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YHTEENVETO 
Tässä tutkimuksessa tarjotaan Euroopan parlamentin aluekehitysvaliokunnalle kriittinen ja 
kattava näkemys rakennerahastojen sekä yleishyödyllisten ja yleistä taloudellista etua 
koskevien palvelujen tarjoamisen välisestä suhteesta. Tarkemmin sanottuna se tarjoaa 
vertailevan analyysin yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen tarjoamisen 
käsitteistä, perinteistä, lainsäädäntökehyksistä ja tasosta EU:n 27 jäsenvaltiossa. 
Tutkimuksessa tehdään päätelmiä erittäin laajan akateemisen ja säännöstelyä ja 
menettelytapoja koskevan kirjallisuuden sekä palvelujen tarjoamista, toimittamista ja 
rahoittamista koskevien keskeisten indikaattorien laadullisen ja määrällisen analyysin 
pohjalta. 
 
Niiden perusteella arvioidaan kriittisesti tärkeimpiä havaintoja ja annetaan suosituksia. 
 
Käsiteltävät asiat 

 Yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen käsite sisältää useita 
yleishyödyllisiä palveluja ja luo erilaisia määritelmiä ja rajoja kansallisten, 
kulttuuristen ja lainsäädännöllisten perinteiden mukaisesti. Huolimatta käsitteen 
kokemista muutoksista sekä kansallisten perinteiden ja käytäntöjen eroista, jotka 
vaikuttavat sen ymmärtämiseen, käsite perustuu yhteisiin arvoihin ja 
tavoitteisiin ja sisältää kaikki palvelut, jotka vastaavat yhteisen edun logiikkaa. 
Tämä yhteinen etu edellyttää yleistä saatavuutta kaikille (sosiaalinen, sijaintiin 
liittyvä ja taloudellinen), jatkuvan palvelun takaamista ja tiettyä toimitetun 
laadun tasoa sekä käyttäjien tarpeisiin vastaamista ja kuluttajansuojaa ja 
kohtuuhintaisuutta. 

 Yleistä (taloudellista) etua koskevat palvelut liittyvät erilaisiin palvelujen aloihin 
ja tyyppeihin. Ne voidaan ryhmitellä verkkoja ylläpitäviin laitoksiin, julkisen 
hallinnon palveluihin, jotka sisältävät pakollisen sosiaaliturvan, koulutuksen, terveys- 
ja sosiaalipalvelut sekä sosiokulttuuriset palvelut. Niihin sisältyvät palvelut, jotka 
ovat yleensä markkinoiden ulkopuolella (esim. pakollinen koulutus, 
sosiaaliturva), valtion velvoitteet (esim. turvallisuus ja oikeus) sekä yleistä 
taloudellista etua koskevat palvelut (esim. energia ja viestintä). Pitäisi 
ymmärtää, että yleistä (taloudellista) etua koskevia palveluja ei pidä samastaa 
heikommassa asemassa oleville alueille tai väestöryhmille suunnattuihin jäljelle 
jääviin palveluihin vaan että ne on tarkoitettu kaikille kansalaisille ja yrityksille. Ne 
auttavat varmistamaan perusoikeuksien toteutumisen ja välttämättömien palvelujen 
saatavuuden edistäen sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja hyvinvointia. Niiden 
taloudellinen luonne liittyy yleensä markkinoiden puutteelliseen toimintaan, kuten 
palvelun yhteiseen luonteeseen, mittakaava- tai laajuusetuihin, luonnollisten 
monopolien syntyyn, ulkoisvaikutuksiin tai epäsymmetriseen informaatioon. Tästä 
syystä julkiset viranomaiset asettavat erityisiä julkisen palvelun velvoitteita. Ne 
myös varmistavat, että yleistä (taloudellista) etua koskevia palveluja tarjotaan 
kohtuuhintaan ja että ne ovat korkealaatuisia. 
Jotta yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen kattamasta toiminnasta 
saataisiin lisää käytännön tietoa, Julkisten työnantajien ja julkisten yritysten 
eurooppalaisen keskuksen tutkimuksen "Mapping Public Services" yhteydessä on 
laadittu noin 25 toimintoa käsittävä alustava luettelo, joka perustuu asetuksiin 
(EY) N:o 438/2001 ja (EY) N:o 1828/2006. Niissä kummassakin viitataan 
perustamissopimukseen, johdettuun oikeuteen tai tiedonantoon tai Euroopan 
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unionin tuomioistuimen tuomioihin. Useissa jäsenvaltioissa muiden toimintojen on 
katsottu kuuluvan julkiseen alaan pääasiassa paikallisella tasolla. Valtioissa, joissa on 
voimakas paikallinen itsehallinto, palvelujen valikoima voi olla hyvin laaja. 

