuvan entistä kovempien markkinaistamis- ja

tuotteistamispaineiden alaisiksi. Negatiivisilla listoilla julkisista palveluista, jotka

pyritään jättämään tämän kehityksen ulkopuolelle, tulee säännön sijaan poikkeuksia,

toisin sanoen markkinahäirikköjä. TTIP-sopimukseen ei kuitenkaan ole ainakaan tähän

mennessä esitetty ns. Ratchet-lauseketta, jonka idea on, että kerran yksityistettyjä

palveluita ei saa enää palauttaa julkisiksi. Sen sijaan on epäselvää, voitaisiinko erilaisia

tulkintoja suojattujen julkisten palveluiden määritelmästä selvittää ISDS-menettelyllä,

tai voidaanko Ratchet-lauseke toteuttaa ISDS:n kautta.

Kolmas prosessi koskee toimenpiteitä, joilla käsitellään edellisten prosessien

aiheuttamaa tyytymättömyyttä, joka voi ilmetä esimerkiksi demokratiavaatimuksina.

Gill nostaa esiin Maailmanpankin toimet, joiden avulla se samalla tarjoaa

kansalaisjärjestöille mahdollisuuden vaikuttaa, mutta rajaa kaikki kuitenkin
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keskeisimmät päätökset demokraattisten toimenpiteiden ulkopuolelle (Gill 1998, s. 26–

27). Lisäksi neuvotteluja johtava taho voi usein myös valita kuultavat järjestöt ja

tutkijat, joten on mahdollista, että tavoitteiden kannalta epämieluisat tahot jätetään

kokonaan prosessin ulkopuolella. Gillin kirjoituksissa kansainvälisillä

talousinstituutioilla on huomattava rooli (vrt. Gill 1995, Gill 1998). TTIP:n tapauksessa

WTO on sivuroolissa, mikä viittaa siihen, että instituutioiden ajama agenda on

sisäistetty niin hyvin, että niiden läsnäoloa ei välttämättä tarvita.

TTIP:n kannalta on huomattavaa, että uusliberalismin keskiössä on yksityisiin

välimiestuomioistuimiin perustuva kansainvälinen kauppalainsäädäntö, jonka

ylivertaisuus muuhun lainsäädäntöön hyväksytään ja jossa julkisen vallan

harjoittaminen siirretään yksityisten toimijoiden käsiin. Näin kaupan sääntely siirtyy

pois kansallisen, sosiaalisen ja demokraattisen kontrollin ulkopuolelle (Gill 1998, s. 30).

Gill arvioi, että kansainväliset kauppa- ja investointisopimukset voidaan ymmärtää

IMF:n ajamien rakenteellisten sopeutusohjelmien edistämisenä (ibid., s. 31). On hyvä

pitää mielessä, että rakenteelliset sopeutusohjelmat puuttuivat voimakkaasti valtioiden

omaan taloudenpitoon samalla, kun ne pyrkivät luomaan liiketoiminnalle myönteistä

ilmapiiriä. Nykyisin kaikilta kansainväliseen kauppaan osallistuvilta valtioilta

käytännössä vaaditaan jo avointa ja vakauteen pyrkivää taloutta. TTIP puolestaan

vaikuttaa siihen, miten valtio voi säädellä kauppaa ja investointeja, ja kriitikoiden

mukaan myös paljon muuta. Esimerkiksi Patomäki ja Teivainen nostavat esiin WTO:n

toimivallan, joka määritelmän mukaan käsittää kaiken vapaakauppaan liittyvän,

käytännössä tämä voi tarkoittaa melkein mitä vain. Markkinakurin edistämisen kannalta

on merkittävää, että 1970-luvulta alkaen valtion politiikkaa, joka aiheuttaa

sääntelytoimenpiteitä, ei olekaan ensisijaisesti politiikkaa vaan muu kuin tulli -este

(non-tariff barrier) kaupankäynnille (De Verdi & Siles-Brügge 2015, s. 63-64).

Uusliberaalin sääntelyn lukitseminen on uuskonstitutionalismin keskiössä:

politiikkasitoumuksista irrottautuminen on tehtävä käytännössä mahdottomaksi.

Irrottautuminen tulee taloudellisesti ja/tai poliittisesti liian kalliiksi. Yksi keino ovat

kansainvälisten instituutioiden tai vaikka Euroopan unionin puitteissa tehdyt

sopimukset, jotka vahvistavat sitoumuksia. Valtiot ovat vastuussa markkinoille

toiminnastaan, mikä tarkoittaa johdonmukaista talouspoliittista linjaa, jonka

edellytyksenä on demokraattisen vallan rajoittaminen (Gill 1995, s. 412). Investoija on

uusliberaalissa järjestyksessä dominoiva poliittinen subjekti, josta tulee Gillin arvion
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mukaan sekä de facto että monilta osin myös de jure poliittisesti suvereeni sosiaalisen ja

talouden sektoreille (1998, s. 37). Keskeistä on, että markkinakurin mukaisesti toimivat

julkiset instituutiot eivät sekaannu tai rajoita omaisuusoikeuksia ja pääoman liikkeitä

(Gill 1995, s. 413).

Gillin mukaan uuskonstitutionalismi on harkittu strategia, jolla pyritään rajoittamaan

demokratisaatioprosessia, johon on vuosisatoja liittynyt taistelu populaarista

edustuksesta. Näin ollen sillä on myös autoritaarinen ja pakottava dimensio, joka

oikeutetaan uusliberalismin lupauksilla suuremmasta markkinatehokkuudesta ja

hyödykkeiden runsauden sarvesta. Gill on kuitenkin sitä mieltä, että on liioiteltua

väittää, että auktoriteetti olisi siirtynyt huomattavasti valtioilta ei-valtiollisille

toimijoille, kuten poikkikansallisille yrityksille. Valtioiden sisällä pääoma on kuitenkin

saanut lisää valtaa demokratisaatioprosessin kustannuksella. Huomattavaa on myös ero

perinteiseen perustuslaillisuuteen, johon liitetään poliittiset oikeudet, velvollisuudet ja

vapaudet nimenomaan valtion piirissä. (Gill 1998, s. 37–38, Gill 1995, s. 413)

On aiheellista muistaa, että TTIP:n ja muiden kauppasopimusten kritisointi

uuskonstitutionalismin näkökulmasta ei tarkoita sitä, että suhtautuminen

kansainväliseen lainsäädäntöön olisi kielteistä. Kyse on demokratian ja

edustuksellisuuden toteutumisesta, vastuusta. Nykyisissä kauppasopimuksissa valtaa ei

siirretä edustuksellisille kansainvälisille instituutioille, vaan yrityksille ja investoijille.

Vaikka WTO:n edustuksellisuudessa on vakavia ongelmia, ongelmat kärjistyvät

kahdenvälisissä sopimuksissa. Esimerkiksi ISDS-menettelyssä tuomioistuin toimii ad

hoc -periaatteella ja ongelmia on ollut tuomareiden ja osallisina olevien lakifirmojen

läheisissä suhteissa.

Uusliberaalilla markkinakurilla on myös sukupuolivaikutuksia, jotka ilmenevät etenkin

julkisten palveluiden kautta. Isabella Bakkerin (2007) mukaan uusliberaali rationalismi

tarkoittaa sitä, että markkina-arvot laajenevat koskemaan kaikkia instituutioita ja

sosiaalisia suhteita, minkä seurauksena kaikki elämän osa-alueet muokkautuvat

noudattamaan markkinoiden kriteerejä ja tehokkuusvaatimuksia (Bakker, s. 553).

Julkisten palveluiden tehokkuutta on usein lähes mahdoton arvioida markkinakriteerin

avulla. Suurin osa julkisen sektorin työntekijöistä on naisia. Palvelualan kansallisen

kattojärjestön jäsenistöstä 65 prosenttia on naisia, JHL:ssä luku on vielä korkeampi: 70

prosenttia (JHL).
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Bakker viittaa myös yhdessä Gillin kanssa tekemäänsä työhön, jossa he väittävät, että

markkinakurissa ei ole kysymys pelkästään valtion omaisuuden yksityistämisestä vaan

koko valtion (state form) yksityistämisestä, mikä käytännössä tarkoittaa esimerkiksi

aiemmin valtion vastuulleen ottamien, sosiaaliseen uusintamiseen liittyvien

instituutioiden yksityistämistä uudelleen (Bakker s. 545). Prosessin

sukupuolivaikutukset kasaantuvat, koska lastenhoitoon liittyvien palveluiden

kallistuessa naiset jäävät miehiä todennäköisemmin kotiin hoitamaan lapsia.

3.5.2 Uusliberaali hegemonia

Uuskonstitutionalismi vaatii siis toimiakseen vapaaehtoisuutta ja suostumusta. Motiivi

vapaaehtoisuuteen voidaan ymmärtää hegemonian käsitteen kautta. Hegemonia on

maailmanpolitiikan tutkimuksessa perinteisesti ymmärretty kansallisvaltioiden kautta.

Esimerkiksi realistisen kansainvälisten suhteiden teorian mukaan Yhdysvallat on ollut

hegemoninen valtio maailmassa etenkin sen jälkeen, kun sen pahin kilpailija, itäblokkia

hallinnut Neuvostoliitto romahti. Tätä William I. Robinson (2005) kutsuu globaalin

kapitalismin teorian näkökulmasta hegemoniaksi, joka ymmärretään kansainvälisenä

dominointina (s. 559). Toinen, hieman väljempi tapa määritellä on valtiohegemonia,

jossa keskusvaltio toimii kapitalistisen systeemin ankkurina tai mahdollistaa sääntöjen

avulla valtioiden välisen kanssakäymisen. Kolmas tapa on gramscilainen, jossa

keskeistä on suostumukseen perustuva dominointi tai ideologinen hegemonia. Kyseessä

on tapa, johon vallassa oleva ryhmä perustaa ja pitää yllä valtaansa. Tässä yhteydessä

kulttuurinen ja intellektuaalinen johtoasema, jotka myös Gill nosti aiemmin esiin, ovat

keskeisessä asemassa. Robinson nostaa esiin vielä neljännen määritelmän: hegemonia

johtajuuden toimeenpanona historiallisten blokkien sisällä tietyssä

maailmanjärjestyksessä. Tämä hegemoniakäsitys pitää sisällään jonkin verran

valtiovaltaa, mutta tärkeintä on suostumuksen tai ideologisen johtajuuden rakentaminen

tietyn historiallisen projektin ympärille. Robinson selventää, että Yhdysvaltojen

hegemoninen asema toisen maailmansodan jälkeisessä maailmassa ei johtunut niinkään

sen taloudellisesta dominanssista ja sitä tarvittaessa tukevasta armeijasta vaan fordistis-

keynesiläisestä kasaantumisen mallin kehittymisestä, josta tuli kansainvälinen

Yhdysvaltojen kapitalistisen luokan alaisuudessa. Viimeistä lähestymistapaa kutsutaan

uusgramscilaiseksi. (Robinson 2005, s. 560)
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Robinsonin mukaan vastahegemonia globalistiselle blokille voi syntyä

todennäköisimmin joko globalisaation vastaisen äärioikeiston, kehitysmaiden

edistyksellisten eliittien ja kansallismielisten ryhmien tai maailmanlaajuisten

massaliikkeiden piiristä tai näiden yhdistelmästä (s. 571). Jälkimmäiseen ryhmään

voidaan lukea globaalia oikeudenmukaisuutta vaativat liikkeet, joista yksi

merkittävimmistä on Seattlessa 1999 noussut uusliberalismia vastustava liike. Kuten

todettua, osa ammattiyhdistysliikkeestä on ollut erittäin aktiivisesti mukana tässä

liikehdinnässä.

Trasformismo on Gramscin termi, jolla tarkoitetaan tilaa, jossa järjestelmän alaisten

ryhmien varsinaiset ja potentiaaliset johtajat ja sektorit on kiinnitetty dominoivaan

projektiin, jotta vastahegemonian synty voidaan estää (Robinson 2005, s. 572).

Ammattiliitot voisivat olla luonnollinen vastavoima vapaakaupalle, ja näin monissa

maissa onkin. Tässä tutkielmassa tarkastellaan ammattiyhdistysliikkeen suhtautumista

vapaakauppaan juuri tästä näkökulmasta.

Buckley haastaakin tarkastelemaan ns. vastarinnan toimintaa kriittisesti. Hänen mukaan

vastarinnasta muodostuu helposti kumileimaisin, joka päätyy lopulta legitimoimaan

uusliberaalit päätökset. Esimerkiksi WTO on lisännyt huomattavasti kansalaisjärjestöjen

kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia. Buckley huomauttaa, että WTO valitsee

kuitenkin itse järjestöt, joita se kuulee ja vaatii niiltä tietynlaista rakennetta, jotta

rekisteröinti on mahdollista. Kansalaisjärjestöt suostuvat tähän, koska haluavat päästä

vaikuttamaan. Buckleyn mukaan tämä johtaa pohjoisen kansalaisjärjestöjen suosimiseen

ja jättää huomattavan osan globaalin kansalaisyhteiskunnan äänistä ulkopuolelle.

(Buckley 2013, s. 62, 66, 69-71)

Kuten aiemmin on todettu, vapaakauppasopimukset haastavat demokraattisen

päätösvallan ja rajoittavat valtioiden toimintavaltuuksia. Seuraavassa luvussa

tarkastellaan, miten tutkimuksen keskiössä oleva ammattiyhdistysliike pyrkii

turvaamaan demokraattisia ja työntekijöiden oikeuksia.
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4 Ammattiyhdistysliike ja vapaakauppa

Ammattiyhdistysliikkeen suhtautuminen vapaakauppaan on ollut kaksijakoista. Yhtäältä

se on ollut kansalaisjärjestöjen rinnalla vaatimassa muutosta järjestelmään ja

työntekijöiden oikeuksien turvaamista. Toisaalta se on nähnyt vapaakaupan tuovan

vaurautta ja kehitystä, josta hyötyvät myös työntekijät. Tässä luvussa tarkastellaan

ammattiyhdistysliikkeen suhtautumista aiempiin vapaakauppasopimuksiin.

Eurooppalainen näkökulma painottuu tutkimuksen rajauksen vuoksi. On toki

muistettava, että myös ammattiyhdistysliike on moninainen ja vaatimukset ja

näkemykset sen sisällä vaihtelevat välillä huomattavasti.

Seattlen mielenosoituksia vuonna 1999 Maailman kauppajärjestön neuvotteluja vastaan

pidetään keskeisenä tapahtumana poikkikansallisen ja globaalin vastarinnan

muodostumisessa. Vapaakauppaan kohdistettu kritiikki oli liikehdinnän ytimessä.

Poikkikansallisuudella tarkoitetaan sitä, että toimijat molemmin puolin eivät edustaneet

pelkästään tiettyä kansallisvaltiota tai kansallisvaltioiden ryhmittymää, vaan näiden

lisäksi kyseessä oli läpi kansallisvaltioiden kulkeva, rajat ylittävä voima.

Uusgramscilaisen analyysia mukaillen Seattlessa vastapuolina olivat globaali

kansalaisyhteiskunta kansalaisjärjestöineen ja ammattiyhdistysliikkeineen ja toisella

puolella poikkikansallinen kapitalistinen eliitti. Kumpikin ryhmistä oli moninainen.

Niillä oli kuitenkin yhdistäviä tekijöitä ideoiden tasolla. Karrikoidusti poikkikansallinen

kapitalistinen luokka edusti vapaakaupan nimellä kulkevaa ajatusta siitä, että

uusliberaali talousjärjestelmä on ylivoimainen ja sitä tulee edistää. Sen uskotaan

nostavan kehitysmaat kilpailemaan globaalin pohjoisen kanssa, kun ulkomaisia suoria

investointeja alkaa virrata myös länsimaiden ulkopuolelle.  Uusliberaalissa

globalisaatiossa valtioiden tehtäväksi jää talouden kehittymisen seuraaminen sivusta,

sääntelyn purkaminen ja markkinoiden vapauttaminen, mikä pitää sisällään myös

työmarkkinat (Bieler 2012, s. 10). Vastapuolella olevat näkivät, että järjestelmän hyödyt

jakautuvat epätasaisesti, ja että järjestelmä uhkaa demokratiaa ja se on ympäristön

kannalta katastrofaalinen.

Ammattiyhdistysliikkeen rooli on tullut haastavammaksi, kun nykyisessä

talousjärjestelmässä työpaikkojen takaaminen on entistä hankalampaa.

Ammattiyhdistysliike on heikentynyt kansallisella tasolla (ks. esim. Schiller 2014, s.

36). Yhtenä mahdollisuutena vahvistaa ammattiyhdistysliikkeen asemaa on pidetty
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identifioitumista lähemmäksi ruohonjuuritason yhteiskunnallisia liikkeitä ja muodostaa

näin vahva ”social movement unionism” (Schiller 2014, s. 36). Globalisaatio luo

sivutuotteena ihmisille mahdollisuuden yhdistää eri puolilla käytävät kamppailut, koska

kokemuspiirit ja vaikeudet yhtenäistyvät samojen taloudellisten instituutioiden

vaikuttaessa elämäntyyliin, elinkeinoihin ja talouteen (Bieler 2012, s. 2).

4.1 Ay-liike, vapaakauppa ja globaali solidaarisuus: pohjoisen ja etelän

kiristyneet välit

Historiallisesti tarkasteltuna solidaarisuus on ollut keskeisiä ammattiyhdistysliikkeen

arvoja. Ammattiliitot ovat osoittaneet solidaarisuutta toisille asiansa puolesta

kamppaileville liitoille, mutta myös muille tahoille, joita kapitalistinen järjestelmä

kohtelee kaltoin tai epäoikeudenmukaisuus uhkaa (ks. esim. Schiller 2014, s. 36).

Kaupan ja tuotannon globalisoituessa myös solidaarisuuden on yhä useammin oltava

globaalia. Yhteisen rintaman muodostaminen ei ole kuitenkaan ongelmatonta.

Perinteisen solidaarisuuden haastaa eurooppalaisessa ammattiyhdistysliikkeessä etenkin

vientialoilla suosittu käsitys siitä, että niiden omat jäsenet hyötyvät vapaakaupasta

saavuttaessaan kilpailuetua globaaleilla markkinoilla (ks. esim. Hilary 2014, s. 47–48).

Näin ollen ammattiliitot, jotka kokevat saavansa suoria etuja vapaakaupasta, ovat usein

myötämielisiä kauppasopimuksille, vaikka ne hankaloittaisivat merkittävästi

työntekijöiden asemaa joko globaalissa etelässä tai toisella alalla kotimaassa.  Tätä

ongelmaa voidaan kuvata kilpailuna ammattiyhdistysliikkeen instrumentaalisten ja

ilmaisevien taipumusten välillä. Näistä ensimmäinen viittaa suoriin, oman jäsenistön

etuihin ja jälkimmäinen ammattiyhdistysliikkeen korkeampiin arvoihin (Hilary 2014, s.

48).

Andreas Bieler (2012) on tarkastellut ammattiyhdistysliikkeen solidaarisuutta globaalin

pohjoisen ja etelän liikkeiden välillä EU:n vuonna 2006 julkaiseman Globaali Eurooppa

-vapaakauppaohjelman kautta. Ohjelmaan kuuluvat mm. paljon kritiikkiä osakseen

saaneet kahdenväliset EPA-kauppasopimukset (Economic Partnership Agreement), joita

EU solmi Afrikan, Aasian ja Tyynenmeren maiden kanssa. Bielerin mukaan EU ajaa

ohjelmallaan uusliberaaleja käytäntöjä Afrikkaan ja nouseville markkinoille, kuten

Intiaan ja Kiinaan (Bieler 2012, s. 2). Ohjelman on katsottu ajavan poikkikansallisen
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pääoman etuja ja loukkaavaan työntekijöiden oikeuksia EU:n sisällä ja sen ulkopuolella

(Hilary 2014, s. 49).

Bieler huomauttaa, että Globaali Eurooppa -aloitteessa komissio ei halua heikentää

kehitysyhteistyöulottuvuutta. Sen sijaan komissio näkee uusliberaalin tulkinnan

mukaisesti globalisaation (jolla viitataan vapaakauppaan) tuovan win-win-tilanteen

kaikille osapuolille (Bieler 2012, s. 4). Yksi keskeinen hyöty on komission mukaan

markkinoiden laajentumisesta seuraava kilpailukyvyn kasvu (ibid., s. 5). Komission

suhtautuminen vapaakauppaan on yhdenmukaista myös TTIP:n kohdalla: sen uskotaan

tuovan hyötyjä sekä Euroopan unionin jäsenmaille että Yhdysvalloille markkinoiden

kasvaessa ja vapautuessa. Kilpailukyvyn kasvu on avaintekijä.

Eurooppalainen ammattiyhdistysliike ei ole ollut halukas torjumaan

vapaakauppasopimuksia. Sen sijaan lukuisat globaalin pohjoisen kansalaisjärjestöt sekä

globaalin etelän kansalaisjärjestöt ja ammattiliitot ovat suhtautuneet Globaali Eurooppa

-ohjelmaan ja EPA-sopimuksiin kielteisesti. Esimerkiksi eteläkorealaiset

ammattiyhdistykset, niiden kattojärjestö mukaan lukien, laativat yhdessä korealaisten ja

eurooppalaisten kansalaisjärjestöjen kanssa yhteisen julkilausuman, jossa vastustettiin

kahdenvälisiä vapaakauppasopimuksia EU:n ja Korean ja muiden Aasian maiden sekä

Latinalaisen Amerikan maiden välillä. Bieler huomauttaa, että eurooppalaisista edes

jokseenkin merkittävistä ammattiyhdistysjärjestöistä sen allekirjoitti ainoastaan

ranskalainen French Union Syndicale Solidaires. Vastaavanlainen vetoomus laadittiin

myös EU:n ja Keski-Amerikan vapaakauppasopimusta vastaan, mutta eurooppalainen

ammattiyhdistysliike ei lähtenyt mukaan siihenkään. (Bieler 2012, s. 6)

The European Trade Union Confederation (ETUC) on EU-maiden ammattiliittojen

kattojärjestö. Bielerin arvion mukaan ETUC ei kuitenkaan suhtaudu Globaali Eurooppa

-ohjelmaan kritiikittömästi vaan se esittää huolensa erityisesti kilpailusta ja julkisesta

tuotannosta kahdenvälisissä sopimuksissa ja on erityisen huolissaan kehitysmaihin

kohdistuvista vaikutuksista (Bieler 2012, s. 6–7). Tästä huolimatta ETUC kannattaa

markkinoiden laajentamista eurooppalaisille vientituotteille, sillä sen arvioidaan

hyödyttävän eurooppalaisia työntekijöitä. ETUCin tuen ehtona oli, että sopimuksissa

sitoudutaan säällisen (dignified) työn edistämiseen, sosiaalisen suojelun edistämiseen ja

että sopimuksissa taataan sosiaalisten oikeuksien toteutuminen sekä sosiaalisen

dialogikomitean muodostaminen (ibid., s. 7). Yhteistyö etelän ja pohjoisen
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ammattiyhdistysliikkeen välillä on siis mahdollista sosiaalisen dimension avulla.

