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1. Johdanto
Globalisaation, nopeiden ilmaston- ja väestörakenteen muutosten sekä voimakkaan 
taloudellisen kilpailun aikakautena käy yhä useammin niin, että ongelmat ja haasteet eivät 
noudata hallinnollisia tai poliittisia rajoja.

Sen vuoksi erityisten vastausten valmistelu näihin haasteisiin olemassa olevia poliittisia ja 
taloudellisia välineitä käyttäen on välttämätöntä. 

Näin syntyi käsite suuralueista, toiminnallisista alueista, jotka keskittyvät yhteisiin päämääriin 
tai kehitysongelmiin ja joilla on tietyt yhteiset piirteet ja maantieteelliset olosuhteet.

Itämeren aluetta koskeva strategia on ensimmäinen ja toistaiseksi ainoa yritys luoda tällaiselle 
suuralueelle kattava yhteinen kehittämisstrategia.

2. Itämeren alueen strategian periaatteet

Euroopan komission tiedonannon1 mukaan "Itämeren alue on talouden, ympäristön ja 
kulttuurin suhteen erittäin heterogeeninen, mutta sen mailla on runsaasti yhteisiä resursseja, ja 
ne ovat sangen vahvasti riippuvaisia toisistaan". Nämä keskinäiset riippuvaisuudet ja tarve 
puuttua vastaaviin haasteisiin ovat perustana yhteisiin toimiin ryhtymiselle Itämeren alueen 
strategian puitteissa.

Strategia hyväksyttiin, kun oli laajalti kuultu jäsenvaltioiden asianomaisia sidosryhmiä, joihin 
kuului julkisten elinten johdon lisäksi myös akateemisia ja liike-elämän asiantuntijoita ja 
valtiosta riippumattomia järjestöjä. Jo itse kuulemisprosessia ja osapuolten tuloa heti alusta 
alkaen mukaan strategiatyöhön on pidettävä menestyksenä. Työn tuloksena syntyi ehdotus 
uudenlaisesta yhteistyöstä Euroopan unionissa. Euroopan unionin kahdeksan jäsenvaltion 
sekä unionin ulkopuolisten valtioiden alueet, joissa asuu lähes sata miljoonaa ihmistä, voivat 
suunnitella, asettaa tärkeysjärjestykseen ja toteuttaa yhteisiä päämääriä palvelevia toimia.
Ensisijaisena päämääränä on turvata ympäristön asianmukainen suojelu ja tasapainoinen 
taloudellinen ja yhteiskunnallinen kehitys.

Strategia perustuu neljään aihealueeseen, joiden tarkoituksena on käyttää tehokkaammin 
yhteisön ohjelmia ja kansallisia politiikkoja: 
– ympäristönsuojelu,

– hyvinvoinnin parantaminen alueella,
– alueen yhteyksien ja vetovoimaisuuden parantaminen sekä

– alueen turvallisuudesta huolehtiminen.
Strategia on lisäksi jaettu 15 painopistealueeseen ja on eritelty yli 70 lippulaivahanketta.

Strategian lähtökohtana olivat alueella ennestään sekä yhteisön aloitteiden että jäsenvaltioiden 
välittömän yhteistyön puitteissa kehitettävät hankkeet ja aloitteet, jotka on kuitenkin kirjattu
yhteistyön uusiin puitteisiin ja perustuvat toteutettavaan yhdennettyyn politiikkaan. 

                                               
1 Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden 
komitealle Euroopan unionin strategiasta Itämeren aluetta varten (KOM(2009)0248 lopullinen, 10.6.2009)
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Näin hahmotellun strategian onnistuminen riippuu epäilemättä toimien koordinoinnista osana 
kaikkia alueellisesti tehokkaita politiikkoja, koska vain yhdistämällä toimia ja käytettävissä
olevia, kyseisellä alueella yhteisesti hahmoteltuihin päämääriin suunnattuja toimenpiteitä 
saavutetaan optimaalisia tuloksia. Kamppailu ilmastonmuutosten kaltaisten haasteiden kanssa 
tehostuu, kun otamme huomioon muut, välittömästi siihen vaikuttavat politiikat (esim.
kalastuspolitiikka tai yhteinen maatalouspolitiikka).

