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YHTEENVETO  
 
Komissio käynnisti Euroopan avoimuusaloitteen marraskuussa 2005 keskeisenä osana 
hallinnonuudistustaan. Aloitteen neljä avaintekijää ovat (i) oikeus tutustua asiakirjoihin, (ii) 
virkamiehiä koskevat eettiset säännöt ja normit, (iii) avoimuus EU:n päätöksentekoon 
vaikuttamaan pyrkivässä lobbauksessa ja kuulemista koskevat vähimmäisvaatimukset ja 
(iv) suurempi avoimuus EU:n varojen käytössä.  
 
Euroopan avoimuusaloitteella on tarkoitus tehostaa kuulemista ja osallistumista. 
Mahdollisimman suurta avoimuutta pidetään välttämättömänä, koska kansalaisilla on 
oikeus tietää, mihin heidän maksamansa verot menevät ja miten poliittiset elimet käyttävät 
niille uskottua valtaa. Euroopan avoimuusaloite on yksi keinoista, joilla komissio pyrkii 
lujittamaan kansalaisten luottamusta unionin toimielimiin. Avoimuus yhdessä päätösten 
läpinäkyvyyden ja julkisuuden kanssa auttavat vahvistamaan EU:n legitimiteettiä ja 
demokraattisuutta. Neuvoston asetuksessa N:o 1995/2006 säädetään, että komissio antaa 
tietoja budjettivarojen edunsaajista ja myös muunlaisen hallinnoinnin alaisten varojen 
edunsaajista.  
 
Euroopan avoimuusaloite on tärkeä osa EU:n hallinnon laajempaa uudistusta. Vuoden 2001 
valkoisessa kirjassa eurooppalaisesta hallintotavasta määritellään eurooppalainen hallinnon 
käsite viiden periaatteen avulla: ne ovat avoimuus, osallistuminen, vastuun kantaminen, 
tehokkuus ja johdonmukaisuus. Nämä periaatteet ovat tärkeitä toissijaisuus- ja 
suhteellisuusperiaatteiden lujittamisessa. Hallinnon parantamiseksi koko Euroopassa 
komissio on julkaissut myös tiedonannon sidosryhmien kuulemisesta toimintalinjoja 
laadittaessa. Osa tiedonannosta on omistettu konsultointia koskeville 
vähimmäisvaatimuksille.  
 
Komission 3. toukokuuta 2006 julkaisemassa vihreässä kirjassa Euroopan 
avoimuusaloitteesta esitetään aloitteen puitteet. Vihreän kirjan jälkeen komissio on 
ehdottanut, että laaditaan lobbaajista vapaaehtoinen rekisteri, johon voi tutustua komission 
internetsivustolla. Kuulemisen suhteen komissio on pyrkinyt saamaan aikaan 
vähimmäisvaatimukset, jotka koostuvat viidestä kategoriasta: konsultointiprosessin sisällön 
selkeys, konsultoinnin kohderyhmät, julkistaminen, aikarajat osallistumiselle sekä 
vastaanottovahvistus ja palaute.  
 
Rakennerahastojen ja koheesiorahaston tuensaajatietojen avoimuudessa tärkeimmät 
säädökset ovat neuvoston asetus N:o 1083/2006 ja täytäntöönpanoasetus N:o 1828/2006. 
Asetuksen 1083/2006 69 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden ja toimenpideohjelman 
hallintoviranomaisen on huolehdittava toimia ja osarahoitettuja ohjelmia koskevien tietojen 
toimittamisesta ja niiden julkistamisesta. Tiedot on osoitettava Euroopan unionin 
kansalaisille ja tuensaajille tavoitteena korostaa yhteisön roolia ja varmistaa rahastojen 
tukitoiminnan avoimuus.  
 