Sosiaalisiin oikeuksiin kuuluu myös ILO:n julistuksen perusoikeudet, joihin kuuluu

mm. oikeus työhön, äitiyteen, terveyteen ja turvallisuuteen töissä. ETUC ei kuitenkaan

torju vapaakauppasopimuksia sinänsä (Bieler 2012, s. 9).

Bielerin mielestä ETUCin tuki kansainvälisen kaupan edistämiselle kaupan esteitä

purkamalla on vielä selvempi sen tukiessa WTO:n Dohan kierrosta (Bieler 2012, s. 7).

Euroopan metallityöläiset (The European Metal Workers’ Federation, EMF) ja

Euroopan autovalmistajat (European Automobile Manufacturers’ Associatio, ACEA)

julkistivat tiedotteen keväällä 2008, jossa ne kritisoivat ajatusta, että kehittyvät taloudet

voisivat suojata markkinoitaan ”herkkien” tuotteiden osalta ja olivat valmiita laskemaan

EU-maiden tulleja, kunhan saavat vastaavaa kohtelua muualla (sit. ibid., s. 9). Tämä

puolestaan nosti etelän suunnalta syytöksiä työläisten välisen solidaarisuuden

polkemisesta ja International Trade Union Confederationin heikentämisestä.

ETUC kannattaa vapaakauppa ja kaupan esteiden purkua. Se pyrkii lievittämään

vapaakauppasopimuksista aiheutuvia sosiaalisia ongelmia erilaisilla tasapainottavilla

mekanismeilla. Varsinaisiin vapaakaupan epäoikeudenmukaisuutta lisääviin

rakenteellisiin ongelmiin se ei puutu.

4.2 Ay-liike ja uusliberaali ajattelu

Uusliberaalin globalisaation idea on, että markkinoiden vapauttamisesta ja kaupan

esteiden purkamisesta hyötyvät lähes kaikki. Kuten edellä esitetyistä esimerkeistä käy

ilmi, ajattelutavan ovat omaksuneet Euroopan komissio ja pienillä varauksilla myös

eurooppalaiset ammattiliitot, ainakin kattojärjestötasolla.

Bieler kärjistää, että uusliberaali talousajattelu ei ole tieteeseen perustuva talouden

koulukunta vaan ideologia, joka palvelee poikkikansallisen pääoman etua. Bielerin

mukaan tällaisen kapitalismin sisäistä logiikkaa ohjaa kolme tekijää: 1) jatkuva

suurempien voittojen tavoittelu, 2) sisäinen taipumus kriisiytyä ja 3) kapitalistinen

kasaantumisen dynamiikka. Hänen mukaansa kehitys on trotskylaisen analyysin

mukaisesti aina epätasaista (uneven) ja yhdistynyttä (combined) talousjärjestelmän

sisällä. Vapaakaupan viitekehyksessä Bieler haluaa korostaa erityisesti epätasaisen

vaihdon roolia, johon ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota uusien toimijoiden liittyessä
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talousjärjestelmään. 1990-luvulla ja 2000-luvun ensimmäisinä vuosina Kreikkaa,

Portugalia, Espanjaa ja erityisesti Irlantia pidettiin esimerkkeinä siitä, kuinka ne ovat

kirineet kehityksessä kiinni Euroopan kärkimaita valittuaan liberaalin strategian ja

keskittymällä vapaakauppaan EU:n sisämarkkinoilla. Maiden kohtaamat velkakriisit

ovat nyt asettaneet valitun strategian kyseenalaiseksi. Huomattavaa on, että epätasainen

ja yhdistynyt kehitys ei rajoitu maiden välille vaan se toteutuu myös maiden sisällä.

(Bieler 2012, s.11, 14–17, Bieler & Morton 2014, s. 35-36)

Bieler painottaa, että toisin kuin uusliberalistit vakuuttavat, kasvun ja kehityksen

epätasaisuus ei ole markkinahäiriö vaan kilpailuun perustuvien markkinoiden

lopputulos tosi maailmassa. Markkinajohtajat, joilla on käytössään paras teknologia,

ovat yleensä innoissaan vapaakaupasta ja vapaasta kilpailusta. Globaali Eurooppa -

ohjelman tapauksessa Bielerin mukaan on todennäköistä, että sen toteuttaminen

aiheuttaa huomattavaa työpaikkojen katoamista vähemmän kehittyneissä

kumppanimaissa. Ainoastaan alhaisen tuotannon työvoimaintensiiviset sektorit selviävät

tullien ja muiden tariffien alentamisesta ja ne tulevat houkuttelemaan ulkomaisia

investointeja. Vapaakauppasopimuksilla voidaan näin ollen lukita sopimuksen heikompi

osapuoli tuottamaan jatkossakin huonosti tuottavia hyödykkeitä vaihtaakseen niitä

korkeamman teknologian tuotteisiin.  Bieler huomauttaa, että 1990-luvulta alkaen EU

on pyrkinyt laajentamaan kauppastrategiaansa koskemaan myös tekijänoikeuksia

(TRIPS) ja palveluita (GATS), mikä tuo haasteita julkisille palveluille Euroopassa.

(Bieler 2012, s. 19–20)

Työläiset eivät ole yhtenäinen ryhmä, joten erovaisuudet ammattiyhdistysliikkeen

piirissä ovat myös huomattavia. Toisen alueen tai alan työntekijöiden hyvä asema voi

olla seurausta toisten riistosta. Bieler huomauttaa, että etenkin nykyisessä haastavassa

taloustilanteessa ammattiyhdistysliike yrittää pitää kiinni saavuttamistaan eduista ja

luokkakompromissista (Bieler 2012, s. 21). Jos ammattiliitot toimivat vain oman

jäsenistönsä, mahdollisesti lyhytnäköistä etua ajatellen, on edellisen perusteella varsin

luonnollista, että laajamittaista solidaarisuutta ei löydy.

Globaalin Euroopan kohdalla vaikuttaa siltä, että solidaarisuutta pohjoisen ja etelän

ammattiyhdistysliikkeen välillä ei ole, koska sen puitteissa solmittavat sopimukset

saattavat vahvistaa eurooppalaisten työntekijöiden asemaa. Näin ei kuitenkaan tarvitse

olla, vaan on mahdollista, että pohjoisen ammattiyhdistysliike muuttaa strategiaansa
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solidaarisempaan suuntaan. Bieler nostaa esiin esimerkiksi Kanadan, Yhdysvaltojen ja

Meksikon ammattiyhdistysliikkeiden linjaukset NAFTA-sopimuksesta. Aluksi yhteistä

linjaa ei ollut: Kanadan ay-liike vastusti, Meksikon suurin liittouma kannatti ja

Yhdysvaltaisten liittojen näkemykset olivat vaihtelevia. NAFTAn voimaantulon

jälkeen, kokemuksen perusteella ammattiyhdistysliikkeiden kannoissa tapahtui

muutoksia. Liitot päätyivät vastustamaan yhdessä rintamassa vastustamaan Free Trade

Area of the Americas (FTAA) -sopimusta, joka kaatuikin, sekä etsimään uusliberaalille

vapaakaupalle vaihtoehtoa, joka antaisi valtiolle keskeisemmän roolin ja parantaisi

demokraattisia ja osallistumisoikeuksia. Uusi strategia tähtää laajempaan yhteistyöhön

yli rajojen sekä ammattiyhdistysliikkeen että muiden sosiaalisten liikkeiden kanssa.

(Bieler 2012, s. 23) Bielerin mukaan edistystä on tapahtunut jo Euroopassakin, kun

ETUC on vaatinut vapaakauppaneuvottelujen keskeyttämistä Perun ja Kolumbian

kanssa Kolumbiassa tapahtuvien jatkuvien ay-liikkeen aktiivien surmien vuoksi (ibid.).

Olisi toivottavaa, että yhteisen näkemyksen muodostaminen ei edellyttäisi noin traagisia

tapahtumia.

4.3 Vapaakauppasopimusten sosiaaliset lausekkeet

Kansalaisjärjestö War on Wantin johtajan John Hilaryn (2014) mukaan eurooppalainen

ammattiyhdistysliike kannattaa vapaakauppaa kriittisesti, mikä käytännössä tarkoittaa

tukea, kunhan sopimuksiin saadaan mukaan sosiaalisia lausekkeita. Virallisissa

lausunnoissa ay-liike saattaa olla hyvinkin kriittinen poikkikansallisen pääoman etua

sosiaalisten ja ympäristöarvojen kustannuksella painottavaa kauppapolitiikkaa kohtaan.

Hilary huomauttaa kuitenkin, että vain muutamat ovat vastustaneet EU:n tuoreimpia

kauppapoliittisia avauksia, monet ovat jopa kannattaneet niitä, ja lobbaus huipentuu

usein vain sosiaalisten ehtojen asettamiseen, joiden tarkoitus on lieventää

kauppasopimusten pahimpia vaikutuksia. Hilaryn mukaan Euroopan ammattiliittojen

kattojärjestö ETUC kehitti sosiaalisen lausekkeiden strategian WTO:n Dohan

kierroksen kontekstissa. Ammattiliitot, jotka vaativat enemmän, vaikuttavat jääneen

vähemmistöön. (Hilary 2014, s. 48, 50)

Healy (2014) pyrkii löytämään ammattiyhdistysliikkeen toiminnalle syitä. Hän tulkitsee

ETUCin toimia siten, että jotta valtiot eivät ajaudu ajamaan vain pääoman etua vaan

huomioi myös ay-liikkeen, ETUC pyrkii olemaan jatkuvasti niihin yhteydessä.
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Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ETUC pyrkii varmistamaan, että kestävän

kehityksen luku on mukana kaikissa kansainvälisissä kauppasopimuksissa (Healy 2014,

s. 62). Ammattiyhdistysliike haluaa myös, että myös kestävään kehitykseen liittyvät

kiistakysymykset ratkaistaisiin samoin menetelmin kuin muut kauppasopimusten riidat

ja että ammattiliitoilla olisi oikeus tehdä valituksia, jotka käsittelisi riippumaton

asiantuntija. Lisäksi kestävän kehityksen lukujen pitäisi edellyttää valvontamekanismin

kehittäminen, ja että siinä olisi myös keskeisten ammattiliittojen edustus. (Ibid., s. 63)

Globaalin etelän ammattiliitot ja globaalin pohjoisen vaihtoehtoisen globalisaation

kannattajat ovat pitäneet sosiaalisia lausekkeita kauppasopimuksissa täysin

riittämättöminä, koska ne eivät kykene suojelemaan työntekijöitä kaupan vapauttamisen

aiheuttamilta haitoilta. Hilary nostaa esimerkiksi eteläkorealaisen Korean Confederation

of Trade Unionsin, KCTU:n, linjaamat kolme seikkaa, jotka alleviivaavat lausekkeiden

tehottomuutta. Ensinnäkin sosiaaliset lausekkeet eivät ole samalla tavalla sitovia kuin

kauppasopimusten keskeiset määräykset, eli toisin sanoen ne ovat tehottomia, koska ne

ovat varsinaisen sopimuksen määräyksille alisteisia. Toiseksi ne eivät onnistu

suojelemaan keskeisiä uhan alle joutuvia oikeuksia, kuten oikeutta ruokaan, terveyteen,

koulutukseen, monimuotoiseen kulttuuriin eivätkä takaa ihmisten oikeutta

luonnonvaroihin tai julkisiin palveluihin. Kolmanneksi kehitysmaissa suurin osa

työntekijöistä suurin osa jää kokonaan sosiaalisten lausekkeiden ulkopuolelle jo siitä

syystä, että he työskentelevät epävirallisella sektorilla. (Hilary 2014, s. 52)

Vaikka vapaakauppakriittiset ammattiliitot vaikuttavat olevan vähemmistössä, niitä

kuitenkin on olemassa. Monet yksittäiset liitot ovat allekirjoittaneet erilaisia

huomattavasti tiukempia ehtoja vaativia tai esimerkiksi kokonaan WTO:n neuvottelujen

keskeyttämistä vaativia vetoomuksia (ks. esim. Hilary 2014, s. 52). Kyse saattaa olla

siitä, että kattojärjestöissä on jäsenjärjestöjä kovempi into tukea vapaakauppaa.

Kattojärjestöillä voi olla valtuudet ottaa kantaa ilman tarkempaa jäsenistönsä

konsultaatiota ja kantaa voi olla jälkikäteen hankala muuttaa. Lisäksi on huomattava,

että kattojärjestöt edustavat usein monipuolista työntekijäjoukkoa, joiden vapaakaupasta

koituvat suorat hyödyt tai haitat ovat usein huomattavan erilaisia, ja kattojärjestöt

joutuvat tekemään näiden näkemysten pohjalta kompromisseja. Euroopan tasolla on

kuitenkin ainakin yksi merkittävä kattojärjestö, joka on toistuvasti ottanut huomattavan

kriittisen kannan vapaakauppaan. Julkisten palveluiden liitto European Federation of
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Public Service Unions, EPSU, on vastustanut WTO-vetoista vapaakauppaa (Hilary, s.

53). EPSU on jatkanut kriittisellä linjallaan myös TTIP-neuvotteluiden kohdalla.

Mitä on eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen tendenssien taustalla? Hilary nostaa

esiin argumentin, jonka mukaan länsimaiset liitot (etenkin saksalaiset) ovat vaikuttuneet

mallista, joka perustuu rajattomaan kasvuun ja pääoman kasaantumiseen, kasvavaan

määrään resursseja ja rikkauksia, ja joka takaa rajoittamattoman pääsyn kehitysmaiden

markkinoille (Hilary 2014, s. 50).

Kauppasopimusten lisäksi uusliberaali agenda on ajankohtainen Euroopassa myös

finanssikriisin vuoksi suuren suosion saavuttaneen talouskuri- eli austerity-politiikan

vuoksi. Talouden taantumasta pyritään ylös kiristämällä julkista taloutta.

Politiikkalinjan suosiota ei näytä heikentävän se, että kyseinen linja ei ole saanut aikaan

kasvua vaan ennemminkin syventänyt taantumaa. Huomioitavaa on, että ETUC julkaisi

toukokuussa 2011 lausunnon, jossa se sitoutuu vastustamaan talouskuria ja leikkauksia

palkoissa, sosiaalietuuksissa ja julkisissa palveluissa sekä puolustamaan ihmisten

oikeuksia markkinoiden sijaan (Hilary 2014, s. 54). Hilary huomauttaa kuitenkin, että

samassa yhteydessä ETUC sitoutui tukemaan EU:n vapaakauppa-agendaa

kahdenvälisissä kauppasopimuksissa ja jatkamaan sosiaalisten lausekkeiden edistämistä

bilateraalisten sopimusten lisäksi myös WTO-yhteyksissä (Hilary, s. 54). On siis

olemassa ero siinä, miten ETUC suhtautuu instrumentaalisiin, eli kansallisiin ja

alueellisiin, kysymyksiin ja internationalistiseen solidaarisuuteen. Painopiste on

selkeästi edellisen puolella. Mahdollisia nopeita voittoja priorisoidaan systeeminen

muuttamisen sijaan (ibid.).

Roberto Mangabeira Unger (2007) on maalaillut vaihtoehtoista vapaakaupparegiimiä,

jossa työntekijöiden näkökulmasta keskeistä on pääomien vapaan liikkuvuuden rinnalla

työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja ihmisten jatkuva mahdollisuus kouluttautua. Myös

Unger on huomannut, että työntekijöiden oikeuksien yhdistäminen

vapaakauppasopimuksiin kasvattaa suosiotaan eikä oikeastaan muita tehokkaita

instituutioita työntekijöiden oikeuksien edistämiselle ole (ibid., s. 172). Ungerin mukaan

nykyisissä olosuhteissa on vaikea kuvitella, että vapaakauppasopimuksiin saataisiin

työntekijöiden vähimmäisoikeuksia pidemmälle meneviä tavoitteita. Niiden takaaminen

on kuitenkin ensiaskel oikeaan suuntaan, vaikka se ei riitä suojelemaan työntekijöitä

(ibid., s. 179).
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4.4 Suomalainen ammattiyhdistysliike ja vapaakauppa

Suomalaisella ammattiyhdistysliikkeellä on laajat kansainväliset verkostot, joita se

hyödyntää aktiivisesti. Linja on reformistinen ja käytännönläheinen myös suhteessa

vapaakauppaan. Ennen linjan vakiintumista, ammattiyhdistysliikkeen näkemykset olivat

paikoin hyvin toisenlaisia. Peter Boldtin (2008) mukaan suhtautuminen ulkomaalaiseen

omistukseen Suomessa oli pitkään kielteistä (s. 42). SAK kannatti OECD:n vuonna

1976 hyväksyttyä toimintaohjetta monikansallisille yrityksille ja muita OECD:n

ulkomaisia sijoituksia koskevia päätöksiä (ibid.). Huomattavaa oli, että SAK:n

näkemykset vaikuttivat myös Suomen virallisiin kantoihin OECD-kokouksissa.

Pauli Kettunen (1998, 2005) on kuvannut, miten ammattiyhdistysliike on Suomessa

siirtynyt ajamaan kilpalukykydiskurssia etenkin 1990-luvulla. Ammattiyhdistysliike

omaksui ajatuksen siitä, että taloudellinen kasvu oli ehto hyvinvoinnin ja tasa-arvon

toteuttamisella jo aikaisessa vaiheessa, mutta toisaalta työntekijöiden hyvinvointi

nähtiin kasvun edellytyksenä (Kettunen 1998, s. 53).  Kettusen arvion mukaan

ammattiyhdistysliike on onnistunut puolustamaan tätä ajatusta Pohjoismaissa

suhteellisen hyvin (Kettunen 2005, s. 448). Pohjoismaisessa mallissa työmarkkinoiden

kehitys oli siis yhteiskunnan edun mukainen yhteinen projekti, vaikka luokkakonfliktit

olivatkin olemassa. 1970-luvulla alkaneen muutoksen myötä yksityisyrittäjyys, vapaat

markkinat, sääntelyn purku ja joustavuus määrittelivät uudet haasteet myös

sosialidemokraattisissa pohjoismaisissa yhteiskunnissa (Kettunen 1998, s. 41). Juuri

joustavuuteen sopeutuminen aiheutti Kettusen mukaan sen, että ammattiyhdistysliike

joutui hyväksymään vaatimukset, joita pääoman kasautuminen ja uusliberaalit opit

asettivat (ibid., s. 56). Ilmiötä kutsuttiin myöhemmin tuotannon puolella globalisaatioksi

ja se haastoi voimakkaasti kansainväliseen solidaarisuuteen nojanneen

ammattiyhdistysliikkeen miettimään myös pohjoismaissa, ketkä olivat ”me”, joiden etua

ajetaan (ibid., s. 57). Kettunen esittää, että prosessi on vahvistanut ajatusta siitä, että

kyse on nyt entistä enemmän ”meidän” kansallisesta kilpailukyvystämme globaaleilla

markkinoilla (ibid., s. 58).7 Tämä tarkoittaa myös, että kansallisen edun nimissä on

noudatettava ”talouden kansallisia välttämättömyyksiä” (Kettunen 2005, s. 446).

7 Suomalaisesta yhtenäisyyttä ja yksimielisyyttä korostavasta talouspolitiikasta 2000-luvulla, voi lukea
lisää esimerkiksi Teppo Eskelisen ja Ville-Pekka Sorsan kirjasta Hyvä talous (2011).  Kirjoittajien mukaan
keskeistä on säilyttää finanssipolitiikan uskottavuus, jotta moninaiset ulkopuoliset toimijat vakuuttuvat
valitun linjan uskottavuudesta (s. 198–199).
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Käytännössä tämä painostaa uusliberaalien vaatimusten, joiden on tarkoitus Gillin

määritelmän mukaisesti houkutella investointeja, toteuttamiseen. Ammattiyhdistysliike

ei ole suojassa tältä ilmiöltä. On esitetty, että esimerkiksi Ruotsissa etenkin

poikkikansallisella sektorilla työskenteleviä edustavat ammattiliitot ovat tehneet tiivistä

yhteistyötä työantajien kanssa ja jakaneet niiden uusliberaalit, kilpailukykyä korostavat

näkemykset muihin ammattiliittoihin kohdistuvan solidaarisuuden kustannuksella

(Bergholm & Bieler, s. 8).

Boldtin mukaan ammattiyhdistysliikkeen vasemmalta laidalta esitetty kritiikki on ollut

kansainvälisissä kysymyksissä välillä kovaa, mutta laimennut useimmiten vähitellen

eikä se näin ollen ole tuottanut tulosta. Boldt arvioi, Kettusen tapaan, muutoksen

tapahtuneen 1990-luvulle tultaessa, sillä etenkin Neuvostoliiton hajoamisen jälkeisenä

aikana SAK:n toimintalinjoja on pidetty liian hampaattomina (2008, s. 34).

Artikkelissaan Boldt korostaa SAK:n käytännönläheisyyttä ja pyrkimystä pitäytyä

poissa ideologisista poteroista. Boldt kuvaa myös, kuinka vientiteollisuuden alojen

liitot, erityisesti SAK:laiset, ovat olleet johtavassa asemassa. Tämän vuoksi

vapaakauppaan on suhtauduttu erittäin positiivisesti. Koska liitot ovat muodostuneet eri

ammattialojen ympärille, niiden kokemukset globalisaatiosta ja sen tuomista

vaatimuksista, ovat hyvin erilaiset. Kettunen tuo esiin naisvaltaisten julkisen sektorin

työntekijöiden erityisaseman (Kettunen 1998, s. 71).

SAK:n lähtökohtaisesti suopea suhtautuminen TTIP:hen ei tunnu yllättävältä, sillä

Boldtin mukaan se on kansainvälisen kaupan saralla ”pitkään kannattanut

monenkeskistä kauppajärjestelmää ja maailmankaupan asteittaista liberalisoimista ja

vastustanut protektionismia ”syynä” kokemus maailmankaupan vapauttamisen ja

markkinoillepääsyn helpottamisen merkityksestä Suomelle” (2008, s. 43–44). Boldt

jatkaa, että SAK:n mielestä ainoastaan monenkeskisessä järjestelmässä pienet toimijat

pääsevät tasavertaisesti kehittymään ja osallistumaan, sillä ilman yhteisiä pelisääntöjä

kauppapolitiikassa ”taloudelliset suurvallat sanelevat sääntöjä tai pelaavat eri säännöillä

kuin muut” (2008, s. 44). Lisäksi Boldt huomauttaa, että yksittäiset liitot ovat olleet

kattojärjestön kanssa eri mieltä ja haikailleet protektionistisempien ratkaisujen perään,

mutta ”SAK:n päättävissä elimissä yhteinen linja yhteisen edun puolustamisessa on

ainakin toistaiseksi kestänyt” (2008, s. 44).



44

Boldtin mukaan SAK:ssa huomattiin varhaisessa vaiheessa, että työntekijöiden

oikeuksien sisällyttäminen WTO-sääntöihin tulisi viemään pitkän ajan ja sosiaalisilla

klausuuleilla on prosessissa tärkeä rooli. SAK:n pitäisi kuitenkin lausekkeiden lisäksi

puolustaa työntekijöiden oikeuksia myös kaikilla muilla keinoilla, kuten

kampanjoimalla lapsityötä, vientivyöhykkeitä ja kaikenlaista syrjintää vastaan ja

pyrkimällä vahvistamaan tasa-arvoa ja parantamaan työoloja. Tässä työssä SAK on

pitänyt tarpeellisena tehdä yhteistyötä esimerkiksi kuluttajajärjestöjen,

ihmisoikeusjärjestöjen ja jopa monikansallisten yritysten kanssa. (Boldt 2008, s. 44)

Kun ottaa huomioon Lylyn ja Häkämiehen yhteiskirjoituksen ja SAK:n, Akavan ja

STTK:n TTIP:hen positiivisesti suhtautuvan muistion, Ruotsissa käyty keskustelu

muistuttaa paljon suomalaista Boldtin näkemyksen mukaisesti.