Strategia edellyttää myös yhteistyön tiivistämistä Euroopan unioniin kuulumattomien 
naapurivaltioiden kanssa, joiden alueet kuuluvat kyseisen suuralueen rajaamiin toiminnallisiin 
alueisiin tai vaikuttavat niihin välittömästi. Esimerkiksi huolehdittaessa Itämeren vesien 
puhtaudesta ei voi jättää huomioimatta, että eräiden maiden joet laskevat Itämereen, vaikka 
maalla ei olekaan sinne suoraa yhteyttä.

3. Strategian toteutus
Suurin haaste Itämeren alueen strategian toteuttamiselle on hyvän yhteistyörakenteen, 
tehokkaan koordinaation ja hallinnointijärjestelmän muodostaminen.  
Euroopan komissiosta on määrä tulla tärkein, aktiivinen elin, joka on vastuussa strategian 
kunkin vaiheen täytäntöönpanon koordinoinnista.
Neuvosto päätti myös perustaa kaikkia 27 jäsenvaltiota edustavan korkean tason 
asiantuntijaryhmän (a high - level group of officials from EU member states), joka on
komission tukena strategian täytäntöönpanon seurannassa, on konsultoiva ja neuvoa-antava 
elin kaikissa strategian muokkaamista ja muutoksia koskevissa asioissa.  
Euroopan komission pitäisi kuitenkin toimia toimeenpanoa kattavasti valvovana strategisena
keskuksena. On silti aihetta pelätä, että Euroopan komissiolla ei ole käytössään riittävästi 
rahoitusvaroja eikä henkilökuntaa strategian toteuttamisen tehokasta valvontaa varten.

Vastuun itse strategian toteuttamisesta tulisi kuitenkin pysyä jäsenvaltioilla, mutta tuntuu, että 
uusien organisaatiorakenteiden ja hallinnollisten rakenteiden muodostaminen ei ole
suositeltavaa eikä edesauta strategian tehokkaampaa toimeenpanoa.
Tämän vuoksi neuvosto kehotti jäsenvaltioita ja muita sidosryhmiä nimittämään 
lippulaivahankkeiden toteuttamisen ja painopistealueiden edistymistä valvovat 
koordinaattorit, jotka tiedottaisivat Euroopan komissiota ja korkean tason asiantuntijaryhmää. 

Tällainen lähestymistapa vaatii tietenkin lisäorganisointia ja laajaa instituutioiden, järjestöjen 
ja kumppaneiden välistä yhteistyötä eri politiikkojen puitteissa Euroopan unionissa sekä
kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla, alueiden komitean1 erityisesti suositteleman
monitasoisen hallinnon periaatetta noudattaen.

Tämän periaatteen mukaisesti strategian onnistuminen riippuu juuri oman tilanteensa ja 
mahdollisuutensa parhaiten tuntevien alueviranomaisten, valtiosta riippumattomien järjestöjen
ja yhdistysten toimista.
Lisäksi on välttämätöntä esittää konkreettiset vaatimukset vertailukelpoisiin indikaattoreihin 
nojaaville arvioinneille, jotta yhdennetty lähestymistapa ei olisi vain tyhjä tunnuslause eikä 
strategia jäisi pelkästään kokoelmaksi erillisiä hankkeita, vaan toisi lisäarvoa. On tärkeää, että 

                                               
1 Kanta alueiden komitean omasta aloitteesta "Alueiden komitean valkoinen kirja monitasoisesta hallinnosta", 
CdR 89/2009 fin.
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vuonna 2011 ilmestyväksi suunniteltu toimeenpanoa koskeva raportti antaisi oikean kuvan 
strategian saavutuksista ja vaikeuksista, minkä johdosta Puolan puheenjohtajakaudella 
voitaisiin tehdä mahdollisia korjauksia ja parannuksia strategian vauhdittamiseksi 
tulevaisuudessa.

4. Tulevaisuuden haasteet

 erilaiset taloudet ja yhteiskunnalliset järjestelmät
Ruotsi, Tanska, Suomi ja Saksa ovat maita, joiden talous on nykyaikainen ja innovatiivisuus 
korkealla tasolla. Vaikka Puolan, Liettuan, Latvian ja Viron talouksien bruttokansantuote 
kasvaa tai kasvaisi, koulutukseen, tieteelliseen tutkimukseen ja kulttuuriin ohjataan vähän 
varoja. Lisäksi talouskriisi koettelee tällä hetkellä kipeästi niiden talouksia. On olemassa riski, 
että toimintoihin perustuva Itämeren alueen taloudellinen jakautuminen vahvistuu. On maita, 
joiden bruttokansantuote on innovatiivisen talouden ansiosta korkea ja niitä, jotka toimittavat 
kyseisille maille halpaa työvoimaa, vieläpä vähemmän innovatiivisille talouden sektoreille. 
Näin ollen strategian pitäisi sisältää hankkeita, jotka johtavat voimavarojen siirtoon
teollisuusmaista, lähinnä Pohjoismaista, Euroopan unionin uusiin jäsenvaltioihin tieteeseen ja 
innovaatioihin ohjattavien investointien välisen ja sen aiheuttaman nousevien maiden 
saavutusten epäsuhdan pienentämiseksi.  

