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TIIVISTELMÄ 

Peruskäsitteet 

Heikommassa asemassa olevien kaupunginosien auttamiseen tähtäävän yhteisön ja 
kansallisen kaupunkipolitiikan ymmärtäminen edellyttää aivan aluksi kyseisen 
kaupunkiympäristön määrittelemistä. Heikommassa asemassa olevalla kaupunginosalla 
tarkoitetaan kaupunkialuetta, johon sosiaaliset ja taloudelliset ongelmat sekä liikenne-, 
kulttuuri-, ympäristö-, turvallisuus-, kaupunkisuunnittelu- ja asunto-ongelmat keskittyvät.  

Koska heikommassa asemassa olevilla kaupunginosilla on runsaasti ongelmia, 
muutostoimien onnistuminen edellyttää siirtymistä yksialaisesta eli segmentoidusta 
lähestymistavasta kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan. 

Myös "kokonaisvaltaisen lähestymistavan" käsite on määriteltävä, sillä käsite on 
monitahoinen. 

• Kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa integraatiolla on sekä alakohtainen 
ulottuvuus, joka käsittää päättäjien ja julkisen sektorin toimijoiden eri tasot 
(Euroopan unioni, valtio, alue, maakunta, kunta, kaupunginosat), että monialainen 
ulottuvuus, joka käsittää yksityisen ja julkisen sektorin tai jopa eri instituutioiden ja 
julkisten palvelujen sisällä poliittisen ja hallinnollisen tason. 

• Kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa käytetään erilaisia rahoitusvälineitä 
(yhteisön, kansallisia, alueellisia, paikallisia, yksityisiä) ja varmistetaan vipuvaikutus 
ja toimenpiteiden kestävyys.  

• Kokonaisvaltainen lähestymistapa edellyttää sellaisen paikallisen sosiaalisen 
pääoman luomista ja hyödyntämistä, jonka avulla voidaan luoda konkreettisesti 
"kansalaisten aluehallinto", joka kattaa hankkeen eri vaiheet: ideoinnin, 
suunnittelun, toteutuksen, seurannan ja arvioinnin. Lisäksi se edellyttää sosiaalisen 
pääoman hyödyntämistä asukkaiden yhteisten hankkeiden kehittämiseksi. 

• Kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa kiinnitetään erityistä huomiota kestävään 
kehitykseen. 

Tätä taustaa vasten on korostettava, että asianomaisten (julkisten ja yksityisten) 
toimijoiden käytettävyys ja kyky yhteistyöhön on käytännössä ratkaisevan tärkeää 
kokonaisvaltaiselle lähestymistavalle, vaikka konkreettisissa aloitteissa tätä yhteistyötä 
onkin vaikeampaa toteuttaa.  

 

Heikommassa asemassa olevien kaupunginosien auttamiseen 
tähtäävän EU:n politiikan vaiheet 

Kaupunkipolitiikalla ei ole Euroopan unionista tehdyssä sopimuksessa tai EY:n 
perustamissopimuksessa vahvistettua oikeusperustaa.  

EU on kuitenkin kiinnostunut vuosien mittaan kaupunkien ja heikommassa asemassa 
olevien kaupunginosien uudistamisesta ja kehittämisestä tavoitteenaan tehostaa yhteisön 
politiikkoja. Siksi EU on käynnistänyt konkreettisia poliittisia aloitteita.  
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Näillä aloitteilla on pyritty lisäämään tietoisuutta sekä EU:ssa että jäsenvaltioissa 
kaupunkien ja asutuskeskusten vaikutuksesta kasvuun ja työllisyyteen. Lisäksi ne ovat 
myötävaikuttaneet kokonaisvaltaisen lähestymistavan käsitteen kehittämiseen ja 
edistäneet sen käyttöä laadittaessa ja toteutettaessa kaupunkien ja heikommassa 
asemassa olevien kaupunginosien kehittämisstrategioita.  

Tämän prosessin päävaiheet ovat seuraavat:  

• kaupunkiympäristöä käsittelevän vihreän kirjan (Green Paper on the Urban 
Environment) hyväksyminen (1990), tiedonannon "Kohti kaupunkien 
toimintaohjelmaa Euroopan unionissa" hyväksyminen (1997) sekä tiedonannon 
"Kaupunkien kestävä kehittäminen Euroopan unionissa: toimintakehys" 
hyväksyminen (1998). Nämä asiakirjat ovat todiste ympäristöä ja kaupunkeja 
koskevien huolenaiheiden lähentymisestä. 