Siksi useiden toimintojen voidaan katsoa tarjoavan yleistä (taloudellista) etua 
koskevia palveluja. Nämä palvelut kattavat eri aloja, joita ovat esimerkiksi: 

 verkkoja ylläpitävät laitokset: televiestintä sekä tieto- ja viestintätekniikka, 
postipalvelut, energia, liikenne, infrastruktuuri, tie- ja katuvalaistus, vesi- ja 
jätevesihuolto, jätteiden keruu ja käsittely, katujen puhtaanapito 

 julkisen hallinnon palvelut: pakollinen sosiaaliturva 
 koulutus: päiväkodit, perus- ja keskiasteen koulutus ja korkeakoulutus, 

ammatillinen koulutus 
 terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut: sairaalat, avohoitopalvelut ja 

ambulanssipalvelut, täydentävä sosiaaliturva, lasten hoito- ja tukipalvelut 
(päiväkodit mukaan lukien), vanhustenhoito, vammaisten hoito ja suojelu, 
lyhytaikainen laitoshoito, tukipalvelut pitkäaikaistyöttömille 

 urheilu ja vapaa-aika: uimahallit, urheilukeskukset, kylpylät 
 sosiokulttuuriset palvelut: teatterit, liikuntahallit ja musiikkisalit, näyttely- 

ja konferenssitilat, musiikki- ja teatterialan korkeakoulut, museot, 
muistomerkit ja kirjastot 

 muut yleishyödylliset palvelut ja laitokset: sosiaalinen asuntotarjonta, 
vammaisten tarpeisiin mukautetut asunnot, palokunnat, rahoituspalvelut, 
hautausmaat, krematoriot ja hautauspalvelut. 
 

 Yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen merkitys Euroopan unionin (EU) 
periaatekeskustelulle johtuu näkemyksestä, jonka mukaan ne ovat eurooppalaisen 
yhteiskuntamallin keskeinen tekijä. Ne edistävät eurooppalaisia arvoja sekä 
sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta ja takaavat mahdollisuuden 
nauttia perusvapauksista. Yleistä (taloudellista) etua koskevat palvelut 
muodostavat koheesiotekijän, joka liittyy yhtäläisten ja kohtuuhintaisten 
yleispalvelujen tarjoamiseen kaikille kansalaisille riippumatta heidän taloudellisesta, 
sosiaalisesta tai maantieteellisestä tilanteestaan. Tämä näkökulma tunnustetaan 
virallisesti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 14 artiklassa, 
jossa viitataan jäsenvaltioiden ja EU:n myönteiseen velvoitteeseen varmistaa 
toimivaltansa mukaisesti, että yleistä (taloudellista) etua koskevat palvelut toimivat 
sellaisten periaatteiden pohjalta ja sellaisin edellytyksin, että ne voivat täyttää 
tehtävänsä. Lisäksi Lissabonin sopimuksen liitteenä olevassa yleistä etua koskevista 
palveluista tehdyssä pöytäkirjassa tunnustetaan yleistä etua koskevat palvelut ja 
niiden asema sosiaalisessa ja alueellisessa yhteenkuuluvuudessa. Lopuksi yleistä 
(taloudellista) etua koskevat palvelut edistävät sosiaalista yhteenkuuluvuutta 
(takaamalla, että kaikki kansalaisilla on mahdollisuus saada korkealaatuisia ja 
kohtuuhintaisia välttämättömiä palveluja), alueellista yhteenkuuluvuutta (tarjoamalla 
yleishyödyllisiä palveluja kaikille alueille riippumatta niiden maantieteellisestä tai 
taloudellisesta syrjäisyydestä tai eristyneisyydestä) ja ovat apuna taattaessa aito 
mahdollisuus nauttia perusvapauksista, jotka ovat välttämättömiä osallistuttaessa 
täysimääräisesti elämään eurooppalaisessa yhteiskunnassa. 