Tietojen antaminen EU-varojen edunsaajista on Euroopan avoimuusaloitteen kulmakivi. 
Kun rakennerahastoja ja koheesiorahastoa hallinnoidaan yhteisesti, täytäntöönpano 
tapahtuu yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Tämän yhteishallinnoinnin mukaisesti 
komissio uskoo erityisohjelmien täytäntöönpanon jäsenvaltioille. Yhdessä jäsenvaltioiden 
kanssa myönnettyjen EU-varojen edunsaajia koskevia tietoja hallinnoidaan jäsenvaltioissa, 
ja ne saavat päättää, mitä tietoja ne julkistavat. Siksi tietojen julkistamisessa on 
huomattavia jäsenvaltiokohtaisia eroja, ja koska ei ole selkeää yhteisön asettamaa 
velvoitetta, on vaikea saada täydellistä ja vertailukelpoista kuvaa kunkin ohjelman tai 
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hankkeen nykytilasta kussakin jäsenvaltiossa. Jotkut jäsenvaltiot suhtautuvat kielteisesti 
tietojen julkistamiseen, mikä johtuu usein kansallisista laeista tai tietosuojakäytännöistä, 
perinteistä ja kulttuurisista käsityksistä. Yhteistä on kuitenkin vähimmäisvaatimus, jonka 
mukaan vuosittain on julkistettava tuensaajaluettelo, jossa on tuensaajan nimi, toimen 
nimi ja tuensaajan saama julkisen rahoituksen määrä. Nämä ovat sitovia säännöksiä, joista 
komissio on sopinut yhdessä kaikkien jäsenvaltioiden kanssa.  
 
Komission asetuksen N:o 1828/2006 tiedottamista ja julkistamista koskevassa jaksossa 
määritellään julkistamisvaatimusten yksityiskohdat. (Toimenpideohjelmasta) vastaavan 
hallintoviranomaisen on laadittava viestintäsuunnitelma, joka kattaa kaikki 
rakennerahastoista osarahoitusta saavat toimenpideohjelmat. Suunnitelmaan on 
sisällytettävä luettelo kaikista Euroopan koheesiopolitiikan suorista edunsaajista.  
 
Täytäntöönpanoasetuksessa 1828/2006 säädetään yhteyshenkilöiden verkoston 
perustamisesta. Tältä pohjalta perustettiin INFORM-verkosto – Information & 
Communication Platform – (aluepolitiikan internetsivustolla – INFOREGIO) 
aluekehitysrahastoa varten ja INIO-verkosto työllisyyden pääosaston kanssa 
sosiaalirahastoa varten.  
 
Osana tutkimusta arvioitiin näitä kahta sivustoa. Tärkeimmät havainnot ovat seuraavat: 
 
• Jäsenvaltiot ovat toimittaneet tietoja erikseen sosiaalirahastosta ja 

aluekehitys/koheesiorahastosta, ja tietoihin voi tutustua työllisyyden ja aluepolitiikan 
pääosastojen internetsivustoilla, joilla kaksi interaktiivista karttaa tarjoavat suorat linkit 
rahastojen tuensaajaluetteloihin, jotka ovat jäsenvaltioiden kansallisilla tai alueellisilla 
verkkosivustoilla. Näistä linkeistä ja niiden sisällöstä vastaavat yksinomaan jäsenvaltiot, 
ja ne perustuvat hallintoviranomaisten toimittamiin tietoihin. Niinpä komission yksiköt 
eivät ole vastuussa annettujen tietojen virheettömyydestä tai täydellisyydestä. 

 
• Alueellisella tasolla avoimuusaloitteen velvoitteita noudatettiin tyydyttävästi. Yhteensä 

253 NUTS 2 -alueesta 72 prosenttia ja vastaavasti 78 prosenttia on toimittanut ainakin 
vähimmäistiedot sosiaalirahastosta ja aluekehitys/koheesiorahastosta. Verkkosivuilla 
kerrottujen yksityiskohtien määrässä ja tietojen esittämistavassa on kuitenkin 
huomattavia alueellisia eroja. Erot ovat siinä, mitä tietoja annetaan vähimmäistietojen 
lisäksi ja minkä tyyppistä tietoa annetaan. 