Keskustavasemmistolaisen Dagens Arenan johtaja Håkan A. Bengtsson piti

pääkirjoituksessaan (Dagens Arena 27.3.2014) ruotsalaisen ay-liikkeen suhtautumista

vapaakauppasopimukseen naiivina. Hänen mukaansa kaikki olivat yhtä mieltä siitä, että

EU:hun liityttäessä on pidettävä huoli siitä, ettei ruotsalaisiin kollektiivisiin sopimuksiin

ja työntekijöiden oikeuksiin puututa. Bengtssonin mukaan toisin kuitenkin kävi.

Kattojärjestöjen puheenjohtajat vastasivat kritiikkiin korostamalla sopimukselle

asettamiaan vaatimuksia sekä strategista valintaa, että kielteisen suhtautumisen sijaan on

parempi vaikuttaa käynnissä oleviin neuvotteluihin (LO 2014). Suomalaisten ja

ruotsalaisten ay-liikkeiden virallinen linja vaikuttaa olevan hyvin samankaltainen TTIP-

kysymyksessä. Kriittisemmät äänenpainot ovat kuuluneet kattojärjestöjen ulkopuolelta.

Suhtautuminen EU-jäsenyyteen oli SAK:lla ja sen ruotsalaisella sisarjärjestöllä LO:lla

hieman erilainen. SAK:n linja oli, että jäsenyys on Suomelle ulkopuolelle jääntiä

parempi vaihtoehto, Ruotsin LO ei ottanut virallista kantaa puolesta eikä vastaan.

Norjan LO puolestaan kehotti jäseniään äänestämään jäsenyyttä vastaan. (Boldt 2008, s.

40)

Maria Svanström (2008) on tutkinut suomalaisten ammattiliittojen suhtautumista

globaaliin solidaarisuuteen ja kilpailukykyyn. Svanströmin mukaan kaikki

keskusjärjestöt, eli SAK, Akava ja STTK, kannattavat sitovia sopimusjärjestelmiä, jotka

koskevat globalisaatiota, kuten työntekijöiden perusoikeuksia, kansainvälistä kauppaa ja

investointeja, työvoiman liikkuvuutta sekä ympäristökysymyksiä (s. 82). Tämän

tutkimuksen lähtöasetelman kannalta Svanströmin mielenkiintoisimmat havainnot



45

koskevat WTO:ta ja kansainvälistä kauppaa. Suhtautuminen kaupan liberalisointiin oli

Svanströmin tekemien haastattelujen perusteella vaihtelevaa liittojen välillä: Akavan

kanta oli kauttaaltaan myönteinen, vaikka sen jäsenjärjestöistä OAJ oli kriittisempi

koulutuksen osalta, ja SAK:ssa kannat vaihtelivat sektorista riippuen siten, että

teollisuustuotteiden osalta liberalisointi oli tervetulleempaa kuin hyvinvointivaltion

toimivuuteen liittyvien palveluiden osalta (Svanström 2008, s. 84).

Suomalainen ay-liike on ollut lähellä päätöksentekoa kotimaassa. Svanströmin sanoin

”yhteistyöstrategia näyttää samalla johtaneen siihen, ettei Suomen poliittista agendaa

nykyisin dominoivaa kilpailukykyretoriikkaa kritisoida, vaikka sen voi tulkita olevan

ristiriidassa ay-liikkeen tasa-arvotavoitteen kanssa” (2008, s. 89). Huomattavaa on

myös, että kilpailukykykysymyksissä suomalainen ay-liike ei ole juuri osallistunut

eurooppalaisiin ay-protesteihin, vaan se on ennemminkin pyrkinyt modernisoimaan

tuotantoa vientialojen kilpailukyvyn parantamiseksi (Helander 2008, s. 363).

Suomalainen ay-liike on tunnetusti ollut sitä mieltä, että hyvinvointivaltio tukee

kilpailukykyä.

Jännite ay-liikkeen tavoitteiden ja keinojen, joilla kilpailukyvyn nostoa tavoitellaan, on

olemassa. Jo aiemmin mainittu Lissabonin strategia on keskeinen asiakirja

kilpailukykypuheen kannalta. Sen kymmenvuotistavoitteena oli tehdä EU:sta maailman

kilpailukykyisin talousalue vuoteen 2010 mennessä. Helanderin mukaan kilpailukykyä

pyrittiin lisäämään muun muassa palvelukaupan vapauttamisella, valtiollisella

innovaatiopolitiikalla, panostuksilla informaatioteknologiaan ja koulutukseen,

lisääntyvällä työvoiman liikkuvuudella sekä työelämän joustavuuden lisäämisellä, joista

jälkimmäisen Helander huomauttaa usein tarkoittavan irtisanomisen helpottamista (s.

362–363). Helanderin ja muiden kirjoittajien analyysien perusteella rakenteellista vikaa

tai demokratiaan liittyviä ongelmia vapaakaupassa, joka on keskeinen osa kilpailukyvyn

nostoprosessia, ei suomalaisen ay-liikkeen mielestä näytä olevan.

Ay-liikkeen suhde kansalaisjärjestöihin vaikuttaa olevan Suomessa kaksijakoinen.

Kuten todettu, sosiaalisten lausekkeiden kohdalla yhteistyötä tehdään. Kuitenkin

suhtautuminen vapaakauppaan yleisimmin erittäin myönteistä siinä, missä monet

kansalaisjärjestöt sen sijaan pitävät vapaakauppaa eriarvoistavana (ks. esim. Helander

2008, s. 364). Helanderin mukaan suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen muihin

kansalaisjärjestöihin maailmalla eivät ole merkittäviä, vaan kansainvälinen
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ammattiyhdistysliike muodostaa oman toimintaympäristön, jolla on maailmanlaajuiset

sisäiset verkostot (Helander 2008b, s. 102).

4.5 Ay-liike CETA-neuvotteluissa

Ennen aineiston analysointia on vielä aiheellista tarkastella ammattiyhdistysliikkeen

toimintaa EU:n tuoreimmissa kauppaneuvotteluissa, jotka käytiin EU:n ja Kanadan

välillä. Lisäksi edellä käsitellyt esimerkit koskivat suurimmaksi osaksi globaalin etelän

ja pohjoisen välisiä suhteita. Koska EU:n ja Yhdysvaltojen välistä TTIP-sopimusta

voidaan puolustaa vedoten siihen, että osapuolet ovat keskenään tasa-arvoisia, Kanadan

ay-liikkeen tarkastelu on hedelmällistä kahdestakin syystä. Ensinäkin Kanadalla on

kokemusta Yhdysvaltojen kanssa solmituista vapaakauppasopimuksista. Toiseksi

Euroopan unionin ja Kanadan välinen CETA-vapaakauppasopimus on edennyt TTIP:tä

paljon pidemmälle. Lisäksi on seuraava esimerkki tuo esiin julkisen sektorin liittojen

roolin, joka myös TTIP:n kohdalla näyttää erottautuvan muiden liittojen linjasta

Suomessa.

CETA-neuvottelut julistettiin alkaneiksi vuonna 2009. Teresa Healyn (2014) analyysin

mukaan Kanadan ja Euroopan ammattiyhdistysliikkeen kattojärjestöt onnistuivat

muodostamaan yhteisen rintaman vasta, kun niiden julkisen sektorin työntekijöitä

edustavat jäsenjärjestöt olivat tehneet mittavan pohjatyön julkisen keskustelun

nostamiseksi. Healyn mielestä on luonnollista, että yhteisen kannan muodostaminen

kesti, sillä kattojärjestöjen lähtökohdat olivat hyvin erilaiset: European Trade Union

Confederation, ETUC, lähti siitä, että se on osa yhteiskunnallista keskustelua, ja

suhtautui myönteisesti vapaakauppaan, Canadian Labour Congressin, CLC:n, asema ei

ollut niin itsestään selvä, päinvastoin, ja se vastusti vapaakauppaa (Healy, s. 67). Healyn

mukaan CLC:n negatiivinen asenne ei johdu siitä, että se vastustaisi kauppaa

maailmantaloudessa sinänsä, vaan perusteena ovat huonot kokemukset NAFTA:sta (s.

60). CLC on lausunnoissaan todennut, että vapaakauppasopimuksilla on vain hyvin

vähän tekemistä tariffien ja muiden kaupan esteiden kanssa, vaan etusijalle ovat

nousseet investoijien oikeudet, jotka menevät demokraattisten prosessien edelle (ibid.)

Myös CETA-neuvotteluita on kritisoitu läpinäkyvyyden puutteesta. Kanadan

hallituksen oli tarkoitus tiedottaa neuvotteluiden etenemisestä ammattiyhdistysliikkeelle

ja kansalaisjärjestöille puhelinkonferenssissa, mutta tapahtuma nimettiinkin
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konsultaatioksi, kun ay-liike ja järjestöt olivat kritisoineet hallitusta salailusta. Toisessa

tapauksessa CLC:tä ei päästetty lausumaan parlamentaarisen kansainvälisen kaupan

komitealle, vaan sen piti toimittaa lausuntonsa sähköisesti. (Healy, s. 61-62)

Kanada ei ollut ratifioinut kaikkia ILOn keskeisiä julistuksia ennen CETA-neuvotteluja.

Tämä nousi esiin neuvotteluiden alkuvaiheessa ja tilanne muuttui. Kanada hyväksyi

ILO:n julistukset, jotka käsittelivät pakkotyötä (C-29), kolmikannan neuvotteluja (C-

144) ja kansallisen turvallisuus- ja terveysjärjestelmän kehittämistä (C-187), ja lisäksi se

suostui tekemään teknisiä tarkistuksia muutamaan muuhun ILO:n julistusten kohtaan.

Healy huomauttaa, että ETUC nosti juuri CETA-neuvotteluiden aiheuttaman paineen

ratkaisevaksi sysäämään kehitystä toivottuun suuntaan (s. 63).

Transatlanttinen solidaarisuus ammattiyhdistysliikkeen ei syntynyt ongelmitta. CLC piti

aluksi ETUC:n vaatimuksia kapeasta työntekijöiden oikeuksien turvaamisesta ja

valvontamekanismista riittämättöminä: se ei halunnut vain monitoroida huonona

pitämäänsä sopimusta (Healy, s. 63). Sen sijaan samaan aikaan kanadalainen

ammattiyhdistysliike liitti voimansa kansalaisjärjestöjen kanssa ja ne muodostivat

Canadian Trade Justice Networkin (TJN). Verkosto teki julkisuuskampanjaa CETA-

neuvotteluista, muodosti opposition neuvotteluiden keskeistä sisältöä vastaan ja pyrki

solidaarisuuteen niin kanadalaisten kun eurooppalaisten kanssa. Healy huomauttaa, että

osa vaatimuksista oli ristiriidassa ETUCin linjausten kanssa. Kattojärjestöjen edustajat

päättivät tavata kasvotusten yhteisen linjan saavuttamiseksi. Yhteistä linjaa ei kaikilta

osin kuitenkaan löytynyt, sillä CLC halusi merkittäviä lisäyksiä ETUCin

lausuntoluonnokseen. ETUC oli päätynyt tukemaan Euroopan parlamentin

päätöslauselmaa Euroopan ja Kanadan kauppasuhteista, joka tuki CETA:a. CLC oli

Healyn mukaan epäilevämpi ja vaati lisäyksiä, jotka koskivat muiden muassa julkisia

hankintoja, vihreän talouden kehittämistä, lääkepatenttien pitämistä erillään

intellektuelleista tekijänoikeuksista sekä mahdollisuutta politiikkajoustoihin

talouskriisin sattuessa. Vuoden tauon jälkeen, vuoden 2012 loppupuolella ETUC ja

CLC saivat aikaiseksi lyhyen ja suoran lausunnon, jossa vaadittiin läpinäkyvyyttä ja

korkeita standardeja. Allekirjoittajat vastustivat ISDS-menettelyä ja vaativat valtiolla

vahvaa oikeutta toteuttaa sääntelyä ja julkisia palveluita ja pitää kiinni julkisista

hankinnoista kansallisella ja alueellisella tasolla. Kun CLC joutui luopumaan osasta

tavoitteestaan, myös ETUC veti takaisin epäsuoran CETA-tukensa. Healyn päättelee,

että kattojärjestöt pääsivät sopimukseen kansainvälisen solidaarisuuden vahvuuden
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vuoksi. Hän myös korostaa, että julkisen sektorien liittojen tekemä vaikutustyö painosti

kattojärjestöjä kuuntelemaan jäsenistönsä vaatimuksia tarkemmin. (Healy 2014, s. 62–

64)

4.6 Julkisen sektorin vastarinnan rakentuminen

Julkisen sektorin liitot ovat nousseet esiin useampaan otteeseen. CETA:n tapauksessa

julkisen sektorin liitot pääsivät vaikuttamaan hyödyntämällä oman alansa globaalia

kattojärjestöä Public Services Internationalia sekä muodostamalla yhteisen

tutkimusagendan ja kehittämällä kriittistä tietoisuutta yhdessä kansalaisyhteiskunnan

toimijoiden kanssa (Healy 2014, s. 65). Kanadassa oltiin erityisen huolissaan julkisista

hankinnoista. Julkisen alan liitot tulivat siihen tulokseen, että yksittäisen säännön sijaan

CETA:n tuoma yhdistelmä uusia määräyksiä koskien investointeja, palveluita ja

hankintoja painostaisi julkisten palveluiden kaupallistumiseen ja lukitsisi yksityistetyt

palvelut yksityisiksi. EPSU jakoi kanadalaisten näkemyksen. Lisäksi Euroopassa ei

hyväksytty sitä, että EU muutti suhtautumistaan julkisiin palveluihin

kauppasopimuksissaan keskustelematta ensin kansalaisyhteiskunnan kanssa. Euroopan

komissio oli hyväksynyt suoraan Kanadan listan palveluista, joita aiottiin suojella. Sen

sijaan muut palvelut, myös ne jotka luotiin tulevaisuudessa, olisi vapautettava. (ks. vielä

tarkemmin s. 66). Tätä pitivät sekä EPSU että ETUC kestämättömänä.

Julkisen sektorin liitot Kanadassa ottivat kantaa myös ympäristökysymyksiin. Erityisesti

vesi ja veden yksityistäminen nostettiin esiin (Healy, s. 66). The Canadian Union of

Public Employees teki jopa radiomainoksia Euroopan markkinoille, joissa varoitettiin

Kanadan GMO-tuotteista ja tar sand -öljyntuotannon ympäristövaikutuksista (ibid.).

Tämä laajensi liittojen liittoumaa kansalaisyhteiskunnan puolella.

Healyn mukaan julkisen sektorin unionit käsittelivät CETA-neuvotteluita niin kuin se

olisi kotimainen kysymys, mutta laajensivat kampanjan poikkikansalliselle tasolle.

Yhteisen tutkimusagendan pohjalta ne pystyivät argumentoimaan julkisen sektorin

tärkeyden puolesta ja nostamaan kriittistä tietoisuutta julkiseen keskusteluun. Healy

arvioi, että liitot tavoittivat paremmin keskusteluyhteyden europarlamentaarikkojen

kuin kanadalaisten viranomaisten kanssa. Healy nostaa kansalaisyhteiskunnan kanssa

tehdyn yhteistyön, eri toimijoita tukevan keskustelun ensiarvoisen tärkeäksi, koska sitä

kautta CETA neuvotteluiden yhteydet pääoman intressiin, eli sääntelemättömään,
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vähemmän kestävään ja yksityistettyyn tulevaisuuteen, voitiin osoittaa. (Healy 2014 s.

67)  On mielenkiintoista verrata näitä näkemyksiä ja tätä toimintamallia JHL:n

näkemyksiin ja valitsemiin strategioihin läpi TTIP-prosessin.
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5 Metodologia

Ennen siirtymistä tutkimuksen varsinaiseen analyysiosioon, on syyt käydä läpi

menetelmiä, joita tutkimuksessa on hyödynnetty. Kyseessä on laadullinen tutkimus,

jonka aineisto on kerätty haastatteluilla kesäkuun 2015 aikana. Tutkimusmenetelmäksi

valikoitui haastattelututkimus, koska sen avulla voidaan vastata parhaiten

kysymyksenasettelussa syntyneeseen tiedontarpeeseen. Keskeinen peruste

haastatteluille on, että tutkimuskohteena on jokseenkin vähän kartoitettu alue, joka

kaipaa laajempaan kontekstiin asettuvaa syvällisempää tietoa, jonka hankinta edellyttää

todennäköisesti selventäviä jatkokysymyksiä (Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 35). Samasta

syystä hylkäsin ajatuksen ammattiliittoihin lähettävästä kyselylomakkeesta, vaikka sen

avulla vastaajien lukumäärää olisi voinut kasvaa huomattavasti. Haastattelutilanteessa

vastaajat ovat usein motivoituneempia, minkä lisäksi on tärkeää, että mahdolliset

käsitteelliset tai kysymyksen asetteluun liittyvät epäselvyydet voidaan korjata

välittömästi. Haastattelujen ja laajemmalle vastaajajoukolle lähettävän kyselylomakkeen

yhdistelmän hylkäsin, koska tarjolla olevien mallien puutteesta johtuen niiden

yhdistäminen olisi voinut olla tuottaa vääriä johtopäätöksiä. Toinen merkittävä syy oli

rajallinen aikaresurssi.

Myös eettisestä näkökulmasta kasvokkain tehtävä haastattelu oli sopiva menetelmä.

Koska haastateltavat puhuivat edustamansa instituution puolesta ja olivat valikoituneet

haastateltaviksi työnkuvansa vuoksi, kysymykset eivät olleet henkilökohtaisia.

Haastateltavien nimiä tai titteleitä ei tuoda tutkimuksessa esiin. Haastateltavat olivat

kuitenkin tietoisia, että ammattiyhdistysliikettä tuntevat tahot voivat tunnistaa

haastateltavan joko vastauksista tai työnkuvan vuoksi. Haastatteluaineiston

käyttötarkoitus ja tallennusmuoto, nauhoitus ja litterointi, oli myös kaikille selvä.

Koska haastateltavat valikoituivat haastatteluun juuri ammattinsa puolesta, voidaan

olettaa, että heillä on riittävä asiantuntemus aiheeseen. Näin tahattomia, tulkintoja

vääristäviä kielellisiä tai käsitteellisiä ongelmia ei siis pitäisi esiintyä.

5.1 Aineisto

Tässä tutkimuksessa käytetään laadullista aineistoa. Pohjana on SAK:n, STTK:n ja

Akavan laatima yhteinen muistio TTIP-sopimuksesta, jossa kattojärjestöt määrittelevät
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yhdessä näkemyksensä neuvotteluihin. Koska jo mainitut kolme kattojärjestöä ovat

laatineet yhteisen laajahkon muistion TTIP:stä, voidaan niiden järjestöjen olevan

suurista linjoista samaa mieltä. SAK:n valintaan vaikutti se, että se on ollut erityisen

näkyvä julkinen keskustelija TTIP:stä. SAK:n jäsenjärjestöjen haastattelua voidaan

perustella sillä, että suomalaisessa ammattiyhdistysliikkeessä kriittisemmät äänet ovat

kuuluneet usein kattojärjestöjen ulkopuolelta (Boldt 2008, s. 44). Jotta samalla voidaan

arvioida SAK:n ja sen jäsenjärjestöjen näkemyksien samankaltaisuutta, loput

haastateltavat edustavat SAK:n neljää suurinta jäsenliittoa Palvelualojen Ammattiliitto

PAMia, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:ää, Metallityöväen liittoa sekä

Rakennusliittoa. Haastateltavat valikoituivat siten, että otin yhteyttä liittoihin, joista

ohjattiin sopimaan haastattelu sopivan henkilön kanssa. Kaikki lähestymäni

ammattiliitot olivat halukkaita osallistumaan tutkimukseen.

On selvää, että laajemmalla aineistoilla, eli useammalla haastattelulla, olisi

mahdollisuus saavuttaa pidemmälle meneviä johtopäätöksiä. Viidellä suhteellisen

syvällisellä haastattelulla on kuitenkin mahdollista saavuttaa tähän tutkimukseen

tarvittava tieto (vrt. Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 58). Haastateltavan joukon koostumus

puoltaa valintaa. Yhtäältä haastateltavat ovat kaikki SAK:laisia, joten he edustavat

SAK:n ja jäsenliittojen näkemyksiä. Toisaalta suurimmat jäsenliitot edustavat kaikki

hyvin erilaisia aloja, minkä vuoksi tavoitetaan useiden eri ammattiryhmien

edunvalvonta. Metalliliitto on vahvasti vientiteollisuuden edustaja, JHL julkisen

sektorin, PAM:n kautta edustettuina on huomattava määrä pienipalkkaisia naisia ja

Rakennusliitolla kärjistettynä kausitöitä tekeviä miehiä.

Vaikka viittaan tutkimuksessa toistuvasti yleisesti suomalaiseen

ammattiyhdistysliikkeeseen, kun puhun SAK:sta ja sen suurimmistä jäsenjärjestöistä, on

huomattava, että suomalainen ay-kenttä ei ole yhdenmukainen. Ammattiyhdistysliike on

esimerkiksi jakautunut sini- ja valkokaulustyöntekijöihin. Akavan jäsenistö koostuu

suurilta osin akateemisesti koulutuksen saaneista, yksityisen tai julkisen sektorin johto-

ja esimiestason työntekijöistä ja AKAVA jäsenjärjestöt ovat lähellä Kansallista

Kokoomusta ja Suomen Keskustaa. SAK ja STTK ovat jäsenistöltään lähellä Suomen

sosiaalidemokraattista puoluetta. Lisäksi ammattiyhdistysliikkeen sisäinen solidaarisuus

ei ole itsestäänselvyys Suomen rajojen sisälläkään, sillä esimerkiksi Akava

jäsenjärjestöineen on ollut sitä mieltä, että solidaarinen palkkapolitiikka ei ole enää

relevanttia. Ammattiyhdistysliikkeen sisällä on poikkeavia näkemyksiä julkisesta
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palvelutuotannosta toisten liittojen vastustaessa yksityistämistä ja toisten suhtautuessa

asiaan neutraalisti. Akava suorastaan kannustaa kilpailuun. (Bergholm & Bieler, s. 22–

25)

Kaikki haastattelut tehtiin kesäkuun 2015 aikana. TTIP-neuvottelujen tilanne

kesäkuussa 2015 oli seuraava: Euroopan parlamentin oli tarkoitus äänestää EU:n

kauppakomitean esityksestä TTIP-sopimuksesta. Äänestys kuitenkin peruttiin

viimehetkellä, koska esitykseen oli tehty liian monta muutosesitystä. Siles-Brügge &

al.:n (2015) toukokuun loppupuolella julkaisemassa katsauksessa8 neuvottelujen tilanne

on kuvattu tarkemmin.

