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Pääkirjoitus

Unionin harharetket

MIKAWIDGRÉN1
Professori
Turun kauppakorkeakoulu

Euroopan unionin Nizzan huippukokous pyrki
kahteen päämäärään. Vajaa vuosi sitten proses-
si tavoitteli unionin päätöksenteon tehostamista
ennen kun EU:n jäsenmäärä kasvaa. Samalla se
otti tehtäväkseen parantaa päätöksenteon valta-
suhteiden oikeudenmukaisuutta. Lopputulok-
seksi muovautui lopulta entisenkaltaisen järjes-
telmän paikkailu.
Vanhastaan unionin päätöksenteko on näen-

näisesti suosinut pieniä maita. Viidentoista
maan unionissa viisimiljoonaisen Suomen kol-
me ääntä tärkeimmässä päätöksentekoelimessä
neuvostossa kuulostaakin ensi alkuun suurelta
suhteutettuna 80-miljoonaisen Saksan 10 ää-
neen. Nizzassa tähän haluttiin muutosta. Radi-
kaalein esitys lähti italialaisdelegaatiolta viime
kesänä. Ehdotus halusi nostaa suurimpien jä-
senmaiden äänimäärän 33:een, pienimpien jää-
dessä neljään, Suomen kuuteen ääneen.
Mielenkiintoisin uudelleenpainotus sai al-

kunsa Ruotsin ulkoministeriössä, jossa asioita
oli mietitty hieman syvällisemmin. Ruotsin

mallissa ministerineuvoston äänet määriteltiin
jäsenmaiden asukasluvun neliöjuureen perus-
tuen. Neliöjuurisäännöllä on teoreettiset perus-
teensa. Se antaa tietyin edellytyksin saman vai-
kutusvallan kaikille EU-kansalaisille. Tosin
tarkkaan ottaen tällöin pitää EU-jäsenmaiden
vaikutusvalta, ei äänet, suhteuttaa asukasluvun
neliöjuureen.2
Neliöjuurimallin perusajatuksena on se, että

pienessä maassa yhdellä kansalaisella on suh-
teellisesti enemmän valtaa maan edustajien va-
linnassa EU-tason päätöksentekoon kuin suu-
ressa maassa. Tämän kompensaatioksi suuren
maan painoarvon täytyy olla esimerkiksi EU:n
neuvostossa suurempi, mutta kuinka paljon?
Tämän kertoo neliöjuurisääntö. Kahdeksan-
kymmenen neliöjuuri on 8.94 ja viiden 2.24 –
nämä luvut ovat jo paljon lähempänä neuvoston
vanhoja äänimääriä kuin pelkät asukasluvut.

1 Kiitän Klaus Kulttia kommenteista.

2 Penrose (1946). Vaikutusvallan mittarina käytetään
usein todennäköisyyttä, jolla tietty äänestäjä vaikut-
taa äänestyksen lopputulokseen.
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Vaikeaksi neliöjuurisäännön toteuttamisen
tekee se, ettei ole mahdollista suunnitella sel-
laista painotettua äänestystä, joka toteuttaisi eh-
don yleisesti EU:n kaikissa laajenemisvaiheis-
sa.3 Varsin lähelle on mahdollista päästä4, mut-
ta äänistä pitäisi neuvotella jatkuvasti uudelleen
myös maiden asukaslukujen muuttuessa.
Komissio ajoi alusta loppuun niin sanotun

yksinkertaisen kaksoisenemmistön mallia. Sii-
nä päätösten hyväksymiseen edellytetään jäsen-
maiden ja niiden asukkaiden yksinkertainen
enemmistö. Kun tämä USA:n kongressissa käy-
tössä oleva menettely asetetaan kahden kama-
rin sijaan EU:n neuvostoon, kyse ei ole enää
painotetusta äänestämisestä, mutta samalla taa-
taan, että vähemmistö asukkaista tai maista ei
voi tehdä päätöksiä.
Nizzan kokouksen lähtökohdaksi muotoutui

kuitenkin Italian delegaation esittämän painote-
tun mallin muokattu versio. Malliin tuotiin mu-
kaan myös kaksi lisäystä, joilla turvattiin se,
että päätöksillä on aina takanaan jäsenmaiden
enemmistön ja unionin asukkaiden 62 prosen-
tin enemmistön tuki. Malli pehmeni kokouksen
loppumetreillä vielä hieman pienille maille
edullisemmaksi.
Suurimmilla jäsenmailla on uudessa järjestel-

mässä 29 ääntä. Saksan ja Ranskan välille ei
tässä suhteessa tehty eroa. Suomen äänimääräk-
si määräytyi seitsemän. Viidentoista maan
EU:ssa äänten kokonaismäärä on 237 ja päätök-
siin tarvittaneen 169 ääntä. Tosin ennen lopul-
lista sopimustekstin muotoilua tämä ei ole aivan
varmaa, koska se mistä sovittiin oli, että määrä-
enemmistösääntö ei nouse nykyisestä 71.26
prosentista ennen laajenemista. Unionin laaje-