 
• Tietojen saatavuudesta ja esitystavoista voidaan todeta, että tiedot ovat helposti 

saatavilla ja parilla karttojen klikkauksella saa näkyviin luettelon tuensaajista. 
Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta on kuitenkin todettava, että tiedot on esitetty 
ainoastaan kansallisilla kielillä ja kansallisissa valuutoissa, joten tietojen vertaaminen on 
mahdotonta eikä asiasta saa kattavaa kokonaiskuvaa.  

 
Päätelmänä voidaan esittää, että avoimuusaloitteessa mukana olevat pääosastot eli 
aluepolitiikan ja työllisyyden pääosastot voivat olla yhteisön tasolla aktiivisia avoimuuden 
lisäämisessä. Jäsenvaltioiden osalta tulokset kuitenkin vaihtelevat ja riippuvat sekä maiden 
että alueiden perinteisistä hallinnollisista käytännöistä. Tässä suhteessa voidaan esittää 
sellaisia varauksia, että ohjelma-aikatauluissa ollaan vasta alkuvaiheessa, maksuja ja 
sitoumuksia on tehty vasta vähän ja on vielä parantamisen varaa ennen komission 
kesäkuista verifikaatiota. Avoimuusaloitteen edistämisessä käytetään myös INIO- ja 
INFORM-tietoverkkoja, mutta asiaa hidastaa se, että on vain viitteellinen malli tietojen 
julkistamisesta. Ratkaisuna voisi olla laajempi konsultointi jo olemassa olevien kanavien 
välityksellä (erityisesti seurantakomitea), jotta kuuleminen olisi entistä avoimempaa.  
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Yhteishallinnoinnissa on erityisen tärkeää selvittää, missä määrin avoimuusaloitteen 
periaatteita on sovellettu koheesio- ja rakennerahastojen suunnittelussa ja 
täytäntöönpanossa jäsenvaltiotasolla, millaisia tuloksia on saavutettu, mitä pullonkauloja ja 
esteitä on ilmennyt ja miten aloitetta voidaan vahvistaa edelleen.  
 
Tutkimuksessa tarkastellaan useita seikkoja Euroopan unionin eri alueilla. Näitä ovat Suomi 
(pohjoinen), Italia (etelä), Alankomaat (länsi) ja Puola (itä). Näissä maissa 
rakennerahastojen täytäntöönpanossa sovellettuja avoimuusaloitteen periaatteita 
käsitellään eri näkökannoilta ja laajemmassa asiayhteydessä sen suhteen, miten toteutuvat 
hyvä hallintotapa ja konsultoinnin käyttö ohjelmasuunnittelussa. Tulosten tulkinnassa ei ole 
tarkoitus väittää, että maatutkimukset ovat koko EU:ta täysin edustavia, mutta ne antavat 
arvokasta tietoa avoimuusaloitteen toimivuudesta täytäntöönpanotasolla.  
 
Seuraavassa tärkeimmät havainnot: 
 
• Komission toimivalta loppuu siinä missä jäsenvaltioiden toimivalta alkaa. INFORM/INFO-

verkostojen avulla komissio soveltaa aloitetta edistävää lähestymistapaa eikä aseta 
säännöksiä hallintoviranomaisille, ja jäsenvaltioiden tehtävänä on varmistaa 
julkistettujen tietojen virheettömyys.  

 
• Euroopan avoimuusaloite on riippumaton "luottamussopimuksesta" ja muista 

rahoitusvalvonnan ja tilintarkastuksen muodoista.  
 
• Avoimuusaloitteen (vähimmäis)vaatimusten noudattamiselle ei ole oikeudellisia esteitä. 

Vähimmäisvaatimusten noudattamatta jättämiseen syyllistyi vain pieni osa 
hallintoviranomaisista, ja syynä on pikemminkin hallinnollisen kapasiteetin puute kuin 
haluttomuus toimittaa tietoja. Erot tietojen esittämistavassa johtuvat preskriptiivisen 
mallin puuttumisesta. 

 
• Yksittäiset jäsenvaltiot ovat kehittäneet omia aloitteitaan avoimuusaloitteen 

periaatteiden noudattamiseksi ja luoneet verkkoesityksiä ja numeerisia tietokantoja, 
joihin kuuluu numeerisia karttoja ja parhaiden käytäntöjen esittelyjä. 

