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POHJOISMAISEN ALUEPOLITIIKAN SOPEUTUMINEN EUROOPAN 
INTEGRAATIOON - ESIMERKKEINÄ YHTEISÖALOITTEET INTERREG JA 
LEADER

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimuksen tavoitteena oli tarkastella Suomen ja Ruotsin sopeutumista Euroopan 
unionin aluepolitiikkaan. Erityisen kiinnostuksen kohteina olivat raja-alueiden kehit
tämistä tukeva yhteisöaloite Interreg ja maaseudun monipuolistamiseen tähtäävä 
Leader. Lisäksi pyrittiin luomaan katsaus EU:n aluepolitiikan tuleviin haasteisiin ja 
Pohjoismaiseen aluekehityksen lähitulevaisuudessa.

Lähdeaineisto

Tutkimus tehtiin kirjoituspöytätutkimuksena. Lähdeaineistona käytettiin aluepolitiik
kaan ja -kehitykseen liittyviä kirjoja ja lehtiä sekä tilastoja. Interreg- ja Leader- 
hankkeita tutkittiin hankeluetteloiden ja kuvausten sekä Interreg-ohjelmaluonnosten 
avulla

Tutkimusmenetelmä

Tutkimusmenetelmä oli luonteeltaan deskriptiivis-analyyttinen. Teorioiden jälkeen 
tutkittiin nykyistä käytäntöä ja pyrittiin arvioimaan tulevaisuuden linjoja. Empiiristä 
osaa edusti hankkeiden luokitteluja vertailu eri ohjelmien välillä.

Tulokset

Aluepolitiikan ja kansainvälisen kaupan teoriat eivät tarjoa selkeää selitystä Pohjois
maiden aluekehityksen kuvaamiseen. Alueellisten epätasapainoteorioiden vaikutus 
aluepoliittisten toimien valintaan on edelleen merkittävä, vaikka liittyminen Euroopan 
unioniin onkin korostanut alueiden keskinäistä kilpailua ja olemassa olevien vah
vuuksien hyödyntämistä.

Yksittäisten hankkeiden vertailu ei tuonut Suomen ja Ruotsin välillä esiin muita 
merkittäviä eroja kuin sen, että Ruotsin Leader-hankkeet ovat keskimäärin jonkin 
verran suurempia. Interreg- ja Leader-yhteisöaloitteet ovat Suomen ja Ruotsinkin 
kannalta EU:n aluepolitiikan keskeisiä keinoja. Niiden merkitys todennäköisesti 
kasvaa entisestään lähivuosina.
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KÄYTETYT LYHENTEET JA KÄSITTEET

CAP Common Agricultural Policy, Euroopan unionin yhteinen maata

louspolitiikka
CSF Community Support Framework. Tukikehys, jota käytetään alue-

kehitystukien kohdistamisessa.
euro Euroopan unionin yhteinen laskennallinen valuutta, jonka arvo on

5,95 markkaa. Tässä tutkielmassa käytetään kauttaaltaan nykyistä

nimitystä 'euro', vaikka aikaisemmin valuutasta käytettiin nimi

tystä 'ecu'. Vuodesta 2002 lähtien euroa aletaan käyttää myös

maksuvälineenä unionin alueella.
EIB European Investment Bank, Euroopan investointipankki. Tärkeä

aluekehityshankkeiden rahoittaja

EMU European Monetary Union. Talous- ja rahaliitto, jonka tavoitteena

on yhteinen valuutta kaikissa jäsenmaissa.
EU Euroopan unioni on 15 Euroopan maan taloudellinen ja poliit

tinen liitto, josta vuoteen 1993 asti käytettiin nimitystä Euroopan 

yhteisö
integraatio Valtiotasolla tapahtuvaa toimintaa kansainvälisen työnjaon sy

ventämiseksi

kehitysalue Alkutuotantovaltainen ja sijainniltaan syrjäinen alue; jaotellaan

usein perinteisiin maaseutualueisiin, yksipuolisesti teollistuneisiin

alueisiin ja ruuhka-alueisiin
komissio Euroopan unionin päätöksentekoprosessin liikkeellepanija. Ko

missioon kuuluu 20 jäsentä, joista kullakin on oma vastuu

alueensa. Lisäksi komissiossa työskentelee noin 17 000 virka

miestä.

LAG Local Action Group. Leader-ohjelmista vastaavat toimintaryhmät
PHARE EU:n avustusohjelma Keski- ja Itä-Euroopan maille. Ohjelmaa

käytetään mm. Interreg-hankkeiden yhteydessä EU:n rajojen

ulkopuolella (Suomen ohjelmien yhteydessä Baltiassa)

pohjoinen ulottuvuus Käsite, jonka avulla pyritään kehittämään unionin politiikkaa ja

määrittelemään sen etuja pohjoisen Euroopan muuttuvassa tilan-
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SPD

TACIS

toimintalinja

toimenpidekokonaisuus

Yhtenäisyysasiakirja

teessä. Siihen kuuluu mm. unionin lähialueiden vakauden, yhteis

kunnallisen ja taloudellisen kehityksen turvaaminen 

Single Programming Document. Aluekehitysohjelmissa käytettä

vä asiakirja, jonka avulla tuet kohdistetaan 

EU:n avustusohjelma entisen Neuvostoliiton maille. Ohjelmaa 

käytetään mm. Interreg-hankkeiden rahoittamiseen EU:n rajojen 

ulkopuolella (Suomen ohjelmien yhteydessä Venäjällä)

Kunkin Interreg-ohjelman hankkeet on jaoteltu toimintalinjoihin, 
joita ohjelmissa on 3-6

Toimintalinjojen hankkeet on jaoteltu vielä tarkemmin toimen
pidekokonaisuuksiin

Vuonna 1986 hyväksytty asiakirja, jolla aluepolitiikka nostettiin 

yhdeksi yhteisön päätavoitteista ja sen päämääriksi asetettiin 

yhtenäisyyden vahvistaminen ja tasapuolisen kehityksen edistä

minen taloudellista ja sosiaalista koheesiota tukemalla
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1. JOHDANTO

1.1 Yleistä

Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995 suhteellisen lyhyen neuvotteluvaiheen 

jälkeen, vaikka vielä vuosikymmenen vaihteessa täysjäsenyyttä pidettiin epätoden

näköisenä. Liittymisen seurauksena Suomen keinot vaikuttaa Euroopan alueella 

tärkeisiin asioihin sekä tunnettuus maailmalla kasvoivat merkittävästi. Samalla 

Suomelle avautui mahdollisuus päästä hyödyntämään unionin tasapainoista alue

kehitystä tukevia keinoja. Nykyisin EU:n budjetista noin kolmannes käytetään 
rakennerahastoihin, joten aluepolitiikka kuuluu unionin keskeisiin vaikuttamiskei

noihin. EU tarjoaa jäsenilleen apua alueellisen kehityksen tasapainottamisessa, mutta 

se asettaa myös lukuisia sääntöjä ja rajoituksia kansallisten tukien suhteen. Osa 

Pohjoismaissa käytössä olleista aluetukien muodoista on ristiriidassa unionin peri

aatteiden kanssa.

Yhtä aikaa Suomen kanssa unioniin liittyneen Ruotsin alueelliset ongelmat ovat 

pitkälti samanlaisia kuin Suomen, ja yhdessä mailla on paremmat mahdollisuudet 

vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. Pohjoismaiden aluepolitiikka ei ole kuitenkaan ollut 

täysin yhtenäistä, ja myös EU-jäsenyyden vaikutukset voivat siksi olla erilaisia. Suo

men neuvottelemia liittymisehtoja pidetään yleisesti edullisina. Liittyminen tapahtui 

juuri raskaimpien lamavuosien jälkeen, jolloin useiden alueiden BKT ja työttömyys 

olivat tasoilla, jotka mahdollistivat korkeiden tukien saamisen. Ruotsi taas on ollut 

alusta lähtien EU:n budjetin nettomaksaja. Yhteisöaloitteet Interreg ja Leader ovat 

Suomelle ja Ruotsille erittäin tärkeitä. Niiden avulla voidaan huomioida juuri Pohjois

maille tyypillisiä alue-ongelmia.

Liittymisen yhteydessä neuvotellut ehdot eivät kuitenkaan ole voimassa ikuisesti. 

Kuluvan vuoden aikana päätetään rakennerahastojen uudistuksesta, joka vaikuttaa 

merkittävästi EU:n varojen käyttöön alkavan kauden jälkeenkin. Neuvottelut unionin 

laajentumisesta itään päin ovat jo käynnissä, mikä asettaa suuria paineita nyt tehtäville 

ratkaisuille. Unionin aluepolitiikka ei voi jatkua täysin nykyisen kaltaisena, koska erot 

nykyisten jäsenmaiden ja unioniin pyrkivien maiden välillä ovat liian suuret.
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Aluepolitiikasta on vuosien varrella tehty monenlaisia tutkimuksia, joita tässä työssä 

käytetään lähdeaineistona. Myös Euroopan unioni valvoo jatkuvasti ohjelmiensa 

toteuttamista. Suomi ja Ruotsi ovat kuitenkin kuuluneet unioniin vasta runsaat neljä 

vuotta, joten EU-jäsenyyden vaikutuksia maiden aluekehitykseen ei ole vielä paljon

kaan tutkittu. Myös vertailevat tutkimukset Suomen ja muiden maiden välillä ovat 
harvinaisia.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella Euroopan unionin aluepolitiikkaa suhteessa 

Pohjoismaissa aiemmin harjoitettuun aluepolitiikkaan ja arvioida integraation vaiku

tuksia pohjoismaiseen aluekehitykseen. Keskeisenä tarkastelukohteina ovat Suomen 

kannalta ehkä merkittävimmät yhteisöaloitteet Interreg ja Leader.

Tutkielman luvussa kaksi käsitellään joitakin keskeisiä aluekehityksen ja kansain

välisen kaupan teorioita, jotka ovat vaikuttaneet maiden alueelliseen kehitykseen ja 

aluepolitiikkaan. Teorioita pyritään käsittelemään Suomen ja Ruotsin aluekehityksen 
näkökulmasta.

Luvussa kolme käydään lyhyesti läpi Suomen ja Ruotsin aluepolitiikan vaiheet toisen 

maailmansodan jälkeisistä vuosista nykypäivään ja pyritään hahmottamaan pohjois

maisen aluepolitiikan yhteisiä piirteitä ja maiden välisiä eroavuuksia.

Luvussa neljä tarkastellaan Euroopan unionin aluepolitiikan keskeisiä piirteitä, 

Suomen ja Ruotsin sopeutumista Euroopan unionin jäsenyyteen aluepolitiikan kannal

ta sekä aluekehitysohjelmien toteutuksessa noudatettavia vaiheita. Luvussa käydään 

läpi myös Suomen ja Ruotsin alueellisia eroja, jotka voivat vaikuttaa unionin alue
politiikan soveltamiseen.

Luvussa viisi pyritään lähemmin havainnollistamaan EU:n aluepolitiikan soveltamista 

kahden yhteisöaloitteen, Interregin ja Leaderin avulla. Tavoitteena on selvittää, onko 

Suomen ja Ruotsin välillä selkeitä eroja näiden ohjelmien toteuttamisessa, ja miten
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mahdollisia eroja voitaisiin selittää. Ohjelmista on tarkoitus verrata hankkeiden kokoa 

ja tyyppiä, hankkeiden toteutukseen osallistuvia tahoja sekä rahoituslähteitä.

Luvussa kuusi pohditaan vielä EU:n aluepolitiikan käynnissä olevaa muutosta ja lähi

tulevaisuudessa kohtaamia haasteita, ja luvussa seitsemän esitetään tutkielman yhteen

veto.

Tutkimuksessa rajoitutaan tarkastelemaan Euroopan unionin ensisijaista aluepolitiik

kaa. Muut EU-jäsenyyden vaikutukset esimerkiksi yritys- ja maataloustukiin jäävät 

vain satunnaisten mainintojen varaan. Keskeinen osa on Interreg ПА- ja Leader II - 

yhteisöaloitteiden puitteissa toteutettavien hankkeiden tarkastelu. Tutkimuksen ulko

puolelle jää siis Pohjoismaissakin toteutettava Interreg IIC, joka kattaa suurempia 

alueita kuin Interreg HA ja jossa painotetaan enemmän aluesuunnittelua. Suomea ja 

Ruotsia ei voida tutkielmassa käsitellä täysin tasapuolisesti, koska Ruotsin osalta 

tietoja aivan viimeisimmistä päätöksistä ei onnistuttu löytämään. Toisaalta aluepolitii

kan tutkimus Ruotsissa on ollut jonkin verran voimakkaampaa, joten teoreettista 

tutkimusta aikaisemmista vaiheista oli käytettävissä jopa enemmän kuin Suomen 

osalta.

2. ALUEKEHITYKSEN JA ALUEPOLITIIKAN TEORIOITA

Aluepolitiikkaa on Pohjoismaissa harjoitettu pienessä mittakaavassa jo tämän vuosi

sadan alkupuolelta asti ja johdonmukaisemmin 1960-luvulta lähtien. Joissakin muissa 

Euroopan maissa virallisella aluepolitiikalla on vielä pitemmät perinteet. Aluepoliit

tisia toimia - tai niiden puuttumista - on perusteltu erilaisilla alueellisen tasapainon ja 

epätasapainon teorioilla. Seuraavassa on niistä joitakin pääpiirteitä.

2.1. Aluepolitiikka

Aluepolitiikka määritellään yleisesti valtion harjoittamiksi toimiksi, joilla pyritään 

tasapainottamaan elinolojen eroja maan eri osissa ja edistämään maan kaikkien osien 

kehittymistä. Nykyisellään aluepolitiikka sisältää aineksia kaikilta yhteiskunta
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politiikan lohkoilta. Käytännössä aluepolitiikkana pidetään kuitenkin lähinnä erilaisten 

alue-eroja tasoittavien talouspoliittisten keinojen käyttöä.

Aluepoliittisissa ongelmissa on kysymys yhteiskunnallisista muutoksista, jotka ilme

nevät eri tavalla maan eri osissa. Erot eivät suinkaan aina ole negatiivisia vaan jopa 

hyödyllisiä lyhyellä aikavälillä. Muutoksista ja niiden seurauksista tulee ongelmia 

vain tietyillä ehdoilla: epätasapainon täytyy olla pitkäaikainen ja tuntuva. Ongelma- 

alueen määrittely vaihtelee, mutta yleisiä ominaisuuksia ovat epäsuotuisa väestö

kehitys, pitkäaikainen työttömyys, huono verovoima ja heikko yrittäjähenki. Monet 

alueelliset ongelmat voidaan kuitenkin ratkaista jonkun muun politiikanalueen puit

teissa, eli sektoripolitiikan avulla. (Back & Eriksson 1988, 254)

Poliittiset toimet voidaan jakaa neljään osaan sen perusteella, millaisia niiden 

maantieteelliset vaikutukset ovat. Ensisijaiseksi aluepolitiikaksi luokitellaan poliittiset 

toimenpiteet, joissa maantieteellistä tulosta pidetään ensisijaisena tavoitteena. Tähän 

kuuluu kolme aluetta: aluepoliittinen suunnittelu ja neuvonta, aluepoliittinen tuki, sekä 

muut osat, kuten alemmat sosiaalimaksut ja valtion toiminnan hajauttaminen. Tois

sijaisessa aluepolitiikassa maantieteellisen tuloksen lisäksi on muita yhtä tärkeitä 

tavoitteita. Aluepoliittisia tavoitteita sisältyy useimpiin politiikan alueisiin ja sektorei

hin. Esimerkiksi työpolitiikalla, asuntopolitiikalla, liikennepolitiikalla, maa- ja metsä- 

talouspolitiikalla, koulutus- ja tutkimuspolitiikalla sekä teollisuus- ja elinkeino

politiikalla on paljon samoja tavoitteita kuin aluepolitiikalla. Kolmannen ryhmän 

muodostaa politiikka, jolla on aluepoliittista vaikutusta, mutta ei kuitenkaan erityisiä 

aluepoliittisia tavoitteita. Näiden politiikan panosten maantieteellinen jakautuminen 

vaihtelee esimerkiksi sen mukaan, mikä on alueen työssäkäyntiaste, väestöntiheys 

tms. Neljänteen ryhmään kuuluvat tuet, joita ei suunnata maantieteellisesti: esimer

kiksi lapsilisät ja eläkkeet. (Johansson 1991, 75-78, sit. Beckman & Carling)

2.2 Tasapainoteoriat

1900-luvun alkuvuosista aina 1960-luvulle asti aluekehitystä käsiteltiin tasapaino- 

mallien perusteella. Tunnettuja tasapainomallien kehittelijöitä ovat olleet mm. J.M. 

von Thünen, Alfred Weber, August Lösch, Walter Christaller, Bertil Ohlin ja Walter
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Isard. Lähtökohtana tasapainoteolioissa on oletus, että taloudellisen toiminnan alueel

lisessa jakautumisessa vallitsee vakaa tasapaino. Taustaoletuksina ovat yritysten 

valitsema optimaalinen sijainti ja työvoiman liikkuvuus joustavasti paikasta ja 

ammatista toiseen. Kaikkia häiriöitä ja muutoksia seuraa vastavaikutus, joka siirtää 

järjestelmän uuteen, korkeammanasteiseen tasapainotilaan. Siten alueelliset ongelmat 

merkitsevät vain, että taloudellinen järjestelmä on omien sisäisten mekanismiensa 

ansiosta siirtymässä kohti tasapainotilaa. (Kiljunen 1979, 15-23)

Alfred Weberin 1920-luvulla kehittämä teoria teollisen tuotannon sijoittumisesta on 

lähtökohta monille myöhemmille teorioille. Weberin mukaan tärkeimmät tekijät 

sijainnin valinnassa ovat kuljetuskustannukset, työvoimakustannukset ja kasautumis- 

vaikutukset. Yritykset valitsevat sijaintinsa sen mukaan, missä eri tuotantopanosten 

kuljetuskustannukset ovat matalimmat. Teollisuuslaitokset saavuttavat hyötyä sijain

nista lähellä toisiaan, mikä selittää alueellisen keskittymisen ja kaupungistumisen. 
(Lumijärvi 1983a, 34-38)

Tasapainoteoriat luottavat markkinavoimiin eivätkä tunnusta alueongelmien olemassa

oloa. Julkiselta hallinnolta ei siten odoteta mitään varsinaista aluepolitiikkaa, vaan 

ainoastaan talouden yleisten toimintaedellytysten ylläpitämistä. Hallinnon tulee mini

moida etäisyydestä johtuvat kitkatekijät, jotka haittaavat tuotannontekijöiden ja 

tavaroiden liikkuvuutta ja aiheuttavat kustannuseroja. Aluerakenteeseen voidaan 

vaikuttaa siten, että luodaan koko kansantaloudelle suotuisat kasvun edellytykset, 

jolloin myös reuna-alueiden hyvinvointi kasvaa. Koulutus ja teknologia voivat myös 

lisätä tuottavuutta ja tasapainottaa työvoiman kysyntää ja tarjontaa. Pysyviä tukitoimia 

ei tule käyttää, mutta uudelle sijaintipaikalle siirtyviä yrityksiä voidaan avustaa perus

tamiskustannuksissa. Alueet erikoistuvat siihen, mihin niillä on luonnostaan parhaat 

edellytykset, ja erikoistuminen vähentää alueiden välisiä tuloeroja ja lisää koko 

kansakunnan tehokkuutta. Kiljunen (1979, 21-24) esittää tasapainomallin pohjalta 

aluepoliittisille toimille seuraavat ehdot, jotka varmistavat rajallisten voimavarojen 

optimaalisen hyödyntämisen sekä tuottavuuden että kasvun kannalta:

• Alueellisia kehitystoimia ei tule edistää, jollei ole varmuutta niiden taloudellisesta 

kannattavuudesta.
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• Tiettyä aluetta koskevia kehitystoimia tulee rohkaista vain siinä tapauksessa, että 

ne ovat siellä vähintään yhtä kannattavia kuin missä tahansa muussa sijainti

paikassa.

2.3 Epätasapainoteoriat

1950-luvun lopulla tasapainomallien vastapainoksi alkoi syntyä teorioita, jotka 

perustuivat oletukseen alueellisesta epätasapainosta. Tässä tutkielmassa käsitellään 

epätasapainoteorioina alueteorioiden lisäksi kansainvälisen kaupan teorioita, joissa 

alueiden välinen epätasapaino on taustaoletuksena.

2.3.1 Alueelliset epätasapainoteoriat

Alueellisia epätasapainomalleja ovat kehittäneet mm. Gavin McCrone, Francis 

Perroux, Albert Hirschman ja Gunnar Myrdal. Nämä teoriat eivät luota markkina

voimien tasapainottavaan vaikutukseen, vaan niiden mukaan jälkeen jäävien alueiden 

ongelmaksi voivat muodostua sekä pääomapako että siirtolaisuus. Kasautumisvai- 

kutukset edistävät voimavarojen keskittymistä jo ennestään hyvinvoiville alueille. 

(Kiljunen 1979, 25)

Epätasapainoteorioiden mukaan teollistuminen alkaa tietyllä alueella ja kehittää 

kasvaessaan sisäisiä ja ulkoisia hyötyvaikutuksia, joista muodostuu kilpailuetua. 

Teollinen toiminta houkuttelee lähelleen myös muuta tuotantotoimintaa, joka pyrkii 

hyötymään kehityksen kannalta keskeisen teollisuuden läheisyydestä. Keskuksen 

kasvu vaikuttaa myös muiden alueiden kehitykseen. Kasvusysäykset leviävät muuhun 

talouteen sekä keskusten ostovoiman lisäyksen että reuna-alueille suuntautuvien 

investointien välityksellä. Ympäröivät alueet saavat tuotteilleen uusia markkinoita ja 

uusi teknologia siirtyy keskuksista ympäristöön. (Ibid, 26-31)

Positiivinen kehitys voimistuu, jos alueiden taloudet ovat toisiaan täydentäviä. Myös 

vajaatyöllistettyjen siirtyminen keskuksiin parantaa reuna-alueiden työn tuottavuutta 

sekä kulutus- ja tulotasoa suhteessa käytettyyn pääomaan. Toisaalta reuna-alueiden
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suhteellisesti tehottomampi tuotanto voi joutua vaikeuksiin kilpailussa keskusten 

suurtuotannon kanssa. Myös reuna-alueiden paras työvoima saattaa siirtyä keskuksiin. 

Jälkeen jääneet alueet eivät tarjoa yrityksille niin houkuttelevaa ympäristöä kuin 

kasvavat, joten ne hyötyvät teknisestä edistymisestä ja sijaintitaloudellisista tekijöistä 

vähemmän. Eri tutkijat painottavat eri tavalla kasvukeskusten myönteisiä ja kielteisiä 
vaikutuksia. (Lumijärvi 1983b, 24-27)

Julkisen vallan rooli on epätasapainoteorioiden mukaan erittäin merkittävä. Valtio

vallan tehtävänä nähdään epätasaisesta aluekehityksestä johtuvien haittavaikutusten 

lieventäminen sekä taloudellisen toimeliaisuuden kiihdyttäminen heikommin kehitty

neillä alueilla. Yksi keskeisistä keinoista on kasvukeskuksien perustaminen reuna- 

alueille, jolloin nämä uudet keskukset vähitellen pystyisivät tasoittamaan polarisaatio- 

prosessia vähemmän kehittyneiden alueiden eduksi. Lyhyellä tähtäimellä voidaan 

tinkiä optimaalisen tehokkuuden vaatimuksesta. (Kiljunen 1979, 31-33)

Alueellisten epätasapainoteorioiden mukaan aluepoliittisina keinoina voidaan käyttää 

pientuotannon suosimista, työvoimavaltaisia investointeja ja sijoittumista syrjäseu

duille, mutta vain silloin kun tuotanto on liiketaloudellisesti kannattavaa. Erilaiset 

avustukset ja tukitoimet ovat hyväksyttäviä, jos toiminta on pitkällä aikavälillä tuot

tavaa, kun kasautumisvaikutukset ja ulkoiset hyödyt vähentävät tuotantokustannuksia. 

Tukitoimet voidaan keskittää tiettyihin pisteisiin, joissa kasvava teollisuus voi hyötyä 

sijaintitaloudellisista eduista ja keskinäisistä vuorovaikutuksista. Yksi tyypillisistä 

keinoista on julkisten laitosten sijoittaminen kehitysalueille sekä näiden alueiden 

suosiminen julkisen sektorin hankinnoissa. Investointeja peruspalveluihin ja paikal

liseen infrastruktuuriin tulee tehostaa sekä erityisissä kasvupisteissä että muulla reuna- 

alueella, jolloin yritysten toimintakustannukset pienenevät. Reuna-alueilla toimivia 

yrityksiä voidaan tukea myös rahoittamalla tutkimuksia ja kehitystyötä sekä tehos

tamalla yritysneuvontaa ja liikkeenjohdon koulutusta. Tulonjakoa tasoitetaan verotuk
sellisin keinoin ja julkisin tulonsiirroin. (Ibid, 34-35)
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2.3.2 Rakenteelliset epätasapainoteoriat

Alueellisten epätasapainoteorioiden kanssa samoihin aikoihin kehitettiin myös raken

teellisia epätasapainoteorioita, jotka perustuivat varsinkin kehitysmaiden ongelmien 

tutkimukseen. Teorioita ovat kehitelleet mm. Andre Gunder Frank ja Stuart Holland. 

Frank kehitti metropoli-satelliitti teoriansa selittämään kansainvälisessä järjestelmässä 

ilmeneviä kehityseroja ja ristiriitoja, mutta teoria sopii myös valtion sisäisten erojen 

tarkasteluun. Keskeistä teoriassa on polarisoituminen. Keskus eli metropoli käyttää 

omaksi hyödykseen ympäröivien alueiden eli satelliittien tuottaman taloudellisen 

ylijäämän, jolloin satelliitit pysyvät alikehittyneinä. Rakenteellisissa epätasapaino- 

teorioissa kiinnitetään huomiota siihen, että markkinataloudessa yksittäiset yritykset 

tekevät sijaintipäätökset niin, että ne pyrkivät optimoimaan oman liiketaloudellisen 

kannattavuutensa. Yrityksen havaitsemat kustannukset voivat kuitenkin erota yhteis

kunnallisista kustannuksista, mikä johtaa alueellisten voimavarojen epätasaiseen 

käyttöön ja yhteiskunnallisiin kehitysongelmiin. (Kiljunen 1979, 36-38)

Suurimmat yritykset sijoittuvat lähes aina valtion kehittyneimmille alueille, mikä 

voimistaa näiden alueiden asemaa entisestään. Heikommin kehittyneille alueille 

sijoittuu vain pienimuotoista, vähemmän tehokasta tuotantoa, joka ei luo paljon uusia 

työpaikkoja. Siten alueellinen tuloskehitys pysähtyy tai jopa laskee, kulutuskysyntä on 

suhteellisesti vähäisempää ja markkinat ovat heikosti eriytyneet. Alueiden parhaiten 

koulutettu työvoima siirtyy keskuksiin, koska omalla alueella ei ole sopivaa työtä. 

Näin tilanne kärjistyy entisestään. (Ibid, 41-42)

Rakenteelliset epätasapainoteoriat korostavat tavallisten aluepoliittisten keinojen 

riittämättömyyttä. Lisäksi tarvitaan julkisen yritystoiminnan kehittämistä, sitovaa 

kehityssuunnittelua ja toimia, jotka suoraan ohjaavat investointipäätöksiä. Alueellisia 

voimavaroja hyödyntäessä ensisijaisena kriteerinä ei tulisi käyttää vain yksittäisen 

tuotantoyksikön kannattavuuden vaan koko yhteiskunnallisen tuotannon optimointia 

ja alueellisen tasapuolisuuden turvaamista. Aluepoliittisina keinoina voidaan käyttää 

sitovaa suunnittelua ja tehokkaampaa tiedonkulkua yritysten investointisuunnitelmista 

julkiselle vallalle. Myös tuotantolaitosten sijaintipäätösten ohjaamisen ja rajoittamisen 

tulisi olla mahdollista, ja julkisen teollisuus- ja palveluyritystoiminnan tulisi olla 

laajempaa. (Ibid, 46-48)
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2.3.3 Taloudellisen toiminnan keskittymisestä

Kansainvälisen kaupan perusteorioita on David Ricardon jo 1800-luvun alkupuolella 

kehittämä suhteellisen edun teoria alueiden erikoistumisesta sellaisiin tuotteisiin ja 

palveluihin, jotka niille parhaiten sopivat. Suhteellinen etu perustuu alueellisiin 

eroihin työn tuottavuudessa. Sen mukaan kaikilla alueilla on etu jonkin hyödykkeen 

tuottamisessa muihin maihin verrattuna. Suhteellinen etu ei kuitenkaan aina johda 

alueellisten erojen tasoittumiseen kauppaa käyvien maiden välillä. Ongelmat voivat 

olla kansainvälisen kaupan vaikutuksia suurempia. Teoria perustuu myös oletuksille 

siitä, että tuotannontekijöille maksettava korvaus heijastaa alueiden välisiä eroja 

tuottavuudessa ja siihen, että tuotteiden hinnat muihin valuuttoihin muunnettuina 

mahdollistavat sen tuotteen viennin, jonka osalta alueella on suhteellinen etu. 

(Vanhove & Klaassen 1987, 15-16)

Toisen kansainvälisen kaupan klassisen teorian kehittivät Eli Heckscher ja Bertil 

Ohlin vuonna 1933. Н-0-teoria perustuu tuotannontekijöitten epätasaiseen jakaumaan 

valtioiden kesken. Sen mukaan valtiot erikoistuvat sellaisiin hyödykkeisiin, joiden 

valmistamiseen tarvittavia tuotannontekijöitä niillä on runsaasti, ja vastaavasti tuovat 

ulkomailta niitä hyödykkeitä, joihin tarvittavia tuotannontekijöitä on niukasti. Kumpi

kaan edellä mainituista teorioista ei kuitenkaan tarjoa kattavaa selitystä alueiden 

erikoistumisesta. (Ibid, 17-18)

James Rauch on arvostellut klassisten teorioiden kykyä ennustaa kunkin tuotteen 

viennin ja tuonnin määrät, vaikka kaupan peruspiirteet niiden avulla voidaankin 

arvioida. Tärkeimpänä ongelmana vanhoissa kansainvälisen kaupan teorioissa Rauch 

pitää erikoistumisen täydellisyyttä: jos vieraalla maalla on kilpailuetu jonkun tuotteen 

suhteen, tätä tuotetta ei valmisteta lainkaan kotimaassa, oli etu kuinka pieni hyvänsä ja 

kotimainen kysyntä kuinka suurta tahansa. Rauch on näiden vastapainoksi kehittänyt 

teorian, jossa otetaan huomioon myös maiden sisäiset kuljetuskustannukset. Tämän 

oletuksen perusteella ulkomaankauppa tapahtuu satamien kautta eikä suoraan 

tuotanto- ja kulutuspisteiden välillä. Lähempänä rannikkoa sijaitseva kaupunki on 

siten aina houkuttelevampi kuin sisämaassa sijaitseva, koska kuljetuskustannukset 

sisämaahan ovat suuremmat. Niinpä kaupunkien koko sisämaahan päin mennessä
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pienenee ja väestön omavaraisuusaste kasvaa. Ulkomaankauppaan tämä vaikuttaa 

siten, että mitä suurempi vieraan maan suhteellinen etu hyödykkeen tuottajana on, sitä 

kauemmas kotimaan sisäosiin hyödykettä kannattaa tuoda ja sitä suurempi on tuonnin 

määrä. Sama pätee luonnollisesti kotimaan viennissä ulkomaille. (Rauch 1990, 1230- 

1243)

Epätasapainoteorioihin pohjautuvia kansainvälisen kaupan teorioita on viime vuosina 

kehitellyt eteenpäin Paul Krugman. Hän kyseenalaistaa suhteellisen edun keskeisen 

merkityksen kansainvälistä kauppa selittävänä tekijänä ja kiinnittää huomiota suur

tuotannon avulla saavutettaviin etuihin. (Vuoristo 1994, 39) Krugman on tutkinut 

myös integraation vaikutuksia teollisuuden sijaintiin ja alueiden välisiin eroihin. 