5.2 Haastattelut

Haastattelut olivat puolistrukturoituja. Puolistrukturoiduissa haastatteluissa haastattelija

on laatinut lukuisia kysymyksiä etukäteen, mutta jotka on muotoiltu avoimiksi siten,

että haastattelija ei voi etukäteen suunnitella jatkokysymyksiä (Wengraf 2001, s. 5). On

kuitenkin huomattava, että myös improvisoidut kysymykset ovat pohjautuvat teoriaan ja

ne on muodostettava harkiten (ibid.). Puolistrukturoiduissa haastatteluissa haastattelija

voi vaihdella kysymysten järjestystä ja sananmuotoa (Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 47).

Kysymysten järjestys vaihteli tilanteissa, joissa haastateltava vei keskustelun toisen

kysymyksen aiheeseen aiemmassa vastauksessaan. Kaikille haastateltaville esitettiin

kuitenkin kaikki samat kysymykset, kuten puolistrukturoiduilta haastatteluilta

edellytetään (ibid.).

Jotta valmiiksi laaditut kysymykset ja jatkokysymykset olisivat mahdollisimman osuvia

ja tukisivat tutkimuksen tavoitteita, perehdyin teoriaan ja ajankohtaiseen keskusteluun

erittäin tarkasti ennen haastattelujen tekoa. Tutkielman teoriaosio, eli

kirjallisuuskatsaus, oli siis lähes täysin laadittu ennen aineiston hankintaa, sen analyysia

ja loppupäätelmien muodostamista. Haastattelut ja niiden analysointi kuitenkin

osoittivat, että teoriaa oli syytä täydentää. Kirjallisuuskatsausta oli syytä täydentää myös

siksi, että TTIP-keskustelu eteni ja informaatio kasvoi koko tutkimusprosessin ajan.

8 http://www.policy.manchester.ac.uk/media/projects/policymanchester/TTIP-Policy-briefing---final-
version.pdf (vierailtu 12.6.2015)
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Vaikka haastattelujen pohjana oli kysymyspatteristo, haastattelujen tarkoitus oli saada

haastateltava puhumaan aiheesta omin sanoin ja nostamaan esiin olennaiseksi

katsomiaan näkökulmia. Pyrin näin minimoimaan oman roolini ja välttämään omien

mielipiteitteni ilmaisua. On kuitenkin tiedostettava, että kaikki haastattelut ovat

haastattelijan ja haastateltavan yhteistyön tulosta Näin ollen tässä ei pyritä kieltämään

haastattelijan subjektiivisuutta. Omat arvovalintani tulevat esiin jo kysymysten

valintana.  (vrt. Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 23, 97, 107)

Koska tutkimuksen kohteena ei ole se, miten tai milloin haastateltavat puhuvat

ammattiyhdistysliikkeistä ja TTIP-sopimuksesta, vaan mielenkiinto kohdentuu siihen,

mitä sanotaan, vähemmän tarkka litterointi riittää (Ruusuvuori 2010, s. 424-425).

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jätin mm. huokaukset, tauot ja naurahdukset

litteroimatta. Lisäksi välisanoja, kuten ”tota” ja ”niinku”, karsin myös selkeyden

lisäämiseksi. Näin pyrin tekemään oikeutta haastateltavien kyvyille ja ajatuskuluille

sekä pääsemään kiinni olennaiseen riippumatta heidän henkilökohtaisista

puhetyyleistään (vrt. Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 53). Olin kuitenkin hyvin tarkka siitä,

että sisällön merkitys ei muutu. Epävarmoissa tilanteissa litteroin sanatarkasti.

Jaoin haastattelun kysymykset teemoihin seuraavalla tavalla (ks. tarkemmin liite 1).

Ensimmäinen kysymys koski TTIP:n hyötyjä sekä yleisesti että alakohtaisesti.

Seuraavaksi tiedusteltiin vastaavasti uhkia sekä mahdollisia kynnyskysymyksiä, sekä

sitä, ovatko näkemykset muuttuneet neuvotteluiden edetessä. Haastatteluissa

paneuduttiin myös ay-liikkeen asemaan neuvotteluissa ja tilanteessa, jossa TTIP

hyväksytään. Lisäksi kysyin ammattiyhdistysliikkeen sisäistä yhteistyöstä Suomessa,

Euroopassa ja maailmanlaajuisesti sekä suhteesta kansalaisjärjestöihin TTIP-

kysymyksessä. Seuraavat kysymykset koskivat tilannetta, jossa TTIP-neuvotteluissa ei

saavuteta lopputulosta, sopimuksen erityispiirteitä, WTO:n roolia sekä ay-liikkeen

näkemyksiä vapaakauppasopimusten sosiaalisiin lausekkeisiin. Viimeistään haastattelun

lopussa haastateltavalla oli mahdollisuus tuoda esiin merkittäviksi tai kiinnostaviksi

katsomiaan näkemyksiä, jotka eivät olleet vielä tulleet esiin, sekä täydentää

sanomisiaan.
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5.3 Aineiston analysointi

Analyysi tehdään nimenomaan litteroidusta aineistosta. Valintaa voidaan perustella

sillä, että se on tutkimuskysymyksiin nähden sopiva ja isompien kokonaisuuksien

hahmottaminen nauhoitettua puhetta kuunnellen on vaikeaa (ks. esim. Ruusuvuori 2010,

s. 427). Osa haastattelun tuomasta informaatiosta menee valinnan myötä hukkaan ja

litterointi on sinänsä jo tulkinta, mutta se ei kuitenkaan saata saatavia tuloksia

kyseenalaisiksi, sillä haastateltavat puhuvat nimenomaan ammattiliittonsa edustajina ja

kiinnostuksen kohteena on vain mitä sanotaan, eli näin ollen henkilökohtaiset

ilmaisutavat eivät ole relevantteja (ibid., 428). Alkuperäiset nauhoitukset kuitenkin

säilytettään, joten mikäli tarve vaatii, litterointia voidaan tarkistaa tai tarkentaa

myöhemmin. Puolistrukturoiduille haastatteluille tyypillisesti haastatteluissa ilmeni

myös aiheeseen liittymätöntä jutustelua ja tutkimukselle epärelevanttia tietoa (vrt.

Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 36).

Vapaamuotoisen haastatteluaineiston analysointi, tulkinta ja raportointi on usein

ongelmallista, koska valmiita malleja ei ole tarjolla (Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 35).

Tähän tutkimukseen soveltuvaa valmista mallia tai luokittelupohjaa ei ollut saatavilla,

vaan kehittelin luokittelun itse. Luokittelun kriteeristön lähtökohdaksi asetin

tutkimusongelman ja alaongelmat sekä käytetyt teoriat (Hirsjärvi & Hurme 2001, s.

148).

Litteroinnin aineisto lajiteltiin pitkälti haastattelupohjan mukaisesti. Pääosin samaan

kysymykseen tai aiheeseen annetut vastaukset kerättiin haastatteluissa yhteen. Ei ollut

kuitenkaan epätavallista, että haastateltava siirtyi seuraavaan tai palasi edeltäneeseen

aiheeseen haastattelun aikana. Luokittelu kehittyi ja muutti muotoaan toistuvasti, kun

keskeiset kohdat, säännönmukaisuudet ja samankaltaisuudet sekä toisaalta poikkeamat,

alkoivat erottautua massasta. Aineistoissa poimittiin kuvaavimmat vastaukset analyysin

edetessä.

Tutkimuskysymyksiin ammattiyhdistysliikkeen tavoitteista ja mahdollisuuksista sekä

toisaalta myös uhista TTIP-sopimukseen liittyen vastaukset saatiin kerättyä suhteellisen

suoraan haastatteluista. Sen sijaan enemmän tutkijan tekemää tulkintaa koko aineiston

läpi vaati ammattiyhdistysliikkeen laajemman suhtautuminen sopimukseen ja

haastateltavien vastausten suhteesta markkinakuriteoriaan.
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Analyysin ja johtopäätösten kirjoittamisen jälkeen kävin läpi vielä koko litteroidun

aineistoin varmistaakseni, että analyysi ja sitä kautta johtopäätökset eivät ole lähteneet

sivupoluille. Kiinnitin huomiota erityisesti siihen, että tekstiosaan päätyneet lainaukset

ja tulkinnat vastasivat haastatteluja kokonaisuudessaan, ja että en ole tehnyt virheellisiä

tulkintoja. Tässä vaiheessa oli mahdollista pohtia tutkimuksen reliaabeliutta etenkin

siitä näkökulmasta, miten saadut vastaukset, niiden analyysi ja johtopäätökset

heijastuvat suhteessa muihin lähteisiin, joita on käsitelty tutkimuksessa melko laajasti

(Hirsjärvi & Hurme 2001, s. 189).
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6 Analyysi: suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen

suhtautuminen vapaakauppaan

Suomalainen ammattiyhdistysliike aloitti TTIP-neuvotteluiden laajemman

kommentoinnin keväällä 2014. Suomen ammattiliittojen suurimmat kattojärjestöt SAK,

STTK ja Akava julkaisivat 4.4.2014 muistion otsikolla “Euroopan unionin ja

Yhdysvaltojen vapaakauppaneuvottelut Suomen palkansaajien kannalta”. Muistiossa

käydään läpi neuvottelujen osa-alueet ja komission saama neuvottelumandaatti

suomalaisten työmarkkinoiden näkökulmasta. Muistion sisältö analysoidaan tässä

tiiviisti, sillä se luo pohjaa haastatteluissa esitettäville näkemyksille. Lisäksi on syytä

muistaa, että SAK on hyväksynyt muistion jäsenjärjestöjensä mandaatilla.

Luvusta 6.2 eteenpäin käydään läpi aineiston keskeisintä osaa, SAK:n ja sen neljän

suurimman jäsenjärjestön PAM:n, Metalliliiton, JHL:n sekä Rakennusliiton edustajien

haastatteluja, jotka tehtiin kesäkuussa 2015. Vastaukset on luokiteltu ja analysoitu

teemoittain. On syytä alleviivata, kuten useat vastaajat huomauttivat, että neuvottelut

olivat haastattelujen tekoaikaan kesken, joten ammattiyhdistysliike ei voi vielä ilmaista

lopullisia kantojaan.

6.1 SAK, STTK:n ja Akavan TTIP-muistio

Muistiossa päällimmäisenä allekirjoittaneet järjestöt osoittavat sopimukselle vahvan

tukensa, koska “on tärkeää tiivistää maailmaan johtavien demokraattisten ja avointen

markkinatalouksien taloudellista ja poliittista yhteistyötä” (SAK, STTK & Akava 2014,

s. 2). Järjestöt uskovat sopimuksen tuovan Suomeen taloudellisia hyötyjä, joiden kautta

palkansaajien asema parantuu sekä työntekijöinä että kuluttajina. Muistiossa painotetaan

työelämän kannalta keskeisen sääntelyn korkean tason säilyttämistä. Akava, SAK ja

STTK tunnistavat TTIP-neuvotteluissa uhkia, joihin kriitikot ovat kiinnittäneet

huomiota, mutta uskovat, että ne ovat torjuttavissa tai ne eivät realisoidu käytännössä.

Seuraavassa muistio käydään läpi yksityiskohtaisemmin.

Globaaleista ulottuvuuksista järjestöt haluavat erityisesti vahvistaa avointen talouksien

kilpailuasemaa etenkin suhteessa Kiinaan. Luodessaan yhteiset standardit TTIP:ssa

eurooppalaiset ja yhdysvaltalaiset yritykset pääsisivät määrittämään standardeja myös
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globaaleilla markkinoilla. Kun sekä TPP että TTIP pitävät sisällään työntekijöiden

perusoikeudet, järjestöjen mukaan se edistää työntekijöiden oikeuksien toteutumista

sopimusten ulkopuolisissa maissa. (Ibid., s. 5-6)

Raportissa huomioidaan, että neuvoston antama neuvottelumandaatti palvelukaupan

esteiden purkaminen on poikkeuksellisen laaja, eikä vielä ei tiedetä tarkkaan, mitä

toimialoja neuvottelut koskevat. Neuvottelut koskevat myös sosiaali-, terveys ja

koulutuspalveluita yksityisrahoitteisten palveluiden osalta. Julkiset palvelut on

aiemmissa sopimuksissa suojattu kaksinkertaisesti yleisellä julkisrahoitteisten

palveluiden poissulkulausekkeella sekä sektorikohtaisilla lausekkeilla (ibid., s. 9).

Järjestöt huomauttavat, että neuvoston mandaatti ei anna komissiolle valtuutusta

muuttaa tätä linjaa.

Julkiset hankinnat sen sijaan halutaan avoimemmaksi. Erityisesti Yhdysvaltojen Buy

American -lainsäädäntöä pidetään kaupan esteenä, jonka purkamisesta avautuisi

huomattavia markkinoita suomalaisille tuottajille. Suomessa ja EU-alueella julkiset

hankinnat ovat jo nyt avoimempia kilpailulle.

Järjestöt eivät näe ongelmia tullien purkamisen kanssa, koska tietyt herkät alat on jätetty

ulkopuolelle eikä se aiheuttaisi Suomessa juurikaan muutoksia. Suurempia

rakenteellisia muutoksia vaatisivat teknisten kaupan esteiden purkaminen (ibid., s. 13).

Tuotteiden ja palveluiden erilainen vaatimustaso on markkinoille pääsyn este sekä

EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Tuotteiden ja palveluiden laatuvaatimusten tekninen

yhteensovittaminen on neuvottelujen keskeinen tavoite. Järjestöt nostavat esiin, että

esimerkiksi työlainsäädännön yhtenäistämisestä ei käydä neuvotteluja. Komission

mandaatti ei valtuuta neuvotteluihin sääntelyn heikentämisestä. Muistiossa

huomautetaan, että ainakin osassa EU:n kauppasopimuksista velvoitetaan, että

työntekijöihin on sovellettava kohdemaan työehtosopimuksia ja työlainsäädäntöä.

Järjestöt eivät tiedä, mitkä kaikki lainsäädännön osat kuuluvat neuvotteluagendalle,

koska neuvottelut eivät kuitenkaan rajoitu vain tuotteiden ja palveluiden teknisiä

ominaisuuksia koskevaan lainsäädäntöön ja määräyksiin (Ibid., s. 9-10). Syynä

epäselvyyteen on, että neuvottelut ovat salaisia, mutta järjestöt eivät kuitenkaan vaadi

neuvottelujen avoimuuden lisäämistä.

Sääntöjen yhteensovittaminen suoritettaisiin suureksi osaksi sopimuksen solmimisen

jälkeen. Neuvotteluissa käydään läpi keinoja, miten osapuolet voivat konsultoida
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keskenään säännöksiä. Lainsäädäntöön ei ole kuitenkaan tarkoitus puuttua. Yhdysvallat

yrittää avoimuuden nimissä avata EU:n lainsäädännön valmistelua, jotta Yhdysvallat ja

muut toimijat pääsivät kommentoimaan säädöstyötä jo alkuvaiheessa. Muistiossa

järjestöt toteavat, että myös ammattiyhdistysliikkeellä ja kansalaisjärjestöillä pitäisi olla

kuulemisoikeus (ibid., s. 11).

SAK:n, STTK:n ja Akavan muistio nojaa taloudellisten vaikutusten arvioinnin osalta

komission tapaan erityisesti CEPR:n laskelmiin, joiden mukaan Suomi hyötyisi

sopimuksesta. Muistiossa nostetaan esiin, että Suomea koskevia alueellisia arviointeja ei

ole tehty (ibid., s. 12), joten sopeutumisongelmista ei ole tarkkaa tietoa. Kuitenkin

lisääntyvä kauppa ja kilpailu parantaisivat tehokkaimpien ja innovatiivisimpien

yritysten asemaa, mistä seuraisi korkeampaa tuottavuutta ja palkkoja sekä laskevan

kuluttajahintoja.

Järjestöt ovat sitä mieltä, että vapaakauppasopimuksen palvelukaupan avaaminen ei saa

aiheuttaa paineita yksityistää julkisia palveluja. Työntekijöiden edut on pidettävä

vähintään entisellään.  Julkisille hankinnoille on voitava jatkossakin asettaa sosiaalisia

ja ympäristökriteerejä. Muistiossa huomioidaan, että monet eurooppalaiset ay-

sihteeristöt ovat ottaneet hyvin kriittisiä kantoja etenkin palvelukaupan ja julkisten

palvelujen suhteen. Suomalaiset kattojärjestöt ovat kuitenkin sitä mieltä, että samat uhat

on onnistuneesti pystytty torjumaan EU:n aiemmissa kauppasopimuksissa ja ne

luottavat, että sama linja tulee pitämään myös Yhdysvaltojen kanssa käytävissä

neuvotteluissa (ibid., s. 13).

Työntekijöiden oikeuksista huolehtimisen lisäksi järjestöt näkevät myös

mahdollisuuksia: “EU:ssa eurooppalaisia työmarkkinaosapuolia ja ammatillisia

järjestöjä on perussopimusten nojalla kuultava työmarkkinoita koskevassa sääntelyssä.

Osapuolilla on myös mahdollisuus neuvotella itsenäisesti työelämää koskevista

puitesopimuksista joko oma-aloitteisesti tai komission aloitteesta. Näihin

eurooppalaisiin oikeuksiin ei pidä tulla muutoksia. Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen

sääntelykulttuurin kehittäminen voi sinänsä olla tarpeen, jos tuloksena saadaan

parempaa sääntelyä, jossa huomioidaan työmarkkinaosapuolten näkemykset.” (ibid., s.

14) Muistiossaan järjestöt tunnistavat useita työntekijöiden kannalta kriittisiä kohtia. Jää

kuitenkin epäselväksi, mitkä ovat kattojärjestöille kynnyskysymyksiä, joista ei jousteta.
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Suomi on jo valmiiksi avoin investoinneille. Yhdysvalloissa rajoituksia on enemmän.

Järjestöt toivovat, että vapaakauppasopimus toisi lisää investointeja Suomeen.

Investointien osalta keskeistä on investointien suojeleminen. TTIP-neuvottelujen

tavoitteeksi on asetettu ISDS-toimielimen luominen, jota järjestöt pitävät

ongelmallisena, koska se saattaisi toimia pelotteena lainsäätäjille ja siirtäisi valtaa

monikansallisten yritysten suuntaan. Järjestöjen mukaan uhka ei olisi käytännössä suuri,

sillä tietojen mukaan yksikään kehittynyt maa ei ole joutunut maksamaan korvauksia ja

tämä koskee myös Suomea, vaikka vastaavanlainen menettely kuuluu jo nyt useisiin

kauppasopimuksiin. (Ibid., s. 16–17). Muistiossa ei huomioida sitä, että monet tapaukset

sovitaan salassa.

Investointisuojan eduksi muistiossa nostetaan se, että se edesauttaisi vahvan

investointisuojan toteutumista tulevissa kauppaneuvotteluissa, esimerkiksi Kiinan

kanssa. Järjestöt tulevat siihen lopputulokseen, että investointisuojaa ei välttämättä

tarvita transatlanttisessa sopimuksessa, jos myös Yhdysvallat takaa tasavertaisen

kohtelun sinne suuntautuvissa investoinneissa. Mikäli ISDS-menettely on sisällytettävä

sopimukseen, siitä on tehtävä mahdollisimman läpinäkyvä. Järjestöt vaativat, että

”sopimukseen olisi myös kirjattava, että työlainsäädännön, sosiaali- lainsäädännön ja

työsuojelulainsäädännön kehittämistä ei voitaisi tulkita sopimus- rikkomukseksi”.

(Ibid., s. 17)

Helmikuun 24. päivä 2015 SAK kuitenkin antoi julkilausuman9 yhdessä EK:n ja

MTK:n kanssa, jossa järjestöt toivoivat laadukasta vapaakauppasopimusta.

Huomattavaa on, että ulostulossa järjestöt kannattivat ISDS-menettelyn sisällyttämistä

neuvoteltavaan TTIP-sopimukseen, vaikka kaikki allekirjoittajat eivät pitäneet sitä

välttämättömänä. Ottaen huomioon SAK:n yhdessä muiden ay-kattojärjestöjen kanssa

laatiman muistion, on todennäköistä, että juuri SAK ei pitänyt ISDS-menettelyä

välttämättömänä. Tiedotteessa mainitaan, että “TTIP antaa kuitenkin mahdollisuuden

parantaa riitojenratkaisun nykymallia monin keinoin.” Siitä, mihin keinoihin järjestöt

viittaavat, ei tarkennettu.

9 http://ek.fi/ajankohtaista/tiedotteet/2015/02/24/ek-sak-ja-mtk-yhdessa-ttipn-puolesta-kasvua-
tyopaikkoja-ja-korkeita-standardeja/
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6.2 Hyödyt ja voittajat

Koska suomalainen ammattiyhdistysliike on ottanut myönteisen kannan TTIP-

sopimukseen, on syytä aloittaa analyysi hyödyistä, joita sopimuksen odotetaan tuovan

tullessaan. Jos ja kun hyödyt eivät jakaudu tasaisesti, näkemyksiä siitä, ketkä tai mitkä

tahot keräävät suurimmat hyödyt, eli ovat vapaakaupan voittajia. Haastateltavien

mukaan TTIP-sopimuksesta mahdollisesti hyödyt liittyvät kasvuun ja uusiin

työpaikkoihin, joita syntyy kansainvälisen kilpailun lisääntyessä. Myös vapaakaupan

vaikutukset Suomen kaltaiseen pieneen avotalouteen tuotiin esiin. Svanströmin (2008)

arvion mukaisesti myös tässä TTIP-kysymyksessä ammattiyhdistysliike ei juuri haasta

vapaakaupan ja kilpailukyvyn positiivista suhdetta.

”Mahdollisuudet on, jos sopimus tehdään oikealla tavalla, niin tästä tulee taloudellisia

hyötyjä Suomelle, EU:lle ja USA:lle. Lisää vientiä Suomesta ja toisaalta kun tulee lisää

tuontia ja investointeja Suomeen, se lisää kansainvälistä kilpailua, ja jos se tapahtuu

reilun kaupan pelisääntöjen puitteissa, niin silloin se on hyödyllistä se kansainvälisen

kilpailun lisääntyminen, koska se pakottaa yritykset uudistumaan ja innovoimaan ja

silleen tulemaan kilpailukykyisemmiksi, sitä myötä tuottavuus nousisi ja palkatkin

nousisivat.” SAK

”Tietysti me lähetään siitä näkökulmasta, että Suomi on pieni ja avoin talous, niin ja

vientivetoinen talous vielä, niin kaupan laajentaminen on meidän intressien mukaista, ja

lähetään siitä, että se tuo lisää työpaikkoja. Se on tietysti se positiivinen puoli. Ja se, että

millä edellytyksillä se tapahtuu, niin se on kolikon toinen puoli. Ei avointa

kaupankäyntiä ehdoitta.” Metalliliitto

JHL puolestaan toi esiin seikan, että taloustilanteen ollessa haastava ja työpaikkojen

kadotessa, myös ammattiyhdistysliike on valmis tarrautumaan kaikkiin tarjolla oleviin

oljenkorsiin. Tai epätoivoinen tilanne tekee siitä ainakin ymmärrettävää.

