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Brysselin valta on pitkälle viety kansallinen 
kompromissi* 

MIKA WIDGREN 

Euroopan yhteisön päätökset tehdään ministe
rineuvostossa, jossa jäsenmaiden hallitusten 
intressit ovat edustettuina. Niin kauan kun hal
litusten asema päätöksenteossa on yhtä koros
tunut kuin nyt, jäsenmaiden vaikutusvaltasuh
teiden arviointi ministerineuvostossa on kes
keistä. 

Päätöksentekojärjestelmän toimivuus on 
huolestuttanut erityisesti EY:n komissiota ja in
tegraation nopeaa tiivistämistä kannattavia ta
hoja. Maastrichtin huippukokouksessa joulu
kuussa 1991 asetettiin työryhmä tutkimaan uu
sien jäsenmaiden mukanaan tuomia paineita 
päätöksentekojärjestelmän uudistamiselle. Lis
sabonin huippukokouksessa kesäkuussa 1992 
nykyistä päätöksentekojärjestelmää ei kuiten
kaan nähty esteenä EY:n laajenemiselle. Neu
vottelut jäsenyyttä tavoittelevien EFTA-maiden 
kanssa käydään nykyisen institutionaalisen ra
kenteen pohjalta. 

Seuraavassa tarkastellaan kansallista vaiku
tusvaltaa Euroopan yhteisön päätöksenteossa. 
Analyysi kohdistuu EY:n laajenemisen vaiku
tuksiin ja arvioihin päätöksentekomekanismin 
toimivuudesta ennen laajennusta ja sen jälkeen. 
Tarkastelu kohdistuu pelkästään ministerineu
vostoon, koska kansalliset näkökohdat ovat 
siellä edustettuina ja koska se viimekädessä te
kee EY:n päätökset. 

Niin sanotuin valtaindeksein mitattua vaiku
tusvaltaa EY:n ministerineuvostossa ovat aiem-

* Haluan kiittää Kari Alhoa, Hannu Nurmea ja 
Matti Pohjolaa hyödyllisistä kommenteista. Yrjö 
Jahnssonin säätiö ja Suomen Kulttuurirahasto ovat 
tukeneet tätä tutkimusta taloudellisesti. 
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min tarkastelleet kvantitatiivisesti muun muas
sa Brams ja Affuso (1985a, 1985b), Brams, 
Doherty ja Weidner (1991), Widgren (1991, 
1992a, 1992b) ja Nurmi (1992) ja kvalitatiivi
sesti muun muassa Wallace (1990), Nicoll ja 
Salmon (1990), Nugent (1989) ja Hamilton 
(1991). Suomalaiset ja ruotsalaiset analyysit 
ovat ymmärrettävistä syistä keskittyneet EY:n 
laajenemisen vaikutuksiin ja pohjoismaiden 
rooliin. Seuraavassa pyrin selkiyttämään ja täy
dentämään sitä kokonaiskuvaa, jonka tähänas
tiset tutkimukset tältä osin antavat. Esitys poik
keaa aikaisemmista erityisesti siinä suhteessa, 
että käytettävän menetelmän taustaoletuksia 
pyritään vertaamaan nimen omaan päätöksen
tekoprosessin eri vaiheisiin liittyen. Näin ei 
pyritä esittämään arviota käytettävien kahden 
indeksityypin paremmuudesta toisiinsa nähden, 
vaan ne nähdään pikemminkin toisiaan täyden
tävinä. 

1. Päätöksenteko Euroopan yhteisön 
ministerineuvostossa 

Euroopan yhteisön päätöksentekojärjestelmän 
perusteet on kirjattu jo Rooman sopimukseen, 
joka allekirjoitettiin vuonna 1957 Euroopan 
talousyhteisön EEC:n perustaksi. Tuolloin 
EEC:n jäsenmaat hyväksyivät periaatteen, jon
ka mukaan ne saattavat joutua hyväksymään 
lainsäädäntöä, jota ne itse vastustavat. 

EY:n ministerineuvostossa jäsenmaiden 
äänet on painotettu niiden asukasluvun perus
teella. Nykyisistä jäsenmaista Saksalla, Italial-



la, Isolla-Britannialla ja Ranskalla on 10, Es
panjalla 8, Hollannilla, Portugalilla, Kreikalla 
ja Belgialla 5, Tanskalla ja Irlannilla 3 sekä Lu
xemburgilla 2 ääntä. Riippuvuussuhde ääni
määrän ja asukasluvun suhteen on logaritmi
nen, jolloin suhteessa asukaslukuun pienet 
maat saavat huomattavasti enemmän ääniä kuin 
suuret (Widgren 1991). Saksan 10 äänestä riit
tää yksi kullekin kahdeksalle miljoonalle asuk
kaalle, luxemburgilaisia on ainoastaan alle 200 
000 ääntä kohti. Käyttämällä hyväksi Widgre
nin (1991) estimoimaa yhtälöä saadaan jä
senkandidaateista Ruotsin, Itävallan ja Sveit
sin äänimääräksi 4 sekä Suomen ja Norjan 
äänimääräksi 3. 

Suurin osa ministerineuvoston päätöksistä 
tehdään määräenemmistöllä, johon vaaditaan 
nykyisin 54 ääntä 76:sta. Jos jäsenyyttä hake
neet EFTA-maat liittyvät EY:hyn, ministeri
neuvoston äänimäärä kohoaa 91 :een ja määrä
enemmistö 65 ääneen. Norjan jäsenyys nostaisi 
kokonaisäänimäärän 94:ään ja määräenemmis
tön 67:ään. 