• Yhteisön tason vertailut eivät ole mahdollisia, koska tietojen esitystavoissa ja tietojen 
saatavuuden ehdoissa on eroja.  

 
• Sidosryhmien osallistuminen ohjelmien kehittämiseen ei tarkoita välttämättä sitä, että 

mahdollisten edunsaajien edut on otettu huomioon, vaikka se onkin yleisesti toivottua. 
Joillekin ohjelmaosioille on vähemmän kysyntää kuin olisi odotettu. 

 
• Sääntöjen yksinkertaistamisella, menettelyjen keventämisellä ja riskien pienentämisellä 

voidaan lisätä sellaisten osapuolten kiinnostusta ja osallistumista rakennerahasto-
ohjelmiin, joilla on vaikeuksia noudattaa hallinnollisia vaatimuksia ja 
rahoitusvaatimuksia ja joilla ei ole erityistietoja EU:n tukisäännöistä. 

Toiminnallisessa mielessä Euroopan avoimuusaloite on kytköksissä tuensaajaluettelojen 
julkistamiseen. Avoimuusaloitteen vähimmäisvaatimusten noudattamista edistäisivät 
tiukemmat säännökset ja/tai ankarammat seuraamukset laiminlyönneistä sekä hallinnollisia 
vaikeuksia kokevien hallintoviranomaisten tukeminen ja niiden toimien parempi 
koordinointi.  
 
Hallintoviranomaiset tahtovat yhdistää avoimuusaloitteen viestintäsuunnitelmaan, joka on 
erottamaton osa toimintasuunnitelmaa ja toimitetaan yhteisölle kommentoitavaksi ja 
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hyväksyttäväksi. Tällaista yhteyttä ei ole kuitenkaan virallisesti ilmaistu yhteisön 
säädöksissä, mikä jättää avoimeksi kysymyksen avoimuusaloitteen soveltamisalasta sen 
toiminnallisessa mielessä. 
 
Tavoite, johon Euroopan avoimuusaloitteella pyritään vähimmäisvaatimusten vahvistamisen 
avulla, saavutetaan, jos EU-kansalaiset todella hyödyntävät annettuja tietoja. Jotta tämä 
toteutuisi, tietojen käyttökelpoisuutta on parannettava ratkaisevasti. Parannuksia on 
saatava aikaan sekä sisällön että esittämisen osalta, ja tämä edellyttää seuraavaa:  
 
• Vaadittujen vähimmäistietojen lisäksi on annettava olennaista lisätietoa. Joissakin 

jäsenvaltioissa on käytetty kokeilumielessä lisäkenttiä, joihin kuuluu esimerkiksi:  
– kattavia yhteystietoja erityisesti sijainnin osalta (esim. postinumerotietoja) 
– hyväksyttyjen hankkeiden hankeyhteenvetoja, yhteisen nimikkeistön mukaisesti 

luokiteltu toimiala, tukityyppi (laina, takuu, riskipääoma jne.)  
– kuvaus hankekumppaneista (oikeudellinen asema, koko jne.) 
– hakemusten järjestys ja pisteytys jne. 

 
• Jäsenvaltioiden eri tietokannat on saatettava yhteensopiviksi ja täysin toimiviksi, jotta 

saadaan EU:n laajuinen kuva esitetyistä tiedoista säilyttäen samalla tietojen paikallinen 
merkitys. Tässä erityisen tärkeitä ovat:  
− kielikysymys – kaksi kieltä, paikallinen kieli – englantia olisi käytettävä kaikissa 
− tekniset järjestelyt, joilla varmistetaan ohjelmistojen yhteensopivuus, tietokantojen 

digitalisointi, numeeriset kartat, joista näkyvät hankkeiden sijaintipaikat ja aiheet. 
 