Yritysten sijaintiin vaikuttavat perustekijöiden lisäksi epätäydellinen kilpailu, monet 

mahdolliset tasapainotilanteet, historia ja myös itseään toteuttavat ennusteet. Tärkeim

mät alan keskittymiseen vaikuttavat tekijät ovat Krugmanin mukaan kasvavat tuotot, 

kuljetuskustannukset ja kysyntä. Krugman uskoo myös sattuman vahvaan vaikutuk

seen kansainvälisessä erikoistumisessa. Kun tuotot ovat voimakkaasti kasvavat, 

valmistus kannattaa keskittää yhteen paikkaan. Kuljetuskustannusten minimoimiseksi 

on valittava paikka, jossa paikallinen kysyntä on suurta. Kysyntää taas vahvistaa 

valmistajien määrän kasvaminen. Siten keskittyminen on itseään vahvistava ilmiö. 

Jokin toimiala voi myös sattumalta päätyä alkuperäiseen sijaintiinsa. Kun tarpeeksi 

saman alan yrityksiä on keskittynyt samaan paikkaan, yritykset hyötyvät toisistaan 

eikä yksittäiselle yritykselle ole edullista siirtyä muualle. (Krugman 1991, 5-15)

On sekä työnantajalle että työntekijälle edullista, että alueella on useita yrityksiä, jotka 

käyttävät saman alan ammattitaitoista työvoimaa. Siten, kun yksittäisten yritysten 

huonot ja hyvät ajat sattuvat ainakin osittain eri aikaan, työnantaja saa hyvinä aikoina 

riittävästi työvoimaa, ja työntekijällä on parempi mahdollisuus löytää uutta työtä, kun 

yhdellä työnantajalla on vaikeuksia. Keskittyminen mahdollistaa myös parempien 

tukipalveluiden ja alihankkijaverkoston kehittymisen. Kalliille koneille ja laitteille 

löytyy riittävästi käyttöä koko ajan. Tietovirrat leviävät helpommin lyhyitä kuin pitkiä 

matkoja, joten teknologia siirtyy helpommin keskittymissä. Krugman (1991, 36-40, 

sit. Marshall)
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Tuotannon keskittymisen takia muodostuva keskus-periferiamal 1 i voi olla hyvinkin 

pitkäikäinen. Kuitenkin muutos tullessaan voi olla nopea, ja siihen voivat olosuhteiden 

lisäksi vaikuttaa vahvasti yleiset odotukset. Esimerkkinä nopeasta muutoksesta 

Krugman mainitsee Kalifornian osavaltion kehityksen 1800-luvun lopulla. Teollisuus

tuotanto oli sitä ennen vähäistä, koska paikalliset markkinat olivat liian pienet pitä

mään yllä laajempaa valmistustoimintaa. Öljyn löytyminen kuitenkin sai aikaan 
muutoksen ihmisten ajattelussa, ja syntyi kriittinen massa, joka aloitti nopean kasvun. 
(Krugman 1991, 26-28)

Tällainen itseään toteuttava ennuste voi kuitenkin toteutua vain tiettyjen ehtojen 

täyttyessä. Ensinnäkin työntekijöiden ja yritysten muuttovauhdin täytyy olla niin 

nopea, että muutto paikkaan, jossa palkat kyseisellä hetkellä ovat matalammat mutta 

tulevaisuudessa korkeammat, tuntuu kannattavalta. Toiseksi kasvavien tuottojen 

täytyy olla tarpeeksi merkittävät, että tuleva väestöjakauman muutos siirtää reaali- 

palkkayhtälöä nopeasti. Lähtökohtatilanne ei saa myöskään olla liian epätasainen. 
(Ibid, 31)

2.3.4 Integraation vaikutuksesta alueisiin

Valtioiden rajat yleisesti rajoittavat keskittymistä. Esimerkiksi Yhdysvaltojen teolli

suus on selvästi enemmän keskittynyttä kuin Euroopan. Toisaalta yhteismarkkinoiden 

tiivistyessä Eurooppa alkaa muistuttaa enemmän yhtä valtiota, joten myös keskit

tyminen voi lisääntyä. (Krugman 1991, 75-80) Toisen maailmansodan jälkeen soti

laallisten ja geopoliittisten tekijöiden ja jännitteiden merkitys maiden välisissä 

suhteissa on hitaasti vähentynyt ja taloudellisten realiteettien ja yhteistyötarpeiden 

merkitys on samaan aikaan kasvanut. Taloudelliset tekijät vaikuttavat valtioiden 

välisiin suhteisiin ja globaaliin aluerakenteeseen yhä enemmän, ja valtiot muodostavat 

integraation kautta taloudellisia ryhmittymiä. Taloudellinen integraatio tarkoittaa, että 

valtioiden väliltä poistetaan luonnollisten talousalueiden tehokasta toimintaa rajoit
tavat tekijät. Integraation avulla saavutettaviin etuihin kuuluvat mm. laajemmat mark

kinat, suuremmat tuotantoyksiköt, nopeampi tekninen kehitys, taloudellinen kasvu ja 
parempi kilpailukyky. (Vuoristo 1997, 200-209)
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Maiden välistä kauppaa edistävät järjestelyt voidaan jakaa vaiheisiin. Richard Gibb on 
kehittänyt tähän kuusivaiheisen jaon. Sen mukaan ensimmäinen vaihe on yhteistyö 

tietyillä aloilla, jossa kaupan rajoituksia vähennetään vain joidenkin tiettyjen tuottei

den osalta. Tällainen yhteistyö sopii maille, jotka eivät halua integroitua syvemmin tai 

jotka eivät pääse sopimukseen tiiviimmästä yhteistyöstä. Seuraava vaihe on vapaa
kauppaliitto, jossa jäsenmaiden väliset alkuperäisten teollisuustuotteiden tullit 

poistuvat. Maat päättävät kuitenkin itse liiton ulkopuolisiin maihin kohdistettavista 

rajoituksista. Tästä aiheutuu vapaakauppaliiton keskeinen ongelma; liiton ulkopuoli

nen valtio voi viedä tuotteitaan siihen vapaakauppaliiton maahan, jonka tullit ulko

puolisia kohtaan ovat matalimmat, ja sitten siirtää nämä tavarat ilman tulleja muihin 

liiton maihin, jotka pyrkivät suojaamaan herkkiä teollisuudenalojaan korkeilla tulleil

la. Siksi vapaakauppa rajoitetaan yleensä liittoon kuuluvien maiden omiin tuotteisiin. 

Kolmannessa vaiheessa, tulliliitossa, jäsenmaiden tullit kolmansiin maihin nähden 

yhdenmukaistetaan. Siten osallistujamaiden kyky itsenäisesti päättää kansallisesta 

kauppapolitiikastaan heikkenee. Tämän takia tulliliitto vaatii jäseniltään suurempaa 

sitoutumista kuin vapaakauppa-alue. Neljäs vaihe on yhteismarkkina-alue. Aiempien 

toimien lisäksi siinä yhdenmukaistetaan maataloustuotteiden markkinat, ja työvoiman 

sekä pääoman liikkuminen alueen sisällä vapautuu. Viides vaihe on talousliitto. Siinä 

jäsenvaltiot harjoittavat yhteistä talous- ja raha- ja sosiaalipolitiikkaa. Tätä varten 

perustetaan ylikansallisia järjestöjä, joiden päätökset sitovat jäsenmaita, ja käyttöön 

otetaan yhteinen valuutta. Jäsenmaiden eri toimintatapoja yhtenäistetään, jotta 

teollisuuden perusolosuhteet saadaan yhtenäisiksi kaikissa jäsenmaissa. Tiiviimmin 

maat liittyvät yhteen poliittisessa liitossa, jossa ylikansallinen päätöksenteko koskee 

taloudellisten asioiden lisäksi mm. puolustus- ja ulkopolitiikkaa. Valtioiden itsenäi

syys vähenee, ja maiden välinen yhteistyö johtaa kohti liittovaltiota. (Gibb 1994, 23- 

27)

Edellä mainitut kuusi vaihetta voidaan tulkita myös regionalismin erillisiksi vaiheiksi 

eikä välttämättä tasoiksi. Gibb (1994, 27-28) toteaa esimerkiksi Euroopan yhteisön 

1990-luvun alussa olleen täydellinen tulliliitto ja melko hyvin kehittynyt yhteis- 

markkina-alue, ja että siinä oli joitakin piirteitä myös talousliitosta ja poliittisesta 

liitosta. Gibb huomauttaa myös, että alueellinen integraatio ei ole suinkaan väistämättä 

etenevä ja purkamaton. Esimerkiksi Afrikan maiden alueellisia ryhmittymiä on ajan
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kuluessa hajonnut. Samoin Tanskaan hallinnollisesti kuuluva Grönlanti erosi Euroo

pan yhteisöstä 1980-luvulla.

Krugmanin mukaan kasvavat tuotot ja kuljetuskustannusten olemassaolo johti siihen, 

että alueet, joilla alun perin oli paremmat lähtökohdat teollistumiselle, houkuttelivat 

teollisuutta pois niiltä alueilta, joilla olosuhteet olivat heikommat. Tämän havainnon 

perusteella Krugman nostaa esiin seuraavat kysymykset: Pitäisikö pienten maiden 

pelätä taloudellista integraatiota? Pitäisikö maiden tarkoituksella pyrkiä varmistamaan 

teollisten ydinalueiden saaminen omalle alueelleen? Selittääkö ydin-periferiamalli 

epätasaisen kehityksen sekä kansallisella että alueellisella tasolla? Krugman korostaa 

ensinnäkin, että alue ei tarkoita samaa kuin maa. Niinpä iso maa ei välttämättä sisällä 

isoja alueita, joilla olisi kilpailuetu pienen maan pieniin alueisiin nähden, vaan isossa 

maassa alueita on enemmän. Tietylle aluejoukolle voi muodostua yksi tai useampia 

ytimiä. Se miten monta ydintä muodostuu, määräytyy kuljetuskustannusten, kasvavien 
tuottojen ja irrallisten toimialojen osuuden perusteella. Jos alueet sijaitsevat kahden 

maan alueella, ja näiden välillä on kaupan ja tuotannontekijöiden liikkuvuuden esteitä, 

kumpaankin maahan muodostuu oma ydinalue. Jos nämä kaksi maata integroituvat, 

tilanne muuttuu. Voi olla, että muodostuu vain yksi ydin. Silloin ydin todennäköisesti 

muodostuu isompaan maahan ja houkuttelee teollisuutta pois pienemmän maan 

ytimestä. On myös mahdollista, että muodostuu kaksi ydintä, eli samat kuin ennen 

integraatiota. Silloin pienen maan ydinalue hyötyy tilanteesta, koska se pääsee taas 

yhteyteen isomman maan alueella sijaitsevan vaikutusalueensa kanssa. (Krugman 

1991, 83-87)

Yksi tärkeä ero maiden ja alueiden taloudessa on työntekijöiden liikkuvuus. 

Liikkuvuus maasta toiseen on niin vähäistä, että sillä ei ole varsinaista taloudellista 

merkitystä. Sen sijaan maan sisällä liikkuvuus on usein suurta, vaikka etäisyydet 

olisivat pitkiä. Tämä liikkuvuus on suureksi hyödyksi paikallisissa taantuma- 

tilanteissa. Krugman ja Obstfeld (1994, 181) viittaavat esimerkkinä Yhdysvaltoihin, 

missä jonkin alan taantuma aiheuttaa yksittäiselle alueelle muuta maata suuremman 

työttömyyden. Työttömyys tasoittuu kuitenkin noin kuudessa vuodessa maan keski

arvon tasolle, koska työttömät siirtyvät muille alueille.
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Tuotannontekijöiden erilaisella liikkuvuudella alueiden ja maiden välillä on kaksi 

seurausta. Koska alueiden täytyy kilpailla liikkuvista tuotannontekijöistä, alueen 

pitkän aikavälin vientikilpailukyky riippuu pikemminkin absoluuttisesta kuin 

suhteellisesta edusta. Lisäksi pääoman ja työvoiman liikkuvuus aiheuttavat usein 

epätasaisen kehityksen kumuloitumista. Krugman ja Obstfeld (1994, 181-182) eivät 

kuitenkaan usko, että Euroopassa päästäisiin tällaiseen liikkuvuuteen lähitulevai

suudessa, vaikka muodolliset esteet vapaan liikkuvuuden tieltä poistuvatkin. Kielel

liset erot ja kulttuurierot ovat niin suuret, että suurimuotoinen siirtolaisuus vaikuttaa 

epätodennäköiseltä.

Taloudessa, jossa työvoima liikkuu vapaasti alueiden välillä, voidaan olettaa palkka

erojen häviävän pitkällä tähtäimellä. Niinpä kaikkien alueiden täytyy maksaa työnteki

jöille suunnilleen samaa palkkaa. Silloin vientietu on sellaisella alueella, jolla on 

absoluuttinen etu, eli tavaran tuottaminen vaatii vähemmän työvoimaa tuotettua 

yksikköä kohden kuin muualla. Vaikka kaikilla alueilla on suhteellinen etu jonkin 

tavaran tuottamisessa, absoluuttista etua ei välttämättä ole. Niinpä alueet, joilla ei ole 

absoluuttista etua, eivät pysty houkuttelemaan ja säilyttämään suurta väestöä ja 

kehitys kääntyy negatiiviseksi. Muutokset mieltymyksissä ja teknologiassa voivat 

kuitenkin muuttaa absoluuttisen edun tilannetta ja siten myös alueiden asemaa. (Ibid, 
183)

Vaikka liikkuvuuden voidaan katsoa parantavan tehokkuutta ja tuottavuutta, useimmat 

valtiot kuitenkin pyrkivät rajoittamaan poismuuttoa taantuvilta alueilta. Tähän on 

useita syitä, joista yksi on alueellisten perinteiden ja kulttuurin säilyttäminen. Muuton 

hillitsemiseen on kuitenkin myös taloudellisia syitä; ensimmäiset poismuuttajat ovat 

yleensä parhaiten koulutettuja työntekijöitä, joiden lähteminen heikentää jäljelle 

jäävien työmahdollisuuksia. Samoin välttämättömien palveluiden turvaaminen vähe

nevälle väestölle on kallista, kun veronmaksajat alueelta vähenevät. Tällainen 

taantumisprosessi on usein itseään vahvistava; kun yksi keskeinen toimiala taantuu, 

alue tulee vähemmän houkuttelevaksi muillekin aloille. Näin kehitys muodostuu 
epätasaiseksi. (Ibid, 184)

Krugman esittää ydin-periferiatilanteen hyvinvoinnin ja kuljetuskustannusten funk

tiona. Tilanteessa, jossa kuljetuskustannukset ovat korkeat ja alueiden välinen kauppa
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vähäistä, ei muodostu erityistä jakoa ytimeen ja periferiaan. Jos alueet ovat saman 

kokoisia, asukkaiden hyvinvointi on samalla tasolla kummallakin alueella. Kuljetus

kustannusten laskiessa vähän asukkaiden hyvinvointi kasvaa vastaavasti, kun kauppa 

lisääntyy. Jos kuljetuskustannukset laskevat riittävän paljon, muodostuu teollisuuteen 

keskittyvä ydinalue ja maatalousvaltainen periferia. Tässä tilanteessa ydin hyötyy ja 

periferia kärsii, koska sen täytyy tuoda kaikki teollisuustuotteet toiselta alueelta. Jos 
kuljetuskustannukset laskevat edelleen riittävästi, kummankin alueen hyvinvointi 

kasvaa jälleen. Jos kuljetuskustannukset ovat nolla, kummankin alueen hyvinvointi on 

korkeampi kuin alkuperäisessä korkeiden kuljetuskustannusten tilanteessa. Niinpä 

periferian kannalta rajoitettu integraatio merkitsee haittaa, mutta läheisempi 

integraatio hyötyä. (Krugman 1991, 88-89)

Krugman käsittelee teoksessaan myös Euroopan integraatiokehitystä. Koska Eurooppa 

on selvästi vähemmän integroitunut sekä tuotannontekijöiden liikkuvuuden että 

kaupan suhteen kuin Yhdysvallat, Euroopassa vallitsee varsin selkeä ydin-periferia- 
kaava ostovoiman suhteen. Bruttokansantuote ydinalueilla on huomattavasti korkeam

pi kuin periferiassa. Krugman arvioi kuitenkin, että syy-seuraussuhde Euroopassa 
kulkee päinvastaiseen suuntaan kuin teoriassa, eli Luoteis-Euroopan valtioiden 

rikkaus johtuu pitkälti kulttuuritekijöistä. Niinpä varhain teollistuneet alueet hyötyvät 

lähellä sijaitsevista suurista markkinoista, joita tietenkin vahvistaa menestyvä 

teollisuus. Euroopan köyhät alueet ovat suhteellisen kaukana markkinoista. Integraa

tion tiivistyessä teollisuus voi siirtyä matalan palkan periferiaan, mikä edistää näiden 

alueiden kehitystä. Näin ei kuitenkaan välttämättä käy, vaan integraatio saattaa myös 

vahingoittaa periferian teollisuutta. (Ibid, 93-95)

Integraation mukanaan tuoma kuljetuskustannusten lasku saa aikaan kahdenlaisia 

vaikutuksia: tuotannon on helpompi sijoittua halvimman työvoiman alueelle, mutta 

kustannusten lasku mahdollistaa myös tuotannon keskittymisen yhteen paikkaan. 

Silloin tuottaja saattaa valita paikan, jossa työvoimakustannukset ovat suuremmat, 

mutta markkinat helpommin saavutettavissa. Tässä tapauksessa kuljetuskustannusten 

ja periferian tuotannon välinen suhde noudattaa U-käyrää. Keskikokoisten kuljetus

kustannusten tilanteessa tuotanto keskittyy lähelle markkinoita, vaikka työvoima siellä 

onkin kalliimpaa. (Ibid, 96-97)
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2.3.5 Kansakuntien kilpailuedusta

Tiiviimmän yhteisön muodostamisella Eurooppa pyrkii parantamaan kilpailukykyään 

muihin maanosiin nähden. Viime aikojen tunnetuimpia kilpailukyvyn tutkijoita on 

ollut Michael E. Porter, joka on kehittänyt ns. kilpailuetutimantin ja tutkinut myös 

kansakuntien kilpailukyvyn perusteita. Hänen mukaansa maan yritysten kilpailukyky 

kasvaa, kun kotimaan olosuhteet tukevat erityisten taitojen ja voimavarojen karttu

mista sekä jatkuvaa tiedon kertymistä tuotteista ja prosessin tarpeista ja kun omista

jien, johtajien ja työntekijöiden tavoitteet edistävät sitoutumista yritykseen ja kestäviä 

investointeja. Yritysten kilpailukykyä edistää dynaaminen ja haastava koti-ympäristö, 
joka kannustaa yrityksiä kehittymään ja laajentamaan etujaan ajan mittaan. (Porter 
1990, 71)

Kuvio 1. Kansallisen kilpailuedun määrittäjät

Yrityksen strategia, 
rakenne ja kilpailutilanne

KysyntäolotTuotannontekijäolot

Lähi-ja tukialat

lähde: Porter 1990, 72
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Keskeisinä kilpailukyvyn määrittäjinä Porter näkee tuotannontekijäolot, kysyntä- 

tilanteen, lähi- ja tukialat sekä yrityksen strategian, rakenteen ja kilpailutilanteen. 

Tuotannontekijöiden suhteen ei ratkaisevaa ole niinkään alkuperäinen tilanne vaan se, 

kuinka tuotannontekijöitä luodaan ja kehitetään ja kuinka tehokkaasti niitä käytetään. 

Tuotannontekijöiden runsaus voi joissain tapauksissa olla myös haitaksi, kun yritysten 

ei tarvitse korvata pieniä puutteita innovaatioilla. Yksittäisten tuotannontekijöiden 

niukkuus tai korkeat kustannukset edistävät innovatiivisuutta ja saavat yritykset 
pyrkimään uudenlaisiin ratkaisuihin. (Ibid, 73-85)

Maat menestyvät todennäköisimmin sellaisilla aloilla, joilla kansallinen kilpailuedun 

timantti on suotuisin, eivätkä menestysalat yleensä ole yksittäisiä vaan toisiinsa liitty

vien alojen klustereita. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikki maan yritykset 

menestyisivät tietyllä alalla. Pikemminkin tiukka kilpailu alalla johtaa siihen, että 

jotkut yritykset epäonnistuvat. Tällaisissa kovan kilpailun olosuhteissa menestyvät 

yritykset ovat kuitenkin vahvoja ja menestyvät myös kansainvälisessä kilpailussa. 

Mitä useampaan kilpailutimantin kohtaan etu perustuu, sitä pysyvämpi se on. Timan

tin osat ovat riippuvaisia toisistaan. Minkä tahansa osan heikkous heikentää alan 

mahdollisuuksia kehittyä ja menestyä. Timantin osien lisäksi maan kilpailuetuun 

vaikuttavat suuresti tilaisuudet (chance) ja valtiovalta. Tilaisuuksilla Porter tarkoittaa 

tapahtumia, joihin yritys ei voi vaikuttaa: esimerkiksi täysin uudet keksinnöt, sodat, 

ulkoiset poliittiset muutokset ja merkittävät muutokset ulkomaisessa kysynnässä. Ne 

luovat epäjatkuvuustilanteita, joissa alan rakenne ja kilpailuasema voivat muuttua. 

Valtiovalta puolestaan voi parantaa ja huonontaa kansallista etua mm. sääntelyllä, 

koulutuksella ja tukipolitiikoilla. (Ibid, 72-73)

2.4 Yhteenvetoja arvioita Suomen ja Ruotsin kilpailukyvystä

Tasapainoteorioiden vallitessa aluepoliittiset toimet olivat satunnaisia. Aluepolitiikkaa 

alettiin toteuttaa laajasti vasta epätasapainoteorioiden syntyessä. Epätasapainoteoriat 

ovatkin vaikuttaneet huomattavasti aluepolitiikkaan eri maissa. Kaikki teoriat perustu

vat kuitenkin monille oletuksille, joten käytännössä ne eivät tarjoa keinoja alueellisten 

erojen täydelliseen poistamiseen. Teoriat eivät myöskään tarjoa yksiselitteistä kuvaa 

integraation vaikutuksista Pohjoismaiden asemaan. Krugman käsittää tutkimuksissaan
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Euroopalla lähinnä vanhat EU-maat. Ruotsi ja varsinkin Suomi ovat sijainniltaan 

Euroopan perifeerisiä alueita, mutta monien muiden tekijöiden osalta ne eivät vastaa 
teorioiden käsitystä periferiasta. Useimmat tutkijat luokittelevatkin Pohjoismaat semi- 

periferiaksi, jossa on sekä ydinalueiden että periferian piirteitä.

Edellä mainittujen teorioiden vaikutuksia aluekehitykseen on selvitetty useassa tutki

elmassa viime vuosina, joten niitä ei tässä käsitellä laajemmin. Koska kansainvälinen 

kilpailukyky on tärkeä tekijä aluekehityksen määrittäjänä, luvun lopussa käydään vielä 

läpi, millaisia kilpailuetuja ja -haittoja Pohjoismailla on. Porterin kilpailuetutimanttia 

on tutkittu laajasti Ruotsissa. Suomessa sitä on tutkittu hieman erilaisesta näkö

kulmasta, jossa keskitytään lähinnä vahvuuksiin, mutta monet Ruotsissa havaitut 
heikkoudet pitävät paikkansa myös Suomen kohdalla.

Monet sellaiset alat, joilla Ruotsin ja Suomen viennin osuus maailman kaupasta on 

suuri, perustuvat alun perin luonnonvaroihin. Tärkeitä ovat myös koneet. Kulutus

tavaroita sen sijaan menesty salojen joukossa on niukasti. Porter pitää Ruotsin kannalta 

tärkeinä sellaisia yksittäisiä haittatekijöitä kuten ilmastoa, pitkiä etäisyyksinä ja 

korkeita palkkoja, jotka ovat kannustaneet yrityksiä kehittämään uudenlaisia ratkai

suja ongelmiin. Vaikka kotimaan markkinat ovat suhteellisen pienet, kysyntä on 

monilla aloilla ennakoinut kehitystä muualla maailmassa, ja siten ruotsalaiset yritykset 

ovat saavuttaneen etua ulkomaisiin kilpailijoihinsa nähden. Tästä esimerkkinä ovat 

mm. vammaisten elämää helpottavat apuvälineet, joiden kehittämiseen Ruotsissa on 

kiinnitetty huomiota jo pitkään. (Hemesniemi ym. 1995; Porter 1990, 331; Sölvell ym. 
1993, 29-33)

Yritysklusterien muodostuminen on Ruotsissa ollut varsin voimakasta. Sitä edistävät 

muun muassa kouluissa ja armeijassa syntyneen henkilösuhteet, ihmisten liikkuvuus 

kilpailevien yritysten välillä, tiedeyhteisön kautta muodostuneet yhteydet sekä yhteiset 

käytösnormit, kuten usko jatkuvuuteen ja pitkäaikaisiin suhteisiin. Monilla johtajilla 

on teknisen alan koulutus, minkä takia tuote- ja prosessikehitys painottuu. Myös 

Suomessa teknisen koulutuksen osuus on erittäin suuri, kun taas kaupallisen ja 

oikeustieteellisen koulutuksen osuudet ovat suhteellisen pieniä. Suomen vahvuutena 

pidetään myös hyvää yhteistyötä yritysten ja yliopistojen välillä. Ruotsalaiset ovat 

hyvin kansainvälisesti suuntautuneita, ja monet yritysjohtajat ovat saaneet koulutusta
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tai työskennelleet ulkomailla. Yritysten kilpailukykyä tukee myös se, että monilla me

nestyksekkäillä aloilla kotimainen - tai joissain tapauksissa naapurimaiden välinen - 

kilpailu on ollut kovaa. (Suomi taloudellisena toimintaympäristönä 1998, 14-28 ja 98; 
Sölvell ym. 1993, 38-45)

Aiemmin valtio on sekä Suomessa että Ruotsissa toimillaan merkittävästi edistänyt 

teollisuuden kilpailukykyä mm. sääntelemällä sähkön hintoja ja veroja, suunnitte

lemalla metsien käyttöä ja edistämällä uuden teknologian kysyntää. Myös valtion tuki 

tutkimus- ja kehitystoiminnalle on vahvistanut yritysten asemaa. Tiukat säännökset 

esimerkiksi ympäristön suhteen ovat aiheuttaneet monilla aloilla ennakoivaa kysyntää, 

joka on antanut yrityksille kansainvälistä kilpailuetua, kun ympäristöön on muualla 

alettu kiinnittää enemmän huomiota. Tutkijoiden mukaan viime vuosina jotkut valtion 

toimet ovat kuitenkin olleet haitallisia Ruotsin kilpailukyvylle. Viranomaiset ovat 

usein pyrkineet ratkaisemaan aloilla esiintyvät kriisitilanteet liittämällä ongelma- 

yrityksiä parhaisiin menestyjiin. Tämä vähentää kilpailua ja heikentää siten yritysten 

kehittymistä, mikä olisi kansainvälisen kilpailun kannalta tärkeää. (Hernesniemi ym. 

1995; Sölvell ym. 1993, 52-53 ja 180-182).

Julkisen sektorin suuri koko Ruotsissa on vähentänyt kysyntää monilla palvelualoilla 

ja selittää siten osaltaan ruotsalaisyritysten heikomman menestyksen palveluissa. 

Palkkojen tasaisuus ja verojen suuruus hillitsee monien sellaisten uusien tuotteiden ja 

palveluiden syntymistä, joita alkuvaiheessa voidaan pitää ylellisyyksinä. Korkeat 

verot vähentävät myös riskejä sisältävää yrittäjyyttä. Myöskään koulutusjärjestelmä ei 

ole enää viime vuosina kehittynyt riittävän nopeasti yritysten kasvavien tarpeiden 

mukana. (Porter 1990, 343-354) Suomea käsittelevät tutkimukset sen sijaan korostavat 

nopeaa edistystä viime vuosikymmenien aikana. Esimerkiksi suomalaisten koulutus

taso on noussut huimasti 1960-luvulta, ja panostus tutkimukseen ja kehitykseen on 

kasvanut selvästi OECD-maiden keskiarvoa nopeammin viimeisen kymmenen vuoden 

kuluessa. (Hernesniemi ym. 1995, 159-160; Suomi taloudellisena toimintaympäristönä 
1998)

Pohjoismaiden kilpailukykyä rasittavat monet luontaiset haittatekijät, joten jatkuvan 

huomion kiinnittäminen kansallisen kilpailukyvyn edellytyksiin on erittäin tärkeää. 

Euroopan unionin kilpailupolitiikka pyrkii tasavertaisten mahdollisuuksien takaami-
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seen yhteismarkkinoilla ja kilpailun vääristymien poistamiseen. Unionin säännöt 

kieltävät kansallisen yleensä valtionavun yksittäisille yrityksille. Yhteismarkkinoiden 

on oletettu kaventavan alueiden välisiä eroja, vaikka kansainvälisen kaupan teorioiden 

taustaoletukset mm. tuotannontekijöiden täydellisestä liikkuvuudesta ja kuljetuskus

tannusten laskemisesta nollaan eivät toteudukaan. Vanhove ja Klaassen (1987, 235- 

236) esittävät kuitenkin eriävän käsityksensä asiasta. Heidän mukaansa yhteis

markkinat lisäävät kilpailua, jolloin vahvimpien yritysten valta kasvaa ja heikoimmat 

häviävät vähitellen. Syrjäisillä alueilla yritykset ovat usein pienempiä kuin keskuk

sissa, ja tällaisten yritysten tuottavuus on usein heikompi kuin suurten yritysten. Syrjä

seutujen taloudellinen ilmasto ei myöskään edistä dynaamista yritysjohtamista ja 

suuret kulutuskeskukset ovat kaukana syrjäisistä seuduista, joten yhteismarkkinoiden 

voidaan olettaa kasvattavan alueiden välisiä eroja. Vanhove ja Klaassen muistuttavat 

kuitenkin, että taloudellisen integraation vaikutus ei tunnu kaikessa toiminnassa.

3. ALUEPOLITIIKAN VAIHEET SUOMESSA JA RUOTSISSA

Tässä kappaleessa käydään läpi Suomen ja Ruotsin aluepolitiikan pääpiirteitä 1990- 

luvulle asti. Suomen aluepolitiikan jako vaiheisiin perustuu Perttu Vartiaisen teokses

sa "Suomalaisen aluepolitiikan kehitysvaiheita" ja Ruotsin aluepolitiikan jako Pär Erik 

Backin ja Arne Erikssonin artikkelissa "Svensk regionalpolitik 1965-1987" esittämiin 
luokituksiin.