Se, että äänimäärillä suositaan pieniä jäsen
maita, ei välttämättä merkitse sitä, että näiden 
maiden vaikutusvalta-asema olisi vastaavasti 
yhtä hyvä. Painotetuissa äänestyksissä tämä il
miö on tunnettu jo kauan eikä äänimäärää tai 
ääniosuutta voidakaan pitää yleisesti kovin hy
vänä vaikutusvallan mittarina. Esimerkiksi osa
keyhtiössä, jossa kolmella osakkaalla on 30 
prosenttia äänistä kullakin ja neljännellä 10 
prosenttia, ei viimeksi mainitun osakkaan ää
nillä ole mitään merkitystä, jos päätökset teh
dään yksinkertaisella enemmistöllä. Tätä ääni
määrää ei välttämättä tarvita mihinkään enem
mistökoalitioon, jolloin sen strateginen asema 
on olematon. Jos asioista päätetään esimerkiksi 
kahden kolmasosan enemmistöllä, kuva 10 
äänen vaikutusvallasta muuttuu aivan päinvas- . 
taiseksi. 

2. Äänestysvoiman mittaaminen 

Äänestyselimiä koskevassa tutkimuksessa vai
kutusvalta (äänestysvoima) määritellään usein 
äänestäjän kyvyksi (todennäköisyydeksi) muut
taa päätöksen sisältöä resursseillaan, joiksi 
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määritetään tavallisesti vain äänimäärä. Tätä 
ominaisuutta mitataan kooperatiivisen peliteo
rian valtaindekseillä (power indices), joista 
tunnetuimmat ovat Shapleyn ja Shubikin indek
si (Shapley 1953, Shapley ja Shubik 1954) ja 
Banzhafin indeksi (Banzhaf 1965). Ne molem
mat mittaavat äänestäjän apriorista todennäköi
syyttä muuttaa äänestyksen lopputulos. 

Siinä missä valtaindeksit kuvaavat äänestä
jän omaa mahdollisuutta puuttua tapahtumien 
kulkuun, kolikon toisena puolena voidaan pi
tää äänestäjän mahdollisuutta (todennäköisyyt
tä) saada riittävä kannatus puolelleen, jotta ta
voite joko päätöksen aikaansaamisesta tai es
tämisestä toteutuisi. Tätä ominaisuutta mitataan 
kooperatiivisen peliteorian tyytyväisyysindek
seillä (satisfaction indices). Viittaus äänestä
jän tyytyväisyyteen voidaan tulkita vain tyy
tyväisyydeksi suhteessa äänestäjän resurssiin ja 
asetettuihin tavoitteisiin estää tai saada aikaan 
päätös eikä laajamääritteisen termin muita ulot
tuvuuksia näin oteta huomioon. 

Molemmille indeksityypeille on ominaista, 
että ne eivät mittaa äänestäjän vaikutusmahdol
lisuuksia missään tietyssä äänestettävässä ky
symyksessä. Indeksien abstraktisuutta lisää vie
lä se, että ne eivät erottele äänestäjiä tukiorga
nisaatioiden, luonteenpiirteiden tai karismaat
tisuuden, vaan ainoastaan resurssien (äänimää
rien) suhteen. Lähtökohtaa voidaan helposti 
kritisoida mutta myös puolustaa, koska yleises
ti ei ole saatavilla informaatiota tietyn äänes
tyselimessä toimivista henkilöistä esimerkiksi 
kymmenen vuoden kuluttua. Parhaiten valta- ja 
tyytyväisyysindeksit voidaan tulkita tietyn ää
nimäärän antamaksi mahdollisuudeksi toteut
taa mainittuja tavoitteita. Indeksit tarkastelevat
kin enemmän äänestyselintä kuin äänestäjiä 
(Straffin 1988). 

Paneutumatta tässä yhteydessä sen tarkem
min indeksien johtamiseen, voidaan ajattelua 
selkiyttää ideatasolla. Molemmat indeksityypit 
tulkittiin edellä äänestäjän todennäköisyyksiksi 
saavuttaa tiettyjä tavoitteita. Äänestyspeleissä 
tavoitteiden saavuttamisen kannalta on keskeis
tä, ketkä äänestävät annetun aloitteen puoles
ta ja ketkä sitä vastaan ja mikä määrä ääniä tar
vitaan, jotta tavoite saavutetaan. Kunkin äänes
täjän vaikutusmahdollisuuksiin vaikuttavat täl-
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löin äänestäjien resurssit, todennäköisyydet tu
kea aloitetta ja enemmistö tms. kriteeri, joka 
määrittelee aloitetta puoltavien ja vastustavien 
äänestäjien koalitioiden statukset. 

Tyypillisesti äänestystilanteessa erotellaan 
ainoastaan voittava (enemmistö) ja häviävä 
(vähemmistö) koalitio. V altaindeksitarkastelui
hin tämä jako riittää, koska lopputuloksen 
muuttaminenhan on nimen omaan häviävän 
liittoutuman kääntämistä voittavaksi tai päin
vastoin. Tämän vuoksi voittavista koalitioista 
on lisäksi syytä erottaa äänestäjän i suhteen 
minimaalisesti voittavat liittoutumat, jotka 
muuttuvat häviäviksi, jos i otettaisiin niistä 
pois. Merkitään äänestäjien joukkoa N:llä. Val
taindeksit kuvaavat i:n todennäköisyyttä, jolla 
koalitio SeN muodostuu, i kuuluu siihen ja S 
on i:n suhteen minimaalisesti voittava. Ne voi
daan myös tulkita äänestäjän ratkaisevuudek
si liittoutuman voitamisen kannaltal

. Näin mää
ritellyt valtaindeksit voidaan esittää suhteelli
sena osuutena tilanteista, joissa jokin äänestä
jä voi mielipidettään muuttamalla muuttaa 
myös äänestyksen lopputuloksen. 