• Euroopan aluesuunnittelun ja aluekehityksen suuntaviivojen hyväksyminen (1999). 
Suuntaviivat tarjosivat lähtökohdan heikommassa asemassa olevien kaupunginosien 
auttamiseen tähtäävän todellisen EU:n politiikan kehittämiselle. 

• Urban-pilottihankkeiden käynnistäminen (1990–1993). Yhteisön Urban-aloitteella 
(1994–1999) ja Urban II -aloitteella (2000–2006) edistettiin konkreettisten toimien 
toteuttamista kaupunkien ja heikommassa asemassa olevien kaupunginosien 
auttamiseksi. 

• Bristolin sopimuksen allekirjoittaminen (2005). Sopimuksessa määritellään 
"kestävän yhteisön" olevan paikka, jossa ihmiset haluavat asua ja työskennellä nyt 
ja tulevaisuudessa. 

• Leipzigin peruskirjan hyväksyminen (2007). Peruskirjassa kiinnitetään erityistä 
huomiota heikommassa asemassa oleviin kaupunginosiin ja määritellään strategioita 
huono-osaisten kaupunginosien auttamiseksi osana kokonaisvaltaista 
kaupunkikehityspolitiikkaa. 

• aluepoliittisen toimintaohjelman hyväksyminen (2007). Toimintaohjelmassa 
kaupunkipolitiikka otetaan keskeiseksi osaksi vuosina 2007–2013 toteutettavia 
rakennerahastojen toimenpiteitä. 

• Urban audit -kaupunkitutkimuksen käynnistäminen. Tutkimuksessa kerätään 
tilastotietoja elämänlaadusta eurooppalaisissa kaupungeissa. 

• alueellista koheesiota koskevan vihreän kirjan hyväksyminen (2008). Siinä 
ehdotetaan menetelmiä alueellisen koheesion saavuttamiseksi ja käynnistetään 
keskustelua sen toteuttamisesta. 

Vaikka ensimmäisen kauden aikana vuosina 1990–1999 kokonaisvaltaista lähestymistapaa 
ei yleisesti ymmärretty eikä sovellettu, Bristolin sopimus, Leipzigin peruskirja ja 
aluepoliittinen toimintaohjelma toivat kokonaisvaltaisen lähestymistavan käsitettä esiin. 
Myös Lissabonin strategia (2000) ja tämän jälkeen Göteborgin strategia (2001) ovat 
vaikuttaneet omalta osaltaan tähän kehitykseen, erityisesti integroimalla kilpailukyvyn ja 
kestävän kehityksen käsitteet.  

Euroopan parlamentti on vienyt jatkuvasti eteenpäin ja pyrkinyt kehittämään 
kaupunkipolitiikkaa ja heikommassa asemassa olevien kaupunginosien auttamiseen 
tähtäävää politiikkaa, ennen kaikkea aluekehitysvaliokuntansa toimien muodossa.  
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Yhteenveto heikommassa asemassa olevien kaupunkialueiden 
hyväksi toteutetuista toimista ohjelmakaudella 2000–2006 

Heikoimmassa asemassa olevien kaupunginosien auttamiseen tähtäävä yhteisön 
kaupunkipolitiikka sai rakennerahastojen vuosien 2000–2006 ohjelmakauden myötä 
− erityisesti yhteisön Urban II -aloitteen ja Urbact I -ohjelman täytäntöönpanon myötä – 
merkittävän ulottuvuuden.  

Yhteisön Urban II -aloitteen tärkeimmät tulokset liittyvät 

• kokonaisvaltaisen lähestymistavan käsitteen levittämiseen: näiden aloitteiden 
toimenpiteet edellyttävät alakohtaista ja laaja-alaista koordinointia 

• hallinnon hajauttamisen ja toissijaisuuden vahvistamiseen: paikallisviranomaisille 
annetaan tärkeitä ja kasvavia vastuutehtäviä, myös yhteisön kaupunkipolitiikan 
laatimisen suhteen 

• johdonmukaisen vipuvaikutuksen aikaan saamiseen: rakennerahastojen käyttö 
paikallisen kehityksen tarkoituksiin voi lisätä myös julkisista ja yksityisistä lähteistä 
peräisin olevia investointeja. 

Tässä aloitteessa 82 prosenttia tuista myönnettiin toimiin, jotka liittyivät toimintalinjoihin 
"rakennetun ja muun ympäristön kunnostaminen", "sosiaalinen osallisuus" ja "yritysten 
tukeminen ja työpaikkojen luominen". 

Samaan aikaan Urbact-ohjelma mahdollisti tiettyjen Urban-aloitteesta saatujen, erityisesti 
kokonaisvaltaisen lähestymistavan soveltamista koskevien kokemusten onnistuneen 
vaihdon.  