3.1 Suomen aluepolitiikan kehitys

Toisen maailmansodan jälkeen palveluelinkeinot kasvoivat nopeasti ja teollisuudenkin 

osuus kasvoi vielä. Samalla maa- ja metsätalous supistui. Jo ennen sotia alkanut 

alueellinen kasautuminen jatkui kiihtyvänä. Väestö kaupungistui, ja muodostui vahvo

ja keskuksia. Taantuvia teollisuusseutuja tai ruuhkautuvia metropoleja ei vielä ollut, 
joten kotimaiset alueelliset ongelmat koskivat lähinnä maaseudun syrjäisiä pienviljely

jä metsätyöalueita. (Viiri 1997, 53) Sotien jälkeisinä vuosina alueelliset näkökohdat 

olivat osa yleistä yhteiskuntapolitiikkaa. Alueelliset erot huomioitiin myös talous

politiikassa, ja reuna-alueita suosittiin jossain määrin. 1950-luvulla ja 1960-luvun
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alussa alue-eroja yritettiin tasoittaa lukuisilla lyhytaikaisilla erityisohjelmilla. Toimet 

olivat kuitenkin keskenään koordinoimattomia ja kertaluonteisia. Asutuspolitiikalla 

luotiin vielä 1950-luvun lopulla uusia viljelmiä. Tavoitteena oli asuttaa reuna-alueet, 

varmistaa maatalousomavaraisuus sekä pysyttää maaseutuväestö paikoillaan. Heikko- 

tuottoisimmatkin tilat pyrittiin pitämään elinkelpoisina tuotantotukien ja yhtenäisten 

hintojen avulla ja väestön muuttoliikettä kaupunkeihin pyrittiin jarruttamaan. (Kilju
nen 1979, 136-138)

Ensimmäinen teollisuutta koskeva aluepoliittinen laki säädettiin vuonna 1958. Oulun 

ja Lapin lääniin perustettavat uudet teollisuusyritykset vapautettiin sen perusteella 

tulo- ja omaisuusverosta toimintansa neljänä ensimmäisenä vuotena. Vanhat teolli

suusyritykset saivat ylimääräisen kolmen prosentin poisto-oikeuden. Tämän uudis

tuksen perustana oli usko siihen, että alue-eroja voitaisiin tasoittaa muuttamalla lieväs

ti kannattavuusedellytyksiä ja luottamalla markkinavoimiin. Julkisen vallan ei tarvitsi

si puuttua välittömästi yritysten sijoittumiseen. Samoihin aikoihin säädettiin myös 

muita vastaavia lakeja, jotka suosivat syrjäseutuja ja kehitysalueita. Yleisesti talous

politiikka ei kuitenkaan suosinut valtion laajaa osallistumista talouden toimintoihin 

eikä siten myöskään alueellisten rakenne-erojen kokonaisvaltaiseen säätelyyn. (Ibid, 
139-140)

Varsinaisten aluepoliittisten lakien syntyyn vaikuttivat useat tekijät. Päättäjät kokivat 

tarvetta lieventää jännitystiloja, jotka olivat tuloksena elinkeino- ja väestörakenteen 

muutoksista johtuvista sosiaalisista ja taloudellisista eroista maan eri osien välillä. 

Kyseessä oli koheesio-ongelma, jossa kehityserot vaikeuttivat kansallisen yhteenkuu

luvuuden tunteen muodostumista. Myös näkemys talouden nykyaikaistamisesta suure

na haasteena vaikutti aluepoliittisten lakien säätämiseen. Taloudellisen kasvun moot

torina nähtiin teollisuustuotanto, jonka kasvattaminen edellytti työvoiman ammatillista 

ja alueellista liikkuvuutta maan taloudessa. Eri poliittiset ryhmät suhtautuivat lakien 

säätämiseen ja sisältöön eri tavalla. (Lehmusto 1985, 3; Niemivuo 1979, 39; Viiri 

1997, 54)
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3.1.1 Teollisuuden kehittämisen vaihe 1966-1975

1960-luvun alussa työvoimapolitiikasta oli tullut entistä aktiivisempaa, ja työvoiman 

liikkuvuutta maataloudesta tuottavammille aloille pyrittiin edistämään. Tämän 

vastapainoksi luotiin aktiivinen sijaintipolitiikka, jolla pyrittiin edistämään teollisuus

investointien leviämistä heikommin kehittyneille alueille. (Vartiainen 1998, 4) Tarkoi

tuksena oli parantaa kehitysalueiden elinkeinoelämän suhteellisia kilpailuedellytyksiä 

helpottamalla yritysten investointirahoitusta. Kehitysaluelakien pääsisältönä olivat 

reuna-alueiden teollisuudelle myönnettävät verohuojennukset ja investointiluottojen 

korkohyvitykset. Kehitysalueiksi määriteltiin sosiaalisten ja taloudellisten mittareiden 

mukaan muuta maata jäljessä olevat alueet. (Kiljunen 1979, 152; Viiri 1997, 54).

Ensimmäisiä kehitysaluelakeja valmisteltaessa oltiin varsin erimielisiä kehitysalue- 

politiikan päämääristä ja tavoitteista. Kehitysaluelainsäädännön aikaansaamista pidet

tiin kokonaisuuden kannalta kuitenkin niin tärkeänä, että valmistelut sujuivat nopeasti. 

(Viiri 1997, 54) Lakien myötä perustettiin myös kehitysalueiden neuvottelukunta. Se 

oli ensimmäinen hallintoelin, jonka tarkoituksena oli systemaattisesti selvitellä alue- 

ongelmia ja suunnitella alueellisia kehitystavoitteita. (Kiljunen 1979, 152).

Puoluepoliittisen kiistelyn takia päädyttiin kompromissiin, jonka mukaan tukivyö- 

hykkeet olivat varsin laajoja, ja niihin kuuluivat myös kehitysalueiden keskukset, 

mutta ydinalueitten uskottiin kehittyvän itsestään. Alueen laajuus heikensi osaltaan 

aluepolitiikan tehoa. Ensimmäisen polven aluelakien vaikutus jäi vähäiseksi, koska 

tieto saatavissa olevista tukimuodoista ei levinnyt riittävän nopeasti ja tuen määrä oli 

pieni. Lakien nopea valmistelu aiheutti myös haittoja: perustiedot alueista jäivät 

puutteellisiksi, ja muun muassa vyöhykkeiden rajaus oli varsin mielivaltainen. 

(Hautamäki ym. 1992, 76)

Laeista huolimatta epätasainen alueellinen kehitys jatkui ja jopa kiihtyi 1960-luvun 

loppupuolella. Maa- ja metsätalouden piiristä varsinkin Pohjois- ja Itä-Suomesta 

väestöä siirtyi Etelä-Suomeen nopeammin kuin teollisuus- ja palveluelinkeinot pystyi

vät työllistämään. Myös muuttoliike ulkomaille, erityisesti Ruotsiin kasvoi. Lakeja
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koskeva selvitys osoittaa kuitenkin, että kehitysaluelait edistivät jonkin verran 

kehitysalueiden sisäistä yritystoimintaa, vaikka uusia yrityksiä Etelä-Suomesta ei 

kyettykään houkuttelemaan kehitysalueille. Ongelmana oli mm. tukitoimenpiteiden 

kohdistuminen pelkästään tuotantotoimintaan. Yksilöiden hyvinvointiin liittyviä näkö

kohtia ei otettu huomioon laeissa, vaikka hyvinvointia korostettiin kehitysalue- 

politiikan tavoiteasettelussa. (Niemivuo 1979, 36)

1970-luvulle tultaessa usko markkinavoimien kykyyn tasoittaa alueelliset erot järkkyi 

yhteiskunnallisen kehityksen seurauksena. Tämä vaikutti luonnollisesti vuonna 1970 

voimaan astuneiden toisen polven ainelakien sisältöön. (Lehmusto 1985, 4) Aluepoli

tiikan päämäärät kytkettiin entistä selvemmin osaksi valtakunnallista kasvupolitiikkaa. 

Lait valmisteltiin edellisiä perusteellisemmin, ja valmisteluvaiheessa tehtiin runsaasti 

alue- ja maantieteellistä tutkimusta. Aluepolitiikassa alettiin korostaa taloudellisia 

kasvu- ja tehokkuuspäämääriä, mutta myös tasaisuustavoite oli esillä, vaikka se näh- 

tiinkin edellisten kanssa ristiriitaisena. Keskeistä oli kasvukeskuspolitiikka ja kehitys
alueiden voimavarojen entistä tehokkaampi käyttö. (Hautamäki ym. 1992, 76; Kilju

nen 1979, 156) Kasvukeskusten tukemista perusteltiin sillä, että alueellista kasvua ja 

dynaamisimpia toimialoja tukevan politiikan tuli keskittää ponnistuksensa, eikä 

kohdentaa tukitoimia kaikkein heikoimmille alueille, jolloin kokonaisvaikutus jäisi 

vähäisemmäksi. Aluepolitiikan tehtäväksi alettiin nähdä leviämisvai kutu sten suurenta

minen ja keskittymisvaikutusten jarruttaminen. (Lumijärvi 1983b, 28)

Keskeisiä tavoitteita olivat alikehittyneiden alueiden elinkeinorakenteen muuttaminen, 

yritysten toimintaedellytysten parantaminen, aktiivinen työvoimapolitiikka, kasvua 

tukevien toimenpiteiden kehittäminen alueellisesti ja riittävien julkisten palveluiden 

turvaaminen. Lähtökohtana oli välttämättömien edellytysten luominen ongelma- 

alueiden omatoimiselle kasvulle. Tämä edellytti elinkeinorakenteen monipuolistamista 

sekä tuotannon painopisteen siirtämistä kasvu- ja kilpailukykyisille toimialoille 
lähinnä teollisuuteen ja joihinkin palveluelinkeinoihin, kuten matkailuun. Kasvuelin- 

keinot antaisivat sitten taloudellisen sysäyksen, joka lisäisi kasvua ja kysyntää alueen 

muissakin elinkeinoissa. Reuna-alueille pyrittiin luomaan suuria ja elinvoimaisia ydin

alueita, kasvukeskuksia, sen sijaan että aluepolitiikan suhteellista tehoa heikennet

täisiin kohdentamalla tukitoimet heikommin kehittyneille haja-asutusalueille. (Kilju

nen 1979, 156-157)
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Tärkeä uudistus oli Kehitysaluerahaston (Kera) perustaminen vuonna 1971. Kera 

pyrki tukemaan erityisesti pientä ja keskisuurta työvaltaista yritystoimintaa sekä 

sellaisia yrityksiä, jotka harjoittavat vientiä tai korvaavat tuontia. Alueellisesti tuki 

pyrittiin kohdistamaan seuduille, joilla pysyvien työpaikkojen ja muun kehittämisen 

tarve on suuri. Kera osallistui myös riskinottoon, yrityksen epäonnistuessa se saattoi 

sitoutua jopa 75 prosenttiin luottotappiosta. Vuonna 1973 tuli voimaan laki kehitys

alueiden kuljetustuesta, jolla pyrittiin kompensoimaan pitkistä etäisyyksistä aiheutuvia 

kuljetuskustannuksia. (Kiljunen 1979, 159-162) Tukimuotojen monipuolistumisesta ja 

tukien määrän kasvusta seurasi myös koordinointiongelmia eri viranomaistahojen ja 

tukimuotojen kesken. Näiden ongelmien lieventämiseksi 1970-luvun alussa perustet

tiin valtioneuvoston kanslian yhteyteen suunnitteluosasto. (Niemivuo 1979, 38-39; 
Viiri 1997, 56)

3.1.2 Suunnitteluvaihe 1975-88

1970-luvun loppupuolella aluepolitiikan yhteiskunnallinen merkitys oli suurimmil

laan. Kolmannen polven aluepoliittisia lakeja säädettäessä usko tulevaisuuteen, 

taloudellisen kasvun jatkumiseen ja yhteiskunnan rationaaliseen suunnitelmallisuuteen 

oli vielä vahva. Lakien myötä siirryttiin koko maata koskevaan aluepolitiikkaan ja 

tunnustettiin, että ongelmia oli myös kehitysalueiden ulkopuolella. (Lehmusto 1985, 
6-7)

Kehitysaluepolitiikasta tuli tässä vaiheessa astetta valikoivampaa ja ongelmapainot- 

teisempaa. Tehokkuuteen suuntautuneesta, alueellisen kasvun optimointia korosta

neesta lähestymistavasta siirryttiin vähitellen taas kohti alueellisia tasaisuustavoitteita. 

Työvoiman liikkuvuuden edistämisestä siirryttiin pysyvien työpaikkojen luomiseen 

niille alueille, joilla työtä ei ennestään ole riittävästi tarjolla. Pääpaino oli edelleen 

yritystoiminnan avustamisessa ja yhdyskuntien perusrakenteen kehittämisessä. Tuki

muotoja tarkennettaessa korostettiin kolmea seikkaa: yrityksille myönnettävä tuki 

tulisi kohdistaa nykyistä paremmin työvoimavaltaiseen tuotantoon, tuki tulisi ajoittaa 

investointivaiheeseen ja toiminnan alkuun, jolloin vaikeudet ja rahan tarve ovat 

suurimmillaan, ja aluepoliittisten toimien tulisi olla entistä joustavampia ja tarve
harkintaisia. (Kiljunen 1979, 162-166)
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Suunnitteluvaiheessa säädettiin myös, että ministeriöiden, niiden alaisten keskusviras

tojen ja muiden valtion hallintoviranomaisten tuli ottaa kaikessa toiminnassaan huo

mioon aluepoliittiset tavoitteet ja arvioida myös toimintansa alueellisia vaikutuksia. 

Lisäksi korostettiin lääninhallitusten vastuuta läänien kehittämisestä sekä läänin

hallituksen velvoitetta toimia yhdessä muiden alueellisten viranomaisten, elinkeino

elämän ja etujärjestöjen kanssa. (Viiri 1997, 57) Taloudellisen tilanteen heikentyessä 

aluepoliittisia toimenpiteitä alkoi kuitenkin leimata saavutettujen etujen turvaaminen. 

Päätavoitteeksi muodostui kehitysalueilla jo sijaitsevien yritysten ja teollisten työpaik

kojen säilyttäminen. Määrällisen kasvun tavoitteista siirryttiin laadullisiin. (Lehmusto 
1985, 7)

Alueellisen tasapainon kannalta pidettiin tärkeänä hillitä muuttoliikettä ja turvata 

asutuksen säilyminen haja-asutusalueilla. Siksi tavoitteiksi asetettiin myös tulotason 

nostaminen alueilla, joilla se oli alhaisin, väestölle tärkeiden palvelujen saatavuus sekä 

hyvän elinympäristön turvaaminen, mikä oli uutta. Tukivyöhykejakoa uudistettiin 

niin, että vaikeuksissa olevista kunnista voitiin muodostaa tilapäistoimien erityis

alueita. (Viiri 1997, 57-58) 1980-luvulle tultaessa usko ylhäältä alaspäin ohjautuvaan 

suunnitteluun alkoi kuitenkin heiketä. Vuonna 1984 toteutettiin aluepolitiikan hallin

nossa muutos, jossa valtioneuvoston kanslian suunnitteluosasto lakkautettiin ja alue

poliittiset tehtävät siirrettiin sisäasiainministeriölle. (Vartiainen 1998, 9)

3.1.3 Ohjelmaperusteisen kehittämisen vaihe 1989-

1980-luvun lopulla rakennemuutos aiheutti yhteiskunnallisia ongelmia. Perinteisillä 

teollisuusalueilla työpaikkoja ei syntynyt yhtä nopeasti kuin aikaisemmin. Syynä 

olivat teollistumisen pysähtyminen ja julkisten palvelujen kasvun taittuminen. Maa- ja 

metsätalouden edelleen vähenevä työllistävyys aiheutti ongelmia varsinkin kehitys

alueilla, joissa näiden elinkeinojen suhteellinen työllistävyys oli merkittävämpi kuin 

muualla maassa. Väestön nopea kasvu ja ruuhkautuminen pääkaupunkiseudulla 

puolestaan aiheutti uusia asumis- ja palvelutaso-ongelmia, joiden ratkaisemiseksi 
aluepoliittista lainsäädäntöä tuli myös kehittää. (Viiri 1997, 58)
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Viidensien lakien myötä aluepolitiikan tavoitteita ja toimenpiteitä monipuolistettiin 

edelleen. Keskeistä oli pyrkimys edistää tasapainoista alueellista kehitystä erityisesti 

kehittämällä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Näin kunkin alueen väestölle 

pyrittiin luomaan mahdollisuus työpaikkaan ja riittävään toimeentuloon. Uutena alue

poliittisena tavoitteena mainittiin ”tietoyhteiskunnan perusrakenteen kehittäminen 

alueellisesti tasapainoisella tavalla”. Tukialueet, keinot ja hallinto säilyivät pitkälti 
entisen kaltaisina. (Ibid, 58-59)

Vuonna 1989 tehtiin periaatepäätös pääkaupunkiseudun kehittämiseen tähtäävistä 

toimenpiteistä. Samaan aikaan alettiin laatia keskusten kehittämisohjelmia muille 

kaupungeille. Tässä vaiheessa vahvistettiin myös lääninhallitusten osaa suunnitte

lijoina ja vakiinnutettiin alueellisiin kehitysohjelmiin perustuva toimintatapa. (Varti

ainen 1998, 9-10) Vuosikymmenen vaihteessa tuotantorakenteen muutostarpeiden 

kasvu entistä suuremmiksi ja Suomen Euroopan unioniin liittymisen ennakointi, 

asettivat lukuisia vaatimuksia aluepolitiikalle. Lakeja suunniteltaessa otettiin lähtö

kohdaksi, että uusi aluelainsäädäntö soveltuisi EU:n säännöksiin ja aluepolitiikan 

soveltamiskäytäntöön sekä antaisi suomalaisille mahdollisuuden EU:n rahoitus

järjestelmien hyödyntämiseen heti jäsenyyden mahdollisesti toteutuessa. Vaikka 

uudessa laissa termi ’aluepolitiikka’ korvattiin yleisesti ’alueellisella kehittämisellä’, 

uusi laki on selkeä jatko aiemmille suomalaisille aluelaeille tavoitteineen ja keinoi- 

neen. Muutos on kuitenkin sekä käytännössä että periaatteellisesti merkittävä. (Viiri 
1997, 59-60)

Tässä vaiheessa nähtiin ohjelmien toteuttamisen painottuvan itse alueille. Sen vuoksi 

maakuntien laatimat aluekehittämisohjelmat nostettiin keskeiseen asemaan (Vartiai

nen 1998, 10). Tavoitteiksi asetettiin maan eri alueiden omaehtoinen kehittäminen ja 

tasapainoinen alueellinen kehitys maan eri osissa, ja tavoitteiden saavuttamiseksi 
määriteltiin neljä painopistealuetta (Viiri 1997, 60):

• Aluepolitiikalla taataan kunkin alueen väestön elinolojen kehitys ja sen kannalta 

tärkeiden palvelujen saatavuus.

• Alueellisen kehityksen kannalta tärkeän perusrakenteen, lähinnä erilaisten 

liikenneverkkojen, toimivuus turvataan. Toimivaan perusrakenteeseen kuuluu 

myös kehittynyt oppilaitos-ja korkeakoulujärjestelmä.
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• Yritysten yleisten toimintaedellytysten parantamista ja kansainvälistymisen 

vahvistamista painotetaan.

• Lisäksi pyritään vahvistamaan alueiden taloutta ja alueiden väestön osaamista, ja 

siten käyttämään hyväksi kunkin alueen vahvuuksia.

Laki alueiden kehityksestä asettaa alueet eräänlaiseen kilpailutilanteeseen, mikä 

poikkeaa perinteisestä aluepolitiikasta. Automaattisista rahoitusjärjestelmistä siirryt

tiin aktiiviseen ja oma-aloitteiseen toimintaan. Näin alueet joutuvat hankkeineen 

kilpailemaan myönnettävänä olevasta rahoituksesta ja ottamaan aiempaa enemmän 

omaa vastuuta kehityksestään. Euroopan yhdentyminen ja yritysten toimintatapojen ja 

-ympäristön muutos ovat siirtäneet aluepolitiikan painopistettä kohti tehokkuutta. 

Taloudellisuus ja tuotantorakenteen uudistaminen ovat yhä tärkeämpiä tavoitteita. On 

olemassa paineita muuttaa aluepolitiikkaa entistä enemmän tulonsiirtopolitiikasta 

kehittämispolitiikan suuntaan. Aluepolitiikalla ei enää pyritä jääräpäisesti taistelemaan 
markkinaperiaatteita vastaan vaan jopa edistämään niitä. (Viiri 1997, 61)

3.2 Ruotsin aluepolitiikan kehitys

Aluepolitiikan voidaan katsoa alkaneen Ruotsissa samoihin aikoihin kuin Suomessa. 

Heti toisen maailmansodan jälkeen keskustelua hallitsi kaksi ongelmaryhmää, joiden 

takia sijaintipolitiikkaa alettiin harjoittaa. Ensinnäkin kiihtyvä kaupungistuminen 

aiheutti ongelmia sekä lähtöalueilla harvaan asutussa Pohjois-Ruotsissa että vastaan

ottaja-alueilla suurkaupungeissa. Toiseksi 1940-luvun työmarkkinatilanne koettiin 

varsin epätasapainoiseksi. Työttömyys jakaantui epätasaisesti maan eri osien kesken. 

Tarvetta työvoiman suurempaan liikkuvuuteen korostettiin suunnittelussa. Valtiopäi- 

väpuolueet olivat jo 1940-luvulla yhtä mieltä siitä, että hallituksen pitäisi tehdä 

selvitys sijaintiasioista. Tämän perusteella syntyi aktiivinen sijaintipolitiikka. 
(Johansson 1991, 78-85)

Toisen maailmansodan jälkeen Industrins produktionsrådin puitteissa harjoitettiin 

pienimuotoista neuvontatoimintaa, joka alkoi vapaaehtoisena ammattiliittojen ja 

Arbetsmarknadsstyrelsenin (AMS) välillä. Alun perin tarkoituksena oli perustaa varoi

tusjärjestelmä, jonka kautta teollisuusyritykset mahdollisimman ajoissa varoittaisivat
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työviranomaisia tulevista irtisanomisista ja lomautuksista. Toiminta virallistettiin vuo

den 1952 aluepoliittisella päätöksellä, ja AMS sai päävastuun neuvonnasta. Lisäksi 

sodan jälkeen aloitettiin rakennuslupasääntely, jonka tarkoituksena oli sopeuttaa 

rakentaminen rajalliseen raaka-aineiden määrään. Sääntely lopetettiin vuonna 1959. 

Työmarkkinapolitiikan kehittyessä ryhdyttiin käyttämään myös epäsuoria keinoja, 

joilla oli aluepoliittista merkitystä; esimerkiksi ammattikoulutusta, valmiustyötä ja 
investointirahastojen hyödyntämistä. (Johansson 1991, 84)

Virallisiin aluepoliittisiin toimiin Ruotsissa ryhdyttiin vuonna 1952, kun hallitus ja 

valtiopäivät päättivät, että tarvitaan aktiivista sijaintipolitiikkaa. Päätöksen taustalla 

olivat taloudelliset, sosiaaliset ja puolustuspoliittiset syyt. Sijaintipolitiikan tarkempi 

suuntaus oli määrä täsmentää koko maata ja yksittäisiä läänejä koskevien tutkimusten 

avulla. Sijaintipolitiikan keinot koostuisivat lähinnä yrityksille annettavista neuvoista. 

1950-luvun lopulla ja 1960-luvun alussa alettiin kiinnittää huomiota aktiivisen 

sijaintipolitiikan mahdollisuuksiin vaikuttaa suurten kaupunkien nopeaan kasvuun. 
(Aldskogius 1992, 15-16)

3.2.1 Uudistamisvaihe 1965-72

Samoin kuin Suomessa tavoitteet Ruotsissa muuttuivat 1960-luvulla lyhyen tähtäimen 

ongelmien ratkaisusta pitkäaikaiseksi kehityspolitiikaksi. Havaittiin paremmaksi 

edistää heikkojen alueiden tulevaa kasvua kuin pyrkiä helpottamaan vallitsevia 

ongelmia. Myös aluepoliittisen suunnittelun muuttuminen strategiseksi oli yleinen 

piirre monissa maissa. Erityisesti painotettiin eri yhteiskunnan sektoreiden yhteen 

sovittamista. Lisäksi kiinnitettiin huomiota hallinnollisiin suhteisiin paikallisten ja 

keskusviranomaisten välillä. Vuoden 1964 valtiopäivien päätöksen myötä aluepolitiik

kaan käytettyjen varojen määrä kasvoi nopeasti, ja kasvu jatkui aina 1970-luvun 

lopulle saakka. Myös aluekehitykseen vaikuttavat sektoripolitiikan tuet kasvoivat. 
(Johansson 1991, 80 ja 105)

Uudistamisajatus hallitsi aluepolitiikkaa ensimmäisessä vaiheessa. Tarkoituksena oli 

vaikuttaa ongelma-alueiden väestökehitykseen, nostaa työllisyyttä, erityisesti teolli

suuden alalla. Politiikan oli määrä huolehtia siitä, että heikommin teollistuneet alueet 

kehittyisivät muita alueita nopeammin. Julkisten investointien merkitystä pidettiin
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suurena. Teollisuuden sijoittumista kehitysalueelle edistettiin infrastruktuuri-inves

toinneilla ja yritystuilla. Aluksi tukea myönnettiin vain rakennusinvestointeihin, mutta 

myöhemmin tukimahdollisuuksia laajennettiin. Tukitoimien tasoittavan vaikutuksen 

uskottiin hyödyttävän koko maata. Ajan aluepolitiikalla oli kaksi tärkeää perustaa: 

toteuttaminen toimintoja uudelleen sijoittamalla sekä usko siihen, että taloutta voidaan 
suunnitella. (Back & Eriksson 1990, 260-265)

1960- ja 1970-luvulla teollisuuden työllisyys väheni yleisesti. Väestökato metsälää- 

neissä kiihtyi, ja niiden alueelta katosi 50 000 työpaikkaa vuosien 1965 ja 1970 

välisenä aikana. 1970-luvulle tultaessa työllisyys- ja väestökehitys tasaantuivat. 

Metsäläänit kokivat jopa pientä muuttovoittoa, ja suurkaupunkien nopea väestönkasvu 

hidastui. 1970-luvun elinkeinomaantieteelle tyypilliseksi piirteeksi muodostui pitkien 

työmatkojen kulkeminen päivittäin, mikä vuosien 1965 ja 1975 välillä lisääntyi noin 

80 prosenttia. Taloudellista tehokkuutta korostettiin sekä yritystaloudellisessa että 

yhteiskuntataloudellisessa mielessä. Tältä aikakaudelta on peräisin myös maaseutu- ja 

haja-asutusalueiden turvaamisen periaate. Siihen kuuluu paikallinen itseluottamus, 

alueellinen autonomia ja paikallinen liikkuvuus, jotka tosin luotiin vasta 70-luvun 
lopulla. (Johansson 1991, 81 ja 108-109)

Pitkän aikavälin tavoitteeksi määriteltiin nopean taloudellisen kehityksen edistäminen. 

Standardin nousu vaatii uutta tekniikkaa, uusia tuotantoprosesseja ja uusia tavaroita, 

jotka luovat uusia yrityksiä ja markkinoita. Tästä seuraa rakennemuutos ja kehitys 

kohti suurempia yksiköitä. Sijaintipolitiikan tavoitteet määriteltiin laajasti; tavoitteena 

oli koko maan pääoman ja työvoiman hyödyntäminen täysin ja sellainen tuotan

nontekijöiden jakautuminen, että taloudellinen kehitys voimistuu. Lisätavoitteeksi 

asetettiin hyvinvoinnin tasainen jakautuminen eri puolille maata ja tyydyttävät 

sosiaali- ja kulttuuripalvelut kaikille. Myös puolustuspoliittiset näkökohdat piti 

huomioida sijaintipoliittisia päätöksiä tehdessä ja yksittäisten ihmisten vaikeuksia 

sopeutua rakennemuutokseen tuli vähentää. (Aldskogius 1992, 19)

3.2.2 Yhteiskunnan rakentamisen vaihe 1972-76

Vaikka 1970-luvun alussa joillakin alueilla koettiin myös kasvua, teollisuuden 

työllisyys väheni edelleen. Vuosikymmenen loppupuolella lasku jatkui, ja teräs-,
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tekstiili-, kaivos- ja telakkateollisuudessa alkoi laaja rakennemuutos. Samaan aikaan 

julkisen sektorin työllistävyys kasvoi voimakkaasti. Tämä kasvu jakautui tasaisesti eri 

läänien kesken. Julkisen sektorin kasvu johti myös naisten työssäkäynnin lisäänty

miseen. Myös yksityisten palveluiden alalla työpaikkojen määrä kasvoi, mikä hyödytti 

lähinnä suurimpia kaupunkeja. (Johansson 1991, 82)

Tässä vaiheessa päätettiin, että yhteiskunnan lisääntyviä voimavaroja tulee hyödyntää 

läänien muodostamilla elinkeinomaantieteellisillä alueilla niin, että kehitetään kunnis

ta toisiaan täydentäviä. Vaihetta hallitsivat suunnitteluajattelu ja usko siihen, että 

yhteiskuntaa voidaan muuttaa. Väestökehys läänin yhteiskuntapalvelujen suunnitte

lemiselle päätettiin kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Aluepolitiikka kehittyi osaksi 

yleistä hyvinvointipolitiikkaa, ja sen yhteydet sektoripolitiikkoihin laajenivat. Uudel

leenjakopolitiikasta tuli koko maata koskevaa kehittämispolitiikkaa, jossa jokaisella 

kunnalla oli osansa järjestelmässä. Kuntasuunnitelmassa maan kunnat jaettiin suur- 

kaupunkialueisiin, ensisijaisiin keskuksiin, alueellisiin keskuksiin ja kuntakeskuksiin. 