tessa määräenemmistö nousee suhteellisesti pa-
rilla prosenttiyksiköllä.
Painotetun äänestämisen yksi ongelma on,

että se ei sulje pois vähemmistön mahdollisuut-
ta viedä läpi päätöksiä enemmistön kustannuk-
sella. Ongelmaa voidaan paikata vaatimalla riit-
tävän korkea enemmistö äänistä päätösten taak-
se, mutta tämäkään ei välttämättä auta. Nizzas-
sa sovittu äänten painotus tekisi nykyisellä noin
71 prosentin enemmistöllä mahdolliseksi, että
27 maan EU:ssa 13 suurinta maata tekisi pää-
töksiä. Komission esittämä yksinkertainen kak-
soisenemmistö olisi taannut automaattisesti sen,
ettei näin voi käydä.
Nizzassa aikaansaadussa mallissa kiinnittää-

kin eniten huomiota, kuinka sovittua uudelleen-
painotusta paikataan hieman kaksoisenemmis-
tön tapaisella turvaverkolla tosin edellyttäen
asukkaiden 62 prosentin enemmistön tuki. Voi-
daankin sanoa, että kokous päätyi lopulta valit-
semaan kolmoisenemmistön, vaikka komission
esittämää yksinkertaista kaksoisenemmistöä
vastusti tiettävästi valtaosa jäsenmaista.
Euroopan unionin neuvoston vanhassa pää-

töksentekojärjestelmässä ja äänten painotukses-
sa oli kaksi ongelmaa itälaajenemista ajatellen.
Sovellettava 71 prosentin määräenemmistö al-
kaa yksinkertaisesti olla liian korkea, jos jäsen-
maita on liki 30. Matalammat määräenemmis-
töt johtavat kuitenkin ongelmiin, koska vähem-
mistö saa vietyä päätöksiä läpi. Tämän vuoksi
uppoavaa laivaa piti paikata: valitsemallaan
kolmoisenemmistöllä Nizzan kokous päätyi lo-
pulta määräenemmistösäännön lievään korotta-
miseen itälaajenemisen toteutuessa.
Toinen vähemmän huomiota herättänyt on-

gelma on äänten porrastaminen luokkiin, joihin
kuuluvilla mailla on keskenään sama äänimää-
rä. Porrasfunktiomaisen äänten määräytymisen
perusongelma on se, että unionin jokainen laa-
jeneminen edellyttää uusien jäsenmaiden sijoit-

3 Banzhaf (1965).
4 Tätä hieman optimistisempaa kantaa painottavat
Felsenthal ja Machover (1998, 2000).
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tamisen näihin luokkiin tai uusien luokkien luo-
misen. Lisäksi maiden sijoittelu näihin kluste-
reihin on lähinnä sattumanvaraista, vailla perus-
teita.
Nizzan kokouksessa ja jo aiemminkin kes-

kustelua herätti Saksan ja Ranskan äänimäärien
mahdollinen eriyttäminen. Saksan asukasluku-
han ylittää muiden suurten maiden asukasluvun
sentään reilulla 20 miljoonalla. Saksalle ja
muille suurille jäsenmaille asetettiin lopulta
kuitenkin yhtä suuri äänimäärä. Samalla järjes-
telmän paikkaamiseksi lisätty kaksoisenemmis-
tö tekee kuitenkin eron Saksan ja Ranskan vä-
lille nostaen Saksan unionin vaikutusvaltaisim-
maksi jäsenmaaksi. Yksi peruste, jolla yksin-
kertaista kaksoisenemmistöä alun perin vastus-
tettiin oli juuri tämä, mutta siitä huolimatta sitä
lopulta tarvittiin huonosti suunnitellun uudel-
leenpainotuksen pelastamiseksi.5
Yksi tapa arvioida Nizzan kokouksessa luo-

tua uutta vaikutusvallan jakoa jäsenmaiden kes-
ken on verrata sitä neliöjuurisääntöön. Tässä
suhteessa se toimii heikosti: valta EU-maiden
kesken on nyt jaettu keskittyneemmin kuin
USA:ssa osavaltioiden välillä.
Hieman yleisemmin Nizzan päätökset hei-

kentävät komission asemaa unionissa, koska
päätöksenteko neuvostossa kulkee tehottomam-
paan suuntaan. Tuskin alkanutta liittovaltiokes-
kustelua silmällä pitäen saimmekin aiempaa

hallituksenvälisemmän ja vaikutusvaltaa keskit-
tävän unionin.
Nizzan kokous oli alun pitäenkin kuin tasa-

painoilua kapeassa salmessa Skyllan ja Khary-
bdiksen välissä. Totaalista epäonnistumista oli-
si voitu pitää ainakin itälaajenemista ajatellen
joutumisena Kharybdiksen kitaan. Niinpä unio-
ni navigoi Odysseuksen tavoin läheltä Skyllan
kalliota, mutta kuuntelematta Kirken neuvoa
heittäytyi tuloksettomaan taisteluun Nizzan
yössä menettäen paljon miehistöstään.
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