Lisäksi tämän kauden aikana taantuneiden kaupunginosien auttamiseen tähtäävät poliittiset 
toimenpiteet konkretisoituivat jossakin määrin myös alueellisina toimenpideohjelmina ja 
yhtenäisinä ohjelma-asiakirjoina. 

Näissä asiakirjoissa kaupunkipolitiikan ongelmat integroitiin vaihtelevalla tavalla ohjelmasta 
toiseen niin toimenpidetyyppien kuin kohdennettujen resurssien määränkin suhteen. Lisäksi 
voidaan todeta, että suuri osa alueista käsitteli kaupunkikehitykseen liittyviä näkökohtia 
osana tiettyjä laajempia toimenpiteitä, jotka eivät välttämättä kohdistuneet yksinomaan 
heikommassa asemassa olevien kaupunginosien ongelmiin.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että nämä aloitteet ovat auttaneet vahvistamaan 
merkittävällä tavalla kokonaisvaltaisen lähestymistavan käsitettä. Vielä ei voida kuitenkaan 
vahvistaa, että integraatio, joka käsittää todellisen kansalaisten hallinnon ja vastuunoton 
kaupungin kehittämistä koskevista toimenpiteistä, olisi todella toteutunut.  

 

 

 

 

 



Osasto B: rakenne- ja koheesiopolitiikka 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 6

EU:n politiikka heikommassa asemassa olevien kaupunginosien 
hyväksi ohjelmakaudella 2007–2013 

Vuosien 2007–2013 toimenpideohjelmien analyysi osoittaa, että uusien ja vanhojen 
jäsenvaltioiden välillä on yleisesti suuria eroja yhteisön politiikan, erityisesti heikommassa 
asemassa olevia kaupunginosia koskevan politiikan, täytäntöönpanon suhteen. 
Ensinnäkään EU:n uudet jäsenvaltiot eivät ole hyötyneet Urban-aloitteesta, jossa 
aloitteeseen osallistuneet paikallisviranomaiset ovat voineet ottaa tämän politiikan 
omakseen. Lisäksi liittymisensä jälkeen uudet jäsenvaltiot ovat usein toteuttaneet 
kaupunkipolitiikkaa rakennetoimin, eikä kokonaisvaltaista lähestymistapaa ole asetettu 
etusijalle kentällä vallitsevien kiireellisten tarpeiden vuoksi.  

Kansallisissa strategisissa viitekehyksissä tapahtuneessa toimenpiteiden suunnittelussa on 
täytynyt noudattaa viitoitussääntöjä, joissa on asetettu vähimmäisprosentti Lissabonin 
strategian painopisteisiin kohdistuville toimenpiteille. Niistä monet koskevat heikommassa 
asemassa olevien kaupunginosien hyväksi toteutettavaa kokonaisvaltaista 
kaupunkipolitiikkaa.  

Lisäksi vuosien 2007–2013 toimenpideohjelmissa on pidetty erityisen tärkeänä politiikkojen 
hallintoa sekä paikallisviranomaisten ottamista mukaan kaupunkikehitystä edistävien 
ohjelmien suunnitteluun ja täytäntöönpanoon ja erityisesti ongelmakaupunginosien 
tilanteen parantamiseen.  

Keskimäärin 56,3 prosenttiin ohjelmakauden toimenpideohjelmista liittyy 
kaupunkiulottuvuus. Tämä osuus nousee 70 prosenttiin, jos mukaan luetaan "alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys" -toimintalinjaan liittyvät alueiden toimenpideohjelmat.  

Ohjelmakaudella 2007–2013 yksi väline vaikuttaa erityisen sopivalta kokonaisvaltaiseen 
kaupunkikehitykseen: se on Jessica-aloite, jossa keskitytään kaupunkialueiden 
elvyttämiseen ja jolla pyritään saamaan aikaan vipuvaikutus edistämällä julkisen ja 
yksityisen sektorin investointeja rakennerahastoista apua saaviin kaupunginosiin.  

Samaan aikaan Urbact II -ohjelmalla (2007–2013) edistetään kokemusten vaihtoa ja 
hyvien käytäntöjen levittämistä ja pyritään tällä tavoin viemään kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa eteenpäin heikommassa asemassa olevissa kaupunginosissa. Urbact II 
-ohjelma sisältää ennen kaikkea kaksi toimenpidettä, joissa keskitytään innovatiivisiin 
menetelmiin kaupunkikehityksen alalla. Ne ovat 

• Fast Track -laatumerkki 

• edustajien Erasmus. 

