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Tiivistelmä 

Lobbaus on kiinteästi edustukselliseen demokratiaan kuuluva osa yhteiskunnallista päätöksentekoa. 
Suomen EU:iin liittymisen myötä on yritysten edunvalvonnan painopiste siirtynyt yhä enemmän 
kohti Brysseliä. Tämän tutkielman tarkoituksena on kuvailla teollisuuden lobbausprosesseja EU:ssa. 
Tutkimusongelmana on selvittää miten EU:n päätöksenteon jakautuminen, lobbausta koskevat 
säännöt sekä edunvalvontaorganisaatioiden luonne ja rakenne vaikuttavat teollisuuden lobbauspro-
sesseihin EU:ssa. Osaongelmina on tutkia: millainen on lobbausprosessin rakenne; miten EU:n pää-
töksenteon jakautuminen eri toimielimiin vaikuttaa edunvalvonnan prosesseihin; miten EU-
edunvalvonnan säätelemiseksi luodut säännöt vaikuttavat lobbausprosesseihin; miten edunvalvon-
taorganisaatioiden luonne ja rakenne vaikuttavat lobbausprosesseihin.  
Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus, jossa käytän tutkimusmetodeina teemahaastatteluja sekä kir-
jallisen lähdemateriaalin diskursiivisuuteen pyrkivää analyysia. Tutkimusstrategiana on tapaustut-
kimus. Tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat lobbaukseen liittyvät prosessit, jotka ovat ta-
paustutkimukselle tyypillinen kohde. Tarkasteltaviksi aloiksi tutkielmaan on valittu kaksi teollisuu-
den sektoria, elintarvike- ja metsäteollisuus, jotka molemmat ovat Suomelle tärkeitä.  
Lobbausprosessi alkaa huolellisella tavoitteiden asettelulla, toiminnan suunnittelulla ja toimintaym-
päristön tilanneanalyysilla. Suunnitteluvaiheen jälkeen seuraa itse vaikuttaminen eli suunniteltujen 
lobbaustoimien toteutus. Viimeinen vaihe prosessissa on jatkuva arviointi ja seuranta. Yhtä ainoaa 
oikeaa ohjetta lobbausprosessien toteuttamiseen ei ole, vaan käytännön toteutus riippuu lopulta aina 
toimialasta ja lobattavan asian luonteesta.  
Tehokas edunvalvonta vaatii resursseja ja huolellista toteutusta. Tutkituissa teollisuuden sektoreissa 
tämä on huomioitu keskittämällä edunvalvontatoiminta kattojärjestöihin, joissa tarvittava osaami-
nen tehokkaaseen toimintaan on mahdollista järjestää. Sekä metsä- että elintarviketeollisuuden koh-
dalla tuli esille, että EU:n päätöksenteon jakautuminen vaikuttaa erityisesti suunniteltujen lobbaus-
toimien toteutukseen sekä EU:n instituutioiden käsittelyssä olevien asioiden seurantaan. Tämän tut-
kimuksen perusteella lobbauksen säätelemiseksi luoduilla säännöillä ei juuri ole vaikutusta lob-
bausprosessiin ja edunvalvojien toimintaan. Säännöt ovat lähinnä ohjeellisia eivätkä ne sido edun-
valvojia. EU:ssa lobbaavia organisaatioita on hyvin erilaisia ja niiden laatu ja rakenne vaikuttavat 
vahvasti jokaiseen lobbausprosessin vaiheeseen. Lobbaus vaatii resursseja ja toiminnan keskittämi-
nen erilaisiin edunvalvontayksiköihin on tehokas tapa käyttää niitä tehokkaammin. Myös metsä- ja 
elintarviketeollisuus ovat omissa sektoreissaan keskittäneet alan edunvalvontatoiminnan toimiala-
järjestöihin. 
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