Tyytyväisyysindeksitarkasteluihin pelkkä 
äänestäjäjoukon karkein ositus ei kuitenkaan 
riitä, sillä tavoitteena voidaan pitää myös pää
töksen estämistä. Tämän vuoksi äänestäjistä 
muodostumat liittoutumat on syytä jaotella 
voittaviin, (aidosti) häviäviinja estäviin. Voit
tava koalitio on sellainen, johon kuuluu riittä
vä määrä äänestäjiä määritellyn enemmistön 
saavuttamiseksi. Voittavan koalition komple
mentti on aina aidosti häviävä. Estävä liittou
tuma on puolestaan sellainen, jonka komple
mentti ei ole voittava. Koska kaikki voittavat 
liittoutumat ovat myös estäviä, on syytä erot
taa omaksi ryhmäkseen ne estävät liittoutumat, 
jotka eivät kuitenkaan ole enemmistöjä. Kut
sutaan tällaisia koalitioita ratkaisemattomiksi. 

Päätöksentekoelimissä, joissa käytetään yk
sinkertaisen enemmistön kaltaista symmetris-

1 Kyseistä ominaisuutta painotetaan usein valtain
deksitarkastelujen yhteydessä. Huomattavaa kuiten
kin on, että äänestyspelien kaltaisissa monotonisis
sa peleissä, joissa suurempi liittoutuma on aina vä
hintään yhtä arvokas kuin pienempi, tulkinta voidaan 
esittää myös käyttämällä päätöksiä estävää liittou
tumaa (Bolger 1979). 
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tä päätössääntöä, päätösten estämisen ja ai
kaansaamisen erottelu ei ole kovin mielekäs
tä. Todennäköisyydet toteuttaa nämä kaksi ta
voitetta ovat lähes yhtenevät, sillä ratkaisemat
tomia liittoutumia ovat ainoastaan ne, joilla on 
tasan 50 prosenttia äänistä. EY:n ministerineu
vostossa käytettävä määräenemmistösäännös 
on mielenkiintoinen, koska ratkaisemattomia 
liittoutumia on paljon ja päätösten estäminen 
ja aikaansaaminen ovat hyvin erilaisia tavoit
teita (Widgren 1992a). Todennäköisyyksiä hy
väksi käyttäen tyytyväisyys koostuu 1) toden
näköisydestä tapahtumalle, jossa i äänestää 
aloitteen puolesta ja saa puolelleen liittoutuman 
SeN, joka on voittava ja 2) todennäköisyy
destä tapahtumalle, jossa i äänestää aloitetta 
vastaan ja saa puolelleen liittoutuman Te N, 
joka ratkaisematon tai voittava. Kun käytetään 
symmetristä päätössääntöä, mainittujen toden
näköisyyksien aritmeettinen keskiarvo kuvaa 
molempien tavoitteiden toteutumista. 

Koska äänestyspeleissä liittoutumat muodos
tuvat, kun kaksi tai useampi äänestäjä äänes
tää samalla tavalla mainitut todennäköisyydet 
voidaan laskea riippumattomien alkeistapahtu
mien toteutumistodennäköisyyksiä. Liittoutu
mien erottelemiseksi tarvittavat änimäärät ja 
päätössäännöt ovat helposti saatavissa, joten 
laskennan ainoaksi ongelmakohdaksi muodos
tuu aloitteen puoltotodennäköisyyksien etsimi
nen. Kun ne määritellään voidaan mainitut to
dennäköisyydet laskea. 

Valta- ja tyytyväisyysindeksit ovat ennen 
kaikkea apriorisia suureita, jolloin puoltotoden
näköisyyksien jakaumat määritellään käyttä
mättä esimerkiksi vanhoihin äänestyksiin liit
tyvää informaatiota. Yleiset vain karkeita ja
kaumaoletuksia käyttävä lähtökohta on perus
teltu, koska ei voida olettaa, että historiasta es
timoitu puoltotodennäköisyysvektori pitäisi 
paikkaansa, kun esimerkiksi hallitukset vaih
tuvat ja näin EY:ssä äänestävien ministerien 
poliittinen tausta muuttuu. Rakennemuutokset 
ovat osa päätöksentekoelinten arkipäivää. 
EY:n ministerineuvoston osalta historiallisen 
äänestysaineiston käyttö on lisäksi käytännös
sä mahdotonta, koska äänestykset ovat salai
sia. 

Kirjallisuudessa puoltovektorin todennäköi-



syyksille asetetaan yleensä kaksi oletusta. Niin 
sanottu itsenäisyysoletus sisältää ajatuksen, 
jonka mukaan kunkin äänestäjän todennäköi
syys puoltaa aloitetta on itsenäisesti tasajakau
tunut välillä [0,1]. Tasajakauma ilmentää sitä, 
että äänestettävästi kysymyksestä ei ole käy
tössä mitään ennakkoinfonnaatiota, jolloin kai
kenlaiset kysymykset ovat yhtä mahdollisia. 
Se, että tämä pätee kaikille äänestäjille kuvaa 
sitä, ettei niistäkään käytetä mahdollisia ennak
kotietoja. Laskettaessa tällä perusteella keski
määräisiä todennäköisyyksiä (valta- ja tyyty
väisyysindeksejä) päädytään tilanteeseen, jos
sa äänestäjät heittävät kolikkoa äänestyskäyt
täytymisestään. Koska kunkin äänestäjän käyt
täytyminen on ikään kuin Bemoulli-koe aloit
teen puolesta äänestävien määrä on binomija
kautunut satunnaismuuttuja. Itsenäisyysoletus 
antaa keski suurille koalitioille suuremman to
teutumistodennäköisyyden kuin ääritapauksil
le, mikä on kohtalaisen järkevältä tuntuva läh
tökohta. 