Ennen kuin tässä tutkimuksessa tarkastellaan tarkemmin hallintoviranomaisten kohtaamia 
vaikeuksia, siinä käsitellään kriisintorjuntapakettia. EU:n talous- ja sosiaalikriisin vuoksi 
toimielimet ja kansalliset viranomaiset ovat nimittäin taipuvaisia tukemaan investointeja 
lisäävien toimien toteuttamista kasvun elvyttämiseksi. Tästä näkökulmasta heikommassa 
asemassa olevia kaupunginosia useilla painopisteillä.  
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Päätelmät 

Toimet, joita Euroopan komissio on toteuttanut ongelmakaupunginosien auttamiseksi 
1990-luvun alusta asti, ovat osoittaneet, että niiden onnistuminen riippuu pitkälti ihmisten 
tietojen hyödyntämisestä ja heidän kyvystään organisoida ja koordinoida yhteisiä 
tavoitteita.  

Heikommassa asemassa olevien kaupunginosien kunnostus- ja elvytystoimissa keskitytään 
paitsi ulkoisiin rakenteellisiin näkökohtiin, joiden merkitys on ilmeinen, myös kehityksen 
aineettomiin näkökohtiin. Lisäksi paikalliskehityksen perustana ovat ennen kaikkea 
inhimilliset voimavarat – ihmiset, joiden innovointikykyä on organisoitava ja 
hyödynnettävä.       

Siispä EU:n ensimmäisissä poliittisissa toimissa ongelmakaupunginosien hyväksi on pyritty 
korjaamaan näihin kaupunginosiin kasautuneita palvelu- ja infrastruktuuripuutteita, joiden 
syynä on kaupunkien keskustojen vähitellen tapahtuva hylkääminen ja syrjäisten 
kaupunginosien kurjistuminen. 

Tällä toimenpideryhmällä voi epäilemättä olla edelleenkin suuri taloudellinen merkitys, 
sikäli kuin toimissa keskitytään tarjontaan, ulkoisiin häiriöihin sekä kysynnän ja teknologian 
uusiin vaatimuksiin vastaamiseksi. Paikalliskehitys – ja tarkemmin sanottuna heikommassa 
asemassa olevien kaupunginosien kehitys – riippuu kuitenkin pitkälti siitä, missä määrin 
kansalaiset ja muut paikalliset vastuuhenkilöt saadaan mukaan ohjelmiin, 
elvytyshankkeisiin ja pienyrittäjätoimintaan. 

Siksi on selvää, että julkisessa politiikassa on keskityttävä näiden toimintatasojen 
yhdistämiseen edistämällä paikallisaloitteiden tekemistä, sillä kentällä olevat toimijat 
tunnistavat muita paremmin tilaisuudet parantaa sosioekonomista tilannetta ja ympäristöä. 
Jotta nämä politiikat olisivat tehokkaita, on välttämätöntä, että paikalliset asukkaat ja 
toimijat ymmärtävät ne ja ovat niistä samaa mieltä. 

Eri alueellisten tasojen viranomaisten tehtävänä on siis edistää kaupunginosatoimintaa 
tiettyjen suurkaupunkien hylätyissä keskustoissa ja syrjäisissä kaupunginosissa, erityisesti 
heikommassa asemassa olevien alueiden useimmissa kaupungeissa. 

Lähinnä alakohtaisia toimenpiteitä sisältävän alkuvaiheen toteuttamisen jälkeen 
monialaisten kehitysstrategioiden rakentamisesta kannattaisi tehdä yleistä ja pakollista. 
Tämä menettelytapa edellyttää esimerkkitoimenpiteitä, joilla voidaan osoittaa, miten 
kannattavaa on koota paikalliset julkiset ja yksityiset toimijat yhteen yhteisymmärrykseen 
perustuvan kehityssuunnitelman ympärille. Näiden käytäntöjen pitäisi perustua julkisen 
politiikan joustavuuteen, kokemusten ja hyvien käytäntöjen vaihtoon, paikallisten 
toimijoiden aktiiviseen osallistumiseen sekä alhaalta ylöspäin suuntautuvan 
lähestymistavan (bottom-up) ja ylhäältä alaspäin suuntautuvan lähestymistavan 
(top-down) yhdistämiseen, sillä kumpaankin lähestymistapaan liittyy etunsa.  