”Tietysti se ajatus, mikä on ammattiyhdistysliikkeellä ollut, että saataisiin lisää

työpaikkoja ja sitten meidän markkinoita laajennettua. Se on se ajatus ollut siinä

hyötynäkökulmasta. Ja totisesti me niitä työpaikkoja tarvitaan. (…) Toki kaikkea pitää

yrittää, että onhan Suomen talous nyt siinä tilanteessa, että kyllä me ollaan kurjassa

tilanteessa erityisesti siitä näkökulmasta, että tää hallitus ei halua tehdä mitään muuta

kuin kurjistaa entisestään. TTIP:hän on niin kuin yksi tavallaan valtti heillä tässä, että

täällä saataisiin nyt jotain uutta draivia aikaiseksi.” JHL
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Kuten heti alkuun kävi ilmi, Metalliliitossa pidettiin tärkeänä ehtoja, joilla

vapaakauppaa toteutetaan. PAM toi esiin heti myös mahdollisuudet kehittää

työmarkkinoita työntekijöiden näkökulmasta parempaan suuntaan ja torjua

polkumyyntiä.

”Kyllähän kaupan esteiden purkamisessa on ja sääntelyn vapauttamisessa on tällaisia

kasvupotentiaalia paljon, että sillä niin kuin lisätään mahdollisuuksia investoida ja viedä

ja tuoda tavaroita. Niin kyllähän se talouskasvun kannalta on tietenkin positiivinen asia.

Ja samalla kuitenkin, mikä on näissä ihan virallisissakin linjauksissa, että kyllähän

näissä sopimuksissa on mahdollisuus luoda sellaisia yhteisiä pelisääntöjä ja levittää

sellaista tavallaan hyvää työmarkkinaa, kun ne on selvästi kirjattu johonkin, just tähän

kestävän kehityksen lukuun, niitä ILO:n sopimuksia on jo ehdotettu kirjoittevankin

niihin, ja se meidän mielestä ehdottomasti hyvä asia, koska kyllä kilpailu pitäisi syntyä

yhteisillä ehdoilla. Nythän se tapahtuu pitkälti sillä, että jollakin on varaa polkea

työntekijöiden oikeuksia ja tällaisilla sopimuksilla on mahdollisuus toimia sitä vastaan.”

PAM

Monet haastateltavat nostivat pelisäännöt heti kasvun ja uusien työpaikkojen rinnalle.

Huomattavaa, ja ehkä hieman yllättävää oli se, että työntekijöiden oikeuksiin ja muihin

sosiaaliseen lausekkeen teemoihin liittyvät seikat vaikuttivat olevan välillä jopa

merkittävämpiä kuin taloudelliset edut. De Ville ja Siles-Brügge arvioivat tämän

muutoksen johtuvan yleisemmin siitä, että taloudellisia hyötyjä ennustaneet laskelmat

haastettiin menestyksekkäästi (2015, s. 40) Monet TTIP-kriitikot ovat kuitenkin olleet

sitä mieltä, että juuri työntekijöiden oikeudet, ihmisoikeudet ja kuluttaja- ja

ympäristökysymykset ovat voimakkaimmin uhattuina.

”Ja sitten poliittisia, ne se on taloudellisen ja poliittisen välimaastossa se hyöty, joka

meidän mielestä on suurin hyöty tässä, että voidaan vahvistaa maailmankaupan reiluja

pelisääntöjä. Jos tällä hetkellä maailmankaupan sääntely on monella tavalla heikkoa, EU

ja USA on omissa aikaisemmissa sopimuksissaan asettaneet vahvoja sääntöjä ja

toivotaan, että siltä pohjalta rakennetaan TTIP:n sääntöjä, joita sitten ennakoidaan, että

TTIP:n sääntöjä, jotka tulee koskemaan ensin sitten puolta maailmantaloutta, niitä sitä

jatkossa muilla sopimuksilla ja muiden kumppaneiden kanssa laajennetaan vielä

suurempaan osaankin maailmantalouteen.” SAK
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Metalliliitossa on huomattu, että painotetuissa hyödyissä on tapahtunut muutos. Se on

tietenkin luonnollista, sillä neuvottelujen edetessä on informaation määrä kasvanut,

vaikka toki edelleen monen mielestä liian vähän.

”Ei ehkä neuvottelujen alkuvaiheessa, sitä ei hahmotettu, mutta sitten neuvottelujen

kuluessa se, että mitä EU-USA-vapaakauppasopimukseen saadaan, se myöskin

vaikuttaa kaikkiin muihin vapaakauppasopimuksiin tulevaisuudessa. Se toimii

jonkinlaisena benchmarkkina” Metalliliitto

Reiluja pelisääntöjä pidettiin tärkeinä myös siksi, että ne torjuisivat monia epäterveitä

kilpailuetuja, joita heikomman sääntelyn maat käyttävät nyt hyväkseen. Usko siihen,

että vapaakauppasopimuksella olisi positiivisi vaikutuksia sekä Suomen kilpailukykyyn

ja kasvuun että ammattiyhdistysliikkeen sosiaalisiin tavoitteisiin, oli kova. Ristiriitaa

näiden välillä ei nähty.

Sopimuksen uskottiin tuovan kansantalouteen kaikkia aloja hyödyttävää dynamiikkaa

parempien kansainvälisten yhteyksien myötä. Suurimpina hyötyjinä pidettiin

vientialoja.

”Kyllä varmaan välittömästi suurimmat hyötyjät ois vientialat, jos saadaan viennin

esteitä poistettuja ja päästään noille USA:n hyvin suojelluille julkisten hankintojen

markkinoille.” SAK

”No sehän on se kaikkein olennaisin suurin hyöty, että meidän jäsenet työskentelee

vientiteollisuuden yrityksissä. Ja vientiteollisuuden yritysten toimintaedellytysten

paraneminen on totta kai meidän jäsenten etu.” Metalliliitto

Rakennusliiton jäsenille vapaakaupan hyöty syntyisi ns. trickle down -efektin myötä.

Myös rakennusalan hyöty perustuisi vientialojen yritysten parempaan markkinoille

pääsyyn.

”Rakentamisessa on se erityispiirre, kun vertaa noihin muihin teollisuusaloihin, niin

sehän on sellaista Suomessa tapahtuvaa toimintaa. Meidän asia on hoitaa Suomessa

rakennustyötä tekevien ihmisten tilannetta. Myös ulkomaalaisten. Mutta siinä mielessä

tämä vapaakauppahomma, mä oon ymmärtänyt niin, että se enemmänkin hyödyttäisi

sellaisia suomalaisia yrityksiä, jotka haluaisivat Amerikassa toimia. Että he pääsisivät

paremmin sinne Amerikan markkinoille. Tietysti kaikki tämmöinen on hyvä Suomen

talouden kannalta, eikö niin, jos saadaan suomalaisia yrityksiä maailmalle. Voi siitä
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sitten tulla vähitellen hyötyä, ja tietysti Suomen taloudelle, jos talous paranee, niin se on

aina rakentajille hyvä asia.” Rakennusliitto

Huomattavaa on, että ainoastaan JHL:n edustaja pohti hyötyjiä pääoman ja työvoiman

näkökulmista. Muiden kohdalla hyötyjiä ja häviäjiä pohdittiin eri maiden, maanosien tai

eri alojen näkökulmasta. Kansallinen ”me”-ajattelu yhteiskunnan kokonaishyödystä on

säilynyt vahvana aivan kuten Kettunen (1998) arvioi.

”Voittajat toivottavasti olisivat työntekijät. Jos tällä saataisiin nostettua yleistä

sääntelytasoa korkeammalle, silloin työntekijät olisivat voittajia, jos saataisiin sellaiselle

tasolle, ettei tarvitse polkea työoloja, työntekijöiden hyvinvointia tai palkkoja tai

muuta.” PAM

PAM:n näkemyksen mukaan tätä kautta hyötyjiä olisivat niin Eurooppa ja Yhdysvallat

kuin työntekijätkin etenkin suhteessa Aasiaan. Vapaakaupan tuoma kasvu ja

työntekijöiden oikeuksien paraneminen voisi tuoda haastateltavan mukaan hyötyjä

pidemmällä aikavälillä.

”(…) jos ja kun tässä on aikomuksena tehdä kilpailukumppani Aasialle, niin luulisi että

siellä Aasian puolella joku elinkeinoelämä häviäisi, kun kilpailukyky heikkenisi

suhteessa. Mutta kyllähän niin kuin noin periaatteessa vapaakauppa, jos se synnyttää

lisää tuotantoa ja tällaista, niin se synnyttää myös lisää hyvää. Että siinä ei välttämättä

tarvitse olla keneltäkään muulta pois. Ainakin taloustieteessä on suhteellisen edun

periaate sille, että kaikki voi toi tuottaa sitä omaa parastaan, niin siinä kaikki voittaa.

Niin kyllä mun mielestä tässtä taustalla on, tai en ole nyt niin naivi, että uskoisin että

kaikki voittaa, mutta ajatuksena on kuitenkin se, että tässä ei tarvitsisi riistää jotakuta

muuta että pääsisi paremmille ansioille. Kyllä tässä varmaan, tai on mahdollisuuksia, ei

ehkä tasapuolisesti, mutta on mahdollisuuksia että kaikkien hyvinvointi paranee.” PAM

6.3 Uhat ja häviäjät

Lupaukset työpaikoista ja mahdollisuudet polkumyynnin vähentämiseen eivät

vakuuttaneet kaikkia. JHL:n edustaja oli erittäin skeptinen, hyötyykö Eurooppa tai

kansalaiset ylipäätään sopimuksesta.
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”Mitä mä nyt oon seurannut tätä Euroopan, EU:n neuvottelutoimintaa, niin en ole kyllä

kauheasti nähnyt mitään konkretiaa, mitä EU tästä TTIP:stä saisi. (…) Kyllä mä uskon,

että kansalaiset, itse asiassa työntekijät tulee entisestään häviämään.” JHL

Suljettuja neuvotteluja ei pidetty hyvänä lähtökohtana. Avoimuuden puute turhautti

ainakin Metalliliiton edustajaa.

”Se kai suurin uhka on, että sopimusneuvottelut eivät ole millään mittapuulla niin kovin

avoimet ollu, että ylipäätään, että ollaan tiedetty raamit, mistä milloinkin neuvotellaan,

mutta ei se mitä siellä sisällä on, ja se on varmaan meidän jäsenten osalta, mutta myös

laajemminkin aiheuttanut vastustusta, koska ei tiedetä mistä neuvotellaan. Epäluulo on

aina huono pohja versus avoimuuteen.” Metalliliitto

Siinä missä SAK vaikuttaa luottavan hyvin voimakkaasti komission toimintaan ja

siihen, että se pysyy mandaatin sisällä, Metalliliiton mielestä komissio on toiminnallaan

kasvattanut epäluuloa:

”Ja täytyy sanoa omana arviona, että tää tapa, jolla komissio lähti tuomaan tän

positiivisina asioina, kaupankäynnin tuoman kasvun myötä työpaikkojen määränä,

sehän oli aika kevein perustein ja sehän ammuttiin aika nopeasti alas. Ja se ei tavallaan

luonut positiivista ilmapiiriä.” Metalliliitto

Investointisuoja, ISDS, nousi haastatteluissa suurimmaksi kysymykseksi. Suomen

ammattiyhdistysliikkeen linja on, että investointisuojaa ei tarvita sopimukseen.

Komission alustavasti esittelemää uudistettua ISDS-mallia pidettiin kuitenkin sopivana.

”Perinteinen” ISDS on kynnyskysymys. ISDS-menettelyä ja sen vaihtoehtoja

käsitellään tarkemmin myöhemmin.

”Suurin uhka lähtökohtaisesti olisi se, että jos tähän sopimukseen tulisi perinteinen

investointisuoja, missä on perinteinen välimiesmenettely, jossa yritykset voi valtioita

haasta välimiesmenettelyssä. Mutta nyt näyttää vahvasti siltä, tai voidaan sanoa että on

varmaa, että tällaista perinteistä investointisuojaa ei tähän sopimukseen tule. (…) Mutta

edelleenkin, jotta saadaan ne riskit minimoitua, olisi parempi, että investointisuojaa ei

otettaisi ollenkaan tähän sopimukseen.” SAK

Metalliliiton luotto uudistettuun ISDS:ään ei ole yhtä kova kuin kattojärjestöllä:

”No joo, kyllä se osaltaan on vienyt sitä ISDS:ää parempaan suuntaan. Mutta

eurooppalaisen ay-liikkeen näkökulma on se, että ISDS koko menettelytapana on
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tarpeeton johtuen siitä, että molemmissa sekä EU:ssa että Yhdysvalloissa on kehittyneet

oikeusjärjestelmät. Se on se ensisijainen lähtökohta, että sitä ei tarvita. Ja sitten jos

pitäisi ottaa jonkinlainen riitojenmenettelytapa käyttöön, että ylipäätään sopimus

saadaan, niin silloin sen pitäisi olla kuitenkin oikeusvaltioperusteinen, että oikeudelliset

instituutiot kävisivät riitojenratkaisumenetelmät läpi eikä tällainen välimiesmenettely.”

Metalliliitto

Julkiset palvelut nousivat esiin, kun puhuttiin uhista ja häviäjistä. Kuitenkin näkemykset

riskeistä poikkesivat erityisesti SAK:n ja JHL:n välillä huomattavasti. Siinä missä SAK

ei pidä, jo kattojärjestöjen muistion linjan mukaisesti, uhkaa merkittävänä, JHL:n

mielestä tilanne on vakava.

”Se riski on esitetty, että julkiset palvelut olisivat uhattuna, mutta me ei nähdä, että tää

olisi riski. Julkiset palvelut tullaan sulkemaan ulos neuvotteluissa sopimuksen piirissä

hyvin laajalla julkisten palvelujen poissulkulausekkeella, plus sitten sektorikohtaisesti,

sitä me ei nähdä isona uhkana.” SAK

”Sitten tässä vielä markkinoillepääsyasioissa julkisten hankintojen osalta se on tärkeää,

että saa jatkossakin asettaa julkisille hankinnoilla sosiaalisia ja ympäristöllisiä

kriteereitä. Tääkin tavoite nyt, ainakin komission vakuuttelun mukaan, toteutuu. EU ei

olisi valmis avaamaan tätä julkisten, tai hankintadirektiiviä, mihin nää oikeudet

sisältyy.” SAK

”[…] tässä EU-parlamenttiin tulleessa, tai mistä äänestettiin viime viikolla, on rajattu

yksityiset palvelut, julkiset palvelut tuolta tän sopimusneuvottelujen ulkopuolelle

koskien terveydenhuoltoa, koulutusta ja se on tyydyttävä ratkaisu, tai sitä on

eurooppalainen ay-liike vaatinut. Että siinä mielessä se uhka on pois, että tavallaan

tuotaisiin julkiset palvelut tän sopimuksen piiriin, joka oli ehkä ISDS:n ohella yks

suurimpia kiistakysymyksiä ay-liikkeen näkökulmasta.” Metalliliitto

Vaikuttaa siltä, että SAK ja Metalliliitto ovat tyytyväisiä rajauksiin. On myös

mahdollista, että liitot, joita julkisten palveluluiden tila ei suoraan koske, eivät ole

perehtyneet rajausten yksityiskohtiin. Totesivathan De Ville ja Siles-Brügge (2015)

kirjassaan, että yksityiskohtien selvittäminen oli kovan työn takana.

Julkisten palveluiden osasta De Villen ja Siles-Brüggen linjoilla on JHL. JHL:lle

rajaukset eivät riitä. Sen tulkinnan mukaan julkiset palvelut ovat olleet uhattuna jo
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pitkään ja TTIP ainoastaan pahentaa tilannetta. Julkisten palvelut ovat siis jo poikkeus

ja markkinoistamispaineet ovat kovat. JHL:n haastateltava näkee, että pääoma

globaalien suuriyritysten muodosta kerää voitot demokratian kustannuksella, mikäli

vapaakauppasopimus menee läpi.

”Ei, ei siis tietystikään nähdä (hyötyjä alakohtaisesti julkiselle), että enemmänhän siellä

on ollut uhkia julkisen sektorin osalta, että sehän on tavallaan sellaista haluttua riistaa

tällä hetkellä. Markkinapuolella ja kansainvälisissä yrityksissä nähdään, että siellä on se

pysyvä raha, pohjaton kukkaro, jota kansalaiset sitten rahoittaa. Ja kyllähän se pelko

suuri on ollut koko ajan siitä, että julkiset palvelut halutaan markkinoistaa, niin kuin

niitä nyt on jo tehty. Ei se mikään uusi asia sinänsä ole, että vielä enemmän tavallaan

siihen, että meille tulee nämä globaalit yritykset tänne käyttämään valtaa, sitä julkista

valtaa, sen jälkeen, kun ne pääsee siihen julkiseen kiinni.[…] Toimintalogiikka on se,

että kun sinne tulee yksityinen tuottaja, useimmiten tällä hetkellä tällainen

monikansallinen yritys, niin tai itse asiassa pääoman omistajien yrityksiähän ne nykyään

on, niin sitä kautta se valta on jo pursunnut sinne yksityisen puolelle. Ja sitten meillä on

markkinatuomioistuin, jossa kunta jatkuvasti häviää keissejä. […] Mutta että sinänsä mä

nään, että julkisen sektorin osalta tää pahenisi entisestään, tää julkisen rahan ja julkisen

vallan ulkoistuminen kansalaisilta suurpääomistajille. Että mitään etuja en sinänsä siinä

näe. ” JHL

Sääntelyelintä ei sinänsä pidetty uhkana, jos eri osapuolten edustus on tasapuolinen.

Sekä Yhdysvaltojen ja EU:n sääntelyjärjestelmissä nähtiin sekä hyviä ja huonoja puolia.

EU:n noudattamaan varovaisuusperiaatetta pidettiin ammattiyhdistysliikkeen etujen

mukaisena, mutta toisaalta Yhdysvalloissa käytettävän sanktiomallin toivottiin leviävän

sosiaalisten oikeuksien lausekkeeseen:

”Mutta sitten jos se, mikä tässä on tärkeintä, että säilytetään kansalaisyhteiskunnan, ay-

liikkeen, kaikkien sidosryhmien mahdollisuus vaikuttaa myös näihin prosesseihin. Se on

myös uhka, että nää vaikutusmahdollisuudet heikkenee.” SAK

”Siinä on tosiaan ehkä enemmän mahdollisuuksia, kaikissa on enemmän

mahdollisuuksia kuin uhkia. Jos sieltä miettii uhkia, niin ehkä jos, meillä on vähän

erilaiset intressit USA:n kanssa joidenkin sääntöjen osalta, esimerkiksi

immateriaalioikeuksien osalta. Jos ne nyt sovitaan vähän väärällä tavalla ja liian USA:n

intressien mukaisesti, niin siinä voi eurooppalaiset yritykset kärsiä. Ja uhkana ehkä
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sääntelypuolella on, että se ei tule tarpeeksi kunnianhimoiseksi sääntöpuolella, että ei

tarpeeksi kunnianhimoisesti pyritä ottamaan työntekijöiden perusoikeuksia esimerkiksi

huomioon. Me toivotaan tosi kovasti, että nää kestävän kehityksen tavoitteet mukaan

lukien työntekijöiden perusoikeudet, että niiden rikkomuksista seuraisikin jotain. EU-

malli on ollut vähän hampaaton tässä mielessä, että me mieluummin otettaisiin se

USA:n malli, jossa kaikki taloudelliset seuraamukset koskee myös näitä työelämä ja

ympäristöosioita sopimuksessa.” SAK

”Jos sillä lähdetään tällaiseen yhdysvaltalaiseen menettelytapaan, että niin kauan, kun

siitä ei oo todennettu, että on jotain haittaa, se on hyvä. Kun taas eurooppalainen

tulokulma on se, että pitää olla osoittaa, että siitä ei ole haittaa ennen kuin se on

markkinakelpoinen. Niin ay-liikehän on vahvasti sillä kannalla, että eurooppalaisen

lähestymistavan tulee olla se osa tätä harmonisointia.” Metalliliitto

Jos palveluiden tuotantoa siirtyy yksityisten yritysten käsiin, JHL:ssä uskottiin sen

heikentävän työntekijöiden asemaa. Oikeuksien ja palkkojen polkemisen nähtiin tulevan

kalliiksi julkiselle sektorille:

”Ammattiyhdistysliikkeen osalta me ollaan tietysti nyt jo nähty monikansallisten

yritysten ja suurpääoman omistajien yritysten touhua tästä kuntakumppaneina julkisen

sektorin kumppaneina niin, että siellähän nyt jo halutaan vedättää näissä

työehtosopimusasioissa, että otetaan halvempi TES käyttöön. Eli halutaan tosiaan

shoppailla ja hakea tuottoa leikkaamalla työntekijöiden palkkoja. Sehän on

solidaarisesti ihan ymmärtämätön tilanne ainakin niissä yhteyksissä, joissa mä kuljen

ay-liikkeen sisällä. […] Kyllä se palkka on niin minimalistinen (esimerkiksi yksityisissä

siivousalan yrityksissä), ja miten siinä käy? Siinä käy niin, että me veronmaksajat

pääosin maksamme sitä palkkakompensaatiota, jota siellä toimeentulotukina,

asumistukina ja sitten matalapalkka-aloilla matalapalkkatukina. Tällä hetkellähän

tällainen kiristys on jo Suomessa yrityksillä, kun ne ymmärtää, että meillä on tällainen

järjestelmä, jossa veroilla pumpsutetaan koko ajan tai tuodaan sitä puskuria niin, että

valtio haluaa, että työllistetään ja että me niin kuin tarvitaan rahaa saman tien. Että

muuten meillä olisi varaa työllistää, mutta ne ei halua työllistää vaan ne haluaa sen

hyödyn, sen julkisen hyödyn. Että nää on niitä isoja asioita, jotka nyt on meillä jo

olemassa ja varmaan tulisi entisestään yleistymään. Että kyllä toi julkisen sektorin
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vallan valuminen sinne pääomasektorin käsiin, se on meillä jo Suomessa näkyvissä.”

JHL

Ammattiyhdistyslinja oli muuttunut kynnyskysymysten suhteen verrattuna aiempiin

lausuntoihin. Siinä missä ISDS:stä ei aiemmin haluttu tehdä kynnyskysymystä,

perinteisestä ISDS-mallista on nyt tullut sellainen. Lisäksi ammattiliittojen on voitava

luottaa julkisten palveluiden suojaan.

”Kynnyskysymyksiä. Perinteistä investointisuojaa me ei voida hyväksyä, kuten sanottu

näyttää, että sitä ei ole tulossa. Mutta tossahan tuli ne kynnyskysymykset. Jos komissio

toimii ja USA toimisi toisin kuin ne luvannut vaikka julkisten palveluiden sulkemisen

osalta tai standardien ylläpitämisen osalta, niin kyllä ne vois olla kynnyskysymyksiä.