Toinen, edellistä tunnetumpi, homogeeni
suusoletus . sisältää niin ikään äänestyskäyttäy
tymisen tasajakauma-ajatuksen, mutta eri ää
nestäjien puoltotodennäköisyydet sidotaan toi
siinsa ehdolla Pj = t kaikilla i. Satunnaismuut
tuja t, joka tässä tapauksessa on tasajakautu
nut, voidaan tulkita puoltotodennäköisyyksiin 
liittyväksi yhteiseksi standardiksi, joka samalla 
liittää äänestäjien yhteisen käyttäytymisen tii
viimmin kuin itsenäisyys. Kaksi keskenään it
senäistä . äänestäjäähän äänestävät samalla ta
valla todennäköisyydellä 112, mutta kaksi kes
kenään homogeenista äänestäjää todennäköi
syydellä 2/3. Samalla homogeenisuus johtaa 
siihen, että aloitetta puoltavien pelaajien mää
rä on yhtä suurella todennäköisyydellä mikä 
tahansa äänestäjien määrä. Siinä missä itsenäi
syysoletuksesta seuraa, että äänestettävät ky
symykset ovat useammin keskiverto- kuin ää
ritapauksia, homogeenisuudesta seuraa, että 
mikä tahansa aloitetyyppi on yhtä mahdollinen, 
mutta äänestäjien käyttäytyminen sidotaan toi
siinsa. 

Itsenäisyysoletus voidaan tulkita niin, että 
annettua aloitetta ei muokata, jolloin keskimää
rin jäsenmaat heittävät kolikkoa äänestyspää
töksestään ja homogeenisuus puolestaan niin, 
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että aloitteesta neuvotellaan tiiviisti, jolloin 
korkeampi homogeenisuus saavutetaan. Tämä 
saattaa muuttaa alkuperäistä aloitetta ja vie 
luultavasti myös huomattavasti aikaa, jos joi
tain jäsenmaita houkutellaan esimerkiksi erilai
silla sivumaksuilla aloitteen taakse. Homogee
nisuuden kasvattaminen äänestäjien keskuudes
sa vaatiikin käytännössä kompromisseja alku
peräisen aloitteen suhteen. 

Valtaindeksien ominaisuuksia ja soveltu
vuutta vertaileva kirjallisuus on laaja (ks. mm. 
Straffin 1977, 1988, Dubey - Neyman - We
ber 1981, Nurmi 1982, Owen 1982, Rothblum 
1988) eikä siihen ole tässä yhteydessä syytä 
kovin syvälle sukeltaa. Empiiristen tutkimus
ten kannalta Straffinin tulkinnat indeksien taus
talle lienevät kaikein antoisimmat. Hän pitää 
itsenäisyysoletusta järkevänä lähtökohtana, kun 
äänestäjien välinen epäformaali kanssakäymi
nen on vähäistä ja homogeenisuusoletusta jär
kevämpänä, kun kanssakäyminen on laajaa. 
Euroopan yhteisön ministerineuvosto edustaa 
näistä jälkimmäistä tyyppiä. 

Kun oletetaan äänestäjien homogeenisuus, 
muodostettavaa valtaindeksiä kutsutaan Shap
ley-Shubik -indeksiksi. Sen vahvana ominai
suutena on, että se tuottaa konsistentteja ratkai
suja kakunjako-ongelmaan, mitä mikään muu 
indeksi ei toteuta. Käytännössä esimerkiksi it
senäisyysoletuksen vallitessa pelaajien toden
näköisyydet muuttaa äänestyksen lopputulos
ta eivät summaudu ykköseksi, koska tapahtu
mat 'i on ratkaiseva' ja 'j on ratkaiseva' eivät 
ole toisiaan poissulkevia. Tämä ominaisuus to
teutuu yleisesti vain, jos äänestäjät oletetaan 
homogeenisiksi. Summautuvuusongelma on 
johtanut siihen, että itsenäisyyttä käyttävä 
Banzhafin indeksi usein normeerataan, mutta 
tällöin tuhotaan myös siihen liittyvä todennä
köisyystulkinta. 

3. Vaikutusvalta EY:n päätöksenteos
sa 

Nykyisille jäsenmaille uudet EY:hyn liittyvät 
maat merkitsevät päätöksenteon vaikutusvalta
suhteiden muutosta ja samalla myös vaikutus
vallan menetystä. Yhteisöön liittyville maille 
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Taulukko 1. Vaikutusvallan jakautuminen nykyisen 
EY:n ministerineuvostossa. 