 Kun tarkastellaan yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen merkitystä 
sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiselle, EU:n laajuinen 
keskustelu on saanut pontta viimeisten 20 vuoden aikana. Sitä ovat kannustaneet 
entisestään vihreä ja valkoinen kirja yleishyödyllisistä palveluista, jotka 
keskittyivät lähinnä verkkotoimialoihin. Vuonna 2006 
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annettiin tiedonanto yleishyödyllisistä sosiaalipalveluista. Lissabonin sopimuksen 
myötä on tarkistettu perusoikeuskirjaa ja sopimuksen liitteeksi on tehty pöytäkirja 
yleistä etua koskevista palveluista. Näin korostetaan entistä voimakkaammin yleistä 
(taloudellista) etua koskevien palvelujen merkitystä EU:ssa. Nämä asiakirjat ja 
palveludirektiivissä esille tuodut kysymykset ovat vauhdittaneet viimeaikaisia 
keskusteluja yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen määritelmästä, 
soveltamisalasta, tarjoamisesta, järjestämisestä ja rahoittamisesta EU:ssa.  
Palveludirektiivin täytäntöönpano ja jäsenvaltioiden asiaankuuluvan kansallisen 
lainsäädännön ja menettelyjen mukauttaminen ovat viivästyneet jonkin verran: 
tähän mennessä 20 jäsenvaltiota on mukauttanut monialaista lainsäädäntöään ja 
viidessä jäsenvaltiossa (Itävallassa, Kyproksessa, Irlannissa, Luxemburgissa ja 
Portugalissa) keskustelut jatkuvat yhä. Ranska ja Saksa puolestaan ovat päättäneet 
sisällyttää yleiset periaatteet useisiin säädöksiin (Saksassa työ on saatu lähes 
päätökseen, mutta Ranskassa se jatkuu yhä). Nykyisen lainsäädännön 
mukauttaminen on kuitenkin monimutkaisempaa, ja vain 12 jäsenvaltiota on 
ilmoittanut saattaneensa muutokset päätökseen.  
Yleistä (taloudellista) etua koskevia palveluja suoraan tai välillisesti niiden 
organisoinnin ja rahoituskäytäntöjen kautta käsittelevien lukuisien EU:n sääntöjen 
seuraukset vaativat yhä arviointia. Keskustelu jatkuu siksi yhä, ja useista 
oikeudellisista ja organisatorisista kysymyksistä on keskusteltava edelleen 
vuonna 2010. Ratkaiseva tekijä on yleishyödyllisiä palveluja koskeva monialainen tai 
poikittainen puitelaki ja rajat ylittävän tarjoamisen ja yhteistyön merkitys. 
 