 strategian erillinen budjettikohta ja rahoitus 
Strategian rahoitusongelmaa ei ole vielä ratkaistu. Strategia syntyi ohjelmakauden aikana, eli 
ajankohtana, jolloin vuosien 20072013 koheesiopolitiikan suuntaviivat ja unionin 
rahoituksen myöntämisperiaatteet oli jo lyöty lukkoon. Siksi strategialla ei ole erillistä 
talousarviota. Strategialle on suoraan myönnetty vain 20 miljoonaa euroa vuoden 2010 
talousarviosta. Strategian täytyy siis täysin perustua tehokkaampaan ja hieman "eri" tapaan
hyödyntää olemassa olevia kansallisen ja unionin tason rahoituslähteitä, paremman
politiikkojen välisen horisontaalisen ja eri hallintotasojen välisen vertikaalisen koordinaation 
avulla kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla sekä unionin tasolla. 

Työstettäessä varojen jakoperusteita seuraavalla vuoden 2013 jälkeisellä ohjelmakaudella on 
kuitenkin otettava huomioon suuralueiden tulevaa rahoitusta koskevat pohdinnat, ei vain 
Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden talousarvoista, vaan myös eri rahoituslaitosten, kuten 
Euroopan investointipankin, Euroopan investointirahaston, alueellisten rahoituslaitosten kuten 
Pohjoismaiden investointipankin ja kansainvälisten rahoituslaitosten avulla.

 energiakysymykset
Pohjoista kaasuputkea ei tule pitää hypoteettisena, vaan melkein jo olemassa olevana asiana. 
Ei pidä pohtia sen mahdollista rakentamista. Se on varmaa. On mietittävä sen aiheuttamia 
seurauksia Itämeren alueen strategialle myös ympäristön turvallisuuden kannalta.

On tarkasteltava kaikkia Itämeren alueella toteutettavia ja suunniteltuja energia-alan hankkeita
sekä kysyttävä, missä määrin Itämerta voi käyttää suunniteltaessa ja toimeenpantaessa 
uusiutuviin energialähteisiin liittyviä hankkeita, kuten Itämeren tuulivoimalat.
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 suuralueiden kattavuus
Peruskysymys on se, pitäisikö suuralueilla olla selkeästi merkityt rajat? Pitäisikö Itämeren
alueen strategian – meren, jolle yhdeksällä valtiolla on yhteys ja joista kahdeksan on 
jäsenvaltioita – kattaa vain niiden rannikkoalueet vai voiko koko maa osallistua strategian 
toteuttamiseen?
Ongelma koskee erityisesti suuria valtioita, kuten esimerkiksi Saksaa, Ruotsia, jonka alue 
ulottuu kauas pohjoiseen, ja Puolaa. 
Toisaalta tulevaisuudessa saattaa nousta esiin kysymys suuralueiden alueellisesta 
niveltymisestä. Voiko yhtä aluetta koskea useampi kuin yhden suuralueen strategia? 

 kokemukset strategiasta Itämeren aluetta varten
On myös harkittava mahdollisuuksia käyttää tulevaisuudessa strategian toteuttamisesta saatuja 
kokemuksia, erityisesti siitä, onko kyseessä koheesiopolitiikan toivottu kehityssuunta ja 
tulisiko yhteistyön Euroopan unionin sellaisilla suuralueilla kuin esimerkiksi Tonavan 
jokialue, Välimeren allas ja Alppien alue kehittyä tällä tavalla? Onko suuralueiden, yhteisiin 
tavoitteisiin tai kehitysongelmiin keskittyvistä alueista muodostettujen toiminnallisten 
alueiden perustaminen, joilla on yhteisiä piirteitä ja maantieteelliset olosuhteet, tehokas keino 
vastata tulevan koheesiopolitiikan haasteisiin? 