Määräenemmistö 54/76 ääntä 

Ääni- Shapley- Banzhaf Norm. 
määrä Shubik indeksi Banzhaf 

indeksi indeksi 

10 0.134 0.139 0.129 
8 0.111 0.118 0.109 
5 0.064 0.073 0.067 
3 0.042 0.049 0.045 
2 0.012 0.019 0.018 

]asenyys merkiktsee väistämättä velvotteita, 
koska ne saattavat joutua omaksumaan sellaista 
lainsäädäntöä, jota ne itse vastustavat. Tämän 
menetyksen palkaksi ne saavat vaikutusvaltaa, 
jonka määrää ja laatua ne joutuvat arvioimaan 
suhteessa menet yksiin. Kaikki nykyiset vaka
vasti otettavat jäsenkandidaatit ovat EFTA
maita, joten niiden kannalta selkeä vertailukoh
ta on ETA-sopimus, joka ei anna EFTA-mail
le mitään vaikutusvaltaa edellä esitettyjen mää
ritelmien mielessä. 

Taulukossa 1 on esitetty Shapleyn ja Shu
bikin ja Banzhafin äänestysvoimaindeksit ny
kyisessä EY:ssä ja taulukossa 2 tapauksessa, 
jossa EY laajenee jäsenyyttä hakeneilla neljällä 
EFTA-maalla (Itävalta, Ruotsi, Suomi ja Sveit
si). Ei ole yllätys, että pienet EFTA-maat saa
vat pienen vaikutusvallan, koska ne ovat re
sursseiltaan pieniä. Huomattavasti suurempi 
yllätys on se, että valtaindeksien arvot ovat lä
hestulkoon yhtenevät oletettiinpa äänestäjät it
senäisiksi tai homogeenisiksi. Shapley-Shubik 

-indeksissä ei ole suurta eroa, käytettiinpä mää
räenemmistöä tai yksinkertaista enemmistöä. 
Sen sijaan Banzhaf -indeksi antaa kaikille jä
senmaille huomattavasti enemmän valtaa, jos 
päätössääntö pudotetaan 50 prosenttiin. Tämä 
johtuu siitä, että ratkaiseva pelaaja ei ole yk
sikäsitteinen, koska itsenäisyysoletus ei kyke
ne järjestämään äänestäjiä pi-termien mukaan. 
Itsenäisyysoletus keskittää mielipiteet, jolloin 
yksinkertaisella enemmistöllä äänestäjien mah
dollisuudet pyrkiä vaa'ankieliasemaan ovat hy
vät. Homogeenisuus yhtäläistää äänestäjien 
mielipiteet, mutta hajoittaa yhteisen standardin 
koko välille [0,1], jolloin edellä mainittua il
miötä ei tapahdu. Vallan jakauma pysyy kui
tenkin lähes ennallaan, mikä todetaan, jos 
Banzhaf-indeksi normeerataan. 

Yhteensä nykyiset EY -maat menettävät uu
sille jäsenille 15 prosenttia vaikutusvallastaan 
mainituilla indekseillä mitattuna. Vuoden 1973 
laajennuksessa kuusi alkuperäistä jäsenmaata 
menetti lähes 30 prosenttia vaikutusmahdolli -
suuksistaan ja 1980-luvulla kolme Välimeren 
maata vei 24 prosenttia entisten jäsenmaiden 
vaikutusvallasta ministerineuvostossa (ks. Wid
gren 1992b, Nurmi 1992). Vaikka koko EFTA 
liittyisi EY:hyn, sen osuus ministerineuvoston 
vaikutusvallasta olisi 21 prosenttia eli pienempi 
kuin kahden mainitun laajennuksen. 

Pelkkien valtaindeksilaskelmien perusteella 
on vaikea sanoa, koska EY saavuttaa sellaisen 
saturaatiopisteen, jossa pienikin vaikutusvallan 
menetys on liikaa järjestelmän toimivuuden 
kannalta tai vanhojen jäsenten kokemat mene
tykset ylittävät uusista jäsenistä koituvan hyö-

Taulukko 2. Vaikutusvallan jakautuminen EY:n ministerineuvostossa, kun jäsenyyttä hakeneet EFTA
maat liittyvät yhteisöön. 

Määräenemmistö Yksinkertainen 
65/91 ääntä enemmistö 

Ääni- Shapley- Banzhaf Norm. Shapley- Banzhaf Norm. 
määrä Shubik indeksi Banzhaf Shubik indeksi Banzhaf 

indeksi indeksi indeksi indeksi 

10 0.114 0.101 0.107 0.114 0.365 0.113 
8 0.088 0.082 0.087 0.089 0.285 0.088 
5 0.054 0.053 0.056 0.053 0.174 0.054 
4 0.043 0.043 0.046 0.041 0.138 0.043 
3 0.031 0.032 0.034 0.030 0.103 0.032 
2 0.020 0.022 0.023 0.019 0.069 0.021 
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Kuvio 1. Vaikutusvallanjousto ääniosuuden 
suhteen, kun EY laajenee EFTA-maissa. 
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Llhde: W1dgr6n (1882 b). 
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EYI5: jäseniksi liittyvät Itävalta, Ruotsi ja Suomi 
EYI6: jäseniksi liittyvät Itävalta, Ruotsi, Suomi ja 
Norja 
EY1?: jäseniksi liittyvät Itävalta, Ruotsi, Suomi, 
Norja ja Sveitsi 
EYI9: kaikki EFTA-maat liittyvät jäseniksi 

dyn. Nykyisten EY-maiden suhteellisen mer
kityksen vähenemisen perusteella EFTA-mai
den jäsenyyden saama laaja hyväksyntä on 
ymmärrettävää. Kohtalaisen pienellä vaikutus
vallan vähennyksellä nykyinen EY saa jäse
nyyttä hakeneista maista neljästä viiteen net
tomaksajaa rahoittamaan yhteisön budjettia. 