(Aldskogius 1992, 20-21; Back & Eriksson 1990, 260-261)

Samaan aikaan alettiin pohtia sektoripolitiikan tehokkuus- ja laatuvaatimuksia. Oikeu

denmukaisuuteen pyrittiin määrittelemällä vähimmäisväestöpohja koulutukselle, sai

raanhoidolle ja muille julkisille palveluille. Tässä vaiheessa aluepolitiikka perustui 

pitkälti keskuspaikkateorioihin, joiden vapaita markkinoita korostava näkemys sopi 

hyvin työmarkkinapolitiikkaan, joka korosti työvoiman liikkuvuutta, keskittymistä 

kasvaville toimialoille sekä tuotantotoiminnan ja hallinnon keskittämistä suuriin 

keskuksiin. Tavoitteeksi asetettiin, että peruspalvelut löytyisivät jokaisesta kunnasta ja 

harvemmin käytettävät palvelut 45 minuutin matkan sisältä. Erityisen syrjäisten 

kotitalouksien osalta pyrittiin löytämään poikkeusratkaisuja, ja samalla alueellinen 

liikenteen suunnittelu keskittyi parantamaan joukkoliikennettä kunkin läänin kuntien 

välillä. Kuntien palvelutasoluokituksen seurauksena valtion keskusviranomaisia 

hajautettiin yli 100 000 asukkaan kaupunkeihin. Tätä tukivat myös taloudelliset syyt; 

hallinnon laajentaminen Tukholmassa ei ollut enää edullista. Vuonna 1972 voimaan 

tullut kuntien palvelutasoluokitus ei kuitenkaan säilynyt pitkään; keskittyminen kunti

en toiminnallisiin ominaisuuksiin sopi huonosti yhteen vaalipiirijaon kanssa. Samoin 

julkisen sektorin investoinnit 1970-luvulla tapahtuivat lähinnä kuntasektorilla, niinpä
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mahdollisuudet ja tarve aluepoliittiseen ohjailuun jäivät vähäisemmiksi kuin edelli

sellä vuosikymmenellä. (Back & Eriksson 1990, 261-263)

3.2.3 Liikkuvuuden korostamisen vaihe 1976-85

1970-luvun puolivälissä väestön väheneminen metsälääneissä näytti pysähtyneen ja 

vastaavasti suurkaupunkien kasvu näytti laantuneen. Tyypillistä jaksolle oli alueen 

sisäisten ongelmien huomioinen ennen alueiden välisiä ongelmia. Alettiin korostaa 

alueellista verkostoa kuntien tasoluokituksen sijaan. Suunnitteluajattelu jatkui 

edelleen, mutta aikaisemmista vaiheista poiketen alettiin korostaa työllisyyskysy

myksiä ja paikallisiin työmarkkinoihin kiinnitettiin erityistä huomiota. Ongelmana 

pidettiin lähinnä tulevaksi oletettua pulaa työvoimasta. Ongelmaa pyrittiin ratkai

semaan poistamalla työvoiman liikkuvuuden esteitä, toisin kuin Suomessa, jossa 

samaan aikaan vielä pyrittiin muuttoliikkeen hillitsemiseen ja väestön säilyttämiseen 

syrjäseuduilla. Tärkeimpiä keinoja liikkuvuuden parantamiseen oli sektoreiden yhteen 

sovittamisen parantaminen lääninsuunnitelmassa. Tähän pyrittiin sekä muuttamalla 

viranomaisten ohjeita että hajauttamalla päätösvaltaa aluetukiasioissa. (Back & 
Eriksson 1990, 260-263)

1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa työttömyys kasvoi, ja suhdannetaantuma ja 

rakennemuutos suurilla teollisuuden aloilla johtivat väestömuutoksiin (Johansson 

1991, 82) Talous ajautui kriisiin, ja sen seurauksena aluepoliittinen näkemys muuttui 

nopeasti. Työvoiman liikkuvuuden lisäksi alettiin edistää myös työpaikkojen liikku

vuutta. Siten aluepolitiikalle ja teollisuuspolitiikalle syntyi lukuisia yhteisiä tavoitteita 

alueellisen suunnitelman tasolla. Lääninhallituksen merkitystä korostettiin perusta

malla erityinen määräraha, johon kuului mm. projektirahoitusta. (Back & Eriksson 
1990, 263-264).

Tärkeimmät muutokset 1970-luvun lopulla olivat aluepoliittisen suunnittelun perus

teellinen muutos, tukien hajauttaminen sekä aluepoliittiset paketit erityisen jälkeen

jääneille alueille. Lääninsuunnittelukierrokset lakkautettiin vuonna 1982 ja tilalle 

kehitettiin toisenlaista suunnittelua, johon kuului eri suunnittelumuodot eri teemoille, 

kuten koulutukselle, tasa-arvolle jne. Samalla siirryttiin alueelliseen projektitoimin

taan, mikä antoi lääninhallituksille vapautta itse aloittaa erilaisia aluepoliittisia projek-
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teja. Myös suuri osa säännönmukaisista tukitoimista siirrettiin keskusviranomaisilta 
lääninhallituksille. (Johansson 1991, 114-115)

3.2.4 Osaamisen kehittämisen vaihe 1985-

Vuoden 1985 päätös aluepolitiikasta jatkoi hajauttamissuuntausta. Tärkeimmäksi 

piirteeksi nousi kuitenkin osaamisen korostaminen. Pidettiin tärkeänä hyödyntää niitä 

myönteisiä ominaisuuksia, joita tietyt ympäristöt tarjoavat elinkeinoelämälle. Yrityk

sille on etua oikeanlaisesta ammattirakenteesta, yrittäjäperinteistä, infrastruktuurista 

sekä lähellä sijaitsevasta tutkimus- ja kehityskapasiteetista. Tästä tietenkin hyötyvät 

korkeakoulupaikkakunnat sekä suuret teollisuuskeskukset. Näin korostuivat alueiden 
väliset ongelmat, ja aluepolitiikka siirtyi taas tavallaan keskitetympään suuntaan. 
(Back & Eriksson 1990, 264)

Kansainvälistymisen merkityksestä aluepolitiikkaan keskusteltiin paljon 1980-luvulla. 

Euroopan yhteisön ei uskottu vaikuttavan Ruotsin mahdollisuuksiin harjoittaa 

aluepolitiikkaa. Koko OECD-alueella aluepolitiikkaa suunnattiin yhä enemmän kohti 

teollisuuspolitiikkaa. 1980-luvulla muuttoliikkeet Ruotsin sisällä kasvoivat jälleen. 

Julkisen sektorin kasvu hidastui, ja samalla sektorin merkitys alueellisten erojen 

tasoittajana väheni. Teollisuuden työllistävyys alkoi samoihin aikoihin kasvaa jälleen, 

ja lisäys jakaantui alueittain melko tasaisesti. Maa- ja metsätalouden työllisyys väheni 

edelleen, mutta yksityiset palvelut lisääntyivät nopeasti, varsinkin suurkaupunki- 

alueilla. Kaivos-, teräs- ja telakkateollisuuden rakennemuutos jatkui, minkä takia 

tukea jouduttiin antamaan jopa suurkaupunkialueilla. Yleisesti työttömyys väheni 

1980-luvulla, mutta negatiivinen työllisyystilanne säilyi heikoilla alueilla. Haja- 

asutusalueiden väestö väheni edelleen varsinkin pohjoisessa, kun Tukholman läänissä 

ja Bohusin läänin saaristoalueilla asukasmäärä kasvoi jonkin verran. Varsinkin metsä- 

lääneissä ikä- ja sukupuolijakaumat heikkenivät edelleen. (Johansson 1991, 83-84)

Keskustelu muiden politiikan alueiden merkityksestä aluepolitiikalle oli vilkasta 1980- 

luvulla. Sektorien yhteen sovittamisesta tuli entistä tärkeämpää. Teollisuus- ja elin

keinopoliittiset tavoitteet asetettiin yleisesti aluepoliittisten tavoitteiden edelle. Lähtö
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kohtana oli, että menestyksekäs aluepolitiikka on mahdollista vain talouden kasvaessa 

ja elinkeinoelämän voittojen ollessa korkeita. (Ibid, 121-122)

Maaliskuussa 1990 Ruotsin pitkän aikavälin aluepolitiikan arviointi johti lakiesityk

seen 1990-luvun aluepolitiikasta. Esitys hyväksyttiin kesäkuussa 1990. Sen mukaan 

aluepolitiikalle asetettiin kolme tavoitetta: tasa-arvo eri alueilla asuvien ihmisten 

välille, taloudellinen kasvu voimavarojen hyödyntämistä parantamalla ja tasapainoi

nen demografinen kehitys. Yleisesti aluepolitiikkaa tuli toteuttaa mahdollisimman 

hajautetusti, niin että ”päästään lähelle alueellisia ongelmia ja ... kunkin alueen kehi

tyspotentiaalia”. (European Regional Incentives 1991, 60-61).

Uudistuksessa alueluokituksia yksinkertaistettiin ja tukialueiden pinta-alaa vähennet

tiin 62 prosentista 59 prosenttiin koko maan pinta-alasta, jolloin tukialueilla asuvan 

väestön määrä laski 13 prosentista 8 prosenttiin koko väestöstä. Myös tukien kohdista

mista ja luonnetta muutettiin. Painotusta siirrettiin suorista yritystuista infrastruktuurin 

parantamiseen ja tukitoimia keskitettiin maantieteellisesti entistä suppeammalle alu

eelle. Tukea rakennus- ja laiteinvestointeihin vähennettiin, ja niiden sijaan ryhdyttiin 

suosimaan aineettomia investointeja. Myös hallintojärjestelmiä yksinkertaistettiin ja 
hajautettiin. (Ibid, 61-62)

Aluepolitiikka on kehittynyt vähitellen teollisuuden sijaintiin vaikuttamisesta yleiseksi 

alueelliseksi hyvinvointipolitiikaksi, johon kuuluu myös tasa-arvo ja sosiaalinen 

turvallisuus. Tärkein muutos on tapahtunut kehitysedellytysten luomisessa tukialuei

den elinkeinoelämälle. Päätavoite - edellytysten luominen tasapainoiselle kehitykselle 

maan eri osissa sekä työn, palveluiden ja hyvän ympäristön takaaminen maan kaikissa 

osissa asuville ihmisille - on pysynyt samana parikymmentä vuotta, mutta aluepoli

tiikassa käytetyt menetelmät ovat kehittyneet ja laajentuneet. (Aldskogius 1992, 21- 
22)

3.3 Yhteenveto

Virallinen aluepolitiikka käynnistyi Suomessa ja Ruotsissa samoihin aikoihin 1960- 

luvun puolivälissä. Jo sitä ennen kummassakin maassa oli toteutettu yksittäisiä alue-
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kehitystoimia, mutta tässä vaiheessa muodostettiin pitkäaikainen kehityspolitiikka. 

Aivan alkuvaiheessa aluepolitiikka perustui pitkälti alueellisiin tasapainoteorioihin: 

valtion tuli vain varmistaa perusedellytykset, jotta markkinat voisivat tasoittaa erot. 
1960-luvun lopulla aluepolitiikkaan alkoivat vähitellen vaikuttaa myös epätasapaino- 

teoriat. Teollisuuden edistäminen nähtiin heti alusta lähtien keskeisenä tavoitteena 

kummassakin maassa, mutta Ruotsissa sen merkitys oli vielä suurempi kuin Suomes

sa. Tukholman suurkaupunkialueen kasvu koettiin jo alue-politiikan alkuvaiheessa 

ongelmaksi, joskaan alue ei saanut vielä silloin aluepoliittista tukea. Suomessa 

pääkaupunkiseudun ruuhkautuminen alettiin kokea varsinaiseksi ongelmaksi vasta 

1970-luvulla. Kummassakin maassa aina 1970-luvulle asti aluepolitiikan kohteiksi 

määriteltiin vain syrjäisiä ja heikosti kehittyneitä alueita.

Sodanjälkeinen aluepolitiikka Pohjoismaissa painottui kansallisen talouden kasvuun, 

joka perustui lähinnä tehdasteollisuuteen. Tehdasteollisuus oli yliedustettuna keskei

sillä alueilla tai sijaitsi erillisissä tuotantoyhteisöissä. Myös muut keskus-alueiden 

toiminnot kasvoivat voimakkaasti. Tässä tilanteessa teollisuuden tukeminen lisäsi 

alueellista epätasapainoa. Taloudellisen kasvun lisäksi demografinen kasvu oli 

nopeaa, erityisesti syrjäseuduilla. Niinpä väestö näillä seuduilla ei vielä vähentynyt 

huolestuttavasti, vaikka muuttovirta olikin runsas. Mönnesland (1998, 23-24) näkee 

tämän tilanteen selittävän pitkälti aluepolitiikan viimeaikaisia ongelmia. Politiikka 

suunniteltiin taloudellisen optimismin aikana, jolloin jaettavaa oli runsaasti, mutta 

suunnittelematon kasvu saattoi helposti aiheuttaa ylikuumenemisongelmia kasvavilla 

alueilla. Aluepolitiikan tarkoituksena oli saada aikaan investointeja, jotka muodos

taisivat pohjan jatkuvasti kannattavalle toiminnalle. Lisäksi aluetukia perusteltiin 

syrjäseutujen korkeammilla kuljetuskustannuksilla ja heikommilla työmarkkinoilla. 

Vähitellen syrjäisten alueiden haittojen tunnustettiin olevan pysyviä.
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Taulukko 1: Aluepoliittiset tukimuodot Suomessa ja Ruotsissa

Tärkeimmät aluepoliittiset

tukimuodot
investointi

avustus

korko

tuki
verohuo

jennus

poisto-

oikeus

työvoi-

matuki
kuljetus

tuki
Suomi X X X X
Ruotsi X X X X

lähde: Paasivirta 1991

Tukimuodot ovat Suomessa ja Ruotsissa olleet varsin samanlaisia keskenään. Tähän 

vaikuttavat luonnollisesti maiden yhteiset piirteet, kuten harva asutus ja siitä johtuen 
korkeat kuljetuskustannukset. Vaikka aluepolitiikan vaiheiden nimityksistä voi saada 

päinvastaisen kuvan, Ruotsin aluepolitiikka vaikuttaa lähdekirjallisuuden perusteella 

olleen jonkin verran suunnittelukeskeisempää kuin Suomen. Varsinkin 1970-luvulla 

Ruotsissa eri kuntien palvelutasoluokitus ja keskinäinen täydentävyys olivat yksityis

kohtaisempi kuin Suomessa. Myös liikkuvuutta korostettiin Ruotsissa enemmän kuin 

Suomessa, jossa maaseudun autioitumisen estäminen oli jatkuvasti keskeinen tavoite 

ja syrjäistenkin seutujen asukkaille pyrittiin takamaan peruspalvelut lähelle. Niinpä 

Ruotsissa väestö onkin keskittynyt maan eteläosiin vielä selvemmin kuin Suomessa.

Sekä Suomessa että Ruotsissa painotettiin liian nopeiden muutoksien välttämistä, 

koska nämä saattaisivat johtaa ruuhkautumiseen sekä turhiin ongelmiin ihmisille, joita 

muutokset koskevat. Siten aluepolitiikka liittyi osittain hyvinvointipolitiikkaan. 

Tarkoituksena oli kuitenkin pikemminkin muutosprosessin valvonta eikä estäminen. 

(Mönnesland 1997, 21) Aluepolitiikkaan on Pohjoismaissa sodan jälkeisinä vuosina 

kiinnitetty varsin paljon huomiota. Monien tutkijoiden mukaan Suomessa ja Ruotsissa 

harjoitettua aluepolitiikkaa pidetään hyvin onnistuneena, koska alueiden väliset erot 

on saatu suhteellisen pieniksi ilman valtavia panostuksia.
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4. POHJOISMAINEN ALUEPOLITIIKKA EUROOPAN UNIONISSA

Jäsenyys Euroopan unionissa voidaan nähdä luontevana jatkona Suomen ja Ruotsin 

aluepolitiikan kehitykselle. Talous kansainvälistyy, ja pienten maiden mahdollisuudet 

yksin vaikuttaa kilpailukykyynsä maailman markkinoilla heikkenevät. Liittymisen 

maanosan laajuisiin yhteismarkkinoihin voidaan katsoa edistävän maan ja alueiden 

hyvinvointia siten, että yritysten pääsy laajoille markkinoille helpottuu.

Euroopan unionin aluepolitiikan tärkein syy on tarve jatkuvaan ja tasapainoiseen 

kasvuun. Yhteisö ei voi toimia kokonaisuutena, jos elintasoerot ovat suuria. Toisaalta 

työvoiman vapaa liikkuvuus ei toteudu, jos pääomaa ei siirry vähemmän kehittyneille 

alueille, jotta työntekijöillä olisi mahdollisuus löytää työtä nopeammin kehittyneitä 

alueita vastaavissa olosuhteissa. (Vanhove & Klaassen 1987, 405)

Integroitumiseen liittyvien yleisten hyötyjen lisäksi Euroopassa yhdentymistä ovat 

edistäneet Japanin ja Yhdysvaltojen kokeminen talouden kannalta uhkatekijöinä, joita 

vastaan voidaan puolustautua vain pitkälle viedyllä yhdentymisprosessilla. Euroopan 

alueen toiminnallisen yhteistyön kehittämistä on estänyt alueen pirstaloituminen 

kymmeniin itsenäisiin valtioihin. Länsi-Eurooppaan keskittyy kuitenkin useita vahvan 

talouskehityksen edellytyksiä, jotka täydentävät toisiaan ja voivat siten tuoda etua 
koko maailman laajuisessa kilpailussa. (Vuoristo 1994, 48)

Euroopan unionissa aluepolitiikan merkitys on kasvanut jatkuvasti. Suomi ja Ruotsi 

voivatkin nyt unioniin liityttyään käyttää ylikansallisia aluepoliittisia keinoja kansal

listen toimien ohella. EU:n aluepolitiikan tavoitteet ovat lyhyesti ilmaistuna alueiden 

välisten kehityserojen lieventäminen, alueiden voimavarojen hyödyntäminen sekä 

kehityksen tasapainottaminen ja taloudellisen integraation syventäminen ja laajenta

minen. Ensimmäinen kohta käsittää aluepolitiikan yleiset tavoitteet, ja toinen on tulos

ta yleisten tavoitteiden toteutumisesta ja EU:n laajenemisen ehto. (Äikäs 1993, 13) 

Alueellisia toimia tarvitaan, koska EU:n alueet eivät eroa toisistaan vain kulttuuril

lisesti ja kielellisesti vaan myös taloudellisesti. Unionin rikkaimpien alueiden brutto

kansantuote on monta kertaa korkeampi kuin köyhimpien alueiden. (Autio 1997, 4)
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4.1 EU:n aluepolitiikan kehitys

Euroopan yhteisön perustamisasiakirjassa Rooman sopimuksessa vuonna 1957 ei 

käsitelty yhteisötasoista aluepolitiikkaa erillisenä lukuna, mutta alueellisiin ongelmiin 

viitattiin useissa sopimuksen kohdissa, samoin kuin toimenpiteisiin, joilla ongelmia 

voitaisiin lievittää. Yhtenäinen ja tasapainoinen aluekehitys ja heikoimmin kehitty

neiden alueiden tukeminen asetettiin koko yhteisön tavoitteeksi. (Vanhove & Klaassen 

1987, 394-396) Alkuaikoina tähän tavoitteeseen ei kuitenkaan kiinnitetty suurta 

huomiota, koska silloisten kuuden jäsenmaan keskinäiset kehityserot eivät olleet 

erityisen suuria. Varsinainen aluepolitiikka alkoi muotoutua 1960-luvun lopulla. 

Yhteisö alkoi selkeämmin tiedostaa alueelliset epätasaisuudet. Kansalliset hallitukset 

kehittivät omia aluepolitiikkojaan, mutta yhteisten politiikkojen työstäminen ei ollut 

mahdollista ilman EY:n vaikutusta aluetasolla. (Ekestam 1993, 5; Vanhove & 
Klaassen 1987, 397)

Yhteisön ensimmäinen laajeneminen 1970-luvun puolivälissä vauhditti yhteisen 

aluepolitiikan kehittämistä. Uusista maista Irlanti oli selvästi heikommin kehittynyt 

kuin muut jäsenmaat. Lisääntyneet kehityserot yhteisön sisällä johtivat Euroopan 

aluekehitysrahaston perustamiseen vuonna 1975. Myös 1980-luvulla yhteisöön liitty

neet maat olivat selvästi maiden keskiarvoa heikommin kehittyneitä, mikä ratkai

sevasti lisäsi yhteisten aluekehitystoimien tarvetta. Tällöin uskottiin, että sisä

markkinat vähitellen kaventaisivat jäsenmaiden välisiä elintasoeroja. Erityis- 

ponnistelut köyhimpien alueiden kilpailukyvyn parantamiseksi todettiin kuitenkin 
pian välttämättömiksi. (Autio 1997, 4)

Vuonna 1984 siirryttiin yksittäisten hankkeiden tukemisesta ohjelmallisuuteen ja 

samalla pyrittiin siirtymään aluepolitiikan tiukasta kansallisesta valvonnasta aitoon 

ylikansalliseen toimintaohjelmaan (Sarja 1995, 61). Vuonna 1986 laadittiin sisämark

kinoiden toteuttamiseksi yhtenäisyysasiakirja, jossa taloudellisen ja sosiaalisen kohee

sion vahvistaminen nostettiin yhdeksi yhteisön päätavoitteista (Ekestam 1993, 6). 

Yhtenäisyysasiakirjassa uudistettiin rakennerahastojen toimintaa ja rakennetta ja 

pyrittiin yhdenmukaistamaan ja järkeistämään eri rahastojen tehtäviä. Vuonna 1989
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voimaan tulleeseen uudistukseen johtivat alueellisten ongelmien monipuolistuminen 

ja epäilyt siitä, ettei rahastojen varojen käyttö ollut riittävän tehokasta. Lisäksi 

pidettiin välttämättömänä varmistaa rahastojen valmiudet tukea yhteisön eri politiik

koja yhteismarkkinoita toteutettaessa. (Saija 1995, 63)

Maastrichtin sopimus vuonna 1991 antoi uutta pohjaa EU-maiden alueellisen kehittä

misen yhteistyölle. Sopimuksella luotiin uusi neuvoa antava elin, alueiden komitea, 

jota komission ja neuvoston on kuultava kaikissa alueiden toimintaan vaikuttavissa 

lainsäädäntöaloitteissa. Unionin eteläiset jäsenmaat pelkäsivät tulevien uusien jäsen
maiden liittymisen siirtävän painopistettä pohjoiseen ja siten heikentävän eteläisten 

jäsenmaiden asemaa. Siksi Maastrichtin sopimuksen yhteydessä joulukuussa 1992 

päätettiin rakennerahastojen toiminnan ja käyttövarojen vahvistamisen lisäksi perustaa 

erityinen koheesiorahasto, jonka tarkoituksena on auttaa heikoimmin kehittyneitä 

maita infrastruktuurin, ympäristöprojektien ja liikenneverkostojen kehittämisessä. 

Koheesiorahastosta myönnetään tukea tiettyihin Irlannissa, Kreikassa, Espanjassa ja 
Portugalissa toteutettaviin hankkeisiin. (Autio 1997, 4-11)

4.2 Keskeisiä piirteitä

Euroopan unioni ja sen toimielimet pyrkivät jakamaan yhdentymisen edut tasa- 

arvoisesti niin valtioiden ja alueiden, yritysten, työntekijöiden ja kuluttajien kuin eri 

sosiaaliluokkienkin kesken. Vuonna 1988 yhteisön aluepolitiikalle hyväksyttiin neljä 
pääperiaatetta:

keskittäminen - Yhteisön rahoitusta keskitetään valittuihin painopisteisiin ja 

vaikeimmassa asemassa oleville alueille. Pyrkimyksenä on se, että heikoimmin kehit

tyneet alueet kehittyvät nopeammin kuin vahvat alueet, jolloin sosiaaliset ja talou
delliset erot alueiden välillä pienenevät.

ohjelmapainotteisuus - Yksittäisten hankkeiden sijasta suositaan laajempia alue- ja 

rakennekehittämisohjelmia. Jäsenmaita vaaditaan suunnittelemaan monivuotisia ohjel

mia. Suunnitelmallisuuteen kuuluu myös mitattavien tavoitteiden asettaminen, 

kumppanuus - Alueelliset ja paikalliset viranomaiset sekä muut osapuolet toimivat 

läheisessä yhteistyössä kehitystoimien suunnittelussa, arvioinnissa, rahoituksessa ja 

toteutuksessa. Tällä pyritään vahvistamaan myös alueellista sitoutumista ohjelmiin.
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Lisäksi ohjelmaperusteinen aluepolitiikka edellyttää tiivistä yhteyttä myös EU:n 
toimielimiin.

täydentävyys - Unionilta tuleva rahoitus täydentää jäsenmaan kansallista ja alueel

lista rahoitusta. Tuella tulee olla aito taloudellinen lisävaikutus hankkeisiin, ja kansal

lisen rahoituksen osuus ei saa laskea entiseen verrattuna.

Näitä pääperiaatteita laajennettiin ja vahvistettiin edelleen Maastrichtin sopimuksesta 

sovittaessa. (Autio 1997, 7; Sahrman 1994, 40-42; Sarja 1995, 84-88)

EU pyrkii harmonisoimaan eri maiden tukipolitiikkaa kilpailuedellytysten yhtenäis

tämiseksi sekä vähentämään yritystukea tuotannon ja taloudellisten voimavarojen 

käytön tehostamiseksi. Niinpä jäsenvaltiot eivät saa myöntää tukea, joka vääristää 

kilpailua suosimalla jotain yritystä tai tuotannonalaa ja siten vaikuttaisi jäsenval

tioiden väliseen kauppaan. Tältä pohjalta aluetuet vaikuttavat ristiriitaisilta kilpailu

lainsäädännön kanssa. Yleissäännöstä on kuitenkin olemassa muutamia poikkeuksia, 

kuten sosiaaliluonteinen tuki yksityisille kansalaisille sekä katastrofiapu, ja Rooman 

sopimuksen artiklan 92 kohdat (3a) ja (3c) määrittävät myös aluetuen yhteensopivaksi 
yhteismarkkinoiden kanssa. (Ekestam 1993, 8-9)

Aluetuella pyritään edistämään taloudellista kehitystä alueilla, joilla elintaso on 

poikkeuksellisen alhainen tai joilla vajaatyöllisyys on vakava ongelma. Tietyn talou

dellisen toiminnan tai talousalueen kehitystä voidaan edistää, jos tuki ei muuta 

kaupankäynnin edellytyksiä yhteisen edun kanssa ristiriitaisella tavalla. EU-maissa 

aluetukien pitäisi olla mahdollisimman ”läpinäkyviä”. Tässä suhteessa parhaita ovat 

sellaiset tuet, joihin voidaan soveltaa yhteistä arviointimenetelmää. Tärkeimmät rajoi

tukset ovat, että aluetukea ei saa myöntää koko maan alueelle, yleistukea ei saa 

myöntää aluetuen nimikkeellä ja aluetuen määrä on sovitettava alueen todellisen 

tilanteen mukaan. Valvonnassa keskitytään lähinnä suuryrityksille ja kilpailun kannal
ta herkille toimialoille myönnettävään tukeen. (Ibid, 9-11)

EU-tuella ei saa korvata kansallista tukea, vaan kansallisen ja unionin tuen tulee 

täydentää toisiaan. Yleensä EU:n osuus ei saa ylittää 50 prosenttia hankkeen kustan

nuksista ja sen tulee olla vähintään 25 prosenttia hankkeen julkisista tuista. Tavoite 1- 

ja tavoite 6 -alueilla (tukialueista tarkemmin kappaleissa 4.2.2 ja 4.5.1) osuuden 

voivat kuitenkin olla korkeammat. Yleensä hankkeiden rahoitukseen osallistuu myös
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yrityksiä, järjestöjä ja muita toimijoita. Usein on tietenkin vaikea tarkistaa, olisiko 

kansallista rahoitusta myönnetty hankkeelle enemmän, jos hanke ei olisi saanut EU- 

rahoitusta. Suomen tapauksessa viime vuosien budjettiongelmat hyväksyttiin selityk
seksi kansallisten tukien yleiseen vähentämiseen. (Mönnesland 1997, 45)

4.2.1 Rakennerahastot

EU:n alue- ja rakennepolitiikka perustuu kahteen toisiaan täydentävään osaan: 

rakennerahastotukeen ja kansalliseen tukeen. Rahastoilla tuetaan erityisesti investoin

teja avainsektoreihin, kuten infrastruktuuriin, inhimillisiin voimavaroihin, pieneen ja 

keskisuureen teollisuuteen, maaseudun kehittämiseen ja maaseudun rakenneuudis

tuksiin vähiten kehittyneillä alueilla. (Autio 1997, 8-11) Rakennerahastojen tuella 

pyritään vaikuttamaan jäsenvaltioiden taloudelliseen rakenteeseen pitkällä aikavälillä. 

Kansallisille aluepolitiikoille tyypillinen piirre on ollut alueiden taantumisen estämi

nen tukemalla tiettyjä kasvukeskuksia. Myös EU tukee keskikokoisia kaupunkeja sekä 

pienempien kaupunkien verkostoja, jotta nämä pystyisivät tarjoamaan riittävän 

monipuolisia palveluja alueen asukkaille ja yrityksille. (Europe 2000+ 1994, 17) 
Rakennerahastoja on nykyisin neljä:

Euroopan aluekehitysrahasto (European Regional Development Fund, ERDF) 

Aluekehitysrahasto perustettiin vuonna 1975. Se on rahastoista suurin, ja sen osuus on 

rahastobudjetista vajaa puolet. Se on suunnattu julkiselle sektorille ja nykyisin yhä 
selvemmin myös tuotannolliseen toimintaan.

Euroopan sosiaalirahasto (European Social Fund, ESF)

Sosiaalirahasto on vanhin rakennerahastoista. Se perustettiin Rooman sopimuksella 

vuonna 1957. Sen tehtävänä on sosiaalisen ja taloudellisen koheesion edistäminen. 

Sosiaalirahaston osuus varoista on vajaa kolmannes.

Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto (European Agricultural Guidance 
and Guarantee Fund, EAGGF)

Rahasto perustettiin vuonna 1962, ja siinä on kaksi osastoa, ohjausosastoja tukiosasto. 

Tukiosasto pyrkii varmistamaan maatalousmarkkinoiden toiminnan ja hintatason 

vakauden. Ohjausosasto toimii muiden rakennerahastojen tavoin. Sen budjetti on
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huomattavasti pienempi kuin tukiosaston, mutta suhteellinen merkitys on kasvanut 

viime vuosina maatalouspolitiikan painopisteiden muuttuessa. Päämääränä ei enää ole 

tuottavuuden kasvattaminen, vaan pikemminkin maataloustuottajien kohtuullisen 

elintason turvaaminen, markkinoiden tasapainottaminen sekä kohtuuhintaisten tuottei
den tarjonnan varmistaminen.

Kalatalousrahasto (Financial Instrument for Fisheries Guidance, FIFO)

Rahasto perustettiin vuonna 1994, koska kalastuselinkeinon uudistaminen on yksi 

unionin rakennepolitiikan uusista painopistealueista.

Rakennerahastovaroilla vahvistetaan alueiden asemaa edistämällä alueiden taloudel

lista kehitystä ja kilpailukykyä sekä parantamalla työllisyyttä. Euroopan kehitystä ja 

elinkeinorakenteen uudistusta pyritään nopeuttamaan mm. vahvistamalla pienten ja 

keskisuurten yritysten toiminnan edellytyksiä, lisäämällä tutkimuksen ja teknologian 

sekä yritysten vuorovaikutusta, ehkäisemällä työttömyyttä koulutuksen avulla sekä 

edistämällä ympäristönsuojelua ja tasa-arvoa. (Helander 1998, 30) Rakennerahastojen 

lisäksi aluekehityshankkeita tuetaan Euroopan investointipankin (ЕШ) sekä eräiden 

muiden EU:n rahalaitosten lainoilla. Heikoimmin kehittyneet maat saavat tukea myös 

aiemmin mainitusta koheesiorahastosta (Autio 1997, 8-11)

4.2.2 Rakennepolitiikan tavoitteet

Tuen suuntaamiseksi oikeisiin kohteisiin unionilla on kuusi tavoitetta, joiden saavutta

mista rakennerahastot edistävät (Autio 1997, 12-15):

Tavoite 1

Tavoitteen pääpaino on kehityserojen poistaminen. Tukea saavien alueiden brutto

kansantuote asukasta kohden on alle 75% EU:n keskiarvosta. Tällä hetkellä tukea 

saavat Kreikka, Portugali, Irlanti, suuri osa Espanjaa, Etelä-Italia, Ranskan meren

takaiset alueet, Saksan itäiset osavaltiot, Pohjois-Skotlanti, Pohjois-Irlanti sekä pienet 

alueet Iso-Britanniassa, Hollannissa, Belgiassa, Pohjois-Ranskassa ja Itävallassa. 

Tavoite tukee mm. suoria sijoituksia tuotantoon pysyvien työpaikkojen luomiseksi 

sekä perusinfrastruktuurin rakentamista heikoimmin kehittyneille unionin alueille. 