Koska Euroopan komissiolla on poikkeukselliset mahdollisuudet kerätä lukuisia esimerkkejä 
jäsenvaltioiden kaupunkien elvyttämisestä ja hyvästä hallinnosta, sen pitäisi hyödyntää 
tämä tilaisuus luomalla ja vakiinnuttamalla kansalaisten keskuuteen todellinen 
kaupunkiympäristössä tapahtuvaa kumppanuustoimintaa ja yhteistyötä koskeva kulttuuri. 
Kokonaisvaltaista lähestymistapaa heikommassa asemassa olevien 
kaupunginosien hyväksi voidaan parantaa vain luomalla vähitellen tällainen 
kulttuuri. 

 



Osasto B: rakenne- ja koheesiopolitiikka 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 8

Suositukset  

Todellisen kaupunkipolitiikan vaikutusten maksimoimiseksi Euroopan parlamentin 
aluekehitysvaliokunnan kannattaisi ehdottaa Euroopan komissiolle seuraavien 
toimenpiteiden käynnistämistä vuoden 2013 jälkeen. 

• Laaditaan EU:n "heikommassa asemassa olevien kaupunginosien peruskirja" 
yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Tämä peruskirja pitäisi laatia tiettyjen yhdessä 
vahvistettujen yhdistelmäindikaattoreiden pohjalta.   

• Käynnistetään yhteisön Urban-aloite uudelleen kaikissa jäsenvaltioissa tai ainakin 
EU-12:ssa. Tältä osin riittäisi, että yhteiseen kassaan pantaisiin etukäteen 
määritelty pieni osa kullekin näistä valtioista myönnetyistä varoista. Yhteinen kassa 
olisi varattu näille valtioille: ne olisivat samanaikaisesti sekä maksajia että 
edunsaajia. 

• Varataan Urbact-ohjelmaan enemmän varoja, jotta se voi hoitaa loppuun 
kokemusten vaihtamista ja arviointeja sekä hyvien käytäntöjen mallinnusta ja 
siirtoa koskevan tehtävänsä ja tarjota paikallisviranomaisille teknistä apua. 

• Tätä varten Urbact-ohjelman tietokannan rakennetta pitäisi parantaa 
yhtenäistämällä sitä ja lisäämällä sen helppokäyttöisyyttä jo toteutettujen tai 
käynnissä olevien kaupunki-innovaatiotoimenpiteiden kannalta. Tämä tietokanta 
voisi olla ensimmäinen askel kohti kokemusten ja hyvien käytäntöjen vuotuista 
vaihtotapahtumaa, jossa keskityttäisiin erityisesti innovointiin, kansalaishallintoon ja 
heikommassa asemassa olevien kaupunkiympäristöjen kestävyyteen. 

• Laaditaan "kaupunkien kansalaishallinnosta" opas, jossa kerrotaan sen 
menetelmistä. Opas suunnattaisiin kaupunkien poliittisille päättäjille, asianosaisille 
julkisen ja yksityisen sektorin toimijoille sekä kansalaisyhteiskunnan edustajille. 
Oppaassa pitäisi  

- tuoda esiin, mihin tekijöihin kokonaisvaltaisen ja kestävän kaupunkikehityksen 
lisäarvo perustuu  

- vahvistaa olemassa olevien käytäntöjen valossa hallinnon teoreettinen viitekehys 
suhteessa yhteisen omaisuuden vakiintuneiden hallinta-, käyttö- ja 
hyödyntämistapojen soveltamiseen. 

• Parannetaan EIP:n, EIR:n, EAKR:n ja jäsenvaltioiden yhteistyötä, myönnetään 
EIP:lle ja EIR:lle lisää varoja luovuuden edistämiseksi sekä tuetaan lähipalvelujen 
kehittämistä ja mikroluottojen myöntämistä samaan tarkoitukseen. 

• Perustetaan EU:n säätiö, joka keskittyy heikommassa asemassa olevien 
kaupunkialueiden elvyttämiseen ja joka voi rahoittaa tärkeitä 
infrastruktuurihankkeita ja lähipalvelujen luomista (perheiden ja yksilöiden 
auttaminen; pienyrittäjyys muurausalalla, putki- ja sähkötöiden alalla ja irtaimiston 
korjaamisen alalla jne.). Säätiö voisi järjestää myös kurssimuotoista koulutusta 
näiden kaupunginosien vaikeuksissa oleville nuorille, jotka haluavat käynnistää 
yhdessä tällaista toimintaa. 

• Edistetään Urban-aloitteen uudessa versiossa aloitteita, joilla pyritään välttämään 
periurbanisaatiota ja tukemaan kaupunkien keskustojen muuttamista uudelleen 
asutusalueiksi. 

• Edistetään ongelmakaupunginosissa käsiteollista ja taiteellista toimintaa ja tuetaan 
sitä toteuttamalla sopivia laatutodistusaloitteita. 

 