Nykyisten EY -maiden vaikutusvaltasuhteet 
muuttuvat merkittävästi, kun EY laajenee~ Ku
viossa 1 on esitetty Shapley-Shubik -indeksin 
ja ääniosuuden muutosten suhde neljässä eri 
laajennuksessa. Luvut voidaan tulkita jousto
jen tavoin. Negatiiviset osamäärän arvot mer
kitsevät vaikutusvallan kasvua. Tätä ilmiötä 
kutsutaan uusien jäsenten paradoksiksi. Kuvi
osta havaitaan, että EFTA-laajennus hyödyttää 
joka tapauksessa Luxemburgia. Kymmenen ja 
viiden äänen maat häviävät vaikutusvallassa 
hieman vähemmän kuin ääniosuudessa ja suu
rimmat suhteellisen vaikutusvallan menettäjät 
ovat Espanja, Tanska ja Irlanti. 

Valtaindeksin ja ääniosuuden suhdetta kut
sutaan valtakertoimeksi. Se mittaa tietyn re
surssin suhteellista strategista asemaa päätök-
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sentekoelimessä (suhteellista vaikutusvaltaa). 
Takastelemalla taulukoita 1 ja 2 sekä kuviota 
1 huomataan, että EFTA-laajennus näyttää 
hyödyttävän eniten maita, joiden suhteellinen 
vaikutusvalta-asema on tällä hetkellä huonoin. 
Kun vaikutusvallan ja ääniosuuden välillä ei 
nykyisessä EY:ssä ole havaitavissa mitään riip
puvuutta, laajennus kääntää vaikutusvallan ää
niosuuden kasvavaksi funktioksi. Tämähän on 
tyypillinen piirre painotetuille äänestyspeleil
leo Esimerkiksi osakeyhtiöitä koskevissa laskel
missa on havaittu lähes poikkeuksetta, että re
laatio on voimakkaasti kasvava (Pohjola 1987, 
Leech 1988). Laajenemisen jälkeen EY:n mi
nisterineuvostossa vaikutusvalta kasvaa kuiten
kin vain lievästi ääniosuuden kasvaessa (ks. 
myös Widgren 1992a). Tämä havaitaan, jos 
kerrotaan maiden oikeat äänimäärät valtaker
toimella. Saatu suure - efektiivinen äänimäärä 
- ei poikkea todellisesta yhdelläkään jäsen
maalla edes pyöristystarkkuden verran. 

Vaikutusvallan monotoninen kasvu ääni
osuuden suhteen ei kumoa EY:n päätöksente
komekanismin pieniä maita suosivaa politiik
kaa. Suhteessa maiden asukaslukuun vaikutus
valta laskee hyvin voimakkaasti maan koon 
kasvaessa. Äänestysvoiman jousto asukaslu
kuun on nykyisessä EY:ssä 0.47 ja neljällä 
EFTA-maalla laajennetussa tapauksessa 0.40. 
Vaikka pienten maiden absoluuttinen valta-ase
ma luonnollisesti on pieni, jos ääniä painote
taan, pienten maiden suhteellinen valta-asema 
EY:ssä näyttää tulosten perusteella olevan vä
hintäänkin hyvä. 

4. Päätösten estäminen ja aikaansaa
minen EY:n ministerineuvostossa 

Koska EY:n ministerineuvostossa käytetään 
epäsymmetristä päätössääntöä, se tarjoaa oival
lisen kohteen tarkastella erikseen päätösten es
tämistä ja aikaansaamista, joiden yhdistelmää 
voidaan kutsua päätösten kontrolliksi. Tyyty
väisyysindeksien edellä hahmoteltu hajotelma 
tarjoaa menetelmän, jolla näitä tekijöitä voi
daan analysoida yksittäisen jäsenmaan tai tie
tyn koalition kannalta. 

Taulukossa 3 ja 4 on esitetty todennäköisyy"' 
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Taulukko 3. Jäsenmaiden mahdollisuudet saada puolelleen päätöksiä estäväja aikaansaava liittoutuma 
nykyisen EY:n ministerineuvostossa. 

Ääni- Äänestäjät ovat Äänestäjät ovat 
määrä homogeenisia itsenäisiä 

Todennäköisyys Todennäköisyys 
saada estää Straffin saada estää Raen 
aikaan päätös indeksi aikaan päätös indeksi 
päätös päätös 

10 0.351 0.783 0.567 0.168 0.972 0.567 
8 0.344 0.767 0.556 0.157 0.961 0.559 
5 0.330 0.734 0.532 '0.134 0.939 0.536 
3 0.323 0.719 0.521 0.123 0.927 0.525 
2 0.314 0.697 0.506 0.107 0.912 0.510 

Taulukko 4. Jäsenmaiden mahdollisuudet saada puolelleen päätöksiä estäväja aikaansaava liittoutuma, 
kun jäsenyyttä hakeneet maat liittyvät ,yhteisöön EY: n ministerineuvostossa. 