Noin 2/3 kaikista EU:n aluekehitysvaroista suunnataan tavoite 1 -alueille.
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Tavoite 2

Tavoite kehittää taantuvia teollisuusalueita ja kaupunkeja. Pyrkimyksenä on kehittää 

uutta teollista toimintaa alueille, joissa perinteiset tuotantohaarat ovat vaikeuksissa, ja 

luoda uusia työpaikkoja tukemalla yritystoimintaa ja edistämällä tutkimus-ja kehitys
työtä sekä ympäristötoimia.

Tavoite 3

Tavoite keskittyy pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden vähentämiseen sekä syrjäyty
neiden saattaminen takaisin työelämään.

Tavoite 4

Tavoite pyrkii helpottamaan työntekijöiden sopeutumista teolliseen rakennemuutok

seen sekä tuotantomenetelmien ja työorganisaatioiden uudistukseen. Keinoja tässä 

ovat ammattikoulutus, uudelleenkoulutus ja tiedon jakaminen.

Tavoite 5

Tavoite jakautuu kahteen osaan. 5a) edistää maatalouden rakenneuudistusta ja auttaa 

maataloutta sopeutumaan yhteiseen maatalouspolitiikkaan. 5b) kehittää maaseudun 

elinkeinorakennetta mm. modernisoimalla maatiloja ja tukemalla uudenlaisia maaseu
tuelinkeinoja.

Tavoite 6

Tavoite pyrkii ratkomaan pohjoisten, erittäin harvaan asuttujen alueiden erityis

ongelmia. Tavoite perustettiin erityisesti Suomea ja Ruotsia varten. Näiden tukialuei

den asukastiheys on enintään 8 asukasta neliökilometriä kohden.
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Taulukko 2. Rakennerahastovarat vuonna 1996

RAKENNERAHASTOVARAT

MILJ.

EUROA %

Rakennerahastot 26 579 91,2

Tavoiteohjelmat 13 151 78,8

Tavoite 1 15 424 52,9

Tavoite 2 2 634 9,0

Tavoite 3 2216 7,6
Tavoite 4 391 1,3
Tavoite 5a 1 115 3,8

Tavoite 5b 1 332 4,6
Tavoite 6 141 0,5
Yhteisöaloitteet 3 303 10,4

Siirtymäkauden tuet, innovoivat hankkeet 296 1,0
Petostenvastainen toiminta 1 0,0

Koheesiorahasto 2 444 8,4

ETA:n rahoitusmekanismi 108 0,4
Yhteensä 29 131 100,0

lähde: Autio 1997, 13

4.2.3 Yhteisöaloitteet

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan kuuden tavoitteen mukainen toiminta 

perustuu jäsenmaiden ja niiden alueiden itse tekemiin aloitteisiin ja suunnitelmiin. On 

kuitenkin olemassa myös sellaisia alueellisia kehittämistarpeita, joiden merkitys jäsen

maiden omissa ohjelmissa ei ole kovin suuri. Usein näillä tarpeilla on merkitystä yli 

kansallisten rajojen. Tältä pohjalta kehitettiin yhteisöaloitteet. (Sahrman 1994, 76-77)

Yhteisöaloitteilla tuetaan yli kansallisten rajojen ulottuvien ongelmien ratkaisua, ja 

aloitteet täydentävät tavoiteohjelmia. Suurin osa aloitteista keskittyy EU:n kuudelle 

tukialueelle. Hankkeissa korostetaan innovatiivisuutta sekä kokemusten vaihtoa ja



50

hyvien esimerkkien levittämistä. (Autio 1997, 52) Nykyisin EU: 11a on 13 yhteisö

aloitetta, joista Suomi osallistuu seitsemään ja Ruotsi kahdeksaan. Yhteisöaloitteissa 

korostetaan alhaalta ylöspäin etenemistä; aloitteet tulevat alueellisilta yhteisöiltä, yrit
täjiltä ja muilta osapuolilta. Seuraavassa taulukossa näkyvät aloitteet ja niille myön

netty rahoitus kaudella 1995-99 koko unionin alueella, Suomessa ja Ruotsissa.

Taulukko 3. Yhteisöaloitteet kaudella 1995-99 (miljoonaa euroa)

HANKE TARKOITUS EU SUOMI RUOTSI
Interreg II rajan ylittävä yhteistyö (A), energiaverkos- 

tot (B) ja vesivarantojen hallinta (C)
3519 48 46

Leader II maaseudun kehittäminen 1755 28 16
Regis II syrjäisimpien alueiden integraatio 608 - -

Employment erilaisten ryhmien työllisyyden parantami
nen

1835 32 24

Adapt työvoiman sopeuttaminen työmarkkinoiden 
muutokseen

1626 23 13

Rechar II hiilikaivosalueiden kehittäminen 459 - -

Resider II teräsalueiden kehittäminen 575 - -

Konver puolustussektorista riippuvaisten alueiden 
monipuolistaminen

735 - 3

Retex tekstiili- ja vaateteollisuudesta riippuvaisten 
alueiden monipuolistaminen

603 - -

SME pk-yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen 1079 9 17
Urban suurten ja keskikokoisten kaupunkien kriisi

alueiden elvyttäminen
885 4 5

Pesca kalastuksesta riippuvaisten alueiden moni
puolistaminen

297 4 4

Peace Pohjois-Irlannin rauhanprosessin tukeminen 300 - -

lähde: EU:n komission aluepoliittisen pääosaston internet-sivut 1999

4.3 NUTS-aluejako

Euroopan unionin rakennerahastojen kohdealueiden rajaamisessa sekä kansallisten 

tukialueiden hyväksymis- ja valvontamenettelyssä on 1980-luvulta lähtien käytetty 

NUTS-aluejakoa (Nomenclature des unites territoriales statistiques). Tärkein taso 

aluepoliittisten toimien kannalta on NUTS 2, jonka mukaan suunnataan muun muassa 

rakennerahastojen alueellista tukea. (Sarja 1995, 72-73)
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NUTS 1 -tason muodostavat valtiot ja itsehallintoalueet. Yhteensä niitä on unionin 
alueella 73. Ruotsi, Suomi ja Ahvenanmaa muodostavat kukin oman NUTS 1 - 

alueensa. NUTS 2 -alueita EU:ssa on noin 200. Suomessa niitä on kuusi ja Ruotsissa 

kahdeksan. Ruotsin NUTS 3 -alueet vastaavat läänejä, ja niitä on nykyisin 23. 

Suomessa NUTS 3 -tason alueet ovat maakuntia, joita on 19. Joissakin tapauksissa 

sama alue kuuluu kahteen tai kolmeen aluetyyppiin, kuten Ahvenanmaa. (Vuoristo 

1997, 160; Nordiska regioner i profil 1997). Vertailukelpoisten alueiden muodosta

minen on tietenkin hankalaa, ja siksi näiden alueiden perusteina on käytetty jo 

olemassa olevia hallinnollisia aluejakoja. Suomessa pyrittiin alun perin pienempiin 

alueisiin, jolloin NUTS 1 -taso olisi muodostunut viidestä suuralueesta, NUTS 2 -taso 

maakunnista ja NUTS 3 -taso seutukunnista. Tällainen jako olisi vastannut paremmin 

Suomen hallinnollista järjestelmää. Komission mielestä ehdotetut alueet olivat 

kuitenkin asukasmäärältään liian pieniä verrattuna tyypillisiin eurooppalaisiin NUTS- 
tasoihin. (Saija 1995, 73-75) Vuoriston (1997, 160-161) mielestä väliportaan aluejako 

on Suomen osalta osittain epäonnistunut, koska alueet eivät ole toiminnallisesti 

tarkoituksenmukaisia kokonaisuuksia. Aluejaossa on pyritty väestöltään riittävän 

suuriin alueisiin, ja Suomen harvan väestöntiheyden takia alueet ovat pinta-alaltaan 

huomattavasti suurempia kuin EU-maissa keskimäärin. Ongelmat eivät noudata enää 

edes maakunnallisia suuralueita, joten seutukuntajaon ottaminen NUTS 3 -alueiden 

pohjaksi olisi ollut Suomen kannalta parempi ratkaisu. (Viiri 1997, 61)

4.4 Alueellisista eroista

Ruotsissa alueiden väliset erot ovat Euroopan pienimpiä ja asukasta kohti laskettu 

tuotantotaso on onnistuttu säilyttämään korkeana joka puolella maata, vaikka kaupun

gistuminen on edennyt pidemmälle kuin Suomessa. Suomessa erot ovat Euroopan 

mittakaavassa hyvää keskitasoa. Pohjoismaisten alueiden välisiä eroja vuosina 1988- 

95 tutkineet Kangasharju ja Alanen havaitsivat erojen kasvaneen. He pitävät tätä 

jokseenkin poikkeuksellisena, koska pitkällä aikavälillä sekä alueiden että maiden 

väliset erot ovat supistuneet. Erojen kasvua selittää poikkeuksellinen tarkastelu

ajankohta, jolloin Suomessa ja Ruotsissa vallitsi lama ja toisaalta Tanskassa nousu

suhdanne. (Kangasharju & Alanen 1998, 7-8)
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Suomen kaikilla alueilla Ahvenanmaata ja Uuttamaata lukuun ottamatta BKT on ollut 

EU:n keskiarvoa alempi 1990-luvun alun lamavuosina. Useimmilla Ruotsin alueilla 

BKT on aivan EU:n keskiarvon tuntumassa. Samoin työllisyys on Ruotsissa huomat

tavasti matalampi kuin Suomessa. Ruotsin pahimmilla työttömyysalueilla työttö

myysaste on samaa luokkaa kuin manner-Suomen parhailla (ks. liite 4) Kummassakin 

maassa alueiden välinen muuttoliike on ollut melko voimakasta. Ruotsissa väestökato 

syrjäseuduilta ei ole nykyisin enää yhtä nopeaa kuin Suomessa. Ruotsissa muutto 

suuntautuu rannikkoseuduille ja Suomessa suurimpiin keskuksiin. (Nordiska regioner 
i profil 1997, 18-85)

Taulukko 4. NUTS 2 -alueiden väestöjä BKT

alue asukkaita BKT /as EU 15
(tiedot vuosilta 1995/96) (euro) =100

KOKO SUOMI 5 108 000 18 857 97
Uusimaa 1 318 000 24 088 123
Etelä-Suomi 1 795 000 18 056 92
Itä-Suomi 706 000 14 623 75
Väli-Suomi 707 000 16 427 84
Pohjois-Suomi 557 000 17 290 88
Ahvenanmaa 25 000 23 542 117
KOKO RUOTSI 8 827 000 20 116 100
Stockholm 1 717 000 24 477 123
Östra Mellansverige 1 501 000 18 246 92
Småland med Öama 795 000 19 708 99
Sydsverige 1 262 000 18 376 93
Västsverige 1 766 000 19 292 97
Norra Mellansverige 864 000 19 643 99
Mellersta Norrland 395 000 20 205 102
Övre Norrland 527 000 19 478 98

lähde: Eurostat 1998:1. Statistics in Focus. Regions

Euroopan aluekehityksen malli on muuttumassa kasvavien ydinalueiden keskitty

misestä mosaiikiksi, jossa taantuvat ja dynaamiset alueet ovat lomittain. Uleris (1993, 

40-46) esittelee artikkelissaan käynnissä olevan kehityksen keskeisiä piirteitä. Ensin

näkin alueen kehitykseen vaikuttaa paikallisen talouden rakenne; se ovatko kasvavat 

vai taantuvat sektorit vallitsevia. Paikallisista olosuhteista varsinkin poliittiset voimat 
ja julkinen hallinto, infrastruktuuri, koulutetun työvoiman saatavuus, asenteet ja muut 

kulttuurilliset tekijät sekä väestöntiheys ja keskittymisen edut vaikuttavat taloudellisen 

toiminnan kehittymiseen. Juuri harva asutus on Pohjoismaiden aluekehitystä haittaava
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tekijä. Ihmisten houkutteleminen alueille, joilla paikalliset työmarkkinat, sosiaaliset 

yhteydet ja kulttuuritarjonta ja muut palvelut ovat vähäisiä, on vaikeaa. Myöskään 

yritykset eivät helposti hakeudu alueille, joilla mahdollisuudet paikallisten verkostojen 

muodostamiseen ja liiketoimintakumppanien löytämiseen ovat heikot.

Illeris (1993, 46-47) pitää monia palveluyhteiskunnan piirteitä tärkeinä aluekehityksen 

kannalta. Koko taloudessa tavarantuotannon osuus pienenee ja palvelutoiminnan 

osuus kasvaa. Sen johdosta tuotannontekijöistä tärkeimmäksi ja samalla niukimmaksi 

on muodostumassa ihmisten osaaminen ja luovuus. Myös ihmisten asenteet ja mielty

mykset tulevat aiempaa yksilöllisemmiksi, kaikki eivät halua asua samanlaisilla 

alueilla. Tämä on Pohjoismaiden kannalta myönteinen piirre, koska puhdas luonto voi 

muodostua tärkeäksi vetovoimatekijäksi. Työnjako lisääntyy jatkuvasti ja siten myös 

keskinäinen riippuvuus sekä tiedon, tavaroiden ja palveluiden vaihto. Tämä piirre 

edistää keskittymistä. Liikenne- ja tiedonvälitystekniikat kehittyvät nopeasti, joten 
etäisyydet "kutistuvat" ja keskittymisen hyödyt vähenevät.

Alueiden väliset erot ovat luonnollisesti aluepoliittisten toimien lähtökohta. Pentti 

Malinen toteaa Suomen ja Ruotsin tavoite 6 -ohjelmia vertailevassa tutkimuksessaan 

(1998, 49-50), että Suomen ja Ruotsin tavoite 6 -alueiden välillä on muutama merkit

tävä ero, vaikka alueet eurooppalaisesta näkökulmasta ovatkin melko samanlaisia. 

Ensinnäkin Suomen alueen ongelmat - työttömyys, väestörakenne, riippuvuusaste - 

ovat huomattavasti vaikeampia kuin Ruotsin. Myös paine rakennemuutokseen on 

suurempi Suomessa, koska maatalouden osuus työllisyydestä (16,6 %) on kolminker

tainen Ruotsin tavoite 6 -alueeseen verrattuna (4,9 %). Näiden syiden takia Suomen 

ohjelmassa keskitytään enemmän ongelmien ratkaisuun ja uhkien toipumiseen, kun 

taas Ruotsissa voidaan panostaa mahdollisuuksien hyödyntämiseen ja muiden tukitoi

mien vaikutuksen tehostamiseen. Ruotsissa voidaan matalamman työttömyysasteen 

ansiosta panostaa enemmän tutkimus- ja kehitystoiminnan kehittämiseen. (Malinen 
1998, 7-13, 49-50)

Tavoite 6 -alueilla toteutetaan sekä Interreg- että Leader-yhteisöaloitteita, ja maatalou

den merkitys muillakin Suomen alueilla on selvästi suurempi kuin Ruotsissa. Samoin 

työttömyys on koko Suomessa huomattavasti suurempi ongelma. Siksi onkin
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mielenkiintoista tarkastella, näkyvätkö Malisen mainitsemat erot Suomen ja Ruotsin 

Interreg-ja Leader-hankkeissa, joita tutkitaan lähemmin luvussa viisi.

4.5 Suomen ja Ruotsin sopeutuminen EU:n aluepolitiikkaan

Suomi liittyi Euroopan unioniin juuri vaikean taloudellisen laman jälkeen. Liittymis

ehtoihin vaikuttivat Suomen kannalta suotuisasti ennätyskorkea työttömyys ja alen

tunut BKT. Ruotsikin oli kärsinyt lamasta, mutta vaikutukset siellä eivät olleet yhtä 
syviä kuin Suomessa.

EU vaikuttaa Suomen ja vastaavasti Ruotsin aluepolitiikkaan sekä suorasti että 
epäsuorasti. Suorat vaikutukset aiheutuvat unionin säädöksistä ja instituutioista. EU:n 

kilpailusäännöstöstä seuraa rajoituksia yritystoiminnan julkiselle tuelle, ja maiden 

tulee kansallisista tukilinjauksista päätettäessä huomioida yhteisön aluepolitiikassa 

keskeiset rakennerahastot ja kehittämistavoitteet. Epäsuoria vaikutuksia syntyy mm. 

budjettitalouden, yritysten toimintaympäristön ja yleisen alueellisen kehityksen 

muutosten kautta. (Viiri 1997, 62)

Aluepolitiikka on viime vuosina muuttunut sekä Euroopan unionissa että yksittäisissä 

jäsenmaissa. Nykytilanteessa on huomattu, että keskusjohtoisilla suunnitelmilla ja 

suunnittelujärjestelmillä ei pystytä tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti ohjaamaan 

yhteiskuntaa. Aluepolitiikan tavoitteena on aina ollut maan eri alueiden tasapainoinen 
kehitys. Nykyisten lakien uutena piirteenä on alueiden asettaminen kilpailutilan

teeseen. Suomessa ja Ruotsissa kilpailu aluetuista tulee jatkossa kiristymään entises

tään, kun valtiontaloutta elvytetään säästötoimilla. Tuloksellisuutta korostetaan entistä 

enemmän; vain todellisesti alueellista kehitystä edistävät hankkeet voivat saada 

rahoitusta. Toisaalta resurssien puutetta voidaan korvata alueiden välisellä yhteis
työllä. (Sarja 1995, 155)

Euroopan yhteismarkkinoiden muodostumista pidetään yleisesti liiketoiminnan 

kannalta myönteisenä kehityksenä. Yhteismarkkinoiden sisäpuolella toimivat yritykset 

näkevät etuja erityisesti tuottavuuden ja toimintojen kustannustehokkuuden parantu

misessa. Ulkopuolisten kannalta Euroopan markkinoiden koko ja kasvumahdol
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lisuudet näyttävät houkuttelevilta. Toisaalta uhkana koetaan lisääntyvä kilpailu ja 

eurooppalaisten yritysten kilpailukyvyn parantuminen. Ulkopuoliset pelkäävät yhteis

markkinoiden johtavan protektionismiin ja alihankintamahdollisuuksien heikentymi

seen yhteismarkkinoiden ulkopuolisten maiden osalta. (Bachtler ym. 1993, 88-89)

Pohjoismaiden taloudet ovat pitkään olleet hyvin avoimia, eli ulkomaankaupan osuu

det bruttokansantuotteista ovat suuret. Vientiin suuntautunut tuotanto aiheuttaa aina 

kansainvälistä riippuvuutta, ja siten vähemmän liikkumavaraa kansallisesti ja alueel

lisesti. Myös aluepolitiikan mahdollisuudet vaikuttaa tuotantotoiminnan kautta alue

kehitykseen ovat pienentyneet: aluepolitiikan tehtäväksi jää negatiivisten seurausten 

vähentäminen. Kansainvälinen integraatiokehitys on jatkuvaa, ja monellakaan maalla 

ei ole varaa irrottautua tästä kehityksestä. (Lumijärvi 1983b, 85)

Pohjoismaille Euroopan yhteismarkkinoiden ulkopuolelle jääminen olisi merkinnyt 

kilpailukyvyn heikkenemistä yhteismarkkinavaltioihin nähden, kaupan vähenemistä ja 

uhkaa erityisesti tutkimus- ja teknologia-aloille. Myös investoinnit Yhdysvalloista ja 

Japanista olisivat todennäköisesti vähentyneet, koska yhteismarkkinoiden ulkopuoliset 

yritykset pyrkivät välttämään mahdollisia tuontirajoituksia sijoittumalla yhteismark- 

kina-alueen sisäpuolelle. 1990-luvun alussa, kun yhteismarkkinoita suunniteltiin ja 

Pohjoismaat olivat jäämässä ulkopuolelle, investointeja virtasi pois sekä Suomesta että 

Ruotsista. (Bachtler ym. 1993, 92-93)

4.5.1 Eroja ja ongelmia

Mönnesland (1998, 22-23) pitää eroa Pohjoismaiden ja EU:n vanhojen jäsenmaiden 

aluepolitiikkojen välillä merkittävänä. Pohjoismaisen aluepolitiikan tärkeimpinä koh

teina ovat harvaan asutut alueet, joiden etäisyys suurempiin kauppakeskittymiin on 

pitkä ja työvoimamarkkinat heikot. Tavoitteena on ollut hidastaa keskittyvää verkottu- 

misprosessia, jotta syrjäseutujen väestökato voitaisiin ehkäistä. Tällainen markkina

voimien aiheuttaman keskittymisen hidastaminen on luonteeltaan pysyvää; syrjäi

syyttä ei voida voittaa lyhytaikaisilla tukiohjelmilla. Vanhoissa EU-maissa alueelliset 

ongelmat ovat enimmäkseen rakenteellisia. Heikoimmin kehittyneillä alueilla ei ole 

varsinaisesti puutetta asukkaista, ja poismuuttoa pidetään usein positiivisena asiana
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myös muuttotappioalueille, koska muutto vähentää epätasapainoa taloudellisen kapa
siteetin ja väestön ylläpitovelvoitteen välillä.

Euroopan unionin aluepolitiikka on kehitetty tällaisten vanhojen jäsenmaiden tarpei

den perusteella. Pääpaino on teollisuuden rakenteissa, ja ongelmat on tarkoitus saada 

kuntoon väliaikaisten ohjelmien avulla. Toiminnan tukeminen ei sovi yhteen sen 

tavoitteen kanssa, että pyritään saavuttamaan taso, jolla tukea ei enää tarvita. 

Toiminnan tukeminen on siten hyväksyttävää vain alueilla, joiden työllisyys ja 

elintaso ovat huomattavasti EU:n keskiarvon alapuolella. Tältä pohjalta EU:n virka

miesten on ollut vaikea ymmärtää, miksi Pohjoismaiden syrjäisiä alueita pitäisi tukea. 
(Ibid, 22-23)

Pohjoismaissa arvioitiin EU-jäsenyyttä ennakoitaessa tarpeellisiksi muutoksiksi mm. 

investoinneissa siirtymistä teollisuusinvestointien tukemisesta "pehmeisiin investoin

teihin", tukipanosten keskittämistä toimintojen uudelleensijoittamisesta herkän elin

keinoelämän ja uusien yritysten kasvun edistämiseen ja siirtymistä yritystuista 

infrastruktuurin rakentamiseen ja kehittämiseen. Myös vastuun hajauttamista edelleen 

alueviranomaisille pidettiin tärkeänä. EU:n oletettiin myös vaativan muutoksia 

tukialueiden laajuuteen, joidenkin tukimuotojen riittämättömään läpinäkyvyyteen sekä 

kuljetustukeen. (Aldskogius 1992, 121-122)

EU on huomioinut Suomen ja Ruotsin erityispiirteet muun muassa siten, että alhainen 

väestöntiheys hyväksyttiin aiempien kriteerien lisäksi tukialueiden määrittelyyn. 

Toinen mahdollinen peruste tukialueeksi hyväksymiselle on vähintään 15 prosenttia 

maan keskiarvoa alhaisempi BKT, jos maan keskiarvo ei ylitä EU:n keskiarvoa, missä 

tapauksessa BKT:n eron maan keskiarvoon tulee olla vielä suurempi. Kolmas kritee

reistä on se, että alueen työttömyyden täytyy olla vähintään 15 prosenttia maan keski

arvoa korkeampi. Alhaisen väestöntiheyden perusteella hyväksytyillä tukialueilla 

toimiville yrityksille ei kuitenkaan voida myöntää toimintatukea, mutta rajoitettu 

kuljetustuki on mahdollinen. Suomi ja Ruotsi saivat sopeutumisaikaa vuoden 1996 

loppuun. Myös yritysten investointitukien myöntämisperusteita muutettiin jonkin 

verran. Komissio vastaa nykyisin tukialueiden määrittämisestä ja kansallisten 

tukijärjestelmien hyväksymisestä. (Mönnesland 1997, 35-36)
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Yksi suurimmista eroista Suomen ja Ruotsin välillä oli tukialueen laajuus. Vuonna 

1990 tukialueilla asuvan väestön osuus oli Suomessa peräti 52 prosenttia, kun se 

Ruotsissa oli vain 8 prosenttia. Useimmissa Keski-Euroopan maissa osuus oli 20-40 

prosenttia. (Paasivirta 1991, tilastoliite) Liittymisajankohdan heikon taloudellisen 

tilanteen ansiosta Suomen tukialueet säilyivät edelleen suurina. Perustukialueita 

jouduttiin vähentämään noin kymmenen prosenttiyksikköä, ja kansallisten tukien 

määriä pienennettiin. Muun muassa kuljetustukialuetta pienennettiin sekä Suomessa 
että Ruotsissa. (Mönnesland 1997, 54-62)

Taulukko 5. Väestö tukialueilla vuonna 1995 (% koko maan väestöstä)

SUOMI RUOTSI

Tavoite 2 15,5 11,0

Tavoite 5b 21,5 8,6

Tavoite 6 16,6 5,0

Yhteensä 53,6 24,6

lähde: Mönnesland 1997, 40

4.5.2 Aluepolitiikan hallinto

EU-jäsenyys ei suoranaisesti edellyttänyt kansallisten aluepoliittisten järjestelmien 

muuttamista. Muutos oli kuitenkin käytännössä lähes välttämätön, koska rakenne

rahastotukien saaminen vaatii kansallisilta järjestelmiltä tehokkuutta. Suomi varautui 

aluepolitiikan hoidon osalta EU-jäsenyyteen jo ennakolta uudistamalla järjestelmää 

unionin mallin mukaisesti. Siten pääsy mukaan EU:n tukijärjestelmään oli nopeampaa 

kuin Ruotsissa, jossa mallia ei omaksuttu ajoissa. (Sarja 1995, 166)

Ruotsissa aluepoliittisten toimien toteuttamisesta ovat alusta alkaen vastanneet sekä 

keskusviranomaiset että valtion alueviranomaiset. Toteutusta on hajautettu jatkuvasti, 

ja nykyisin suurimmasta osasta vastaavat lääninhallitukset. Myös kuntien merkitys on 

kasvanut. Keskusviranomaistasolla Ruotsin aluepoliittinen vastuunjako on vaihdellut 

jonkin verran. Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) vastasi vuosina 1965-1983 aluepoliit-
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tisten yritystukien käsittelystä. Vuonna 1983 vastuu siirrettiin Statens industriverkil le 

(SIND). Teollisuusministeriö vastasi aluepoliittisista kysymyksistä ja teki päätökset 

tärkeimmistä tukitoimista vuoteen 1991 asti, jolloin nämä tehtävät siirtyivät työ
ministeriölle. (Aldskogius 1992, 125)

Ruotsin lääninhallitusten tehtäviin ovat kuuluneet aluepoliittinen tutkimus- ja suunnit

telutyö sekä alueellisten työllisyys-, väestö- ja infrastruktuuritilanteen kartoittaminen. 

Vastuuta ja resursseja on ajan mittaan lisätty entisestään, nykyisin lääninhallitukset 

vastaavat lähes kaikesta aluepoliittisiin tukiin liittyvästä. Heinäkuussa 1991 perustet

tiin uusi elinkeinopoliittinen valtionlaitos: Närings- och teknikutvecklings verket 

(NUTEK). Sille siirtyi vastuu mm. tukipäätösten käsittelystä ja aluepoliittisesta 

tutkimustoiminnasta sekä kuljetustuen käsittelystä, joka oli aiemmin ollut Transport- 

rådetin (TPR) vastuulla. Samalla useat valtion alueviranomaiset koottiin lääninhalli

tuksiin. Uudistuksen tarkoituksena oli parempi yhteensovittaminen ja siten parempi 

palvelu. Vuodesta 1983 lähtien on ollut toiminnassa erityinen aluepoliittinen neuvos

to, joka antaa ohjeita aluepoliittisista yritystuista. Se toimii nykyisin NUTEK:in yhtey

dessä. Neuvostoon kuuluu mm. puolueiden, ammattiliittojen ja elinkeinoelämän 
järjestöjen edustajia. (Aldskogius 1992, 125-128)

Aluetukia voivat myöntää lääninhallitukset, NUTEK tai valtio. Myöntäjä määräytyy 

lainan koon ja kunkin tason budjettikaton mukaan. Lainojen korot noudattavat 

normaalia markkinatasoa, mutta etuna on se, että lainoja myönnetään sellaisille 

alueille, joille tavalliset pankit eivät ole halukkaita sijoittamaan. (Mönnesland 1997, 

58-62) Viimeisin muutos Ruotsin aluepoliittisessa hallinnossa tapahtui vuoden 1999 

alussa, kun maan elinkeino- työmarkkina- ja liikenneministeriöt yhdistettiin uudeksi 

Näringsdepartementetiksi. Entisen elinkeinoministeriön aluepoliittisen osaston tehtä

vät jaettiin uudistuksessa kahtia; toiseen yksikköön sijoitettiin perinteinen kansallinen 

aluepolitiikka (alueelliset yritystuet yms.) ja toiseen infrastruktuuri, alueellinen elin

keinopolitiikka ja rakennerahastot. (Alue-Integraattori 1/1999, 9)

Suomessa aluepolitiikkaa on vuodesta 1984 lähtien valtakunnallisesti koordinoinut 

sisäministeriö, ja aluepolitiikka hoidettiin pitkään hyvinkin keskusjohtoisesti. Vähitel

len päätösvaltaa hajautettiin lääninhallituksille. Euroopan unioniin liittyminen edellytti 

lisää vallan hajauttamista. Nykyisin aluekehityksestä vastaavat valtio ja kunnat yhdes
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sä. Aluekehitysviranomaisina toimivat maakuntien liitot, jotka huolehtivat yleisestä 
aluepoliittisesta suunnittelusta sekä aluekehitysohjelmien valmistelusta ja toteutumi

sen seurannasta. Maakuntien liitot valmistelevat ohjelmat ja suunnitelmat yhteistyössä 

muiden viranomaisten sekä alueidensa elinkeinoelämää ja työmarkkinaosapuolia 

edustavien järjestöjen kanssa. Myös valtion viranomaisten tulee päätöksenteossaan ja 

toiminnassaan huomioida laissa esitetyt aluepoliittiset tavoitteet ja arvioida toimiensa 
alueellisia vaikutuksia. (Viiri 1997, 60)

Aluepolitiikkaa toteutetaan valtakunnallisten tavoiteohjelmien ja alueellisten kehittä

misohjelmien avulla. Valtioneuvoston toimivaltaan kuuluvat tavoiteohjelmat määritte

levät kehittämisen yleiset viitekehykset, jotka täsmentyvät alueellisissa kehitys

ohjelmissa. Maakuntien liittojen johdolla valmistellaan ohjelmat, joissa esitetään 

alueiden kehittämistavoitteet ja kehittämistoimien painopisteet. Koska olosuhteiden 

muuttuminen edellyttää tavoiteohjelmilta joustavuutta, ohjelmat ovat määräaikaisia, ja 
niitä arvioidaan vuosittain. (Ibid, 60)

4.6 Suunnittelu- ja ohjelmointimenettely sekä tukien valvonta

Euroopan unioni on noudattanut ohjelmapohjaista aluepolitiikkaa vuodesta 1980- 

luvulta lähtien, ja Pohjoismaissa siihen siirryttiin 1990-luvun alkupuolella. Unionin 

ensimmäiseltä ohjelmakaudelta 1989-93 havaittiin, että ohjelmatyön seuranta- ja 

arviointijärjestelmät ovat sekalaisia ja usein heikkotasoisia. Siksi toisella kaudella 

päätettiin kiinnittää erityistä huomiota aluekehitysohjelmien seurannan ja arvioinnin 
tehostamiseen. (Keränen & Malinen 1997, 29)

Euroopan unionin aluetukiin liittyy tarkkoja säännöksiä. Rakennerahaston toimintaa 

koordinoi suunnittelu- ja ohjelmointimenettely, joka jakautuu kolmeksi ohjelmaksi. 