(…)Tai jos työntekijöiden oikeuksia ei otettaisi perussopimukseen, mutta se ja kaikki

viimeksi mainitut näyttää erittäin epätodennäköisiltä.” SAK

Rakennusliitto on samoilla linjoilla kynnyskysymyksissä kattojärjestönsä kanssa:

”Mä luulen me ollaan siinä (kynnyskysymyksissä) samoilla linjoilla kuin mitä

keskusjärjestöt, siis olemme allekirjoittaneet ihan sen, mitä keskusjärjestöt on mieltä

myöskin.” Rakennusliitto

Kynnyskysymyksistä puhuttaessa SAK:n edustaja pelkää, että TTIP:stä tulee

tynkäsopimus, jos osapuolet eivät ole valmiita kompromisseihin. Näin SAK jatkaa ay-

liikkeen perinteistä pragmaattista linjaa.

”Jos kumpikaan ei ole valmis tekemään myönnytyksiä, niin silloin me ei voida saada

merkittävää sopimusta aikaa, josta tulee merkittäviä hyötyjä. (…)  Jos  EU ei ole valmis

tekemään myönnytyksiä investointisuojassa, esimerkiksi, niin sitten USA ei välttämättä

ole valmis tekemään myönnytyksiä näissä julkisten hankintojen markkinoiden

avaamisessa, mikä olisi yksi keskeisistä hyödyistä eurooppalaisille yrityksille. Onhan

tässä monia muitakin, että EU on jo monia kynnyskysymyksiä asettanut ja se näkyy

sitten kyllä siinä, mitä USA on valmis antamaan.” SAK

PAM piti polkumyynnin ehkäisemistä mahdollisuutena. Tavoitteessa epäonnistuminen,

samoin kuin työntekijöiden asemaa heikentävät kirjaukset ovat toisaalta uhkia. ISDS on

myös PAM:lle ongelmakohta, mutta liitto on kuitenkin tyytyväinen SAK:n

muutosesityksiin:
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”Se ISDS on toinen iso ongelmakohta meille, että sen ei pitäisi tarjota laajempaa suojaa

kuin mitä kotimainen lainsäädäntö tarjoaa. Että niitä on ne tietyt kohdat, että joko sen

voisi jättää siitä kokonaan pois, sen ISDS:n tai sitten sitä pitäisi muokata niin, että sitä

sovellettaisiin vaan, kun se on ihan ehdottomasti tarpeen.” PAM

”Kyllä se varmaan se ISDS on yksi kynnyskysymys ja toinen on varmaan, mitä

työelämän pelisääntöjä kirjataan sinne, että jos ne jätetään sopimuksen ulkopuolelle,

niin se on meille kyllä ehdottomasti huono asia. Eikä silloin sitä myöskään kannateta.”

PAM

Aiemmin esitettyjen tulkintojen mukaan, vapaakauppasopimuksilla lukittiin tiettyjä osa-

alueita demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle. SAK ei näe demokraattisia uhkia,

mikäli ISDS uudistetaan ja kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien

vaikutusmahdollisuudet turvataan. SAK korostaa, että sopimusneuvotteluiden

tavoitteista ovat päättäneet demokraattisesti valitut toimijat.

”No ensinäkin demokratian kannalta, niin demokraattisesti valitut hallitukset on EU:ssa

asettanut nää neuvottelutavoitteet, niin komissio pyrkii edistämään. Ja sitten tää

sopimus pitää lopulta hyväksyä sekä Euroopan parlamentissa että kansallisissa

parlamenteissa, jotka on kaikki demokraattisesti valittu. (…)Kuten sanottu niin tää

pysyvä sääntely-yhteistyö, niin sille siirretä mitään lainsäädäntövaltaa. Se mitä siinä voi

tulla huononnuksia on, että jos kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien

vaikutusmahdollisuudet heikkenee tässä sääntelyn valmisteluvaiheessa, niin se on

sellainen uhka, joka pitää torjua tässä. ISDS, joo siis nyt ollaan tosiaan tekemässä tosi

isoja uudistuksia siihen, jos nyt edes tulee ISDS, ei välttämättä tule. Mutta jos tulee, niin

siinä näitä… tai demokratian kannalta tämä ongelma on ollut sääntelyoikeuden

turvaaminen, niin sitä ollaan nyt entisestään vahvistamassa. EU-Kanada-sopimukseen

tuli jo pykälä sääntelyoikeuden ensisijaisuudesta investointioikeuksiin liittyen, ja nyt

komissio esitti, että sitä vahvistetaan entisestään. Sikäli nämä demokratian kannalta

vaikutukset olisivat entistä pienempiä. Kuten sanottu on, meidän toiveemme on, että

ISDS:ää ei oteta ollenkaan. Siihen liittyy jotain periaatteellisia demokraattisia

ongelmia.” SAK

Gillin mukaan määritellyn markkinakurin näkökulmasta on huolestuttavaa, että uhkia

demokratialle ei nähty, koska päätökset tehdään demokraattisten instituutioiden

toimesta. Suostumus on tehokkain tapa saada uusliberaaleja uudistuksia läpi, joilla
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valtaa lukitaan demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle, kuten ISDS:n tapauksessa

saattaa käydä.

JHL:lla on toisenlainen käsitys demokratiaan kohdistuvista uhista kuin SAK:lla.

Haastateltava piti vallan siirtymistä pääomien käsiin selviönä. Markkinakurin

näkökulmasta on merkittävää, että muutos ei johdu ainoastaan TTIP:stä, vaan kyse on

laajemmasta ilmiöstä, rakenteista, jotka estävät poliitikkoja tekemästä kansalaisille

suotuisia päätöksiä pääoman pelossa.

”Kyllähän se pitää rehellisesti varmaan kaikkien myöntää, että kyllähän niillä pääomilla

on valta nyt jo, yli demokraattisten valtioiden. Jos me seurataan tätä politiikan

kehittymistä Euroopan unioninkin alueella pelkästään, niin siellä on tapahtunut aika

paljon. Tavallaan demokratia ei enää toimi. Ja miksei se toimi? No sitä varten, että

poliittiset henkilöt ei voi tehdä sellaisia päätöksiä, jotka olisi niin kuin edukkaita sen

valtion kansalaisille, koska siellä on se suurin peikko, ne suurpääomat. Ja tässä kohtaa

mä aattelen, että TTIP olisi niin kuin vihonviimeinen vallan poisantaminen.” JHL

”Kyllähän ne kuulostaa, ja kun niitä miettii, niin onhan ne aika hurjia sellaiset ajatukset,

että joku ulkomaalainen suuryritys voisi sitten Suomessa jollakin tavalla estää meidän

työlainsäädännön kehittymistä.(…) Myös luonnonsuojelujärjestöt on huolissaan ja me

ollaan tietysti työoikeuksien, työntekijöiden lainsäädännön kannalta, kun meillä on

kuitenkin suht hyvät systeemit pohjoismaissa. Ja sitten kun me tiedetään minkälainen

tilanne on ammattiyhdistysliikkeellä Amerikassa, niin sehän on aivan eri. Siihen nähden

kyllä sellainen yleishuoli, mutta ei tässä mikään paniikki ole.” Rakennusliitto

JHL:n tavoin Rakennusliiton edustajan voi tulkita olevan samoilla linjoilla Gillin ja De

Villen ja Siles-Brüggen (2015) näkemysten kanssa. TTIP yksinään ei ole välttämättä

kovin vaarallinen, mutta erilaisten sääntelyn purkamiseen tähtäävien uudistusten

kannalta yhteisvaikutukset voivat olla merkittäviä. Rakennusliitto on keskittynyt

tarkemmin EU:n sisäisten sääntelytoimien seuraamiseen TTIP:n sijaan.

”Mutta siihen nyt vaikuttaa monet muutkin asiat, nythän on Euroopassa meneillään

Smart Regulation -paketti ja suomessakin on nyt kanta se, että ei liikaa sääntelyä. Ei

tällainen TTIP yksinään varmasti olisi niin suuri riski.” Rakennusliitto
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6.4 Ammattiyhdistysliikkeen rooli ja vaikuttavuus neuvotteluissa

Tässä vaiheessa neuvotteluprosessia on vielä mahdotonta sanoa, missä määrin ay-liike

on saanut tavoitteitaan läpi. Kesäkuuhun 2015 mennessä, jolloin haastattelut tehtiin, ei

vielä neuvoteltu sosiaalisesta lausekkeesta. Tähän saakka SAK:n kanta ISDS-

menettelyyn on tarkentunut neuvottelujen edetessä, mutta haastateltavan mukaan

järjestön hallituksen ottamiin kantoihin ei ole tullut perustavanlaatuisia muutoksia.

Ammattiyhdistysliitto pyrkii rakentamaan joukkovoimaa ensin kattojärjestöjen kautta

Euroopan ja globaalille tasolla. Lisäksi liitoilla on vastaavanlaiset verkostot

alakohtaisesti. Pohjoismaita pidettiin keskeisimpinä yhteistyökumppaneina, mikä

selittää myös esimerkiksi Suomen ja Ruotsin ammattiyhdistysliikkeen yhtenevät

näkemykset TTIP:stä. Ammattiyhdistysliikkeellä ei kuitenkaan ollut alussa virallista

roolia neuvotteluprosessissa. Tilanne parantui hieman.

”Alussahan ay-liikkeellä ei ollut mitään roolia. Ja sittenhän se vasta 2014 komissio otti,

tai perusti tän taustaryhmän, johon tuli sitten ay-liikkeellekin edustus. Mutta suoraan

neuvotteluissa ei vieläkään ole ay-liikkeellä (edustusta).” Metalliliitto

Ammattiyhdistysliike piti kuitenkin rooliaan merkittävänä neuvottelujen aikana.

Haasteltavat jakoivat näkemyksen, että ilman ay-liikkeen ja kansalaisjärjestöjen

painostusta, muutoksia ei olisi saatu aikaan eikä komissio olisi lisännyt avoimuutta

prosessissa.

”Eiköhän tämä ay-liikkeen ja kansalaisjärjestöjen kritiikki tuolla Euroopassa ole juuri

se, mikä on johtanut poliittisiin paineisiin tehdä isoja muutoksia investointisuojaan ja

muutenkin, ja lisäämään avoimuutta, ottamaan paljon muita asioita huomioon. Että

kyllä mä sanon, että sillä on ollut todella iso merkitys, sillä ay-liikkeen ja

kansalaisjärjestöjen paineella tuolla Euroopassa ja USA:ssa.” SAK

”Mulla on se käsitys, joka perustuu täysin omaan valistuneeseen arvaukseen, että eikä

mihinkään faktaan, että komissio huomasi, että vastustus on huomattavasti suurempi

kuin mitä ne kuvitteli. Ja kun ne rupesivat miettimään, että millä tavalla tää EU:n sisällä

tapahtunut vastustus saataisiin laimenemaan tai kantoja muuttumaan, ne huomas, että on

pakko ottaa useampia osapuolia tähän mukaan ja sen takia ne perusti tän taustaryhmän.

Kyllähän sitä kautta näitä ay-liikkeen kannalta tärkeitä asioita on tullut tähän avoimeen
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keskusteluun ja ylipäätään koko prosessin avoimuus on kasvanut sitä kautta, sen myötä,

joskaan sitä ei vieläkään voi sanoa millään tavalla avoimeksi.” Metalliliitto

”Ay-liike on kyllä vaikuttanut Euroopassa. On lobattu ja on ollut mielenosoituksia

Brysselissä, että varmasti on vaikuttanut parlamenttiin.” Rakennusliitto

SAK:ssa on huomattu, että muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa

ammattiyhdistysliikkeen kannat ovat olleet tiukempia kuin Suomessa ja Pohjoismaissa.

”Mutta sitten ne kannat, mitä ay-liike on Euroopassa ja USA:ssa ajanut on joiltain osin

ollut vähän meidän näkökulmasta liiankin radikaaleja, että ne johtaneet siihenkin

tilanteeseen, mikä nyt Euroopan parlamentissa ja USA:n kongressissa, että ei pystytä

enää sopimaan yhteisistä tavoitteista, kun ne kannat on ollut niin jyrkkiä. Me ollaan itse

pyritty tällaiseen niin kuin rakentavampaan lähestymistapaan. Että ei aseteta liikaa

kynnyskysymyksiä, koska tällaisissa neuvotteluissa on niin monta eri osapuolta ja niin

monta eri intressiä, että se on täysin mahdotonta, että voisi saavuttaa täysin tavoitteensa

monella eri, kaikilla osa-alueilla. Jos joko niin kauppaneuvottelut edellyttää myös

joustamista, ja siinä näen, että pohjoismainen ay-liike mukaan lukien SAK on ollut

hyvin rakentava suhtautumisessaan näihin neuvotteluihin.” SAK

SAK:n rooli on siis ollut yhdenmukainen Boldtin analyysin kanssa: radikaalien kantojen

sijaan haetaan kompromisseja ja pyritään edistämään kilpailukykyä.

JHL:n edustaja arvioi aiemmin, että ay-liikkeen sisällä TTIP-sopimus nähdään nyt

yhtenä oljenkortena, jonka avulla vaikeassa taloustilanteessa saattaisi syntyä työtä.

Metalliliitossa uskotaan, että Etelä-Euroopassa on tehty päinvastainen tulkinta. Siellä

TTIP nähdään yhtenä keinona jatkaa ammattiyhdistysliikkeen kyykyttämistä.

Esimerkiksi Irlannissa, Espanjassa, Portugalissa ja Kreikassa budjettileikkaukset ovat

näkyneet työvoiman aseman heikentymisenä (ks. esim. Bieler 2012, s. 21). Tämä

selittää myös tiukemman suhtautumisen.

”Etelä-Euroopassa tää tarkastellaan enemmän poliittisena kysymyksenä kuin

sisällöllisenä, että mitä vapaakauppa voi tuoda. Ja Etelä-Eurooppa on tietysti tän

talouskriisin myötä saanut korvilleen aika paljon ja ne näkee tän, tai kun talouskriisin

johdosta tai sitä hyväksikäyttäen on rajoitettu paljon ay-liikkeen vaikutusvaltaa, niin ne

näkee tän uhkana, että tämä on suora jatkumo sille prosessille. Ei niinkään

kaupankäynnin kautta tulevan volyymin kasvun ja työpaikkojen.” Metalliliitto
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JHL oli huolestunut ay-liikkeen heikkenemisestä, mikä vaikuttaa suoraan

vaikutusmahdollisuuksiin. Toisin kuin muissa liitoissa kansalaisjärjestöjen kanssa

tehtävä yhteistyö on tärkeässä roolissa vahvistamassa viestiä.

”Kuinka pieni ay-liikkeen voima on Ranskassa, Saksassa, isoissa valtioissa, ja Suomi

taistelee tällä hetkellä ammattiyhdistysliikkeen asemasta. Että meillä edelleen on joku

68–69 prosenttia järjestäytyneitä, mutta se järjestäytyminen on alkanut laskea

Suomessakin. Jos ay-liike on heikko tässä kokonaisuudessa, niin mä tiedän, että ei siellä

muutkaan tuu pitämään puolia. Kansaliikkeet on tietty toinen asia. Että ne on aika

mielenkiintoinen kuvio, mitä me nyt leikitään tässä vakavasti kansalaisliikkeiden

kanssa, esimerkiksi Vain kaksi kättä ja Vakiduuni10. Suomi on siirtynyt ihan toiseen

aikakauteen, eli etujärjestöt esimerkiksi me työskennellään hyvin voimakkaasti

sidosryhmien ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Jos ei ammattiyhdistysliike ole mukana

tässä kansalaisjärjestötoiminnassa, niin kyllähän se heikkenee entisestään, koska meidän

ääni hukkuu sinne kansalaisjärjestöjen äänen taakse.” JHL

Kattojärjestöjen nopeasti ottama myönteinen linja ihmetytti. Jäsenjärjestöissä ei oltu

vielä ehditty perehtyä asiaan kunnolla. Rakennusliiton edustajan mukaan liittojen pitää

myös katsoa peiliin ja miettiä kansainvälisiin asioihin kohdistettavia resursseja

uudelleen.

”(…)kun Suomessa keskusjärjestöt myös nää muut SAK, STTK ja Akava yhdessä teki

tällaisen, aikaisin otti tällaisen suht positiivisen kannan. Kyllä tietysti olivat kriittisiä

investointisuojaa vastaan, se oli tietty ihan ok, se paperi, mutta ehkä vähän turhan

aikaisin tultiin nopeasti ulos. Ja mun mielestä silloin ei oltu ihan niin kuin liitoissa

asioita ehditty vielä edes miettiä.” Rakennusliitto

”Mutta onhan se ollut näkyvissä, että teollisuus ja julkinen, ei se nyt mikään salaisuus

ole, että teollisuus ja julkinen näkee eri tavalla tämän TTIP:n. Että meiltä on tullut

sellaisia palkansaajien keskusjärjestön ulostuloja, jotka eivät ole meitä miellyttäneet,

joissa on ollut erittäin positiivinen vire TTIP:n osalta, eikä siinä kauheasti ole ollut

mitään reunaehtojakaan sille, miten TTIP toteutettaisiin ja mitkä ne meidän kansalliset

edut siinä sitten on, joita pitää vaalia.” JHL

10 Vain kaksi kättä -liike vaati kohtuullisia ryhmäkokoja varhaiskasvatukseen (http://vainkaksikatta.fi/) ja
Operaatio vakiduuni ns. nollatuntisopimusten kieltämistä (http://operaatiovakiduuni.fi/).
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”Ehkä on syytä katsoa peiliin suomalaisessa ay-liikkeessä tästä, että miten me seurataan.

Hirveen hyvä, että sä teet tätä tutkimusta, ja tuut meiltä kysymään, koska se herättää

senkin, että meidän olisi tässäkin pitänyt olla vähän aktiivisempia. Ja nyt kun on tämä

hanke meneillään, SAK:n ja STTK:n yhdistymishanke, joka on siis kaikin puolin

erittäin hyvä asia, ja olisi ollut tietysti hieno saada siihen vielä Akavakin mukaan, että

olisi yksi yhtenäinen ammattiyhdistysliike, niin siinä on tarkoitus myöskin, että

käsitellään näitä kansainvälisiä asioita, että miten ay-liike toimii kansainvälisesti. Niin

siinä olisi petraamisen varaa. Toivon, että siinä prosessi saataisiin liittojenkin silmät

auki, että siihen asiaan pitää laittaa myös resursseja. Pitää olla henkilöresursseja, pitää

olla vähän rahaakin enemmän, että meillä olisi parempi kansainvälinen edunvalvonta

EU:ssa ja osaajia riittävästi. Ja että me keskusteltaisiin myös Suomessa keskenämme

näistä asioista, ei pelkästään niin, että tulee tutkija, joka kysyy meiltä vaan meillä olisi

oikeasti puhuttu vähän enemmän näistä.” Rakennusliitto

Vaikka ammattiyhdistysliikkeen uskotaan vaikuttaneen sisällön lisäksi etenkin

avoimuuden lisäämiseen, yritysten valta TTIP-neuvotteluissa ei ole jäänyt

huomaamatta.

”Jos pitää verrata minkä verran muilla on vaikutusvaltaa, niin kyllä varmaan yrityksillä

on ollut paljon enemmän vaikuttamista tähän, ja he ovat varmasti saaneet selkeästi

enemmän omia tavoitteitaan läpi. Eikö siellä ole kuultu ay-liikettä huomattavan vähän

kaikista niistä elinkeinoelämän puheenvuoroista. Että kyllä se mun mielestä on selvää,

että ay-liike itsessään ei ole tähän päässyt tarpeeksi vaikuttamaan.” PAM

PAM:n edustaja pohti myös ammattiyhdistysliikkeen taktisia neuvotteluvalintoja siitä

näkökulmasta, kuinka hyvin valitulla kompromissilähtöisellä näkökulmalla tavoitteita

saadaan läpi. Lopputulos on, että pohjimmiltaan valinnat ovat olleet oikeita, vaikka

kriittisyyttä olisi voinut olla enemmän.

”Täähän oli tää Bert Langen tän kauppapoliittisen, kansainvälisen kaupan valiokunnan

mietintöluonnos, niin täällähän oli juuri näitä, että vahvistetaan näitä, ja yhdistetään

kestävän kehityksen määräyksiä, ja otetaan käyttöön kunnianhimoista sääntöjä.

Kyllähän niin kuin jo se, että näissä kirjauksissa se otetaan huomioon, olen toiveikas,

mutta myös hyvin skeptinen.” PAM

”Niin, että onko se ollut hyvä taktiikka? Kyllä mä luulen, että se on kohdannut myös

paljon vastustusta erityisesti niin kuin SAK:n puolelta ainakin jäsenistössä ja
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jäsenliitoissa. Mutta kyllä meidän kanta on lähtökohtaisesti se, että on hyvä asia, että

voidaan saada aikaan hyviä asioita, niin on se SAK:n kantakin ollut hyvä. Mutta ehkä

siinä on puuttunut juuri vähän sellaista kriittisyyttä, ehkä siinä on lähdetty vähän liian

positiivisista lähtökohdista. Mutta kaiken kaikkiaan se on samanlainen kuin meidän

kanta pohjimmiltaan. En voi sanoa, että se on huono taktiikka, jos se on ollut myös

meidän taktiikka.” PAM

Julkisen sektorin järjestöissä ja liitoissa asenne on ollut kriittisempi kuin kattojärjestössä

ja muissa suurimmissa jäsenliitoissa. Nähtäväksi jää, minkälaiseksi JHL:n ja sen

kansainvälisen kattojärjestön sekä kansalaisjärjestöjen yhteistyö muotoutuu

neuvottelujen edetessä, ja toimitaanko kenties samalla tavalla kuin Healyn (2014)

kuvaamassa esimerkissä.

”Se porukka missä mä pyörin, kuntakomitea ja kuntapuolen dialogi, se tarkoittaa

vuoropuhelua työnantajan kanssa, oma kuntakomitea jossa on sitten pohjoismaiset ja

eurooppalaiset sisar-ay-liikkeet julkisen sektorin osalta mukana. En mä kyllä puoltavia

puheenvuoroja siellä ole toistaiseksi nähnyt.(…) Nyt tässä on vähän sellainen, niin kuin

meidän julkisen sektorin porukat sanoo, on kauhee hiljaisuus päällä koko ajan. Ja PSI,

joka on tällainen kansainvälinen kattojärjestö julkisen sektorin alalla

ammattiyhdistysliikkeelle, toi tän vuoden alussa aika rajun kuvan TTIP:stä, mitä se

voisi olla. Että siinä on vain yksi ajatus, että on tuote, on pääoma, omistaja ja siinä

välissä on ne tuottajat, niinku ihmiset, ja niillä ei ole mitään väliä, kunhan ne saa vain

sille tuotteelle lisäarvoa. Niin tota, en mää oo nähnyt sellaista positiivista virettä

sieltäkään suunnasta, vaikka nyt tulee tällaisia positiivisia viestejä, että nyt näyttää siltä,

että TTIP:ssä ei ole mukana koulutus eikä terveydenhuolto ja niin poispäin, niin hyvä

asia. Mutta miten ne kirjataan, se on musta iso asia. Ja jotenkin mä nään, että

vapaakauppasopimuksissa ei ole mitään eroa nyt siihen, mikä meillä on täällä menossa

jo, terveydenhuollon ulkoistamisen osalta.” JHL

6.5 ISDS:stä kohti kansainvälistä tuomioistuinta?

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että ISDS-menettely on turha ja perinteinen

versio on jopa kynnyskysymys. Komission esittelemä kehittyneempi versio ISDS:stä

sen sijaan kelpaa ay-liikkeelle. SAK, toisin kuin JHL, piti komission alustavasti

concept-paperissa esitystä siitä, että järjestelmää kehitetään kohti kansainvälistä
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tuomioistuinta, erittäin hyvänä. Haastateltavista SAK:n edustaja oli selkeästi perehtynyt

syvällisimmin ISDS-uudistuksen yksityiskohtiin.