Ääni- Äänestäjät ovat Äänestäjät ovat 
määrä homogeenisia itsenäisiä 

Todennäköisyys Todennäköisyys 
saada estää Straffin saada estää Raen 
aikaan päätös indeksi aikaan päätös indeksi 
päätös päätös 

10 0.344 0.775 0.560 0.122 0.979 0.551 
8 0.336 0.156 0.546 0.113 0.970 0.542 
5 0.326 0.731 0.529 0.098 0.955 0.527 
4 0.322 0.723 0.523 0.093 0.950 0.522 
3 0.319 0.715 0.517 0.087 0.945 0.516 
2 0.315 0.708 0.512 0.082 0.940 0.511 

det, jolla aloite hyväksytään, kun mainitun jä
senmaan kanta on sidottu puoltavaksi ja toden
näköisyydet, jolla aloite hylätään, kun kyseessä 
olevan jäsenmaan kanta on sidottu vastustavak
si. Luvuista huomataan kaksi merkittävää seik
kaa. Ensiksikin aloitteiden estäminen näyttää 
olevan huomattavasti helpompaa kuin aloittei
den läpivieminen. Tulos on intuitiivisesti jär
kevä, koska päätössääntö ylittää 50 prosenttia, 
mutta ero on varsin huomattava siihen nähden, 
että päätössääntö on vain noin 71 prosenttia. 
Toiseksi näyttää, että päätösten estämistavoi
te on helpommin saavutettavissa, kun äänestä
jät oletetaan itsenäisiksi, ja aikaansaamistavoite 
näyttää onnistuvan helpommin homogeenisil
ta äänestäjiltä. 

Tuloksista ensimmäinen kertoo siitä koko
naisuudesta, jonka pieniä maita suosiva äänten
määräytymissääntö yhdessä määräenemmistön 
kanssa tuottaa. EY:n ministerineuvoston pää-
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töksentekomekanismi on luotu niin, että pien
ten jäsenmaiden näkemykset ovat hyvin edus
tettuina. Siinä missä enemmistö liittoutuman 
aikaan saamiseksi tarvitaan suuria jäsenmaita 
siinä tarvitaan myös pieniä. 

Euroopan yhteisön toimintaa värittävät niin 
sanotut alisysteemit, jotka ovat pysyvää yhteis
työtä tekeviä kahden-kolmen jäsenmaan liittou
tumia, joiden yhteistyö on tavallisesti myös 
formalisoitu (Schoutheete 1990). Nykyisestä 
EY:stä erotellaan tavallisesti omina alisystee
meinään Saksa-Ranska -akseli ja Benelux
maat, mutta hieman väljemmällä tulkinnalla 
myös kolmea Välimeren maata, Espanjaa, Por
tugalia ja Kreikkaa, voidaan pitää omana ryh
mänään. Alisysteemit ja niiden yhteistoiminta 
yhteisössä on täysin hyväksyttyä, mikä on ym
märrettävää, koska ne eivät lisää kovin merkit
tävästi niihin kuuluvien maiden absoluuttista 
vaikutusvaltaa (Widgren 1991) tai kykyä jun-



tata läpi tiettyjä aloitteita (Widgren 1992b). Sen 
sijaan alisysteemit voimistavat entisestään sta
tus quotaministerineuvostossa, koska niillä on 
yhdessä toimiessaan käytännössä veto-oikeus. 
Alisysteemit ovat vahvoja päätösten estäjiä 
EY:n ministerineuvostossa. 

Laajennetussa EY:ssä pohjoismaat muodos
taisivat yhden alisysteemin lisää (ks. Stålvant 
1990) vastaavin mahdollisuuksin kuin jo tä
mänhetkisetkin (Widgren 1992a). 

Erot päätösten kontrollissa äänestyskäyttäy
tymistä koskevan oletuksen mukaan voidaan 
selittää suoraviivaisesti tarkastelemalla niitä 
liittoutumia, joita äänestäjien itsenäisyys ja ho
mogeenisuus tuottavat. Jos kaikki äänestäjät 
ovat itsenäisiä, muodostuvat liittoutumat ovat 
annetulla päätössäänöllä useammin ratkaise
mattomia kuin homogeenisten äänestäjien ta
pauksessa. Tällöinhän suurempi osa muodos
tuvista liittoutumista kykenee estämään päätök
sen. Suoraviivaisen selityksen lisäksi ilmiölle 
voidaan antaa myös järkeenkäypä tulkinta, joka 
selkiyttää samalla myös äänestäjien käyttäyty
misestä tehtyjä oletuksia. 

Kuviossa 2 on esitetty asetelma, jossa suu
rimmat jäsenmaat alkavat ajaa tiettyä aloitetta 
ja esitetty arvio todennäköisyydelle, jolla aloite 
hyväksytään, kun äänestäjät ovat itsenäisiä ja 
homogeenisia. Äänestäjien homogeenisuus ja 
itsenäisyys tuottavat toisin sanoen asetelman, 
jossa edellisen vallitessa saadaan päätöksiä hel
pommin aikaan mutta hitaasti ja jälkimmäisen 
vallitessa nopeasti, mutta samalla riski aloitteen 
toteutumattomuudesta kasvaa. 

Jos kukaan ei varsinaisesti aja aloitetta sen 
hyväksymistodennäköisyys on 0.31, jos äänes
täjät ovat homogeenisia ja 0.10, jos äänestäjät 
ovat itsenäisiä. Oletusten merkittävä eroon ni
men omaan se, että homogeeniset äänestäjät 
vievät aloitteen läpi suunnilleen samalla 31 
prosentin todennäköisyydellä oli EY kuinka 
laaja hyvänsä, jos päätössääntö säilyy kiinteä
nä osuutena äänistä. Itsenäisten äänestäjien ta
pauksessa aloitteen läpimeno on epätodennä
köisempää, kun mukaan otetaan uusia jäseniä 
ja todennäköisyys painuu lähes nollaan jo lä
hivuosikymmeninä mahdollisesti toteutuvilla 
laajennuksilla. Homogeenisuden saavuttaminen 
esimerkiksi 19 maan kesken on kuitenkin käy-
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Kuvio 2. Arvio todennäköisyydelle, jolla n 
suurinta jäsenmaata saa aikaan päätöksen 
EY16:ssa. 