Ensimmäisessä vaiheessa laaditaan kehittämissuunnitelma (development plan), mihin 

osallistuu sekä kansallisia että alue- ja paikallisviranomaisia. Suunnitelmassa analy

soidaan alueen kehitysongelmat, määritellään kehittämisstrategia ja -toimenpiteet 

sekä arvioidaan rahoitustarpeet. Tärkeää on, että suunnitteluun osallistuvat juuri ne 

tahot, joilla on parhaat edellytykset arvioida rahaston mahdollistamien toimenpiteiden
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vaikutuksia alueella. Valmiit suunnitelmat toimitetaan suoraan komissiolle. (Äikäs 
1993, 17)

Toisessa vaiheessa komissio ja kansalliset viranomaiset laativat hyväksytyille ohjel

mille kehysohjelmat (Community Support Framework, CSF). Komission ja jäsenmaan 

välille solmitaan aiesopimus, joka vahvistaa kehysohjelman ja sen eri osa-alueet - 

yhteisön panostuksen painopisteet, tuen muodot ja rahoitusohjelmat. Kolmannessa 

vaiheessa kehittämissuunnitelmien ja kehysohjelmien yhteydessä sovitut asiat muute

taan toimenpiteiksi. Jokaista kehyksen painopistettä varten laaditaan oma ohjelmansa. 

Toimenpideohjelmissa määritellään eri rahoituslähteistä tulevat osuudet, sallitut 

hanketyypit ja tukiehdot. Tyypillistä on, että ohjelmat eivät sisällä varsinaisia 

yksityiskohtaisia toimenpiteitä, vaan kansalliset ja aluetason viranomaiset valitsevat 

yhdessä muiden sidosryhmien kanssa ne yksittäiset hankkeet, joita päätetään rahoittaa. 

(Ibid, 17-18) Vuonna 1993 otettiin käyttöön vaihtoehtoinen malli, jossa kehysohjelma 

ja sen toteuttamiseen tarvittava toimenpideohjelma yhdistetään Yhtenäiseksi ohjelma- 

asiakirjaksi (Single Programming Document, SPD), ja komissio tekee kummastakin 

päätöksen samanaikaisesti (Regionala konsekvenser av EU:s östutvidgning 1997, 38).

Aluekehitysohjelmilla täytyy olla selkeästi määritetyt numeeriset tavoitteet. Toimen

piteiden tehokkuuden ja vaikuttavuuden arviointi perustuu näiden tavoitteiden 

toteutumisen seurantaan. EU:n rakennerahastolainsäädännössä ei ole määritetty, mil

laisia seuranta-ja arviointimenetelmiä jäsenmaiden tulee käyttää. Arviointimenetelmiä 

kehitetään kuitenkin komission tukemalla MEANS-hankkeella. Tukia arvioidaan ja 

valvotaan sekä alueiden tai jäsenmaiden laatimilla että komission laatimilla tai 

ulkopuolisilla asiantuntijoilla teetättämillä ohjelmakohtaisilla arvioinneilla. Komissio 

keskittyy valvonnassaan huolehtimaan siitä, että aluetuet eivät vääristä kilpailua. 

Tämä valvonta perustuu ilmoitusmenettelyyn, joten se ei ole kovinkaan aktiivista 

valvontaa. Siksi kansallisen valvonnan merkitys onkin suurempi. Kansallisessa val

vonnassa keskitytään lähinnä toteutumisen seurantaan. Siinä selvitetään, onko 

hankkeisiin saatua rahoitusta käytetty siihen tarkoitukseen, mihin sitä on haettu. 

Valvontaa suoritetaan ennen rahoituksen myöntämistä, hankkeen toteuttamisen aikana 
ja ohjelmakauden jälkeen. (Keränen & Malinen 1997, 30-31; Saija 1995, 117-118)
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Suomessa on ensimmäisellä EU-ohjelmakaudella vakiintunut aluekehityshankkeiden 
suunnittelussa käyttöön kuusivaiheinen projektisykli. Ohjelman valmistelijat, rahoitta

jat ja muut toimijat toteuttavat prosessin. (Keränen ja Malinen 1997, 37-41) Vastaa

vanlaista menettelyä käytetään myös muissa maissa.

• Ensimmäinen vaihe, ideointi, tapahtuu kokonaan esittäjä- ja toteuttajaorganisaa

tioiden sisällä. Siinä selvitetään, kannattaako aloitetta ryhtyä toteuttamaan idean 

mukaisena tai muokattuna, siirtää sitä tuonnemmaksi vai luopua siitä kokonaan.

• Toisessa, hankesuunnitteluvaiheessa hakijaorganisaatic. laatii hankesuunnitelman 

yhdessä yhteistyötahojen ja rahoittajien kanssa. Suunnitelman pohjana tulisi olla 
syvällinen tilanneanalyysi.

• Kolmas vaihe on etukäteisarviointi. Siihen kuuluu tekninen tarkistus ja laadullinen 

arviointi. Keränen ja Malinen nimeävät tärkeimmiksi kriteereiksi strategisen 
sopivuuden suhteessa ohjelmaan, toteutettavuuden sekä vaikuttavuuden ja innova
tiivisuuden.

• Neljännessä vaiheessa tehdään rahoituspäätös, jossa hanke voidaan hyväksyä tai 
hylätä tai sitä voidaan lykätä myöhemmäksi.

• Viides vaihe on toteutus ja toteutuksenaikainen arviointi. Tässä vaiheessa arvioin

tia suorittaa toteuttaja itse, ja kriteereinä käytetään hankkeen tavoitteita ja niiden 

indikaattoreita. Arvioinnin perusteella hanketta jatketaan suunnitelman mukaisesti 

tai muutettuna tai hanke keskeytetään.

• Viimeinen vaihe on jälkikäteisarviointi. Erillisen arviointitutkimuksen avulla arvi

oidaan hankkeen vaikutuksia. Hankekohtainen arviointi on enemmän oppimis

prosessi kuin valvontaa.

5. YHTEISÖALOITTEET INTERREG JA LEADER

5.1 Interreg

Raja-alueohjelma Interreg on suurin yhteisöaloitteista. Se perustettiin vuonna 1989, ja 

päätavoitteet ovat rajan kahden puolen sijaitsevien alueiden yhteistyön edistäminen 

alueiden talouksien liittämiseksi tiiviimmin toisiinsa ja erityisesti EU:n ulkorajoilla 

sijaitsevien alueiden auttaminen sijainnista johtuvien ongelmien ratkaisussa. Monissa
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maissa raja-alueet ovat syrjäisen sijaintinsa takia jääneet taloudellisen toiminnan ja 

poliittisen päätöksenteon keskusten ulkopuolelle. Työttömyys on monella raja-alueella 

korkeampi ja tulotaso alhaisempi kuin maan muissa osissa. Tärkeinä kysymyksinä 

pidettiin alusta alkaen paikallisen väestön tarpeita, työpaikkojen luomista ja ympäris

tönsuojelua. (Väre 1994, 3-4)

Alun perin Interreg tarkoitettiin tavoite 1, 2 ja 5b -alueiden ulkopuolisille alueille, 

mutta koska käyttöalueet määriteltiin joustavasti, sitä voitiin hyödyntää myös muita 

tukia saavilla alueilla. Toisella kaudella (1994-99) aloitteeseen kohdistettiin 2,4 

miljardia euroa. Samalla joustavuus lisääntyi entisestään, joten kaikkien unionin maa- 

ja meriraja-alueiden on mahdollista hyötyä aloitteesta. Interreg-tukea ei jaeta 
jäsenmaittain vaan juuri raja-alueittain. EU:n naapurimaiden hankkeiden rahoituksessa 

voidaan hyödyntää PHARE- ja TACIS-ohjelmia. (Europe 2000+ 1994, 128-129; 
Sahrman 1994, 77-78)

Kaudelle 1994-99 Interreg-aloitteelle asetettiin seuraavat tavoitteet (Commission of 

the European Communities 1994, 1-2):
• avustaa sekä sisä- että ulkoraja-alueita sellaisten ongelmien ratkaisemisessa, jotka johtuvat 

alueiden suhteellisesta eristyneisyydestä

• edistää yhteistyöverkostojen luomista ja kehittämistä

• avustaa ulkoraja-alueita sopeutumaan uuteen asemaansa yhteismarkkinoiden reunalla

• vastata EU:n ulkorajoilla uusiin yhteistyöhaasteisiin kolmansien maiden kanssa

• kehittää rajan ylittävää yhteistyötä ja täydentää energiaverkostoja

Rajan ylittävä yhteistyö voidaan jakaa kolmeen luokkaan: ohjelmien suunnitteluun ja 

toteutukseen, tiedonkulun parantamiseen ja yhteistyötä tukevien hallinnollisten raken

teiden luomiseen. Hankkeiden valinnassa painotetaan mm. yhteensopivuutta muiden 

alueella toteutettavien ohjelmien kanssa, innovatiivista luonnetta, positiivisia ympä

ristövaikutuksia, työllistävyyttä ja tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Avustusta voivat 

saada seuraavantyyppiset hankkeet (Commission of the European Communities 1994, 
4-5):
• raja-alueiden kehityssuunnitelmiin liittyvät tutkimukset

• pieniä ja keskisuuria yrityksiä avustavat palvelut

• matkailun kehittäminen

• paikallinen veden, kaasun ja sähkön taijonta
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• saasteiden torjunta ja ympäristönsuojelu

• maaseudun kehittämisohjelmat

• rajan ylittävän kaupan helpottaminen ja maatalouden tuottavuuden nostaminen geneettisillä 

parannuksilla sekä kasvien ja eläinten terveyteen vaikuttavilla toimenpiteillä

• maatalouden tuotteiden ja prosessien parantaminen sekä tuotteiden erilaistaminen

• rajan ylittävää toimintaa edistävät kauppajärjestöt ja muut yhteistoimintaryhmät

• liikenne-ja tietoliikenneyhteyksien parantaminen alueilla, joilla ne ovat vakavasti puutteelliset

• yhteistyön edistäminen yliopistojen, tutkimuskeskusten ja ammatillisten oppilaitosten välillä

• erityisesti sellaisten henkilöiden koulutus ja työllistäminen, jotka ovat kärsineet yhteismark

kinoiden luomisesta

• yhteistyö terveyden alalla

• Euroopan laajuisten verkostojen (TEN) täydentäminen

• eri kielistä sekä hallinto- ja lakijärjestelmistä aiheutuvien haittojen vähentäminen

• rajan ylittävän aluesuunnittelun valmistelu ja toteutus

Hallinnollinen vastuu ohjelmasta Suomessa on sisäasiainministeriöllä ja Ruotsissa 

NUTEK:illa. Kunkin ohjelman toteutusta tarkkailee seurantakomitea (The Monitoring 

Committee), johon kuuluu edustajia jäsenvaltioiden (tämän tutkielman kohdalla Suomi, 

Ruotsi ja Tanska) valtakunnalliselta ja alueelliselta tasolta sekä muista mahdollisista 

yhteistyötahoista. Komiteaan kuuluu myös komission sekä Euroopan investointipankin 

edustajia. Lisäksi komitean kokouksiin osallistuu EU:n ulkopuolisten yhteistyökump

paneiden (Suomen ja Ruotsin ohjelmissa Viro, Latvia, Liettua, Venäjä ja Norja) 

edustajia, jotka eivät kuitenkaan osallistu EU-varoja koskevaan päätöksentekoon. 

Komitea kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa. Seurantakomiteaa avustaa sihtee

ristö, joka valmistelee ohjelmaan liittyviä asiakirjoja. Komitean tehtäviin kuuluvat mm. 

ohjelman tavoitteiden mukaisen toteutumisen varmistaminen, toimenpiteiden ja yksittäis

ten hankkeiden jatkuva seuraaminen, väliarviointien järjestäminen ja indikaattorien 

määrittäminen, toteutuksen vauhdittaminen, jos turhia viiveitä esiintyy, ohjelman 

mahdollisten muutosten valmisteleminen ja niistä neuvotteleminen, ohjelmaan liittyvän 

tiedotuksen ja julkisuuden koordinoiminen, teknisten aputoimien esittäminen sekä 

lausuntojen antaminen vuosiraporttiluonnoksista. Toinen tärkeä toimielin on hallitusten 

nimittämä alueellinen hallintokomitea (The Interregional Programme Management 

Committee), joka huolehtii ohjelman toteutuksesta. Sen tehtäviin kuuluu mm. ohjelmasta 

tiedottaminen, yksittäisiä hankkeita koskevat rahoituspäätökset, hankerekisterin ylläpito,
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raportointi ohjelman etenemisestä ja ohjelmaa koskevien muutosten esittäminen valvon- 

takomitealle. (European Commission 1995, 41-44).

5.1.1 Ohjelma-alueet

Suomi hallinnoi viittä Interreg IIA -ohjelmaa (tiedot esitteestä ”Euroopan unionin tuki 

alueiden kehittämiseen Suomessa” sekä ohjelmaluonnoksista). Tutkittujen hankkeiden 

määrä ja osuus tuesta näkyy liitteessä 2.

Etelä-Suomen rannikkoalueen ohjelma suuntautuu Viroon ja muihin Baltian 

maihin. Ohjelmamaakunnat Suomesta ovat Uusimaa, Kymenlaakso ja Varsi- 

nais-Suomi. Ohjelmassa painotetaan Itä-Euroopan avautumisen tuomia mah

dollisuuksia ja liikenteen kehittämistä. EU-rahoitusta ohjelma saa 6,1 miljoo

naa euroa.

Kaakkois-Suomen ohjelmassa Etelä-Karjala, Etelä-S avo ja Kymenlaakso teke

vät yhteistyötä Leningradin alueen ja Pietarin kaupungin kanssa. Alue pyrkii 

hyötymään Pietarin läheisyydestä ja toimimaan sillanrakentajana idän ja lännen 

välissä. EU:n osuus rahoituksesta on 9,6 miljoonaa euroa.

Karjalan ohjelma on rahamääräisesti suurin Suomen Interreg-ohjelmista. Siihen 

osallistuvat Suomesta Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Pohjois-Karjala. Ohjel

man tärkeimpiä tavoitteita ovat itä-länsisuuntaisten liikenneyhteyksien paranta

minen sekä rajanylityksen helpottaminen. EU-rahoitusta ohjelma saa 13,9 

miljoonaa euroa.

Barentsin ohjelmaan kuuluu Pohjoiskalotin alueen lisäksi Luoteis-Venäjä. 

Kaikkiin ohjelman hankkeisiin sisältyy yhteistyötä Venäjän kanssa, ja tavoit

teena on luoda toimiva pohja yhteistyölle sekä parantaa työllisyyttä ja 

hyvinvointia. EU:n osuus ohjelman budjetista on 10,5 miljoonaa euroa.

Saariston ohjelmaan osallistuvat Suomesta Ahvenanmaan maakunta sekä 

Varsinais-Suomen ja Länsi-Uudenmaan saaristoalueet. Ruotsin ohjelma-alueet
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ovat Tukholman läänin saaristo sekä sen naapurialueet Upsalan ja Söder- 

manlandin läänin saaristoista. EU:n tukea ohjelma saa 4,0 miljoonaa euroa.

Kuvio 2. Interreg-ohjelmat

Barents

Pohjoiskalotti

Karjala

Ы »Ikonia 
Muu raja

t Merenkurkkuja 
* MiilSkandia
ЩГ Æ

: я Щ

Suomen ja 
у Ruotsin saaristo

v

Kaakkois-
Suomi

l.telii-Suonivn
rannikkoseutu

г

A = Öresund

В = Ett gränslöst samarbete 

C = Inre Skandinavia 

D = Nordens Gröna Bälte

lähde: Sisäasiainministeriön aluekehitysosaston intemet-sivut 1999
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Ruotsissa toteutetaan yhteensä kahdeksaa Interreg ПА -ohjelmaa. Suomen hallinnoi

mien Saariston ja Barentsin ohjelmien lisäksi Ruotsi osallistuu kahteen muuhun 

maiden yhteiseen ohjelmaan ja toteuttaa neljää ohjelmaa muiden Pohjoismaiden 

kanssa (näiden tiedot esitteestä "Interreg II - Ekonomiskt och socialt samarbete över 
nationgränser"):

Merenkurkun ohjelmaan kuuluvat Suomesta Vaasan rannikkoseutu sekä Etelä- 

ja Keski-Pohjanmaa, Ruotsista Västerbottenin lääni sekä Örnsköldsvikin kunta 

ja Noijasta Helgeland. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on säilyttää liikenne
yhteydet Suomen ja Ruotsin välillä ja kehittää niitä. EU:n tukea ohjelma saa
6,6 miljoonaa euroa.

Pohjoiskalotin ohjelma on Suomen, Ruotsin ja Norjan välinen. Suomesta siihen 

kuuluu Lapin maakunta, Ruotsista Norrbottenin lääni ja Norjasta Finnmarkin, 

Tromsin ja Nordlandin läänit. Tärkeimmät tavoitteet ovat alueen taloudellisen 

pohjan laajentaminen sekä logistiikan ja verkostojen kehittäminen. EU:n tukea 

ohjelma saa 12,2 miljoonaa euroa.

Öresund-ohjelmaan osallistuvat Ruotsista Skoone ja Tanskasta Hovedstads

regionen eli Kööpenhaminan alue. Ohjelmaan kuuluu monenlaisia hankkeita 

mm. kulttuurin, tutkimuksen ja elinkeinoelämän kehittämisen aloilta. EU:n 
osuus rahoituksesta on 13 miljoona euroa.

"Ett gränslöst samarbete" -ohjelmaan osallistuu Ruotsista kahdeksan kuntaa 

Bohusin läänin ja Taalainmaan alueilta sekä yhdeksän kuntaa Norjan 

Östfoldista. Ohjelmassa kehitetään mm. elinkeinoelämää, osaamista ja ympä

ristöä. EU:n tukea ohjelma saa 5,5 miljoona euroa.

Inre Skandinavia -ohjelmaan osallistuu Ruotsista kuusi kuntaa läntisestä Verm- 

lannista ja Älvdalenin sekä Malungin kunnat Taalainmaalta. Norjasta osallistuu 

Hedmarkin lääni sekä osia Östfoldin läänistä ja yksi kunta Akershusin läänistä.
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Painopistealueita ovat mm. kulttuuri, yhteydet ja pienyritykset. EU-rahoitusta 
ohjelma saa 4,5 miljoonaa euroa.

"Nordens gröna bälte" -ohjelmaan osallistuvat Ruotsista Jämtlandin lääni ja 

Norjasta Nord- ja Sör-Tröndelag. Tärkeimmät toiminta-alat ovat yritystoimin

taa ja paikallista kehitystä tukeva yhteistyö sekä eteläsaamelaisen kulttuurin ja 

elinkeinoelämän kehittäminen. EU:n tukea ohjelma saa 5,5 miljoonaa euroa.

5.1.2 Hanketiedot ja luokittelu

Suurin osa Interreg-hankkeita koskevista tiedoista saatiin Suomen sisäasiain

ministeriöstä joulukuussa 1998 ja Ruotsin NUTEKista marraskuussa 1998. Näitä 

tietoja pyrittiin täydentämään kysymällä maakuntien liitoilta tarkennuksia. Monet 

liitot eivät kuitenkaan antaneet lisätietoja. Parhaiten tietoa saatiin Barentsin ohjel

masta, jonka hanketietojen perusteella olisi mahdollista tehdä melko tarkkakin 

luokitus. Se on Suomen ohjelmista ainoa, josta saatiin lisäksi tarkka luettelo hylätyistä 

hankkeista. Samoin Karjalan ohjelman osalta saatiin kaikki perustiedot. Näistä 

kahdesta ohjelmasta oli käytettävissä tietoa myös alkuvuodesta 1999 päätetyistä 

hankkeista, joten hankkeita oli tutkittavana suhteellisesti enemmän kuin muista 

ohjelmista. Sitä vastoin Saariston ja Kaakkois-Suomen Interreg-ohjelmista ei saatu 

minkäänlaisia lisätietoja ja Etelä-Suomen rannikkoalueen ohjelmasta erittäin vähän. 

Kaikista Ruotsin hallinnoimista ohjelmista saatiin tiivis peruspaketti, joka sisälsi 

rahoitustiedot hyvinkin yksilöidysti, mutta hankkeiden kuvauksia tuskin lainkaan. 

Tutkittujen hankkeiden lukumäärä kussakin ohjelmassa näkyy liitteessä 1.

Hankkeista luotiin tutkimusta varten tiedosto, jossa ovat hankkeen nimi, alue, 

kokonaiskustannukset, Interreg-rahoitus ja rahasto(t). Vertailussa hankkeiden kokoa 
osoittamaan valittiin hankkeen kokonaiskustannukset ja EU-tuki, koska nämä tiedot 

olivat saatavissa lähes kaikista hankkeista. Niissä hankkeissa, joissa on osallistujia 

useasta EU-maasta (Suomi, Ruotsi, Tanska), summa kattaa kaikki EU-osuudet. 

Hankeluetteloissa hankkeiden kokonaiskustannukset ja rahoitusosuudet saatiin jossa

kin paikallisessa valuutassa. Kaikki summat muutettiin euroiksi maaliskuun 1999 

kurssien mukaan (1 euro = 5,95 FIM; 8,95 SEK; 8,58 NOK; 7,43 DKK). Lisäksi 

hankkeiden toteuttajaosapuolet pyrittiin luokittelemaan kolmeen luokkaan: viran
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omaiset, kaupalliset yritykset sekä voittoa tavoittelemattomat yhteisöt. Monien 

ohjelma-alueiden tiedot sisälsivät pelkästään päähakijan, joten muut osallistujat jäivät 

luokituksen ulkopuolelle. Joistakin luettelossa esiintyvien osapuolten nimistä ei 

pystytty varmasti päättelemään osallistujan tyyppiä, joten luokittelu ei näiden osalta 

ollut täysin varma. Esimerkiksi tanskalainen osallistuja DIKE luokiteltiin yhteisöksi, 

koska nimessä ei ole minkään yritysmuodon tunnusta.

Hankkeet jaettiin tyypin mukaan luokkiin seuraaviin luokkiin:

• työvoimavarojen ja osaamisen kehittäminen

• ympäristönhoitoja sijaintiongelmien helpottaminen - sisältää infrastruktuurihank

keita sekä syrjäseutujen palvelutason ja elinvoimaisuuden parantamista

• yritystoiminnan vahvistaminen - yksittäisen yritysten tai yritysjoukon toiminta

edellytysten parantamista

• kulttuuri, perinne, virkistys - sisältää monenlaisia hankkeita, jotka voivat liittyä 
myös matkailuun

• maaseudun monipuolisuuden kehittäminen - uudenlaista toimintaa kyseisellä alu
eella

Luokituksen pohjana käytettiin pitkälti Interreg-ohj el mien toimenpidekokonaisuuksia, 

jotka monessa tapauksessa sopivat suoraan johonkin edellä mainituista luokista. 

Joistakin ohjelmista saatiin niin tarkat hankekuvaukset, että hanke saatettiin sijoittaa 

johonkin muuhun kuin toimenpidekokonaisuuden osoittamaan luokkaan. Useiden 

ohjelma-alueiden kohdalla luokittelu on puutteellisen hankekuvauksen takia epä

tarkka. Luokitteluongelmia esiintyi monissa tapauksissa; esimerkiksi maatiloja 

koskevien yritystoiminnan kehittämishankkeiden erottaminen maaseudun monipuoli

suuden kehittämisestä oli hankalaa. Sijaintiongelman helpottaminen puolestaan on 

melko laaja käsite, ja siihen olisi mahdollista sijoittaa hyvinkin monenlaisia hankkeita. 

Hankalinta oli erottaa sijaintiongelmien lievittäminen kulttuuri- ja virkistyshankkeista 

tai toisaalta maaseudun monipuolistamisesta. Yleensä kulttuuriksi ja virkistykseksi 

luokiteltiin sellaiset hankkeet, joiden mahdollinen hyödyntäjäryhmä on suppeahko, 

esimerkiksi tietyn lajin harrastajat. Alueen sijaintiongelman lievittämiseksi taas luoki

teltiin kaikenlaiset palvelujen parannukset. Toisaalta lähes kaikki osaamishankkeet ja 

monet infrastruktuuri- ja yrityshankkeista olivat selkeästi luokiteltavissa.
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5.1.3 Vertailuryhmät

Aineistoon kuuluivat kaikki 11 Interreg-ohjelmaa, joihin Suomi ja Ruotsi osallistuvat. 

Pohjoismaiden välisellä yhteistyöllä on takanaan pitkät perinteet. Itäraja sen sijaan on 

ollut vuosikymmenten ajan pitkälti suljettu, ja yhteistyö on ollut huomattavasti 

vähäisempää. Lisäksi Pohjoismaat ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti melko saman

laisia keskenään, kun taas Venäjän ja Baltian maiden tilanne on erilainen. Tämän 

perusteella tutkimukseen asetettiin lähtöoletukseksi, että eroja olisi todennäköisesti 

Venäjälle ja Viroon suuntautuvien ohjelmien ja Pohjoismaihin suuntautuvien ohjel

mien välillä. Suomen kannalta on myös kiinnostavaa selvittää, onko Suomen ja 

muiden Pohjoismaiden ohjelmissa merkittäviä eroja. Siksi ohjelmat jaettiin vertailua 
varten kolmeen ryhmään:

A. Suomesta Venäjälle ja Viroon suuntautuvat Etelä-Suomen rannikkoseudun, Kaakkois-

Suomen, Karjalan ja Barentsin ohjelmat. (Ruotsi on yhtenä osallistujana myös 

Barentsin ohjelmassa, mutta luokittelun kannalta merkitsevämmäksi oletettiin se, että 

kaikissa hankkeissa on mukana yhteistyötä Venäjän kanssa)

B. Suomen ja Ruotsin väliset Saariston, Merenkurkku-Mittskandian ja Pohjoiskalotin
ohjelmat

C. Ruotsin ohjelmat Norjan ja Tanskan suuntaan: Öresund, Ett gränslöst samarbete, Inre

Skandinavia ja Nordens gröna bälte

5.1.4 Vertailun tuloksia

Hyväksyttyjen hankkeitten keskimääräinen EU-tuki on suurin Suomen itään suuntau

tuvissa ohjelmissa (ryhmä A, neljän ohjelman hankkeiden keskiarvo 74 747 euroa). 

Ruotsin muihin Pohjoismaihin suuntautuvien ohjelmien ryhmässä (C) keskimääräinen 

tuki ei kuitenkaan ole olennaisesti matalampi (kolmen ohjelman hankkeiden keskiarvo 

67 400 euroa), ja keskimääräinen hankkeen koko ryhmässä C on suurempi kuin 

Suomen itään suuntautuvien hankkeiden ryhmässä. Sekä hankkeen keskikoko että 

keskimääräinen tukisumma ovat pienimmät Suomen ja Ruotsin välisissä ohjelmissa 
(ryhmä B).
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Taulukko 6. Interreg-tuki ohjelma-alueittain (euroina)

OHJELMA YHTEENSÄ KESKIARVO SUURIN PIENIN
KARJALA 10 339 437 66 706 756 303 3 025

BARENTS 5 912 802 118 256 857 143 10 084
KAAKKOIS-SUOM1 7 337 896 85 324 647 059 2 521
ETELÄ-SUOMEN R. 4 156 998 47 782 225 210 336

SAARISTO 2 384 649 45 859 235 294 2 857

MERENKURKKU 2 846 173 36 489 221 676 1 732

POHJOISKALOTTI 6 105 279 81 404 376 749 1 676
ÖRESUND 7 753 569 107 688 1 157 694 13 459
GRÄNSLÖST 3 799 503 52 048 419 307 2 682
INRE SKANDINAVIA 2 757 318 68 933 372 179 6 704

NORDENS GRÖNA В. 2 832 154 41 046 329 441 1 376

Kuten edellä oleva taulukko osoittaa, suurempia eroja löytyy yksittäisten ohjelma- 

alueiden väliltä. Kaakkois-Suomen ohjelmassa hankkeiden keskikoko on n. 350 000 

euroa, kun se Merenkurkun ohjelmassa on vajaat 112 000 euroa. Pienin yksittäinen 

hanke - 2 521 - euroa, on Etelä-Suomen rannikkoalueen ohjelmassa ja suurin - 4 384 

370 euroa - Kaakkois-Suomen ohjelmassa. Hankkeille myönnetyt tukisummat vai hie

le vat Etelä-Suomen rannikkoalueen pienimmän hankkeen 336 eurosta Öresundin 

suurimman hankkeen 1 157 694 euroon. - Tämän yksittäisen hankkeen osuus on lähes 

15 prosenttia kaikista alueelle marraskuuhun 1998 mennessä myönnetyistä Interreg- 

tuista. Vaihteluväli on siis varsin suuri. Suurinta keskimääräistä tukea saavat Barentsin 
alueen hankkeet ja pienintä Merenkurkun alueen hankkeet.
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Kaavio 1. Eri rahastojen osuudet Interreg-ohjelmissa

Rahoitus

ohjelmaryhmä

Ш E RDF 

^EAGGF

□ ESF

□ El TIEDOSSA

Rahastotiedot saatiin lähes kaikista hankkeista, vain Kaakkois-Suomen ohjelmassa 

tuntemattomien osuus oli korkea (16 %). Kaikissa ryhmissä selvästi suurin osa (60-71 

%) EU-tuesta tulee Euroopan aluekehitysrahastosta. В-ryhmän hankkeissa maatalous

rahaston osuus näyttäisi olevan hieman suurempi kuin muissa. Yksittäisissä ohjel

missa erot ovat jälleen suurimpia: Inre Skandinavian ohjelmassa aluekehitysrahaston 

osuus on peräti 84 prosenttia, kun se Barentsin ohjelmassa on vain 46 prosenttia. 

Barents-, Öresund-, Inre Skandinavia- ja 'Ett gränslöst samarbete' -ohjelmien hankkeet 

eivät saa lainkaan tukea maatalousrahastosta. Muiden ohjelmien kohdalla maatalous

rahaston osuus vaihtelee kolmesta kahteenkymmeneenviiteen prosenttiin. Sosiaali

rahaston tuen osuus on selvästi pienin Merenkurkun hankkeissa (5 %) ja suurin 

Barentsin hankkeissa (48%).

Hanketyypin luokittelua ei voi pitää niukkojen taustatietojen takia kovinkaan luotet

tavana, joten tuloksiin on suhtauduttava varauksellisesti. Suomen itään suuntautuvien 

hankkeiden yleisin tyyppi näyttäisi olevan yritystoiminnan edellytysten parantaminen, 

jollaisiksi voidaan luokitella 37 prosenttia hankkeista. Yritysten toimintaedellytyksiä 

kehittävät hankkeet olivat yleisiä myös muissakin ohjelmissa. Ruotsin muihin
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Pohjoismaihin suuntautuvista hankkeista yrityksiä avustavat hankkeet ovat yleisimpiä 

30 prosentin osuudellaan, joskin yhtä paljon on myös kulttuuri-, perinne- ja virkistys- 

hankkeita. Suomen ja Ruotsin välisistä hankkeista yritystoiminnan edistämiseksi 
luokiteltiin 31 prosenttia, ja saman verran on sijaintiongelmien lievittämiseen liittyviä 

hankkeita. Yksi selkeä ero kuitenkin löytyi Suomen ja Ruotsin väliltä: yhtään Ruotsin 

Interreg-hankkeista ei voitu saatujen tietojen perusteella luokitella maaseudun moni

puolisuuden kehittämishankkeeksi. Joillekin hankkeille kuitenkin myönnetään tukea 

maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta. Suomessakin maaseudun monipuolistumista 

edistävien hankkeiden osuus on pieni (A-ryhmässä 5 % ja B-ryhmässä 2 %), joskin 

joissain tapauksissa niitä oli erittäin vaikea erottaa yritystoimintaa tukevista 
hankkeista.