”Että siinä on tosiaan tavoitteena se, että ISDS-mekanismia uudistetaan sillä tavalla, että

vähitellen siirrytään pysyvään ratkaisuun, jolla korvataan ISDS, joka komission

ajattelussa voisi olla keskipitkällä aikavälillä tällainen monenkeskinen kansainvälinen

investointi tuomioistuin. Se on tosi hyvä tavoite ja me kannatetaan pysyvän

tuomioistuimen perustamista.” SAK

SAK:ssa tiedostettiin, että siirtyminen pysyvämpään ratkaisuun vie aikaa ja että TTIP

olisi vain yksi askel tärkeä siihen suuntaan.

”Mutta se ois tärkee, iso askel siihen suuntaan, jos EU ja USA pääsisivät sopuun omista

investointisuojamalleista ja sitten lähdettäisiin siltä pohjalta rakentamaan tätä uutta

pysyvää ratkaisua. Että sanoisin että se, että otetaan uudistettu investointisuoja USA:n

kanssa TTIP:hen, niin se tekisi kyllä todennäköisemmäksi sen, että päästäisiin

kansainväliseen tuomioistuimeen tai muuhun pysyvään ratkaisuun. Että jos ei oteta

investointisuojaa TTIP:hen, niin on hyvin paljon epätodennäköisempää, että sitten

siirryttäisiin vähitellen tähän kansainväliseen tuomioistuimeen vaan molemmat

jatkaisivat omilla malleillaan eikä oteta mitään kansainvälistä standardia.” SAK

SAK:n suhtautuminen ISDS:ään vaikuttaa kaksijakoiselta. Yhtäältä ollaan valmiita

tekemään kaikki mahdollinen, ettei investointisuojaa tule sopimukseen. Toisaalta sitä

pidetään väistämättömänä, koska EU:n joustettava päästäkseen USA:n sisämarkkinoille,

ja jopa toivottavana, koska sen uudistettu versio voisi johtaa vähitellen pysyvämpään,

monenkeskiseen ratkaisuun. JHL:ssä on kummeksuttu uutta suuntaa. Kansainvälistä

investointituomioistuinta ei pidetä järkevänä ratkaisuna, koska niiden toimintakykyyn ei

ole luottoa.

”Ja sitten on tullut tällainen malli nyt, mitä mä nyt vähän kummoksun, että on alettu

miettimään ihan tuomioistuimen perustamista. Mä olin aika häkeltynyt siitä, että what’s

the point. Sehän tarkoittaa kuitenkin sitä, että mennään yli kansallisen vallan, kun

mennään. Ollaanhan me Haagit nähty, että miten se tuomioistuin toimii, että ei se

funktio ole se, mitä ollaan ajateltu, kun siellä valtiot taistelee keskenään tavallaan

kuitenkin siitä, että on meidän kansalaisista kyse, vaikka ne ois tehnyt hirmu suuren

ihmisoikeusrikkomuksen. Tässä on ihan sama keissi. Mä en niinku, mä näkisin
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järkevänä, että kansanvalta säilyy tässä, että ei lähdetä tälläisiä tuomioistuimia

rakentamaan.” JHL

Vielä lienee liian aikaista arvioida, olisiko pysyvä kansainvälinen

investointituomioistuin toivottava ratkaisu, sillä sen suunnittelu on vielä alkutekijöissä

puoltajienkin papereissa. Kansainvälisten oikeuselinten vahvistaminen ei Patomäen ja

Teivaisen mukaan tuota itsessään kauaskantoisia demokraattisia muutoksia ilman

laajempia demokraattisia uudistuksia (2003, s. 118). Patomäki ja Teivainen nostavat

esiin huolen, että jossain tilanteissa kansainväliset oikeudelliset uudistukset saattaisivat

vahvistaa epädemokraattisten tai yksipuolisten normien juuri kaupan ja ihmisoikeuksien

osalta (ibid.). Investointituomioistuimen tapauksessa uhkana saattaisi olla juuri

investoijia suosivien normien lukitsemisesta etenkin, jos vapaakaupan nykymallin

edistämisen oletetaan suosivan kaikkia osapuolia.

6.6 Sääntely ja työntekijöiden oikeudet

Komissio on toistuvasti vakuuttanut Euroopan parlamentin mandaatin mukaisesti, että

TTIP-sopimuksen puitteissa ei tingitä korkeasta sääntelyn tasosta. Haastatteluissa

painottuivat työntekijöiden oikeudet sääntely-yhteistyöelimen sijaan. PAM:ssa ei oltu

varmoja, miten osapuolten korkean sääntelyn taso säilytetään, vai onko lopputulos se,

että joillakin osa-aluilla se nousee ja laskee toisilla. Myös SAK on huolissaan

mahdollisista heikennyksistä, jotka voisivat vaikuttaa sekä kuluttajien että

työntekijöiden oikeuksiin negatiivisesti.

”Sitten jos tästä toisesta pilarista TTIP:ssä, sääntely-yhteistyöstä, siinähän molemmat

osapuolet on sitoutunut siihen, että sääntelyn vaativuustasoa ei alenneta. Siitä pitää

kiinni, mutta on riski, että joillain aloilla sitten, kun sääntelyä yhteen sovitellaan, siellä

voi tulla jotain heikennyksiä ja niitä pitää torjua sitten. Tällaisille tuotesääntelyä

koskevilla heikennyksillä voi olla kuluttajaa tai työntekijää koskevia huonoja

vaikutuksia.” SAK

”Joo, eli jos EU ja USA sopii nyt yhtenäisestä mallista kestävään kehitykseen liittyen ja

tähän sen sisältämiin työntekijöiden perusoikeuksien sääntelyyn liittyen, niin joo,

TTIP:n lisäksi näitä samoja yhteisiä mallia voitaisiin sitten tuoda sitten jatkossa

muihinkin sopimuksiin, mitä tehdään muiden kumppanien kanssa. Ja se vähitellen voisi
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levitä, kun EU ja USA neuvottelee uusia sopimuksia ja molemmat ajaa sitä yhteistä

mallia niihin sopimuksiin, niin sitten se voi vähitellen levitä se malli.” SAK

Yhdysvallat on jättänyt ratifioimatta useita keskeisiä ILO-sopimuksia. Niiden

ratifiointia ei pidetty realistisena tässäkään yhteydessä, vaikka se olisikin haastateltujen

mukaan toivottavaa. Sen sijaan niiden keskeiset sisällöt tulevat vastaajien mukaan

olemaan osa TTIP-sopimusta.

”Joo, siis järjestäytymisvapaus ja vapaaneuvotteluoikeus tullaan sisällyttämään

TTIP:hen sitovina periaatteina, vaikka USA ei olekaan ratifioinut niitä ILO-sopimuksia,

niin ne voidaan ottaa ne ILO-sopimusten sisällöt tähän sopimukseen, ja tullaan

ottamaankin. Sitten olisi toivottavaa, että USA voisi ratifioida näitä sopimuksia ja sitä

voitaisiin edistää TTIP:ssä ratifiointeja. Me ei voida, se on epärealistista, että me

sovittaisiin osana tätä TTIP:tä että USA sitoutuisi ratifioimaan nämä sopimukset, koska

Obamalla ei ole mandaattia luvata sellaista näissä neuvotteluissa, mutta se vahvin

kirjaus, mitä sinne voisi saada ja mikä Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan

asiakuntakin mietintäluonnoksessaan, jota ei ole vielä hyväksytty täysistunnossa, on että

kirjattaisiin siihen, että tähdätään siihen, että ratifioidaan ja implementoidaan näitä ILO-

sopimuksia. Se on se paras kirjaus, mikä voidaan saada. Sitä me kannatetaan” SAK

”Ay-liikkeen sisällä käytiin paljon keskustelua juuri siitä, tuleeko ILO:n

perussopimuksien ratifiointi saada osaksi, tai velvoitteeksi, kauppasopimuksen kautta.

Jotkut maat vaati sitä, että se on ainut edellytys ja kumminkin se tulokulma kääntyi

teollisuussektorilla siihen, että nää perussopimusten velvoitteet tulee tunnustaa ja se

tapa, millä se toteutetaan on sitten toinen asia. Elikkä käytännössä nähtiin selvänä se,

että jos siihen vaaditaan ILO:n perussopimusten ratifiointia, niin

kauppasopimusneuvottelu tulee kaatumaan. Tai siis meidän näkökulmasta ne

edellytykset poistuu sopimuksen saamiselle, koska Yhdysvallat ei tuu hyväksymään

sopimusten ratifiointia. Mutta jos taas perussopimusten sisältöjen velvoite saadaan

osaksi sopimusta, niin sitä kauttahan sitä pystyy laajentamaan, että se tuo tavallaan ne

velvoitteet Yhdysvaltain ay-liikkeen työkalupakkiin, että jos ne on osa

kauppasopimuksen sisältöä. Mutta sitten nähtiin, että sillä on niin kuin laajempikin

konteksti, että sitä pystyy helposti käyttämään keppihevosena esimerkiksi suhteessa

Meksikoon, joka ei ratifioinut kaikkia perussopimuksia. Nythän Meksiko ilmoitti, että
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ne tulee ehkä kasikutosen ja ysikasin ratifioimaan. Mutta kumminkin se tavallaan

laajentaisi sitä.” Metalliliitto

Jotta sääntelystä tulisi tehokkaampaa, ammattiyhdistysliike toivottaa USA:n mallin,

jossa sopimusrikkomukset johtavat taloudellisiin sanktioihin, tervetulleeksi. Sanktioiden

toteutumista ei kuitenkaan pidetty realistisena.

”Joo, se on keskeinen tavoite kyllä. Sitä mallia olisi hyvä edistää tulevissa

sopimuksissa. On ollut tosi ongelmallista, kun EU-sopimuksissa ei rikkomuksista seuraa

mitään taloudellisia seuraamuksia.” SAK

”Varmaan se riippuu siitä tarkasta muotoilusta, mutta kyllä meidän lähtökohta on se,

että ne on sitovia nämä määräykset, koska ei sellaiset promootiolausekkeet ehkä ihan

hirveästi hyödytä, jos niitä ei ole pakko ottaa käyttöön. (…) Että ei ne (suositukset) ole

turhaa löpinää ole, mutta meidän tavoite on tässä, että se minkä takia me ollaan

toistaiseksi kannattamassa tätä, niin on juuri se, että ne ois sitovia ne määräykset.” PAM

”Että kyllä kai sanktiot sinällään hyvä keino painostamiseen on, mutta kai se

ymmärretään, että kuinka realistit mahdollisuudet ne on saada sinne. Ylipäätään se, että

käytännössä se on sama myöskin ILO:n perussopimusten osalta, että sen sopimuksen

rikkomisen poliittinen painoarvo on se, millä pyritään vaikuttamaan, tai millä me

painostetaan sitten kansallisia valtioita, jotka hyväksyvät sopimuksen rikkomisen. Eihän

siellä sanktiomenettelyä, en mä tiedä, milloinkaan olisi käytetty. Että se tän poliittisen

imagon menettämisen kautta tulee vaan.” Metalliliitto

”Totta kai se olisi hirveen hyvä, että saataisiin sellaisia (sanktioita). Jos päästäisiin

sellaiseen, että tästä olisi jotain apua USA:n ay-liikkeelle ja palkansaajille, niin

silloinhan se olisi merkittävä meidän kannalta. Mutta mä ihan tiedä sitäkään, kun se

realiteetti oikeasti on siellä Amerikassa on työmailla, niin se on sitten.. (…) Mä en ole

ihan vakuuttunut, että jos saadaan klausuuleja tähän kauppasopimukseen, että nekään

välttämättä mitään auttaa, mutta tietysti se on hyvä ja pitää pyrkiä siihen ilman muuta.”

Rakennusliitto

Rakennusliiton tavoin myös JHL:ssa epäiltiin voimakkaasti sitä, parantaako TTIP

työntekijöiden asemaa. Haastateltava ei uskonut, että ”ideaalitaso olisi saavutettavissa”,

koska ammattiyhdistysliikkeen asema on muutenkin heikentynyt suhteessa liike-

elämään ja jo pelkästään EU:n sisällä työntekijöille tärkeä työsuojelu on uhattuna.
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”Meillehän tärkeä asia, suomalaiselle ay-liikkeelle, on se, että meillä on tes:n kautta

tuotu minimipalkat kaikille aloille. Ja ne yleissitovuuden kautta ne yleisvaatimukset

siitä, millaista tessiä millaisellakin työpaikassa tulee noudattaa. Nää on isoja juttuja ja

mä uskon, että näistä tulee aika iso vääntö. Mutta se, että nyt jo minimipalkan

saavuttaminen on hirveän hankala asia, koska meillä on eritasoisia tessejä,.

(…)Työsuojelu on tällä hetkellä ollut tässä EU:ssakin aika kaltoin kohdeltu, että siellä

on mietitty Suomen tasoisille ja Euroopan tasoisille yrityksille tätä regulaation

höllentämistä. Halutaan tehdä näitä normitalkoita, ja se yksi ikävä asia normitalkoissa

on se, että työsuojelun puolelta halutaan regulaatiota höllentää. Ja sehän tarkoittaa

ihmisen osalta sitä, että työnantajan ei tarvitse paljon kiinnittää työsuojelun tasoon ja

laatuun huomiota. (…) Nää on kovia juttuja mun mielestä, että kyllä se kirjaus tässäkin

kohtaan työsuojelun normien kattavasta ja tasokkaasta, laadukkaasta tasosta pitäisi olla

aika merkittävä siellä. Sitten on tietysti ihmisoikeuskysymykset, ihan silkasti jo se, että

tasa-arvonäkemykset. Ja sitten tästä ihmisoikeuksista voi sanoa, että erityisesti naisten

ja lasten oikeudet on ne isot asiat.” JHL

Sääntelyn toteuttamisen ja sitovuuden kannalta JHL piti tärkeänä sääntelyelimen

muotoa ja sen edustuksellisuutta.

”Se on tietenkin kiinni siitä, minkälainen elin, minkälainen foorumi siihen saadaan

aikaiseksi, ja mikä se sitovuustaso sillä foorumin tuotoksella on.

Ammattiyhdistysliikkeenhän pitäisi olla siinä foorumissa selkeästi mukana. Ja kyllä se

sitovuustaso pitäisi olla myös sitä, että se on noudatettava eikä suositus.” JHL

Solidaarisuudesta ei juuri haastatteluissa puhuttu, mutta pyrkimys siihen tuli esiin.

Mikäli sosiaaliseen lausekkeeseen saadaan ammattiyhdistysliikkeen toivomaa sisältöä ja

sääntelyn taso on riittävän korkea, TTIP:n uskottiin hyödyttävän ammattiyhdistysliikettä

niin Yhdysvalloissa kuin globaalissa etelässä. SAK ja PAM näkevät vähiten

kehittyneiden maiden hyötyvän sopimuksesta, mikäli se tehdään oikein, standardit

saadaan yhtenäisemmäksi ja sääntelystä tulee esimerkki myös muille

kauppasopimuksille. TTIP:n tulisi siis olla vapaakauppasopimusten kultastandardi.

”Se iso kuva tässä TTIP:n kestävän kehityksen neuvotteluissa on se, että nyt haetaan

sitä mallia, jota voidaan sitten käyttää kaikkien muiden maiden kanssa, mukaan lukien

globaalin etelän maiden kanssa. Nyt haetaan sitä mallia, joka kävisi sitten tuleviin

sopimusneuvotteluihin. Mutta vaikutukset kehitysmaiden kannalta pitää ottaa vakavasti.
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Mä sanon, että jos asiat tehdään oikein, tääkin sopimus voi hyödyttää kehitysmaita.

Pitää oikeasti kuitenkin miettiä kehitysmaita kahdessa eri blokissa. Kaikkein

köyhimmät ldc-maat, vähiten kehittyneimmät maat, niiden pääsy länsimarkkinoille on

jo hyvin avointa. Se ongelma on siinä, että niillä ei ole ja niiden firmoilla ei ole riittävää

kapasiteettia täyttää niitä standardeja, joiden avulla voitaisiin käyttää mahdollisuudet

hyväksi ja viedä tuotteita. Ja yksi osa sitä ongelmaa on se, että on monia eri standardeja

länsimarkkinoille ja pitää siis täyttää useampia eri standardeja, jos haluaa viedä

useampiin maihin. Nyt kun tavoitteena on ensin EU:n ja USA:n välinen ja sitten

muidenkin kanssa saada voimaan yhtenäisiä standardeja, niin se voi olla todella

merkittävä etu näiden kehitysmaiden kannalta, koska ne voi sitten viedä samoja tuotteita

useisiin eri maihin.” SAK

Nousevat mahdit, kuten Kiina ja Brasilia erotetaan selvästi ldc-maiden joukosta. Niitä

SAK pitää uhkana kaupankäynnin ehdoille ja taloudellisina kilpailijoina:

”Sitten toinen ryhmä kehitysmaita on Kiinan ja Brasilian kaltaiset maat, se on sitten eri

tarina. Että kyllä nää maat on jo niin kehittyneet, että niistä on entistä enemmän tullut

meidän kilpailijoita, että me ei voida antaa niille kaikkea hyvää maan ja taivaan välillä,

koska se osuu sitten meidän omaan työllisyyteen ja omaan kasvuun entistä enemmän.

Vaikka nyt kattoo Kiinaa, Kiinasta on tullut maailman suurin teollisuustuotteiden viejä,

ja meillä on jo valmiiksi jättimäinen kauppataseen alijäämä Kiinan kanssa sen takia, ja

se perustuu osin näihin epäterveisiin kilpailuetuihin, mitä Kiinalla on. Niin ei me voida

vaan helpottaa sitä Kiinan tuontia ja vientiä, Kiinan ja muut nää kehittyvät taloudet,

meidän kilpailijamaat samalla sitoudu sitten täyttämään standardeja ja sääntöjä.” SAK

6.7 Kaatunut sopimus ja vaihtoehdot

On mahdollista, että EU ja Yhdysvallat eivät pääse sopuun vapaakaupasta TTIP:n

puitteissa ja sille asetetussa aikataulussa. Ammattiyhdistysliike kannattaa sopimusta,

vaikka ei ehdoitta, joten on mielenkiintoista, mitä sopimuksen kaatumisesta seuraisi

haastateltavien mielestä. Vastaajien mukaan Euroopan unionin ja Yhdysvaltojen

väliselle kaupalle ei tapahtuisi haastateltavien mukaan oikeastaan mitään, mikäli

sopimus kariutuisi. Kauppa jatkuisi ennallaan, mutta se ei vastaajien mukaan kasvaisi,

ja näin uusia työpaikkoja ei syntyisi.
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”En mä usko, että kauppa sinällään supistuu, vaikka sekä EU että USA neuvottelee

myöskin rinnakkain koko ajan eri maiden tai yhteisöjen kanssa. Ehkä se suurin

negatiivinen vaikutus on, että kauppa ei tule ainakaan kasvamaan, että sitä kautta se ei

tule vaikuttamaan työllisyyteen kehittävästi tai nostavasti.” Metalliliitto

”Mutta en mä nyt usko, että se suomen kannalta mikään katastrofi ole. Toisaalta myös

tällaiset kauppasopimukset on osa ihan normaalia kansainvälistä kauppaa, että se puolin

ja toisin, en tiedä onko kiva sanoa nyt, kun sä tutkit tätä, että se ei oo niin

merkittyksellistä. Jos mä puhun rakennusalan työntekijöiden kannalta, niin ei ole

merkitystä.” Rakennusliitto

Jos TTIP kaatuu tai ISDS-menettely muuttuu olennaisesti, EU:n ja Kanadan välisen

CETA-sopimuksen kohtalo mietitytti Metalliliitossa etenkin siihen sisälletyn ISDS-

menettelyn vuoksi:

”Sitten tietysti jos ajatellaan vielä sitä, mitä tässä rinnalla tapahtuu, että tässähän on EU-

CETA-sopimuksen ratifiointi menossa, jossa ISDS on osa kokonaisuutta jo. Että jos tää

kaatuu, ratifioidaanko CETA-sopimus? Jos tää toteutuu ja jos TTIP:n sisällössä ISDS

oleellisesti muuttuu alkuperäisestä niin ratifioidaanko silloin CETA-sopimusta. Koska

CETA-sopimuksen ratifiointi on kuitenkin mun ymmärtääkseni aika jäissä tällä

hetkellä, kun ootetaan mitä tän TTIP:n osalta tapahtuu.” Metalliliitto

Jälleen kerran Kiina ja sen vaikutukset talouteen nousevat esiin. Jos kauppasopimusta ei

synny, EU:n ja Yhdysvaltojen olisi PAM:n näkemyksen mukaan vaikeampi vastata

Kiinan asettaman kilpailuhaasteeseen.

”Kyllähän tässä ajatuksena on ollut se, että syntyisi tällainen vastavoima Kiinalle,

Kiinalle nyt erityisesti, mutta varmasti myös Aasian muille talouksille, että laajemmalla

vapaakauppa-alueella pystyttäisiin jotenkin kilpailemaan paremmin Kiinan kanssa. Jos

tämä ei nyt toteudu, niin on mahdollista, että painopiste siirtyy Kiinaan, mutta ei...ja on

varmaan vääjäämätöntäkin tosi isossa kuvassa maailmantaloudessa, mutta en mä nyt

usko, että jotenkin Euroopan ja Amerikan talous jotenkin automaattisesti lähtisi

johonkin niin kuin lasku-uralle tai mitään. En usko, että tämä on taloudellisesti, tai on

merkittävä, mutta ei mitenkään niin välttämätön, tai että se ei toteutuisi niin tuhoaisi

talouden länsimaissa.” PAM
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Taloudellisten hyötyjen ja työpaikkojen lisäksi TTIP:n toivottiin kohentavan sääntelyn

tasoa maailmanlaajuisesti. Tästä syystä Kiinan rooli on merkittävä myös toisesta

näkökulmasta. SAK:n mukaan on olemassa merkittävä riski, että Kiina tai jokin muu

maa ottaisi ohjaavan roolin maailmantalouden sääntelyssä Euroopan ja Yhdysvaltojen

sijaan:

”Niin sitten sen tilan maailmankaupan sääntelyssä ja intressien ajamisessa täyttää sitten

muut maat, kuten Kiina. Ja sitten on mahdollista, että nämä kiinalaisten intressien ja

arvojen mukaan sitten säännellään maailmantaloutta, mikä meistä olisi huonompi

vaihtoehto kuin se, että eurooppalaisten arvojen mukaan pyrittäisiin maailmantaloutta

sääntelemään.” SAK

Kaupan sääntöjä määritellään jatkuvasti myös monenkeskisesti Maailman

kauppajärjestön, WTO:n, toimesta. Nyt WTO-johtoiset neuvottelut ovat kuitenkin

jumiutuneet, joten neuvotteluja käydään kahdenvälisesti tai eri alueiden kesken. JHL

piti kahdenvälisiä neuvotteluja tehokkaampina ja parempana tapana turvata korkeaa

sääntelyä Suomen kaltaisen pienen maan näkökulmasta. Muiden vastaajien mielestä

kauppasopimusneuvottelut, etenkään kahdenväliset sellaiset, eivät olleet kaikkien

vastaajien mielestä paras mahdollinen paikka keskustella työehdoista. Metalliliitto ja

SAK tukivat voimakkaasti monenkeskistä järjestelmää.