TodennAk61syys 
: : 
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Llhde: W1dgr6n (1992 b). 

tännössä vaikeampaa kuin nykyisten 12 jäsen
maan kesken. Aloitteen hyväksymistodennä
köisyyden kohottamisella on hintansa. 

Kuviosta 2 huomataan myös se mielenkiin
toinen seikka, että olettamalla itsenäiset äänes
täjät todennäköisyys saada aikaan päätös ko
hoaa suuremmaksi kuin oletettaessa homogee
niset äänestäjät, jos aloitteen taakse saadaan 
vähintään neljä sitä varmasti ajavaa suurinta 
maata. Käyrien leikkauspiste voidaan tulkita 
ajattelemalla, että niin kauan kuin aloitteen ta
kana on korkeintaan kolme suurinta maata kan
nattaa yrittää houkutella muita maita joko si
vumaksuilla tai aloitetta muokkaamalla sen 
taakse. Jos aloitetta ajaa vähintään neljä suu
rinta maata, on aloitetta ajavien maiden kan
nalta edullisempaa yrittää saada aloite äänes
tykseen mahdollisimman pian. Tulos on jälleen 
yksi selitys sille, miksi alisysteemien toiminta 
on hyväksyttyä. Myös 20 äänen Saksan ja 
Ranskan koalitio joutuu neuvottelemaan komp
romisseista ajaessaan tiettyä aloitetta. 

Pienten maiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja 
päästä muokkaamaan aloitteita oman mielen
sä mukaiseksi voidaan konkretisoida esimerkil
lä, jossa pohjoismaat asettuvat vastustamaan 
suurimpien maiden ajamaa aloitetta (kuvio 3). 
Pohjoismaiden kannalta katsoen tilanne on hei-
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Kuvio 3. Arvio todennäköisyydelle, jolla Pohjois
maat voivat halutessaan estää EY:n suurimpien 
jäsenmaiden ajamat aloitteet EY16:ssa. 

1.0 r--:="""-.....----.-......... - ...... : -....,.: -.....,:-~: - ...... : ---"1.0 
...... AioHetta:el muokata : 
. (iillnestiijllt H8en1l18111) 

0.8 . 
!===> AloHetta: muokåtaan : 

... (.lIneat.jlltholtlogeel)lsla)· 0.8 

0.6 0.6 

0.4 0.4 

0.2 . . 0.2 

AloHetta ajavien suurimpien maiden lukumllllrll 

koin mahdollinen, koska käytännössä aloittei
ta ei ajeta maiden suuruusjärjestyksessä. Täs
tä huolimatta pohjoismainen yhteistyö näyttäisi 
olevan hyvin tuloksellista, vaikka aloitteen ta
kana olisi kolmekin suurinta jäsenmaata. 

Aloitetta ajavien maiden kannattaa hakea 
neuvottelukosketusta kompromissin aikaan saa
miseksi, kunnes aloitteen taakse on saatu kuusi 
suurinta maata. Tämä onjo niin suuri tuki aloit
teelle, että taustalla on väistämättä jonkinastei
nen kompromissi. Pohjoismaiden kannattaa 
hakea oman kompromissiehdotuksen kautta it
selleen hyötyä niin kauan, kun aloitteen taka
na mainittu kuuden muun maan tuki. 

5. Lopuksi 

Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että 
EY:n laajenemisen ensimmäinen aalto toteute
taan nykyisen päätöksentekomekanismin poh
jalta. Koko EFTAnkaan liittyminen Euroopan 
yhteisöön ei merkitsisi vanhoille jäsenmaille 
yhtä suurta suhteellista vaikutusvallan mene
tystä kuin vuonna 1973 tai viime vuosikymme
nellä toteutetussa kaksiosaisessa laajennukses
sao EY:n komission puheenjohtaja Jacques 
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Delors ehdotti keväällä, että ministerineuvos
tossa siirryttäisiin käyttämään yksinkertaista 
enemmistöä joissain päätettävissä asioissa. Täl
lä toimenpide ei muuttaisi olennaisesti vaiku
tusvallan jakaumaa. 

Jo nykyinen EY -ministerineuvoston päätök
sentekomekanismi sisältää ominaisuuden, jon
ka mukaan päätösten aikaansaaminen on vai
keaa mutta estäminen helppoa. Tähän ei ole tie
dossa muutosta, vaikka kaikki potentiaaliset 
uudet jäsenmaat ovatkin pieniä ja intuitiivisesti 
ajatellen tämä saattaisi hajoittaa pienten mai
den vaikutusvaltaa niin, että päätösten estämi
nen vaikeutuisi. Näin ei kuitenkaan tapahdu, 
ellei päätöksiä aleta tehdä merkittävässä mää
rin yksinkertaisella enemmistöllä. Päätössään
nön pudottaminen 50 prosenttiin vähentäisi 
merkittävästi myös pienten liittoutumien tai ali
systeemien mahdollisuuksia estää päätöksiä. 

Ministerineuvoston päätöksentekomekanis
mi - äänten määrytyminen yhdistettynä käy
tettävään määräenemmistösääntöön - turvaa 
jäsenmaiden kansalliset edut niin hyvin, että 
pelko kasvottoman Brysselin vallasta on liioit
teltu. Se mitä kutsutaan Brysselin vallaksi on 
pitkälle viety kansallinen kompromissi. 
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