Taulukko 7. Hanketyyppien prosenttiosuudet alueittain - Interreg

kulttuuri ja

virkistys

infrastruktuuri,

palvelut,

ympäristö

maaseudun

monipuolista
minen

osaaminen
yritystoiminnan

edistäminen

Karjala 11 17 9 21 43
Barents 14 12 0 28 46
Kaakkois-Suomi 0 35 3 26 36
Etelä-Suomen

rannikko
17 18 3 39 22

Saaristo 27 29 8 13 23
Merenkurkku 28 50 0 4 18
Pohjois-Kalotti 23 15 0 12 50
Öresund 38 13 0 26 24
Gränslöst samarbete 25 26 0 14 36
Inre Skandinavia 22 29 0 17 32
Nordens gröna bälte 32 23 0 16 29

Yksittäisten ohjelmien väliltä löytyi tässäkin tapauksessa selvästi suurempia eroja. 

Pohjois-Kalotin ohjelman hankkeista peräti puolet voitiin luokitella yritystoimintaa 
edistäviksi, kun Merenkurkun hankkeista tällaisia oli vain vajaat 20 prosenttia. 

Osaamisen kehittämiseen liittyviä hankkeita on eniten Etelä-Suomen rannikkoalueen 

ohjelmassa - 39 prosenttia - ja vähiten Merenkurkun ohjelmassa - vain 4 prosenttia.
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Infrastruktuurin ja palveluiden kehittämistä painotetaan erityisesti Merenkurkun 

ohjelmassa, jossa kyseisten hankkeiden osuus on 50 prosenttia. Tämä näyttää ymmär

rettävältä senkin takia, että aiemmin varsin vilkas laivaliikenne Suomen ja Ruotsin 

välillä kärsii huomattavasti tax free -myynnin lopettamisesta heinäkuussa 1999, mitä 

pyritään kompensoimaan monenlaisilla hankkeilla. Toisaalta Öresundin alueella, jossa 

silta on vähentänyt lauttayhteyksien tarvetta, tällaisten hankkeiden osuus on vain 13 

prosenttia. Tätä pienempi infrastruktuurihankkeiden osuus on vain Barentsin alueella. 

Kulttuurihankkeiden kohdalla poikkeuksellinen ryhmä on Kaakkois-Suomi, jossa 

sellaisiksi luokiteltuja hankkeita ei ole lainkaan, mutta infrastruktuurihankkeiden 

osuus on varsin suuri. Selvästi suurin kulttuurihankkeiden osuus on Öresundin alu
eella.

Maaseudun monipuolistamishankkeita näyttäisi luokittelun mukaan olevan vain 

Karjalan, Kaakkois-Suomen, Etelä-Suomen rannikkoalueen ja Saariston ohjelmissa. 

Se, että Ruotsin ohjelmissa ei luokittelun mukaan ole lainkaan ensisijaisesti maaseu

dun monipuolisuutta edistäviä hankkeita, ei kuitenkaan täysin selity ohjelmasuun- 

nitelmien eroilla, vaan kysymys voi olla ilmaisutavasta. Eri ohjelmien kuvauksen 

tekijät painottavat eri piirteitä, ja ilmeisesti maaseudun monipuolisuuden kehittäminen 

on Ruotsin hallinnoimissa ohjelmissa ilmaistu niin, että hankkeen muut tavoitteet ovat 

korostuneet. Kuten aikaisemmasta kohdasta näkyy, esimerkiksi 'Nordens gröna Bälte' 

-alue saa kuitenkin neljänneksen EU-tuestaan juuri maatalousrahastosta.
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Kaavio 2. Interreg-hankkeiden osallistujat

Hankkeeseen osallistujien luokittelu ei ole täysin yksiselitteinen siksi, että joissakin 

hankekuvauksissa ilmoitettiin kaikki osallistujatahot ja toisissa vain päävastuussa 

oleva osapuoli. Ohjelmaryhmien väliset erot eivät osapuolien suhteen kuitenkaan ole 

erityisen suuria. Kaikissa ryhmissä viranomaiset ovat yleisin osallistujataho. 

Viranomaisia on ryhmän A hankkeista 46 prosentissa osapuolina, ryhmän В hank

keista 48 prosentissa ja ryhmän C hankkeista 45 prosentissa. Yrityksiä osallistuu 

eniten ryhmän A hankkeisiin, joista 30 prosentissa on nimetty yrityksiä osapuoliksi. 

Ryhmän В hankkeista yrityksiä on mukana vain 15 prosentissa ja ryhmän C 

hankkeista 21 prosentissa. Yhteisöjä osallistuu 43 prosenttiin ryhmän A hankkeista, 37 

prosenttiin ryhmän В hankkeista ja 44 prosenttiin ryhmän C hankkeista.

Yksittäisten ohjelmien väliset erot ovat tässäkin tapauksessa selvästi suurempia. 

Viranomaisia osallistuu Barentsin ohjelmassa jopa 70 prosenttiin hankkeista (tosin 

hankkeista on mainittu useita osallistujia), kun Nordens gröna Bälte -ohjelmassa vain 

runsaaseen 20 prosenttiin. Useimmissa ohjelmissa osallistujista yritysten määrä on 

pienin, ainoastaan Nordens gröna bälte -ohjelmassa viranomaisten osuus on vielä 
pienempi.

Kunkin alueryhmän 20 suurimman ja 20 pienimmän hankkeen väliset erot ovat varsin 

vähäisiä. Eniten eroja ilmeni hanketyypin luokassa, mutta erot ryhmien välillä eivät
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ole keskenään kovinkaan samansuuntaisia. Infrastruktuurihankkeiden osuus suurim

mista hankkeista on kuitenkin kaikissa ryhmissä keskimääräistä suurempi ja yritys
hankkeiden osuus keskimääräistä pienempi.

5.1.5 Hylätyt hankkeet

Hylätyistä hankkeista saatiin tietoja ainoastaan muutamasta ohjelmasta, ja niistä 

saadut tiedot ovat yleisesti vielä niukemmat kuin hyväksytyistä, joten vertailu on 

tältäkin osin vain suuntaa antava. Hylätyt hankkeet näyttäisivät kuitenkin olevan 

varsin samanlaisia kuin hyväksytyt hankkeet. Keskimäärin hylättyihin hankkeisiin 

anottiin 119 217 euroa, kun taas hyväksyttyjen hankkeiden keskimäärin saama 

Interreg-tuki vaihtelee ohjelmittain 36 489 eurosta 118 256 euroon. Eri hanketyyppien 

prosenttiosuudet ovat hyvin samansuuruisia kuin hyväksytyissä hankkeissa. Kulttuuri

hankkeiden osuus on ehkä hylätyissä hieman suurempi ja infrastruktuurihankkeiden 
osuus pienempi kuin hyväksytyissä hankkeissa.

Barentsin ohjelmasta saatiin tutkittavaksi hallintokomitean kokousten pöytäkirjat, 

joiden perusteella voitiin tutkia myös hylkäämisen syitä. Pöytäkirjojen perusteella syyt 
voitiin jakaa kolmeen luokkaan:

• kansallisen rahoituksen puuttuminen tai yritysten liian vähäinen sitoutuminen 

hankkeeseen

• hakemusten puutteellisuus tai idean selkiintymättömyys

• innovatiivisuuden puuttuminen, eli hanke kuuluu toteuttajan normaaliin toimin
taan.

Barentsin ohjelmassa edellytetään selkeää Venäjä-ulottuvuutta, jonka puuttuminen 

aiheutti myös muutaman hankkeen hylkäämisen. Joissain tapauksissa hakijalle 

annettiin mahdollisuus korjata hankesuunnitelmaa ja hanke päätettiin ottaa käsittelyyn 

myöhemmässä kokouksessa.
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5.2 Leader

Leader on EU:n maatalousaloite, jolla pyritään edistämään maaseudun taloudellista, 

sosiaalista ja kulttuurillista hyvinvointia. Leader-yhteisöaloitteen ensimmäinen vaihe 

oli vuosina 1991-1993 ja toinen vuosina 1994-99. Ensimmäisessä vaiheessa korostet

tiin paikallisen kehityksen merkitystä ja toisessa vaiheessa aloite laajennettiin 

kattamaan maaseutuväestön koulutuksen parantaminen, paikalliset innovaatio- 

ohjelmat ja eri alueiden väliset verkostohankkeet. (Europe 2000+ 1994, 122)

Leader-ohjelmien tavoitteena on maaseudun omaehtoinen kehittäminen; ideat 

hankkeisiin tulevat maaseudun asukkailta itseltään. Tavoitteiksi on määritetty 

maaseudun asukkaiden kannustaminen yhteistyöhön alueidensa kehittämiseksi, 

innovatiivisten, näkyvien ja sovellettavissa olevien kehittämistoimien tukeminen sekä 

osaamisen ja kokemusten vaihto eri maaseutualueiden välillä ja kansainvälinen 

yhteistyö. Maaseutuyhteisöiksi on määritelty alle 100 000 asukkaan asutuskeskit- 

tymät. (Suomen Leader-verkoston intemet-sivut 1999; Sahrman 1994, 79)

EU-rahoitus Leader-ohjelmiin tulee rakennerahastoista, ja sitä täydennetään vastaavan 

suuruisella kansallisella rahoituksella. Hankkeisiin on käytettävä myös yksityistä 

rahoitusta, ja yhteisöt voivat hankkia osan omarahoituksesta talkootyöllä. Päätökset 

hankkeiden hyväksymisestä tekevät LAG-ryhmät. Niihin kuuluu elinkeinoelämän, 

viranomaisten, organisaatioiden ja kylien edustajia. Ryhmien kokoonpano on erilainen 

eri alueilla. Hallinnosta vastaa Suomessa on maa- ja metsätalousministeriö ja 

Ruotsissa Glesbygsverket. (Suomen ja Ruotsin Leader-verkostojen internet-sivut 
1999)
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Suoranaisia infrastruktuuri-investointeja ja yksittäisiä suuria tuotantoinvestointeja ei 

tueta Leader-ohjelmissa. Tyypillisiä ovat seuraavanlaiset hankkeet (Commission of 
the European Communities 1994, 16-18):
• Leader-alueita koskevat selvitykset ja ohjelmaan liittyvä tiedotus

• tekninen tuki maaseudun kehittämiselle

• ohjelman toteutuksesta vastaavien sekä muiden alueella vaikuttavien yhteisöjen koulutus

• maaseutumatkailu ja sitä tukeva pienimuotoinen infrastruktuuri sekä olemassa olevien matkailu
palveluiden kartoittaminen ja uusien suunnittelu

• pienyritysten (erityisesti paikallisia tuotteita hyödyntävien) ja paikallisten palveluiden tukeminen 
sekä etätyömahdollisuuksien kehittäminen

• maatalous-, metsä- ja kalatuotteiden paikallinen hyödyntäminen ja markkinointi

• ympäristön ja elinolojen parantaminen

• kansainvälisen yhteistyön tukeminen

5.2.1 Ohjelma-alueet

Leader-ohjelmia toteutetaan maakuntaa pienemmillä mutta kuntaa suuremmilla alueilla, 

jotka kuuluvat joko tavoite 5b- tai tavoite 6 -alueisiin. Leader-ohjelman piirissä voi 

kuitenkin olla vain osa tavoite 5b- ja 6- alueista. Koko Euroopassa Leader-toiminta- 

ryhmiä on noin 900, Suomessa niitä on 22 ja Ruotsissa 12 (Suomen ja Ruotsin Leader- 

verkostojen internet-sivut 1999). Tarkempaa tietoa alueista ja niistä saaduista hanke- 

tiedoista on liitteessä 2.
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Kuvio 3. Suomen Leader-alueet

01 Itä-Uusimaa 13 RaJuPuSu-seutu
02 Lounais-Suomi 14 Pieksämäen seutu
03 Varsinais-Suomen jokivarsi 15 Koillis-Savo
04 Varsinais-Suomen saaristo 16 Joensuun seutu
05 Pohjois-Satakunta 17 Vaara-Karjala
06 Keski-Häme 18 Nivala-Haapajärven ja Siikalatvan
07 Etelä-Karjala seudut
08 Suupohja 19 Oulujärvi
09 Seinänaapurit 20 Kainuun naisyrittäjyys
10 Rannikko-Pohjanmaa 21 Tornionlaakso
11
12

Ylivieskan ja Kokkolan seudut
Lakeus

22 Pohjoisin Lappi

lähde: Suomen Leader-verkoston intemet-sivut 1999
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5.2.2 Hanketiedot ja luokittelu

Tiedot sekä Suomen että Ruotsin Leader-hankkeista löytyivät internetistä (osoitteista 

leader.kauhajoki.fi ja www.leader.bygde.net). Koska tietokannat olivat erilliset, myös 

niihin valitut tiedot poikkesivat toisistaan jonkin verran. Yleisesti tietoja oli kuitenkin 

melko runsaasti. Tietojen hyvä saatavuus oli tietenkin suuri etu, ja uusia tietoja ilmestyi 

jatkuvasti, joskin viiveellä. Tutkimusta varten Leader-hankkeista tehtiin saman tyyppi

nen tiedosto kuin Interreg-hankkeista. Tiedostoon otettiin mukaan hankkeen nimi, alue, 

kokonaiskustannukset, julkinen rahoitus (joka sisältää siis myös kansallisen julkisen 
rahoituksen), rahasto ja osallistujat.

Kuvio 4. Ruotsin Leader-ohjelmat

Skogslandet

Inlandslaget

Storsjöbygden

Leader II Dalarna Mitt i landet

lähde: Ruotsin Leader-verkoston intemet-sivut 1999

Leader-hankkeiden luokittelussa käytettiin samanlaista luokkajakoa kuin Interreg- 

hankkeissa, mutta hankkeiden luonteen takia sitä painotettiin hieman eri tavalla:

• työvoimavarojen ja osaamisen kehittäminen

• ympäristönhoito ja sijaintiongelmien helpottaminen - pienimuotoisia infrastruktuuri

hankkeita sekä syrjäseutujen palvelutason ja elinvoimaisuuden parantamista
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• yritystoiminnan edistäminen - ryhmä sisältää myös maatalouteen liittyviä hankkeita, 

jotka eivät varsinaisesti tue maaseudun monipuolistamista

• kulttuuri, perinne, virkistys - sisältää myös lähiseutupainotteisia matkailunedistämis- 

hankkeita, jotka eivät ole yksittäisen yrityksen vastuulla

• maaseudun monipuolistaminen - sisältää runsaasti maatilamatkailuhankkeita ja 
erilaisia hankkeita, joissa on jotakin uutta

Vaikka useimmat hankkeet on Leader-verkostojen kotisivuilla kuvattu lyhyesti, 

luokitteleminen osoittautui hankalaksi. Hankkeiden kuvailijoiden sanavalinnat vaikut

tivat luokitteluun varsinkin niissä tapauksissa, joissa yhdelle hankkeelle oli asetettu 

monenlaisia tavoitteita. Esimerkiksi ero 'maaseudun monipuolistamisen' ja 'yritystoi

minnan edistämisen' välillä oli joissakin tapauksissa erittäin epämääräinen. Kriteerinä 

käytettiin pitkälti sitä, oliko kyse täysin uudesta toiminnasta, jolloin hanke voitiin 

luokitella maaseudun monipuolistamiseksi. 'Ympäristönhoito ja sijaintiongelmien 

helpottaminen' -kategoriaan päätyi monenlaisia hankkeita nimenomaan jälkimmäisen 

kohdan ansiosta. - Sijaintiongelmien helpottamiseen käytetään varsin laajaa keinovali

koimaa. Erityisesti Ruotsissa toteutettavien hankkeiden kuvaukset esittivät hankkeille 

erittäin laajoja tavoitteita ja perusteluja, joiden perusteella moni hanke voitaisiin 
sijoittaa lähes jokaiseen edellä mainituista luokista.

Hankkeeseen osallistujista ei ollut käytettävissä täydellisiä tietoja. Useimmista hank
keista mainittiin vain päähakija, joskin monissa Suomen hankkeissa nimettiin myös 

muita osallistujia. Siksi Suomen hankkeiden yhteenlasketut prosenttiosuudet ovat 

suurempia kuin sata. Lisäongelmia aiheutti se, että Suomen ja Ruotsin hankkeista 

saaduissa tiedoissa käytettiin osapuolten osalta erilaista luokittelua: Suomen osalta 

luokat vastasivat jokseenkin selkeästi tämän tutkimuksen luokkajakoa viranomaisiin, 

yrityksiin ja yhteisöihin. Useiden alueiden tiedoissa tosin erittäin monessa hankkeessa 

hakijaksi oli nimetty yksityishenkilö, vaikka se ei näyttäisikään hankkeen luonteeseen 

sopivalta. Tällaiset tapaukset luokiteltiin yrityksiksi, vaikka henkilö luultavasti edustaa 

jotakin muuta osapuolityyppiä. Siksi yritysten määrä joillakin alueilla näyttää todellista 

suuremmalta. Ruotsin osalta osallistujat oli jaettu viiteen luokkaan - Leader-kansliet, 

yritykset, yhteisöt, bygdegrupp ja muut. Tämä jako muutettiin Suomen luokitusta 

vastaavaksi niin, että sekä Leader-kansliet että bygdegrupp luokiteltiin yhteisöiksi 

(muutamassa Suomen hankkeessa mainittiin vastaavanlaisia osapuolia, ja niissä nämä
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oli luokiteltu yhteisöiksi). Ryhmä 'muut' oli tietenkin hankala, mutta koska niissä 

harvoissa tapauksissa, joissa tällainen osallistuja oli mainittu tarkemmin, se oli yleensä 

kunta, koko ryhmä luokiteltiin viranomaisiksi. Näiden luokitteluerojen takia osallistu- 
jaluokituskin on vain suuntaa antava.

5.2.3 Vertailun tuloksia

Tutkittavaksi saatiin Suomesta 1529 ja Ruotsista 536 Leader-hanketta, joista joidenkin 

tiedot olivat varsin puutteellisia. Ruotsin Storsjöbygden-alueelta saatiin tiedot vain 

seitsemästä ja Västkusten Skärgård -alueelta neljästätoista hankkeesta. Nämä alueet 

jätettiin aluekohtaisten vertailujen ulkopuolelle, koska otos on niin pieni, että tulokset 

ovat helposti harhaanjohtavia. Ruotsin kaikkien hankkeiden vertailussa nämä alueet on 
luonnollisestikin otettu huomioon.

Hankkeiden koossa näyttäisi Suomen ja Ruotsin välillä olevan melko selvä ero. Sekä 

hankkeen keskimääräiset kokonaiskustannukset että vastaavasti hankkeelle myönnetty 

julkinen rahoitus ovat Ruotsissa selvästi suuremmat. Hankkeiden keskikoko on Ruotsis

sa peräti 50 prosenttia suurempi kuin Suomessa, ja hankkeen saama julkinen rahoitus 

noin 35 prosenttia suurempi.

Taulukko 8. Leader-hankkeiden kokonaiskustannukset (euroina)

SUOMI RUOTSI

tutkitut yhteensä 31 944 648 17 250 226

keskiarvo 25 638 38 940

pienin 504 670

suurin 500 210 405 028
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Taulukko 9. Leader-hankkeiden saama julkinen rahoitus (euroina)

SUOMI RUOTSI

tutkitut yhteensä 16 661 748 9 713 689

keskiarvo 14 732 19 824

pienin 269 297

suurin 134 454 196 285

Vain yhdellä Suomen Leader-alueista hankkeiden keskikoko (Vaara-Karjala, 40 315 

euroa) oli suurempi kuin Ruotsin kaikkien hankkeiden keskikoko 38 940 euroa. 

Vastaavasti yhdelläkään Ruotsin alueella hankkeiden keskikoko ei ollut koko Suomen 

keskiarvoa pienempi. Ruotsin alueiden hankekoon keskiarvot vaihtelivat Skogslandet- 

alueen 27 380 eurosta Dalarna -alueen 52 872 euroon. Suomen hankkeista pienin 

keskikoko oli Keski-Hämeen 16 623 euroa. Julkisen rahoituksen osalta erot olivat 

hieman pienempiä, mutta Ruotsin hankkeet olivat tässäkin suhteessa selkeästi 

suurempia kuin Suomen. Julkisen rahoituksen keskiarvo vaihteli Ruotsin hankkeissa 

Astrid Lindgrens hembygd -alueen 9483 eurosta Dalarna-alueen 26 237 euroon ja 

Suomen hankkeissa Varsinais-Suomen saariston 6 841 eurosta Oulujärvi-alueen 22 882
euroon.
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Kaavio 3. Eri rahastojen osuudet Leader-hankkeissa

Rahastojen osalta erot näyttävät melko suurilta, mutta täytyy ottaa huomioon, että 

sellaisten hankkeiden osuus on suuri, joiden rahasto ei ole tiedossa. Muutaman Ruotsin 

ohjelman hankkeet saivat rahoitusta useammasta kuin yhdestä rahastosta, joten maan 

yhteen laskettu prosenttimäärä on suurempi kuin sata. Ruotsin ohjelmissa Euroopan 

aluekehitysrahaston sekä sosiaalirahaston osuus näyttäisivät olevan hieman suuremmat 

ja vastaavasti maatalousrahaston osuus pienempi kuin Suomessa.

Taulukko 10. Hanketyyppien osuudet - Leader

LUOKKA SUOMI RUOTSI

Kulttuuri ja virkistys 21 % 23 %

Sijaintihaittojen lievittäminen 23 % 25%

Maaseudun monipuolistaminen 11 % 6%

Osaaminen 11 % 14%

Yritystoiminnan edellytykset 35% 31 %

Luokituksen perusteella Suomen ja Ruotsin hankkeet näyttäisivät olevan varsin 

samantyyppisiä keskenään. Yritystoiminnan edellytyksiä parantavien hankkeiden osuus
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näyttäisi olevan suurin ja maaseudun monipuolistamisen osuus pienin kummassakin 

maassa. Maiden sisällä esiintyi suurta vaihtelua eri alueiden välillä. Esimerkiksi 

Tornionlaakson alueella yritystoiminnan edistämishankkeiden osuus on peräti 76 

prosenttia, ja maaseudun monipuolistamishankkeiden osuus jää monella alueella vain 
pariin prosenttiin.

Taulukko 11. Suomen Leader-hankkeiden osallistujat

OSALLISTUJA % HANKKEISTA

viranomainen 11

yritys 40

yhteisö 55

Taulukko 12. Ruotsin Leader-hankkeiden osallistujat (alkuperäinen)

OSALLISTUJA % HANKKEISTA

Leader-kansliet 5

yritykset 31

yhteisöt 34

bygdegrupp 11

muut 18

Taulukko 13. Ruotsin Leader-hankkeiden osallistujat (muokattu)

OSALLISTUJA % HANKKEISTA

viranomaiset 18

yritykset 31

yhteisöt 50

Tämän luokittelun perusteella erot osallistujien välillä eivät näytä kovinkaan suurilta. 

Vain viranomaisten määrä Ruotsin hankkeissa näyttäisi olevan hieman suurempi kuin 

Suomen hankkeissa, mutta luokitteluerojen takia ei voida olla täysin varmoja siitä,
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ovatko kaikki Ruotsin osalta viranomaisiksi luokitellut todella viranomaisia. Yksit

täisten alueiden kohdalla erot ovat selvästi suurempia. Pohjois-Satakunnassa ja 

Inlandslaget-alueella hankkeen osallistujiksi ei ole merkitty lainkaan viranomaisia, kun 

taas Pohjoisimman Lapin alueella viranomaisten on ilmoitettu osallistuvan jopa 42 

prosenttiin hankkeista. Yritysten määrä osallistujina on pienin Etelä-Karjalan alueella - 

vain 17 prosenttia - ja suurin Lakeuden alueella - 73 prosenttia. Yhteisöjen osuus on 

korkea kaikilla alueilla; se vaihtelee Rannikko-Pohjanmaan 32 prosentista Pohjois- 

Satakunnan 76 prosenttiin.

Erot kummankin maan 20 suurimman ja 20 pienimmän hankkeen välillä ovat myös 

Leader-hankkeiden osalta vähäisiä, eivätkä ilmenevät erot ole yhdensuuntaisia. 

Viranomaisten osuus Suomen suurimpien Leader-hankkeiden osallistujista on selvästi 

keskimääräistä suurempi, mutta Ruotsin suurimmista hankkeista näiden osuus on 

selvästi keskimääräistä pienempi. Vastaavasti Suomen pienimmistä hankkeista viran

omaisia osallistujina on huomattavasti harvemmissa kuin keskimäärin, kun taas Ruotsin 

pienimpiin hankkeisiin viranomaisia osallistuu selvästi useampiin. Muiden vertailu- 
tekijöiden osalta erot ovat vielä pienempiä.

5.3. Arvioita ohjelmien toiminnasta

Tätä tutkielmaa tehtäessä Karjalan, Kaakkois-Suomen ja Etelä-Suomen rannikkoalueen 

sekä Pohjoiskalotin ja Barentsin Interreg-ohjelmien osalta oli käytettävissä väliar
vioinnin loppuraportit (Segercrantz ym. 1998; Mennola ym. 1999). Samoin Suomen ja 

Ruotsin tavoite 6 -alueita koskeva tutkimus (Malinen 1998) antoi paljon hyödyllistä 

tietoa EU:n aluepoliittisten tukiohjelmien toteuttamisesta. Ruotsin Interreg-ohjelmien 

vastaavat arvioinnit olisivat myös olleet kiinnostavia vertailukohtina, mutta niitä ei ollut 

saatavina.

Arvioijat totesivat ohjelmien lähteneen alkuvaikeuksista huolimatta hyvin liikkeelle. 

Kaikissa arvioinneissa ongelmaksi mainittiin kuitenkin rahoitusta koskevan päätöksen

teon hitaus. Suomessa kansallinen rahoitus tulee useilta hallinnonaloilta. Tätä toivotaan 

muutettavan, koska varsinkin pienyrityksille päätöksenteon hitaus aiheuttaa vaikeuksia. 

Lisäksi kansallinen yritystukijärjestelmä ja -ajattelu poikkeavat huomattavasti Interreg-
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aloitteen toiminta-ajatuksesta, joten yhteensovittaminen on usein hankalaa. Kansallisen 

rahoituksen varmistamista toivotaan parannettavan, koska sen puuttumisen takia useat 

muuten hyväksyttävät Interreg-hankkeet ovat jääneet toteuttamatta. Myös Ruotsissa 

hallinnolliset rakenteet ovat aiheuttaneet ongelmia. Ohjelmapohjainen aluekehitys- 

menetelmä on uusi käytäntö ja on siksi aiheuttanut jonkin verran epäselvyyttä valta- ja 

vastuusuhteisiin. Malinen (1998, 25-28) toteaa ohjelmaan kuuluvan kumppanuus- 

periaatteen toimivan hyvin alueellisella tasolla, jossa toimijat ovat luoneet kumppa

nuutta tukevan henkilöverkoston. Suomessa on enemmän ongelmia rahoitusviran- 

omaisten ja alueellisen tason välillä ja toisaalta myös vertikaalisten ja horisontaalisten 

ohjelmien yhteensovittamisessa. Malinen uskoo kuitenkin monien ongelmien johtuvan 

ainakin osittain uuteen järjestelmään sopeutumisesta, joten ne voivat siten olla väli

aikaisia.

Toinen yleinen ongelma on se, että hankkeiden välillä on liian vähän kilpailua, jolloin 

valintakriteerejä ei aina noudateta suunnitellusti. Erityisesti yrityshankkeiden suhteen on 

ollut tällaisia ongelmia. Venäjän taloudellinen kriisi on vaikeuttanut yrityshankkeille 

sopivien yhteistyökumppanien löytämistä entisestään. Arvioijat kiinnittävät huomiota 

myös rahallisesti pienten hankkeiden suureen määrään joillakin alueilla. Haittaa 

hankkeiden pienuudesta on lähinnä siinä mielessä, että EU-ohjelmien hallinto

järjestelmä on varsin raskas. Toisaalta arvioijat pitävät pieniä hankkeita hyvinkin 

innovatiivisina ja uutta toimintaa edistävinä ja toivovat niiden rahoitusjärjestelmiin lisää 
joustavuutta.

Arvioijien mielestä alueiden poliittisia, toiminnallis-hallinnollisia, sosiomaantieteellisiä 

ja juridisia olosuhteita ei ole riittävästi huomioitu ohjelman suunnittelussa eikä 

toteutuksessa, eikä myöskään yleisen yhteiskunnallisen kehityksen, kuten teknologian 

kehityksen ja markkinatilanteen muutoksia. Arvioijat pitävät myös hankkeiden valvon- 

takriteerejä liian monimutkaisina ja niiden informaatioarvoa kyseenalaisena. Yleisesti 

arvioijat eivät kuitenkaan suosittele ohjelmien asiasisällön muuttamista, koska ongelmat 

tulevat lähinnä ohjelmien ulkopuolelta. Arvioijat toivovat lisää joustavuutta ohjelmien 

sisäisiin muutoksiin; koska kaikkia elinkeinoelämän yhteistyöhön suunnattuja varoja ei 

edellä mainituista syistä voida käyttää, ne tulisi suunnata muihin toimenpiteisiin, 
erityisesti yhteyksien parantamiseen.
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Euroopan unioni on asettanut joitakin yleistavoitteita, joita pyritään toteuttamaan 

kaikissa tukiohjelmissa. Näihin kuuluvat tasa-arvo, ympäristönäkökohtien huomioi

minen, pienet ja keskisuuret yritykset sekä tutkimus ja kehitys. Malinen (1998, 40) 

toteaa tavoite 6 -alueiden vertailussa, että näitä tavoitteita painotetaan hieman enemmän 

ohjelmateksteissä kuin käytännön toteutuksessa. Toisaalta hän huomauttaa eräiden 

näistä olleen jo aiemmin vahvasti huomioituja Pohjoismaiden kansallisissa politiikoissa, 

joten korostaminen ei ole välttämätöntä. Tutkimusta ja kehitystä olisi kuitenkin syytä 

painottaa nykyistä enemmän.

5.4 Yhteenveto

Tehdyn vertailun perusteella Interreg-ohjelmien jako kolmeen luokkaan ei osoittautunut 

merkitykselliseksi. Ryhmien välillä ei näyttäisi esiintyvän johdonmukaisia eroja, vaan 

huomattavasti suurempaa vaihtelua löytyi kunkin ryhmän sisältä. Vaikka toteuttami

sessa ja yhteistyössä ohjelmiin osallistuvien tahojen mukaan on eroja itään ja länteen 

suuntautuvien ohjelmien välillä, nämä erot eivät heijastu tutkittavaksi valittuihin 
tekijöihin.