Avoimuusaloitteella voitaisiin lisäksi osoittaa optimaaliset ehdot täydellisen avoimuuden 
varmistamiseksi tietojen esittämisessä. Yksi mahdollisuus olisi laatia ohjeet verkkosivujen 
suunnittelusta ja sisällöstä, parhaiden käytäntöjen esittelystä, hankeyhteenvedoista, 
numeerisista kartoista ja muista esitysmuodoista, joilla voidaan lisätä rakennerahastojen 
avoimuutta ja esittää saavutetut tulokset. Jotta varmistetaan EU:n laajuisen kuvan 
saaminen esitetyistä tiedoista, olisi suositeltavaa esittää kaksi kieliversiota (toinen 
paikallisella kielellä ja toinen englanniksi) ja käyttää teknisiä järjestelyjä, joilla 
varmistetaan jäsenvaltioiden eri tietokantojen yhteensopivuus.  
 
Toiminnallisessa mielessä Euroopan avoimuusaloite rajoittuu ohjelmahallintotasolla 
tuensaajaluettelojen julkistamiseen. Siksi sen katsotaan noudattavan hallinnollisesti EU-
tukikelpoisuudesta annettuja säännöksiä eikä niinkään olevan ohjaava periaate. Avoimuus 
ja hyvä hallintotapa käsitteinä voisivat olla tiiviimmin kytköksissä toisiinsa ja toimia 
ohjaavina periaatteina ohjelmasuunnittelussa.  
 
Hyvän hallintotavan periaatteiden edistämiseksi koheesiopolitiikan täytäntöönpanossa 
voitaisiin luoda esimerkiksi hyvän hallintotavan tarkastelumenetelmä, jota käytettäisiin 
ohjelmien laadinnassa. Tarkoituksena olisi muotoilla kunkin ohjelman 
täytäntöönpanosäännöt siten, että menettelyt ovat avoimia, mahdollistavat tietojen 
saannin rakennerahastojen mahdollisista edunsaajista, minimoivat osallistumisen 
taloudellisen riskin ja keventävät osallistujien hallinnollista taakkaa. Euroopan 
avoimuusaloitteen periaatteita kuvastavassa viestintäsuunnitelmassa voitaisiin esittää myös 
toiminnallinen yhteys. 
 
Eri vastaajilta saatu palaute osoittaa, että on yksinkertaistettava sääntöjä ja pienennettävä 
osallistuvien edunsaajien taloudellista riskiä sekä huolehdittava samalla varojen käytön 
valvonnasta. Rakennerahasto-ohjelmiin jo osallistuvien sidosryhmien konsultoinnilla ja 
välivaiheen elinten, yhteyselinten ja (mahdollisten) edunsaajien keskuudessa tehdyillä 
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käyttäjätutkimuksilla (alhaalta ylöspäin -lähestymistapa) saadaan parempi kuva siitä, 
millaisia pullonkauloja ja esteitä ohjelmiin osallistumisessa on. Tällainen 
konsultointiprosessi voisi olla keskeisessä asemassa ja tarjota kunnollista palautetta siitä, 
miten suosituksia on noudatettu.  
 
Myös kattavampi konsultointi jo olemassa olevien kanavien välityksellä (erityisesti 
seurantakomitea) voi auttaa lisäämään konsultoinnin avoimuutta.  
 
Tärkeimpiä ehdotuksia koheesiopolitiikan avoimuuden lisäämiseksi ovat: 
• avoimempaa palautetta hankearviointihakemusten ja sopimusneuvottelujen tuloksista, 

hylkäysperusteista ja muutoksenhakumahdollisuuksien tarjoamisesta 
• hallinnollisten ja taloudellisten menettelyjen yksinkertaistaminen 
• edunsaajille koituvien taloudellisten riskien pienentäminen.  
 
Avoimuuden lisäämisellä voidaan päästä tavoitteena olevaan hyvään hankehallintotapaan. 
Sääntöjen yksinkertaistamisella, menettelyjen keventämisellä ja riskien pienentämisellä 
voidaan lisätä sellaisten osapuolten osallistumista rakennerahasto-ohjelmiin, joilla on 
vaikeuksia noudattaa hallinnollisia vaatimuksia ja rahoitusvaatimuksia ja joilla ei ole 
erityistietoja EU:n hankintamenettelyistä. 
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