”Kyllähän tällainen niin kuin yleinen, mahdollisimman laaja järjestelmä olisi

huomattavasti parempi. Ja sitten jos ajatellaan, että jos sillä kyettäisiin sopimaan kaupan

osalta, mutta myös toiminnan edellytysten osalta ja saataisiin sääntely osaksi, niin kyllä

se huomattavasti laajemmin vaikuttaisi silloin.” Metalliliitto

”[…] toivottavaa olisi, että WTO:ssa voitaisiin sopia vahvoista standardeista ja

säännöistä. Se on se ideaali tila. Mutta se realiteetti on, että siellä ei saada monia meille

tärkeitä asioita edistettyä. Esimerkiksi työntekijöiden perusoikeuksia ei ole EU ja USA

siellä saaneet edistettyä, vaikka ne on sitä yrittänyt. Se tyssää sitten nopeasti muiden

maiden vastustukseen, jotka ei jaa meidän arvopohjaa. Ja sen takia niiden edistäminen

näissä kahdenvälisissä on toivottavaa.” SAK

Muita konkreettisia vaihtoehtoja, sille missä kaupan ehdoista pitäisi laajemmalla

kokoonpanolla päättää, ei noussut esille. Näin ollen kahdenväliset neuvottelut EU:n ja

Yhdysvaltojen välillä voivat mahdollistaa monenkeskisiä neuvotteluja paremmat

oikeudet työntekijöille. Kuten aiemmin todettiin, myös ammattiyhdistysliike toivoi ja
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oli luottavainen, että TTIP-sopimus asettaisi standardit muille

vapaakauppasopimuksille.
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7 Päätelmät: vapaakaupalla kohti korkeampaa

sääntelyä

Tämä tutkimus vahvisti, että suomalainen ammattiyhdistysliike noudatti tällä hetkellä jo

katkenneissa TTIP-neuvotteluissa11 tuttua linjaansa: vapaakauppaan ja sen tuomiin

mahdollisuuksiin suhtaudutaan positiivisesti (vrt. Kettunen 1998 ja Boldt 2008).

Vapaakaupan uskotaan luovan kasvua, ja ammattiyhdistysliikkeen näkökulmasta

erittäin kaivattuja uusia työpaikkoja. Kuten SAK:n edustaja totesi, TTIP:hen liittyy

enemmän mahdollisuuksia kuin uhkia. Ay-liike on valinnut SAK:n johdolla, toki

jäsenjärjestöjensä hyväksynnällä, ajaa etujaan olemalla rakentavasti ja

kompromissivalmiina mukana neuvotteluissa. Se, missä asioissa tarkallaan oltaisiin

valmiita joustamaan ja kuinka pitkälle, jäi epäselväksi. Jäsenjärjestöjen haastatteluissa

esiintyi kuitenkin kritiikkiä sekä TTIP:tä että kattojärjestöjä vastaan (vrt. esim. Hilary

2014, s. 52). Haastatellut jäsenjärjestöt olivat kautta linjan hieman yllättyneitä SAK:n

voimakkaasta tuesta, jonka SAK ilmaisi TTIP:lle heti neuvottelujen alussa.

Jäsenjärjestöissä kannan muodostaminen oli tuossa vaiheessa pahasti kesken, koska

sopimuksen sisältö oli etenkin aluksi hyvin epäselvä eikä jäsenliitoilla välttämättä ollut

tarpeeksi resursseja yksityiskohtaiseen seuraamiseen.

Ammattiyhdistysliike on mielestään vaikuttanut TTIP-prosessiin etenkin avoimuuden

lisäämisen ja ISDS-mallin kehittämisen osalta. Suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen

vaikuttamistyö tehdään kansainvälisesti ay-liikkeen omien verkostojen kautta.

Pohjoismainen yhteistyö on erityisen arvokasta, mikä ilmenee yhdenmukaisina

kannanottoina. Muualla Euroopassa ay-liikkeen kannanotot ovat olleet usein

kriittisempiä kuin suomalaisten sisarjärjestöjen. JHL ja PAM mainitsivat kuitenkin

aktiivisen toiminnan globaalien alakohtaisten kattojärjestöjensä kanssa. On

todennäköistä, että kansallisten liittojen sijaan eurooppalainen kattojärjestö ETUC on

hoitanut yhteistyön Yhdysvaltoihin. Merkille pantavaa on, että kansalaisjärjestöjen

kanssa ei tehdä TTIP-sopimuksen tiimoilta yhteistyötä. JHL:ssä oltiin sitä mieltä, että

tulevaisuudessa yhteistyötä on tiivistettävä, mikäli ammattiyhdistysliike aikoo saada

äänensä kuuluviin myös jatkossa. JHL:n muita haastateltuja huomattavasti

11 Oman arvioni mukaan on mahdollista , että TTIP tai vastaava sopimus palaa asialistalle ehkä jopa
Donald Trumpin presidenttikauden aikana.
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kriittisemmän linjan perusteella on mahdollista, että neuvottelujen edetessä se saattaa

ottaa etäisyyttä muihin suomalaisiin liittoihin.

7.1 Korkea sääntely hyödyistä suurimmaksi

Hieman yllättäen sääntelyä ja työntekijöiden oikeuksia koskevat mahdollisuudet

vaikuttivat olevan merkittävämpi hyötyjä kuin taloudelliset edut. Yksi syy on se, että

komission esittämät arviot taloudellisista hyödyistä, joihin SAK, STTK ja Akava

yhteisessä lausunnossaan voimakkaasti nojasi, haastettiin menestyksekkäästi monelta

taholta. Vapaakaupan taloudellisia hyötyjä vientivetoiselle avotaloudelle, kuten Suomi,

ei kuitenkaan kiistetty muualla kuin JHL:ssä. TTIP:n erilaiset alakohtaiset vaikutukset

olivat odotetusti selvät. Hyötyjen uskottiin koskevan suoraan vientialoja. Erityisellä

innolla odotettiin, että Yhdysvallat avaavat julkiset hankintansa vapaakaupan piiriin.

Muilla aloille hyödyt ilmenisivät pääosin trickle down -vaikutusten12 kautta. Vaikka

hyödyt ilmenevät eri aloilla eri tavoin, kyseessä on kansallinen etu, jota täydentää

Euroopan ja Yhdysvaltojen kilpailuaseman vankistaminen suhteessa muuhun

maailmaan, etenkin Kiinaan.

Ay-liikkeen tavoitteena on, että TTIP:n sosiaalisessa lausekkeessa sovittava korkea

sääntelyn taso kopioidaan myös muihin vapaakauppasopimuksiin. Näin työntekijöiden

asema paranisi laajalti. Lisäksi polkumyynti vähenisi ja epäterveet kilpailuedut

tasaantuisivat, eikä esimerkiksi Kiina pääsisi määrittämään globaaleja standardeja.

Tavoitteen toteutumisen suhteen oltiin jossain määrin skeptisiä. JHL oli jälleen

kriittisempi, mutta muut haastateltavat luottivat siihen, että neuvottelijat pitävät kiinni

mandaatistaan, jonka mukaan korkeasta sääntelyn tasosta pidetään kiinni niin tuotteiden

kuin työntekijöiden oikeuksien suhteen. De Ville ja Siles-Brügge toivat vakuuttavasti

esiin, että koska sääntelyn yhdenmukaistaminen tapahtuu todennäköisesti

molemminpuolisella tunnustamisella, järjestelmä kannustaa alempaan sääntelyn tasoon

siirtymistä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä (2015, s. 41–42, 55). Suomalainen ay-liike

pitää siis mahdollisuutena sääntelyn tasoa, jota puolestaan kriitikot pitävät yhtenä

TTIP:n merkittävimmistä uhista.

12 Trickle down -vaikutuksella tarkoitetaan ajatusta, että tietylle ryhmälle suoraan kohdistuva hyöty
leviää myös muille välillisesti. Esimerkiksi Suomessa vapaakaupan kontekstissa ajatellaan usein, että
vientialojen menestys vahvistaa myös palvelualoja mm. lisääntyneen ostovoiman myötä.
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Demokratian näkökulmasta on kyseenalaista, onko pyrkimys globaalien pelisääntöjen

määrittämiseen kahdenvälisissä neuvotteluissa toivottavaa, vai pitäisikö laajemman

joukon päästä kommentoimaan niitä. On mahdollista, että globaalin etelän ay-liike saisi

TTIP:n tuomista sääntelytavoitteista toivottua tukea omille tavoitteilleen. Etelän ja

pohjoisen ammattiyhdistysliikkeiden tavoitteet eivät välttämättä ole yhteneväiset.

Aineiston perusteella vapaakauppasopimusneuvottelut ovat tärkeä areena keskustelulle

työntekijöiden oikeuksista joko kahdenvälisesti tai WTO:n piirissä, sillä muita

tehokkaita areenoita keskusteluille ei liiemmälti ole. Ammattiyhdistysliike siis joutuu

tyytymään tarjolla oleviin vaikuttamiskanaviin. Enemmistö haastatelluista myös suosisi

monenkeskisiä neuvotteluja kahdenvälisten sijaan.

7.2 Perinteinen ISDS-malli torjuttava, julkiset palvelut turvassa

Rakennusliitto ja JHL huomauttivat, että samaan aikaan TTIP-neuvottelujen kanssa on

käynnissä muita, ehkä niiden kannalta merkittävämpiä prosesseja. Rakennusliitto nosti

esiin EU:n Smart Regulationin, ja JHL erilaisten prosessien yhteisvaikutuksen, joista

merkittävin liiton kannalta on julkisten alojen laaja yksityistäminen. JHL:n mukaan

monikansallinen pääoma pääse jo nykyisellään vaikuttamaan voimakkaasti sääntelyyn.

Muiden liittojen osalta markkinakurin viitekehyksen mukaisia riskejä ei noussut esiin.

Lisäksi ainoastaan JHL:n edustaja pohti toistuvasti TTIP:tä pääoman ja työntekijöiden

vastakkainasetteluna, jonka ylivoimainen voittaja on pääoma. Muut haastateltavat

käsittelivät sopimuksen hyötyjä ja haittoja nimenomaan maanosien ja valtioiden

näkökulmasta, mikä korosti suomalaiselle ay-liikkeelle tyypillistä kansankunnan

yhteistä etua korostavaa me-ajattelua.

JHL:n kriittistä suhtautumista selittää se, että TTIP:n uhkien katsottiin kohdistuvan

lähinnä julkisiin palveluihin. SAK:ssa, Metalliliitossa ja PAM:ssa kuitenkin luotettiin

siihen, että neuvottelijat onnistuvat rajaamaan julkiset palvelut turvaan.  JHL kokee

selvästi, että kattojärjestö SAK ei ole ottanut sen huolta julkisten palveluiden kohtalosta

riittävän tosissaan. JHL:n huoli on perusteltu, sillä nykyisessä luonnoksessa suoja

koskee vain sellaisia julkisia palveluita, jotka eivät kilpaile yksityisen palvelutuotannon

kanssa. Myös ETUC ilmaisi vielä kesäkuussa 2016 huolensa julkisten palveluiden

puutteellisen suojan vuoksi ja vaati EU:ta toimimaan sen puolesta tehokkaammin

(ETUC 2016). Suomessa on parhaillaan suunnitteilla myös sosiaali- ja
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terveyspalveluiden uudistus, joka toteutuessaan saattaa korostaa julkisten palveluiden

roolia markkinahäirikköinä ja muuttaa niiden suhdetta investointisuojaan.

Perinteinen versio ISDS-menettelystä on suomalaiselle ammattiyhdistysliikkeelle

kynnyskysymys, eli mikäli se toteutuu, TTIP:tä ei voida tukea. Ay-liike haluaa pitää

kiinni valtioiden oikeudesta säännellä, eikä järjestelyä tarvita, koska osapuolilla on

toimivat oikeusjärjestelmät. Etenkin SAK oli kuitenkin valmis neuvotteluja

edistääkseen  hyväksymään uudistetun välimiesmenettelyyn perustuvan

investointisuojan, joka voisi pitkällä tähtäimellä johtaa pysyvän kansainvälisen

investointituomioistuimen perustamiseen.13 JHL vastusti ajatusta. Komissio päätyi

tutkimushaastattelujen jälkeen, syksyllä 2015, suosittelemaan uutta investointisuojaa,

jota kutsutaan nimellä Investment Court System, ICS. Tässäkin kysymyksessä monet

kriitikot ovat kuitenkin pitäneet uudistuksia riittämättöminä, sillä valtioiden

sääntelyvapaus on edelleen uhattuna eikä demokratian uhkaksi koetuille haasteille ole

vieläkään esteitä (ks. esim. Canadian Centre for Policy Alternatives & al., 2016).

Näiden kriitikoiden joukossa on myös ETUC, jonka mukaan kansalliset oikeuslaitokset

ovat riittäviä ja se torjuu edelleen niiden päätösvallan ylittävät oikeuselimet (ETUC

2016). Lisäksi neuvotteluista tehtyjen tietovuotojen valossa vaikuttaa siltä, että

Yhdysvalloilla ei ole minkäänlaista kiinnostusta suostua komission ISDS-malliin

esittämiin uudistuksiin (ks. esim. Greenpeace 2016).

On siis hyvin todennäköistä, että toteutuessaan TTIP sisältää

investointisuojamekanismin, jota voidaan pitää yhtenä keinona lukita osa sääntelystä

demokraattisen päätösvallan ulkopuolelle. Laajasti ymmärrettynä demokratia vaatii

toteutuakseen muutoksen mahdollistavan järjestyksen eikä mitään instituutiota voida

sulkea demokraattisen päätöksenteon ulkopuolelle (Eskelinen & Sorsa 2011, s. 248).

Toki on alueita, joilla on legitiimiä vaatia, että sääntöjä on vaikeampi muuttaa, kuten

esimerkiksi etnisten vähemmistöjen suojelu. Sen sijaan on kyseenalaista, miksi juuri

investoijien oikeuksien pitäisi kuulua tähän joukkoon. Investointisuojamekanismit

13 SAK:n edustajiston kokouksen vastauksessa JHL:n ja PAM:n yhteiseen vaatimukseen kansalaisten
perusoikeuksien turvaamiseen vapaakauppaneuvotteluissa linjataan 6.-8.6.2016 seuraavalla tavalla:
”SAK torjuu selkeästi kaikki vapaakauppasopimusten erilliset välimiesmenettelyt, joissa perinteisen ISDS-
mallin mukaisesti kolmihenkiset paneelit ratkaisevat suljetuin ovin investoijien ja valtioiden välisiä
riitoja. TTIP:hen mahdollisesti tuleva uudistettu riitojenratkaisumekanismi voidaan hyväksyä vain jos
menettelyistä tehdään läpinäkyviä, riippumattomuus on varmistettu ja valtioiden sääntelyoikeus on
turvattu.” (SAK 2016) Nähtäväksi jää, missä määrin komission esitys investointisuojamekanismiksi
käytännössä tulkitaan täyttävän kriteerit.
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esitetyissä muodoissaan uhkaavat demokratiaa rajoittamalla demokraattisen sääntelyn

mahdollisuuksia sanktioiden uhalla jo etukäteen ja ohjaavat päätöksiä näin

vapaakauppamyönteiseen, markkinakuria edistävään suuntaan.

Samanlaisia riskejä liittyy myös sääntelyn harmonisointiin, joka tapahtunee

tunnustamalla sopimusosapuolten sääntelyn taso. Haastateltavat eivät hyväksyneet

rajoituksia demokraattiseen päätöksentekoon. On kuitenkin epäselvää, mihin raja

vedetään. Vielä kesäkuussa 2016 SAK:n Aleksi Kuusisto toisti yhdessä Suomen

Yrittäjien Thomas Palmgrenin kanssa (HS 20.6.16) järjestön tuen TTIP-sopimukselle,

jonka avulla päästäisiin kohti kestävämpää maailmantaloutta ja saavutettaisiin

taloudellisia hyötyjä. Samalla kun kirjoittajat vaativat, että komission tulee pitää tiukasti

kiinni EU:n asettamista tavoitteista, he huomauttivat, että sopimuksen syntyminen

edellyttää myös joustoja niiden sisältöä tarkentamatta. Tämä tekee SAK:n kannan

hahmottamisesta haastavaa etenkin, kun on todennäköistä, että vastineeksi julkisten

hankintojen avaamiselle, Yhdysvallat vaatii EU:ta joustamaan investointisuojan

suhteen.

Suomalaisen ay-liikkeen kanta ei ratkaissut TTIP:n kohtaloa. Se korostaa myös

erityisesti sen jäsenistön edusta ja solidaarisuuden perinteestä kumpuavia globaalin

sääntelyn tasoon liittyviä kunnianhimoisia tavoitteita eikä ole linjauksissaan valmis

luovuttamaan demokraattista valtaa markkinoille. On kuitenkin riski, että

suhtautuessaan sopimukseen myönteisesti ja olemalla valmis kompromisseihin

ammattiyhdistysliike pääsee mukaan neuvottelu pöytiin ja vahvistamaan TTIP:n

legitimiteettiä, vaikka tämä ei tarkoita, että sen kannat huomioitaisiin lopullisissa

asiakirjoissa. Näin Buckleyn esittämän mukaisesti suomalainen ammattiyhdistysliike

voi lopulta päätyä tukemaan sen tavoitteisiin nähden haitallista sopimusta, mikäli se ei

tarkastele sopimusta tarpeeksi laaja-alaisesti ja suhtaudu komissio esittämiin

uudistuksiin riittävän kriittisesti. Buckley nimenomaan varoitti kirjassaan, että

oletettavasti kriittisiä tahoja, kuten kansalaisjärjestöjä, voidaan käyttää vahvistamaan

erilaisten neuvottelujen mandaattia. Käytännössä tämä tapahtuu siten, että järjestöjä ja

tutkijoita kutsutaan mukaan antamaan oma panoksensa. Kuitenkin jo

rekisteröintivaiheessa tietyt resursseiltaan heikommat (esimerkiksi järjestöllä ei ole

riittävästi varallisuutta lähettää edustajaa neuvotteluihin) tai järjestörakenteeltaan

poikkeavat (esimerkiksi rekisteröitynyt ”virallisesti”) tahot voidaan karsia pois

asettamalla kriteeristö tietynlaiseksi. Näin järjestöille syntyy paine sopeutua jossain
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määrin järjestävän tahon vaatimuksiin, sillä uhkana on, että seuraavalla kerralla järjestöä

ei kutsuta mukaan, mikäli se ei ole riittävän kompromissi haluinen, ja näin

vaikuttamisväylä sulkeutuu.

7.3 Teemoja jatkotutkimukselle

Tämä tutkimus oli vain pintaraapaisu suomalaisen ammattiyhdistysliikkeen ja

vapaakaupan suhteeseen, joten jatkotutkimukselle on lukuisia mahdollisuuksia.

Seuraavassa nostan esiin kolme teema, joiden pohjalta jatkotutkimusta olisi mielekästä

rakentaa.

Ensinnäkin samojen ammattiliittojen jatkohaastattelut TTIP-neuvottelujen päätyttyä,

lopputuloksesta riippumatta, antaisivat käsityksen kantojen muutoksesta ja siitä, miten

asetettuihin tavoitteisiin päästiin ja millä osa-aluilla epäonnistuttiin. Jos TTIP (tai

vastaava sopimus) vielä joskus toteutetaan, pidemmällä aikavälillä olisi myös

mahdollista selvittää, miten hyväksytty TTIP käytännössä vaikutti

ammattiyhdistysliikkeelle tärkeisiin asioihin kuten työllisyyteen, työsuojeluun ja

ylipäätään niiden ay-liikkeen toimintaedellytyksiin.

Toiseksi TTIP-sopimuksen uskottiin laajalti asettavan standardit muille

vapaakauppasopimuksille. Positiivisimpien näkemysten mukaan tämä edistäisi

työntekijöiden asemaa globaalisti ja ehkäisi polkumyyntiä. Mikäli TTIP hyväksytään,

sen sosiaalisen lausekkeen vertailu muihin sopimuksiin olisi yksi keino selvittää, miten

paikkansa pitävä väite vapaakauppasopimusten ”kultastandardista” on.

Kolmanneksi olisi erittäin mielenkiintoista paneutua syvällisemmin siihen, miten TTIP-

sopimukseen suhtaudutaan eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen piirissä laajemmin

sekä vertailla näitä tuloksia yhdysvaltalaisen ammattiyhdistysliikkeen näkemyksiin.

Lisäksi alakohtainen tarkastelu Euroopan tasolla olisi tarpeellista. Jäävätkö julkiset

palvelut vientialojen jalkoihin? Myös yhdysvaltalaisen ammattiyhdistysliikkeen

tarkastelu olisi mielenkiintoista. Gill arvioi, että Yhdysvalloissa ei ole Länsi-Euroopan

tapaan vahvaa sosialistista (vasemmistolaista) liikettä, joka voisi olla vastavoima

vapaakauppasopimuksia suosivalle kapitalismille (Gill 2008, s. 90). Kuitenkin

vapaakauppasopimuksia on kritisoitu voimakkaasti vaikkakin hyvin eri näkökulmista

sekä republikaanien että demokraattien toimesta presidentin vaalien
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esivaalikampanjoinnin yhteydessä, ja johti siihen, että presidentiksi valittu Donald

Trump lopetti TTIP-neuvottelut. Etenkin demokraattien puolella syntynyt liikehdintä

saattaa vaikuttaa sekä ammattiyhdistysliikkeen näkemyksiin että mahdollisesti

vapaakauppasopimusten suosioon, ts. vallitsevaan uusliberaaliin hegemoniaan.
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LIITE 1: Haastattelurunko

Ay-liike ja TTIP-sopimus

Mitkä ovat TTIP:n suurimmat hyödyt?  (yleisesti ja alakohtaisesti)

Mitkä ovat suurimmat uhat? (ISDS, sääntely-yhteistyö, demokratia)

Mitkä ovat kynnyskysymykset?

Ovatko näkemyksenne muuttuneet neuvotteluiden edetessä? Miksi?

Miten sopimus vaikuttaa ay-liikkeen asemaan?

Onko ay-liikkeen ääni kuulunut neuvotteluissa?

Miltä oma kanta vaikuttaa suhteessa kattojärjestöihin (Suomi & Eurooppa) ja
sisarjärjestöihin?

Jos TTIP ei mene läpi, mitä siitä seuraa?

Miten TTIP eroaa muista sopimuksista? Onko win-win-tilanne?

Vapaakauppa yleisemmin. WTO ja monenkeskiset neuvottelut? Neuvotteluagendan
laajentuminen ja demokratia?

Onko nykyisille kauppasopimuksille vaihtoehtoja? Jos kyllä, mitä ne ovat.

Sosiaaliset klausaalit. Ovatko riittäviä?