Leader-hankkeissa sen sijaan näyttäisi olevan hieman selkeämpiä eroja Suomen ja 

Ruotsin välillä. Varsinkin hankkeiden kokoerot ovat merkittäviä. Tähän vaikuttanee 

osaltaan maakuntien välisen yhteistyön puute. Uusien jäsenmaiden EU-aluepolitiikan 

yksikköä johtava Robert Shotton moittii yhteistyön puutetta Talouselämä-lehdessä 

(9/1998, 61-62). Hänen mukaansa Ruotsissa ja Itävallassa alueiden välinen yhteistyö on 

huomattavasti yleisempää. Toisaalta suuria hankkeita ei pidetä Suomessa edes mahdol

lisina, koska maakunnat ovat maantieteellisesti laajoja, mutta niiden väestömäärät ovat 
pieniä. Tämä tosin ei selitä eroa Ruotsin kanssa. Myös Suomen koulutushankkeet saavat 

osakseen arvostelua: koulutusyksiköt ovat saaneet tukea hankkeilleen, joiden oppilaat 

on kerätty myöhemmin. Monissa muissa maissa koulutushankkeita hyväksytään vain, 
jos niiden konkreettinen hyöty voidaan osoittaa.

Suomen ja Ruotsin tavoite 6 -ohjelmia vertaillut Pentti Malinen kiinnitti huomiota 

maiden alueellisten erojen kohdalla Suomen suurempaan maataloudesta elantonsa 

saavien osuuteen ja siten suurempaan rakennemuutoksen tarpeeseen sekä vastaavasti
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Ruotsin mahdollisuuksiin keskittyä osaamisen ja tutkimustoiminnan edistämiseen (ks. 

kappale 4.3). Nämä erot eivät kuitenkaan suoraan näy Int erreg- tai Leader-hankkeissa. 

Suomen itään suuntautuvissa Interreg-ohjelmissa osaamisen kehittämishankkeiden 

osuus (27 %) on selvästi suurempi kuin Ruotsin länteen suuntautuvissa ohjelmissa (18 

%). Toisaalta osaamishankkeista suuri osa voi olla uudelleenkoulutusta, jonka tarkoituk

sena on varsinkin Suomessa vakavan työttömyysongelman helpottaminen. Maaseudun 

kehittämistä kylläkin painotetaan enemmän Suomen kuin Ruotsin Interreg-ohjelmissa. 

Myös Leader-hankkeissa maaseudun monipuolistamista tuetaan selvästi enemmän 

Suomessa kuin Ruotsissa, mutta muuten Suomen ja Ruotsin väliset erot heijastuvat 

hankkeiden tyyppeihin yllättävän vähän. Jälkeenpäin voidaan tietysti pohtia, oliko 

valittu luokkajako paras mahdollinen. Esimerkiksi yritystoiminnan kehittäminen olisi 

ehkä kannattanut jakaa erikseen yksittäisiä yrityksiä tukeviin ja monien yritysten 

toimintaedellytyksiä parantaviin hankkeisiin ja matkailuhankkeet erottaa omaksi luo- 
kakseen.

Interreg- ja Leader-ohjelmat ovat keskenään varsin eri tavalla painottuneita, minkä 

huomaa yksittäistenkin hankkeiden vertailusta. Interreg-hankkei 11 e on tyypillistä sel

västi suurempi koko, ja viranomaisten osallistuminen on yleisempää. Tämä erilainen 

luonne näkyy myös hankkeiden tyypeissä, eli Interreg -hankkeilla pyritään parantamaan 

konkreettista infrastruktuuria ja tuetaan yritysten suurehkoja investointeja, kun taas 

Leader on tavallaan vapaamuotoisempi ja tukee erityisesti kulttuuriin ja asukkaiden 
viihtyvyyteen liittyviä hankkeita.

6. TULEVAISUUDEN NÄKYMIÄ

Euroopan talous- ja rahaliitto (EMU) on edennyt kolmanteen vaiheeseen, ja yhteiseen 

valuuttaan siirrytään jo parin vuoden päästä. Entistä tiiviimpi integraatio tulee 

vaikuttamaan myös alueisiin ja paikallisiin yhteisöihin. Suuren valuutta-alueen vuoksi 

alueiden kilpailu kiihtyy, ja samalla yhdentyvät sisämarkkinat avaavat uusia mahdol

lisuuksia. Liikkuvuuden esteiden poistuessa sijoitukset viilaavat niille alueille, joilla 

tuotannontekijät ovat edullisimmat, jolloin alueiden väliset erot voivat kärjistyä, mikä 

luo haasteita myös rakennerahastojen suuntaamiselle. Suhdannesyklit voivat tulevaisuu

dessa vaikuttaa entistä voimakkaammin rajojen yli, ja valuutanvaihtokustannusten 

poistuminen muuttaa kuluttajien käyttäytymistä rajaseuduilla, varsinkin, jos rajan eri
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puolilla on suuria eroja kulutusverojen välillä. Myös julkistalouden vakauttaminen lisää 

tulevaisuudessa alue- ja paikallishallintoon kohdistuvia paineita. Unionin tulevan 

laajentuminen kustannukset aiheuttavat paineita rakennerahastoille ja siten unionin alue- 

ja paikallistasolle. (Holmroos 1998, 151-152)

EMU-olosuhteissa aluepolitiikkaa täytyy vahvistaa, koska rahaliitto tehostaa rationali

sointia ja toimintojen keskittämistä, mikä luo ongelmia joillekin alueille. Unionin 

budjetti ja rakennerahastot ovat kuitenkin kooltaan niin pieniä, ettei niiden avulla voida 

vakauttaa EU:n kokonaistuotantoa tai työllisyyttä eikä estää johonkin maahan kohdis

tuvia taloudellisia shokkivaikutuksia. Niinpä vakauttaminen täytyy hoitaa kansallisella 

tasolla, vaikka vaikutuksia on valvottava koko unionin alueella. (Ibid, 157-158)

6.1 Agenda 2000 ja tuleva rahoituskausi

Komission heinäkuussa 1997 esittelemä Agenda 2000 -asiakirja käsittelee Euroopan 

unionin tulevaa laajentumista, rakennerahasto- sekä maatalousuudistuksia ja unionin 

rahoituskehystä vuosille 2000-2006. Laajentumisella pyritään Euroopan rauhanomaisen 

kehityksen varmistamiseen lisäämällä alueen taloudellista ja poliittista yhdentymistä. 

Laajentuminen sisältää kuitenkin lukuisia haasteita. Uusilta jäsenmailta edellytetään 

demokraattista hallintoa, toimintakykyistä markkinataloutta sekä kykyä täyttää täysi

valtaisten jäsenvaltioiden velvollisuudet. Mikään jäsenyyttä hakeneista valtioista ei 

vielä täytä näitä ehtoja. Alueellista yhteistyötä nykyisten ja tulevien jäsenmaiden kanssa 

kehitetään mm. Int erreg-ja Phare-ohjelmien avulla. (Holmroos 1998, 140-144) Jäsen

valtioiden lukumäärän kasvaminen edellyttää muutoksia myös unionin hallinnossa, joka 

nykyisellään liian jäykkä yli 20 jäsenmaalle. Muun muassa äänimääriä unionin päätök

sentekoelimissä täytyy sopeuttaa uuteen tilanteeseen. (Regionala konsekvenser av EU:s 
östutvidgning 1997, 60-61)

Agenda 2000:11a on kaksi perustavoitetta: unionin vahvistaminen ja laajentumisen 

valmisteleminen. Tarkoituksena on vahvistaa kasvua, kilpailukykyä ja työllisyyttä, 

ajanmukaistaa keskeisiä politiikkoja ja laajentaa unionia pitkälle itään päin. 

Laajentuminen aiheuttaa pitkällä aikavälillä merkittäviä kustannuksia nykyisille
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jäsenvaltioille. Komissio on arvioinut kustannuksiksi 75 miljardia euroa. (Euroopan 
komission internet-sivut 1999).

Tulevaksi kaudeksi aluepolitiikan tavoitteiden määrä on päätetty supistaa kolmeen. Uusi 

tavoite 1 on suunnattu heikoimmin kehittyneiden alueiden auttamiseen, ja tukea 

myönnetään vain alueille, joiden BKT on alle 75 prosenttia unionin keskiarvosta. Niillä 

nykyisen tavoitteen 1 piirissä olevilla alueilla, joiden BKT ylittää tämän rajan, tuki 

lopetetaan vähitellen siirtymäkauden jälkeen. Vain kahdenlaisille tapauksille voidaan 

myöntää poikkeuksia: äärimmäisen perifeerisille alueille, eli kaukaisille saarille, ja 

Suomen ja Ruotsin nykyisille tavoite 6 -alueille. Uusi tavoite 2 kohdistuu alueisiin, 

joilla on suuria taloudellisia ja sosiaalisia rakenneuudistustarpeita, lähinnä tämä 

tarkoittaa nykyisiä tavoite 2- ja tavoite 5b -alueita sekä vaikeuksissa olevia kaupunki

alueita ja kalastuksen ongelma-alueita. Keskeisiä seikkoja alueita arvioitaessa ovat mm. 

työttömyysaste, teollisten työpaikkojen määrä ja muutosvauhti, sosiaalisen syrjäytymi

sen aste sekä väestökato. Koko unionin alueella uusi tavoite 2 -alue voi kattaa enintään 

18 prosenttia väestöstä. Ohjelmien toivotaan kattavan aiempaa suurempia aluekokonai

suuksia, jolloin kaupunki- ja maaseutualueiden vuorovaikutus voi kehittyä tehokkaam

min. Uusi tavoite 3 puolestaan suuntautuu inhimillisten voimavarojen kehittämiseen 

kahden muun tavoitealueen ulkopuolella. Siihen kuuluu neljä alaa: taloudellisten ja 

sosiaalisten muutosten liitännäistoimet, elinikäinen koulutus, aktiivinen työmarkkina

politiikka työttömyyden vastustamiseksi ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunta. (Alue- 

Integraattori 2/1999, 3-5; Helander 1998, 31-32; Holmroos 1998, 177-178)

Nyt toteutettavassa rakennerahastouudistuksessa päävastuu aluepoliittisten toimien 

suunnittelemisesta ja toteuttamisesta on tarkoitus asettaa selkeästi jäsenmaille ja varsin

kin niiden alueiden toimijoille. Tähän mennessä eurooppalaisen lainsäädännön mukaan 

vain komissiolla on ollut oikeus muuttaa omia aikaisempia päätöksiään, vaikka muutok

set olisivatkin mitättömän pieniä. Muutoksiin on kuitenkin ollut tarvetta lähes jokai

sessa jäsenmaassa, kun aluepoliittiset toimet ovat edenneet ja toimijat saaneet lisää 

kokemuksia. Nykyisen järjestelmän vallitessa muutokset ovat edellyttäneet mutkikkaita 

käsittelyjä ja siten aiheuttaneet pitkiä viiveitä ja hankaluuksia käytännön työskentelyyn. 
(Helander 1998, 32)
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Komissio pyrkii varojenkäytön tehostamiseen. Se kannattaa siirtymistä yritysten avus

tusluonteisesta tuesta entistä enemmän laina-, korkotuki- tai riskipääoman muotoiseen 

tukeen. Komissio esittää myös, että alueiden kesken jaettaisiin ohjelmakauden puolessa 

välissä 'tehokkuuslisä' seuraavien kriteerien perusteella: saavutetut tulokset ohjelmien 

muutamaan keskeiseen kriteeriin verrattuna, ohjelmien toimivuus, hallinnointi ja seu
ranta sekä taloudellinen tehokkuus. (Ibid, 32-33)

Maaseutupolitiikan uudistuksissa huomioidaan se, että laajentuminen itään saattaa lisätä 

maatalousmaata 50 prosenttia ja kaksinkertaistaa maataloudessa työskentelevien 

määrän. Nykyiset tukihinnat ja suorat maksut johtaisivat kohtuuttomien rahasummien 

suuntaamiseen Keski- ja Itä-Euroopan maaseuduille, mikä aiheuttaisi yhteiskunnallisia 

vääristymiä näiden maiden tulotasoissa ja toisaalta lisäisi unionin maatalouden 

ylituotantoa. Yhteisen maaseutupolitiikan sääntöjä pyritään yksinkertaistamaan huomat

tavasti ja soveltamista pyritään hajauttamaan. (Euroopan komission intemet-sivut 1999)

Rakennerahastouudistuksesta päätettiin Berliinin huippukokouksessa maaliskuussa 

1999. Rakennerahastoille ja koheesiorahastolle on varattu kaudelle 2000-2006 yhteensä 

213 miljardia euroa, kun rahastojen määrärahat kaudelle 1994-1999 olivat runsaat 140 

miljardia euroa. Tavoite 1 -rahoitus tulee olemaan 135,9 miljardia euroa, tavoite 2 - 

rahoitus 22,5 miljardia euroa ja tavoite 3 -rahoitus 24,1 miljardia euroa. Yksittäisten 

jäsenmaiden osuudet eivät ole vielä tarkkaan selvillä, mutta jatkossa Suomi tulee 

olemaan nettomaksaja, kuten Ruotsi on ollut alusta lähtien. (Alue-Integraattori 2/1999, 
3-4)

Yhteisöaloitteiden määrä laskee tulevalla kaudella neljään: jäljelle jäävät Interregin ja 

Leaderin lisäksi inhimillisiä voimavaroja kehittävä Equal ja vaikeuksissa olevien 

kaupunkialueiden uudistamiseen tähtäävä Urban (Alue-Integraattori 2/1999, 5). Muihin 

yhteisöaloitteisiin kuuluvat toimet yhdistetään eri tavoitteiden mukaisesti rahoitettaviin 

ohjelmiin (Holmroos 1998, 179). Merkittävä ero aikaisempiin kausiin verrattuna on se, 

että kutakin yhteisöaloitetta rahoitetaan vain yhdestä rahastosta, mikä yksinkertaistaa 

hallintoa. Yhteisöaloitteille kohdistetaan 5,35 prosenttia kauden 2000-2006 rakenne

rahastovaroista. Näistä vähintään puolet eli 9,75 miljardia euroa osoitetaan Interregille, 

mikä on tietysti Suomen ja Ruotsinkin kannalta myönteistä. Valmistelut ovat kuitenkin 

vielä pahasti kesken, ja ensimmäiset ohjelmat tullaan hyväksymään todennäköisesti
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vasta syksyllä 2000. Siten ensi vuosi jäänee yhteisöaloitteiden osalta välivuodeksi, 

jolloin rahoituspäätöksiä uusista hankkeista ei tehtäne. Interregin on suunniteltu olevan 

tulevalla kaudella nykyistä laajempi ja kattavan rajan ylittävän yhteistyön ja valtioiden 

välisen laaja-alaisen yhteistyön lisäksi myös alueiden välistä kokemusten vaihtoa ja 

verkottumista. Tarkoituksena on vähentää yksittäisten ohjelmien määrää esimerkiksi 

yhdistämällä niitä rajoittain. (Alue-Integraattori 3/1999, 3-4)

6.2 Aluekehityksen suuntaviivoja

Viime aikoina on uskottu teknologisen kehityksen tukemisen ja entistä keskitetymmän 

aluerakenteen parantavan Suomen kilpailukykyä, joten tasapainoisen alueellisen kehi

tyksen arvostus on laskenut. Siten kauppa- ja teollisuusministeriön sekä Kehitysalue

rahaston varat ovat vähentyneet ja Teknologian kehittämiskeskuksen varat puolestaan 

kasvaneet. Eteläinen Suomi ja kasvukeskukset ovat saaneet entistä enemmän julkista 

rahoitusta, koska näillä alueilla on muuta maata enemmän teknologiaa kehittäviä 

yrityksiä ja hankkeita. Tästä johtuen jo pohjoismaisittain korkeat alue-erot Suomessa 

tulevat lähitulevaisuudessa pysymään korkeina. (Kangasharju & Alanen 1998, 9)

Suomi ja Ruotsi ovat kuuluneet Euroopan unioniin vasta runsaat neljä vuotta, joten 

kovinkaan tarkkoja päätelmiä EU:n aluekehitysohjelmien merkityksestä näille maille ei 

vielä voida tehdä. Kummassakin maassa väestön muutto maalta kaupunkiin on kuiten

kin voimistunut 1990-luvulla aikaisempiin vuosiin verrattuna, mihin vahvasti vaikuttaa 

aikaisemman tasaisuuteen pyrkivän aluepolitiikan lakkauttaminen ja pyrkiminen ensi

sijaisesti kilpailukyvyn parantamiseen. EMU-kriteerien täyttäminen lisää paineita julki

sen sektorin säästötoimiin, jotka osaltaan vauhdittavat muuttoliikettä. Suomessa yli 250 

000 ihmistä muutti kotikuntaa vuonna 1998, mikä oli suurin määrä vuoden 1974 

jälkeen. Muuttovoittoalueet olivat Etelä-Suomen suuria kaupunkeja ja näiden ympäris

tökuntia. Ruotsissakin perinteisesti erittäin pienet alueelliset erot ovat nyt suurenemassa. 

Tukholman, Kronobergin ja Jönköpingin lääneissä väestö kasvaa ja uusia työpaikkoja 

syntyy, mutta muualla Ruotsissa kehitys on päinvastainen Kasvavat alat keskittyvät 

pääkaupungin lisäksi muihin yliopistokaupunkeihin. (HS 9.3.1999 ja Svenska Dag
bladet 28.4.1999)
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7. JOHTOPÄÄTÖKSET

Vaikka nykyisin vallitsevat käsitykset alueiden kehityksestä eivät luolakaan täysin 

markkinavoimien tasapainottaviin vaikutuksiin, ei enää uskota myöskään mahdollisuuk

siin ratkaista kaikki suunnittelun avulla. Talouden kansainvälistyminen jättää yksittäi

sille valtioille entistä vähemmän mahdollisuuksia säännellä suurten yritysten sijaintia tai 

muitakaan aluekehityksen kannalta tärkeitä tekijöitä.

Kansainvälisen kaupan teorioiden pohjalta integraatio ei vaikuta ongelmattomalta 

Suomen ja Ruotsin kaltaisten semiperiferisten maiden kannalta. Integraation vastustajat 

painottavat näkemystä, jonka mukaan alueiden välillä ei enää vallitse suhteellinen vaan 

absoluuttinen kilpailuetu. Tietyn hyödykkeen tuotannon täytyy olla tehokkaampaa kuin 

muualla, jotta menestyttäisiin kilpailussa. Siten alueiden väliset erot kärjistyvät. 

Yleisesti Pohjoismaiden kannalta tällä voi olla myönteisiäkin seurauksia. Pohjoismaat 

ovat jo pitkään sopeuttaneet tuotantoaan kalliin työvoiman tilanteeseen. Kun liikkuvuu

den takia palkkaerot maiden välillä häviävät, suhteellisesti tehokkaan tuotannon 

ansiosta Pohjoismaat menestyvät. Maiden sisällä kuitenkin tehokkaimmat alueet ovat 

juuri pääkaupunkiseuduilla ja muiden suurten keskusten tuntumassa, mikä vaikuttaa 

negatiivisesti syrjäisten seutujen asemaan. Toinen suuri ongelma varsinkin Suomessa on 

maataloudesta toimeentulonsa saavien suuri osuus. Pohjoisessa maataloudella ei ole 

minkäänlaista tehokkuusetua puolellaan, ja ilman tukia tuotteiden hinnat jäävät 

huomattavasti markkinatasoa korkeammiksi. Rauchin kehittämän, kuljetuskustannukset 

huomioivan teorian pohjalta voidaan kuitenkin olettaa, että Pohjoismaiden syrjäisiin 

alueisiin integraation vaikutus on hieman vähäisempi, koska omavaraisuusaste näillä 
alueilla on korkeampi.

Taloudellinen integraatio johtaa kuljetuskustannusten laskuun. Krugmanin kuljetus

kustannusten ja periferian tuotannon välisen U-käyräteorian mukaan tämä voi edistää 

teollisuuden keskittymistä ydinalueille, mikäli kuljetuskustannukset eivät laske lähelle 

nollaa, jolloin tuotanto periferiassa voimistuu jälleen. Krugman ottaa huomioon sen, että 

työvoiman täydellistä liikkuvuutta haittaavat kielelliset ja kulttuurilliset erot. On silti 

vaikea kuvitella, että U-käyrä toteutuisi Euroopassa sellaisenaan. Osittainenkin toteutu

minen voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia Pohjoismaiden syrjäisille alueille, koska työ
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voiman liikkuvuus on suurinta korkeasti koulutettujen osalta. Syrjäseuduilta muuttaa 

pois paras työvoima, jolloin väestörakenne muodostuu epätasaiseksi ja alueiden kehitys

näkymät heikkenevät entisestään. Krugman kiinnittää teoriassaan huomiota myös 

itseään vahvistavaan kehitykseen. Aluepolitiikassa tähdätäänkin juuri tämän taipumuk

sen hyödyntämiseen. Tukitoimilla pyritään löytämään kunkin alueen vahvuudet ja 

kehittämään niitä niin, että alueiden taantumiskierre katkeaa ja uusi toiminta saa aikaan 
myönteisiä kasaantumisvaikutuksia.

Sekä Suomessa että Ruotsissa alueiden keskinäinen kilpailu on korostunut viime 

vuosina. Suomessa luotetaan pääkaupunkiseudun ja muutaman muun keskeisen alueen 

voimaan. Kansainvälisen kaupan teorioiden mukaisesti valtiot pyrkivät varmistamaan 

ydinalueen maan omalle alueelle ja muodostamaan vahvoja klustereita ja edistämään 

toisiaan tukevien alojen syntymistä. Suomessa kehitetään Helsingin seudusta ainakin 

Pohjois-Euroopan tason keskusta. Ruotsissa keskeisestä asemasta kilpailevat Tukhol

man ja Göteborgin seudut, joista jälkimmäisen asemaa maan sisäisessä kilpailussa on 

vahvistanut sijainti lähempänä Euroopan keskuksia. Myös viime vuosina tapahtuneet 

lukuisat yritysten yhteensulautumiset ovat merkkinä yritysten sopeutumisesta yhteis
markkinoihin ja kovenevaan kilpailuun.

Vaikka varsinkin suuret yritykset kannattavat entistä tiiviimpää integraatiota, EU:n 

arvostus on viime aikoina heikentynyt jäsenmaiden kansalaisten keskuudessa. Komissio 

joutui eroamaan ensimmäistä kertaa unionin historiassa kesken kauden, ja äänestys- 

vilkkaus vuoden 1999 eurovaaleissa oli ennätyksellisen alhainen. Kansalaisten kiinnos

tus EU:n yhteisiin asioihin näyttää olevan äärimmäisen laimeaa. Tärkeiden poliittisten 

ratkaisujen lisäksi unionin päättäjien on nyt kiinnitettävä huomiota kansalaisten kieltei
seen suhtautumiseen.

Suomi ja Ruotsi ovat ilmaisseet voimakkaasti tukevansa EU:n laajentumista itään. Itä- 

Euroopan maiden kehittyminen ja vaurastuminen tarjoaa suuria mahdollisuuksia myös 

läntisten naapurimaiden yrityksille ja siirtää unionin painopistettä koilliseen. Euroopan 

unionin laajeneminen ei kuitenkaan ole yksinkertainen prosessi. Tavallaan se nähdään 

myös esteeksi integraation syventämiselle, mitä jotkut jäsenmaista pitävät tärkeämpänä 

tavoitteena. Itä-Euroopan maat ovat kehitykseltään niin paljon nykyisiä jäsenmaita 

jäljessä, että syvempi integraatio pian laajentumisen jälkeen olisi lähes mahdoton toteut
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taa. Jäsenvaltioiden välillä onkin monia erimielisyyksiä tulevan kehityksen suun-nasta. 

Integraation syventäminen koetaan usein uhkana kansalliselle päätöksenteolle ja 

erityispiirteille. Laajentumisen tuomia lisäkustannuksia taas jouduttaisiin rahoittamaan 

muita kuluja karsimalla. Tässä tilanteessa unionin aluepolitiikka on suurien haasteiden 

edessä, kun mitkään maat eivät ole halukkaita tinkimään jo saavuttamistaan eduista.

Näissä olosuhteissa juuri yhteisöaloitteiden merkitys Suomelle ja Ruotsille korostuu. 

Niiden avulla suhteellisen varakkaat Pohjoismaat voivat jatkossakin edistää tasaista 

alueellista kehitystä maaseudulla ja muilla syrjäisillä alueilla, kun varsinaisia tukialueita 

rikkaampien valtioiden alueella vähennetään. Yhteisöaloitteiden ja niihin liittyvien 

tukiohjelmien avulla myös Itä-Euroopan maiden sopeutumista tulevaan jäsenyyteen 

unionissa voidaan parantaa. Yhteisöaloitteet ovat jo päässet ohi pahimmista alun ongel

mista, ja tarkka seuranta ja kehittäminen auttavat ohjelmien kehittämisessä entistä 

tuloksellisemmiksi. Erityisen tärkeää on sovittaa kansallinen tuki paremmin yhteen 

unionin järjestelmien kanssa, jotta myönnetyt avustukset voidaan hyödyntää kokonai

suudessaan. Pohjoismainen aluepolitiikkaa on ollut suhteellisen tehokasta, mutta 

olosuhteiden muuttuessa myös käytäntöjen on muututtava. Euroopan unionin aluepoliit

tisen järjestelmän lähtökohdat ovat erilaiset kuin pohjoismaisen aluepolitiikan, mikä 

vaatii sopeutumista molemmilta puolilta. Maanosan laajuinen hyvinvointi voi kehittyä 

optimaalisesti vain, jos jäsenvaltiot ovat valmiita irtautumaan vanhoista toiminta

malleista ja tinkimään eduistaan lyhyellä tähtäimellä.
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LIITTEET

LIITE 1 INTERREG-OHJELMIEN HANKETIEDOT

Interreg-ohjelma tutkittujen hankkeiden määrä

hyväksytyt hylätyt osuus varatusta tukisummasta (#)
KARJALA 155 0 74%

Barents 50 22 56%

Kaakkois-Suomi 86 6 76%

Etelä-Suomen rannikko 87 0 68%

Saaristo 52 36 60%

Merenkurkku-Mittskandia (*) 78 6 43%

Pohjoiskalotti (*) 78 26 50%

Öresund (*) 72 18 60%

Ett gränslöst samarbete (*) 73 1 69%

Inre Skandinavia 41 0 61 %

Nordens gröna bälte (*) 69 21 51 %

(#) = Tutkittavassa aineistossa mukana oleva osuus kauden 1995-99 hankkeista. Osuus on laskettu 
jakamalla hanketiedoissa olevien EU:n tukien summa kaudelle varattujen tukien summalla.
(*) = Alueen hylätyistä hankkeista ei ole tietoja haetuista rahasummista eikä kustannuksista
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LIITE 2. LEADER-OHJELMŒN HANKETŒDOT

x = kaikista tai lähes kaikista hankkeista 
(x) = joistakin hankkeista 
- = vain muutamasta tai ei mistään hankkeista

SUOMEN LEADER-ALUEISTA SAADUT TIEDOT

ALUE HANKKEIDEN
MÄÄRÄ

KUSTANNUKSET JULKINEN
RAHOITUS

RAHAS
TO

Itä-Uusimaa 80 X X X
Lounais-Suomi 65 X X X
Varsinais-Suoinen jokivarsi 97 X X X
Varsinais-Suomen saaristo 71 X (X) (X)
Pohjois-Satakunta 68 X X X
Keski-Häme 83 X X X
Etelä-Karjala 58 (X) (X) (X)
Suupohja 88 X X X
Seinänaapurit 86 - - -

Rannikko-Pohjanmaa 85 - - -

Ylivieskan ja Kokkolan seudut 122 X X X
Lakeus 41 X X X
RaJuPuSu-seutu 99 (X) (X) (X)
Pieksämäen seutu 38 X X X
Koillis-Savo 79 X X X
Joensuun seutu 90 (X) - -

Vaara-Kaijala 67 (X) (X) X
Nivala-Haapajärvi ja Siikalatva 46 X X X
Oulujärvi 51 X X X
Kainuun naisyrittäjyys 42 X X X
Tornionlaakso 25 (X) (X) X
Pohjoisin Lappi 48 (X) (X) X

RUOTSIN LEADER-ALUEISTA SAADUT TIEDOT

ALUE HANKKEIDEN
MÄÄRÄ

KUSTANNUKSET JULKINEN
RAHOITUS

RAHASTO

Skogslandet 27 (x) (X) (X)
Inlandslaget 26 X X X
Storsjöbygden 14 X X X
Stad och land 40 (X) (X) (X)
Mitt i landet 42 X X X
Leader II Dalama 42 X X X
Leader Vännland 46 X X X
Leader Norra Bohuslän 48 X X X
Västkusten Skärgård 7 - - -

Sommenbygden 78 X X X
Astrid Lindgrens hembygd 38 - X X
FGH Småland 128 X X X
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LIITE 3. NUTS 3 -ALUEIDEN VÄESTÖNMUUTOS JA TYÖTTÖMYYS

alue keskimääräinen työttömyys-% EU 15 = 100
väestönmuutos 1996
1990-95 (%o)

SUOMI 4,7 16,5 151
Uusimaa 11,8 13,6 125
Varsinais-Suoini 4,4 13,9 128
Satakunta -1,3 17,7 162
Häme 3,8 16,4 150
Pirkanmaa 4,7 17,4 160
Päijät-Häme 1,5 19,3 177
Kymenlaakso -1,7 16,7 153
Etelä-Karjala -1,9 18,4 169
Etelä-Savo -1,9 19,5 179
Pohjois-Savo 1,2 18,6 170
Pohjois-Karjala 0,7 21,4 196
Keski-Suomi 4,5 18,8 172
Etelä-Pohjanmaa -0,2 16,0 147
Vaasan rannikkoseutu 2,0 12,7 116
Keski-Pohjanmaa 3,6 16,5 151
Pohjois-Pohjanmaa 7,7 18,0 165
Kainuu -3,1 22,8 209
Lappi 1,2 23,4 215
Ahvenanmaa 6,5 4,5 41

RUOTSI 5,9 10,0 92
Stockholm 9,5 8,5 78
Uppsala 14,1 9,4 86
Södermanland 3,4 10,1 93
Östergötland 6,9 8,4 77
Jönköping 3,3 8,4 77
Kronoborg 3,5 7,3 67
Kalmar 2,6 10,5 96
Gotland 3,7 10,2 94
Blekinge 3,0 9,5 87
Skåne 8,2 10,3 94
Halland 11,7 9,0 83
Göteborg och Bohus 7,7 10,6 97
Älvsborg 4,5 10,8 99
Skaraborg 3,0 10,8 99
Värmland 1,0 8,7 80
Örebro 3,0 10,5 97
Västmanland 2,9 11,0 101
Dalarna 1,9 12,9 118
Gävleborg 0,2 12,7 116
Västernorrland -1,4 11,5 106
Jämtland 1,0 11,4 105
Västerbotten 6,7 9,9 91
Norrbotten 2,0 14,9 137
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LIITE 4. EU:n rakennerahastotuki Suomelle ja Ruotsille kaudella 1995-99

(euroa /vuosi)

RUOTSI SUOMI
tavoite 2 32 000 000 36 600 000
tavoitteet 3 ja 4 104 000 000 68 600 000
tavoite 5a 41 600 000 70 800 000
tavoite 5b 27 600 000 38 800 000
tavoite 6 50 400 000 91 980 000
yhteisöaloitteet 26 000 000 30 670 000
YHTEENSÄ 281 600 000 337 450 000
euroa per capita 31,94 66,18

lähde: Mönnesland 1997, 44

LIITE 5. EU:n menot vuonna 1997

% budjetista

31,7

49,2

Ш maatalous 

H rakenteelliset toimet

□ tutkimus

□ muut EU:n sisäiset toimet

■ ulkoiset toimet 

E! hallinto

■ Euroopan hiili-ja 
teräsyhteisö

□ Europan kehitysrahasto

lähde: Kuinka Euroopan unioni toimii 1998