Todisteet 
 

 Yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen määrärahat ja tarjonta vaihtelevat 
huomattavasti EU:n jäsenvaltioissa ja alueilla. Se onkin keskeinen tekijä 
keskusteltaessa yleishyödyllisten palvelujen toimittamisen ja rahoittamisen 
tulevaisuudesta. Yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen tarjontaa 
sävyttävät sekä kansallisella että alueellisella tasolla merkittävät määrälliset ja 
laadulliset erot. Analysoitaessa tilannetta edellä määritellyillä yleistä (taloudellista) 
etua koskevien palvelujen aloilla on selvää, että suurimmat erot yleistä 
(taloudellista) etua koskevien palvelujen tarjonnassa ja laadussa ovat EU:n 
12 uudessa jäsenvaltiossa sekä maaseudulla ja syrjäisillä alueilla. Kaikki 
asianmukaiset alat kattavan yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen 
kokonaisindikaattorin tarkastelu vahvistaa kyseisen havainnon ja tukee sitä. 
Palvelujen tarjonnan ja laadun taso on korkein Skandinaviassa ja Pohjoismaissa. Kun 
alueittainen jakauma otetaan huomioon, korkein taso löytyy EU:n 15 vanhan 
jäsenvaltion pääkaupunkiseuduilta. 

 
 Televiestintäala – osaamistalouden tärkein veturi – edustaa keskeistä palvelua, 

joka saattaa myös auttaa EU:n kehittyneiden ja vähemmän kehittyneiden alueiden 
välisten erojen vähentämisessä. Suurin epätasapaino liittyy EU:n 12 uuteen 
jäsenvaltioon, joissa esimerkiksi laajakaistan levinneisyysaste on alhaisempi kuin 
EU:ssa keskimäärin. EU:n keskiarvon mukaan 13 prosentilla väestöstä on 
laajakaistaliittymä. Itse asiassa Puolassa, Slovakiassa ja Bulgariassa vähemmän kuin 
viisi asukasta sadasta on liittynyt laajakaistaverkkoon. Sosiaalipalveluissa ja 
infrastruktuurissa voidaan havaita erilainen kaava EU:n 12 uuden ja 15 vanhan 
jäsenvaltion välillä esimerkiksi sairaansijojen määrässä (Saksa, Itävalta, Tšekin 
tasavalta, Unkari, Liettua, Latvia ja Suomi olivat vuonna 2006 parhaassa 
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asemassa, kun taas Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja eteläisen Euroopan maissa, 
kuten Portugalissa, Espanjassa, Italiassa ja Kreikassa, terveydenhoitopalvelujen 
tarjonta asukasta kohden oli heikompi ja alueelliset erot olivat suuremmat) tai alle 
kouluikäisten lasten hoidossa. Niiden osalta jäsenvaltioiden välillä on suuri ero, 
mutta ei vanhojen ja uusien jäsenvaltioiden välillä. Kun sen sijaan otetaan huomioon 
täyttämättä jääneet terveydenhoitotarpeet, EU:n 12 uudelle jäsenvaltiolle on 
ominaista kalliimpi hoito, pidemmät odotusajat ja vaikeudet päästä lähimmän 
terveydenhoitopalvelujen tarjoajan hoitoon. Tarkasteltaessa ympäristö- ja 
energia-alaa, vesihuollossa on eroja eri jäsenvaltioissa; EU:n 12 uudelle 
jäsenvaltiolle on tyypillistä, että pienempi osuus väestöstä on julkisen vesihuollon 
piirissä (Romaniassa vain noin 50 prosentilla kansalaisista on yhteys julkiseen 
vesihuoltoon). Jätteenkäsittelyn osalta Kyproksen, Tšekin tasavallan, Latvian ja 
Liettuan jätteenkäsittelyvalmiuksia pitäisi kehittää. Ne olivat vuonna 2006 
huomattavasti EU:n keskiarvoa alhaisemmat (käsiteltyä jätettä 0,68 tonnia henkeä 
kohti). Liikenteen alalla on useita itsepintaisia eroja, jotka ovat selvempiä EU:n 
12 uudessa jäsenvaltiossa. Ne koskevat moottoritieverkon ja sähköistetyn 
rataverkon laajuutta ja laatua. Itä-Euroopan maissa moottoriteiden rakentaminen 
on keskittynyt lähinnä pääkaupunkien ja muiden tärkeiden kaupunkikeskusten 
ympärille, kun taas syrjäisille alueille on tyypillistä huonot tieyhteydet. EU:n 
12 uudessa jäsenvaltiossa on rataverkot, mutta ne muodostuvat pääasiassa 
yksiraiteisista ja/tai sähköistämättömistä linjoista, mikä pidentää matkustusaikoja 
huomattavasti. 

 
 Koska yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen tarjoamisessa on alueellisia ja 

tietyille aloille tyypillisiä eroja, on luonnollista analysoida rakennerahastojen 
asemaa kurottaessa umpeen varakkaiden maiden ja alueiden sekä lisäinvestointeja 
vaativien alueiden välistä eroa. Ohjelmakaudella 2007–2013 Euroopan 
aluekehitysrahasto investoi 170 miljardia euroa ja koheesiorahasto 70 miljardia 
euroa perusinfrastruktuureihin, joista 40 prosenttia on liikenne- ja ympäristöalalla. 
Loput jaetaan televiestinnän, energia-alan ja yhteiskunnallisten infrastruktuurien 
kesken. EU:n 12 uutta jäsenvaltiota ovat tämän valtavan investoinnin suurimmat 
edunsaajat.  
Laadullinen ja määrällinen tilastoanalyysi antaa todisteita tarjontaa koskevien 
indikaattoreiden ja rakennerahastoista osoitettujen määrärahojen negatiivisesta 
suhteesta. Tämä viittaa siihen, että varat todellakin suunnataan tarpeessa oleville 
alueille ja aloille.  
Rakennerahastot ovat siten apuna sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden 
aikaansaamisessa yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen osalta. 
 Tarkasteltaessa rakennerahastoista yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen 
aloille osoitettuja kokonaismäärärahoja, korrelaatiokerroin yleistä (taloudellista) etua 
koskevien palvelujen tarjonnan kokonaisindikaattorin kanssa on negatiivinen (ja on 
-0,57). Se tarkoittaa, että EU:n jäsenvaltioilla on taipumus myöntää 
rakennerahastojen varoja, kun palvelujen kokonaisvarojen määrä on alhainen. Siksi 
rakennerahastot myötävaikuttavat yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen 
toimittamisen lisäämiseen ja laadun parantamiseen muista jälkeen jääneillä aloilla. 
Tämä näyttää olevan totta erityisesti televiestintäalalla (korrelaatiokerroin 
rakennerahastojen määrärahojen kanssa tässä luokassa on -0,59), sosiaalisen 
infrastruktuurin (-0,24) ja liikenteen (-0,23) alalla. Ympäristö- ja energia-
alalla korrelaatiokerroin on positiivinen. Se viittaa siihen, että suuret energia- ja 
ympäristöalan menot saattavat liittyä suoraan energiansäästötoimenpiteisiin ja 
ympäristönsuojeluun ja että menot saattavat olla suuret, vaikka tarjonta olisi hyvä. 
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Tältä kannalta katsottuna yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen 
tarjoamisen ja koheesiopolitiikan tavoitteiden saavuttamisen välillä on vahva 
yhteys: 
 
 Toimintansa laajuuden ansiosta rakennerahastot, Euroopan aluekehitysrahasto 

(EAKR) ja erityisesti koheesiorahasto rahoittavat välttämättömiä infrastruktuureja 
yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen tarjoamisen varmistamiseksi. EAKR 
rahoittaa uusien teiden, siltojen, viemäreiden, tehtaiden, yritys- ja tiedepuistojen 
sekä matkailupalvelujen rakentamista ja nykyaikaistamista. EAKR voi myös tukea 
investointeja koulutukseen ja terveydenhoitoon ja tutkimusta ja kehittämistä 
koskeviin toimenpiteisiin sekä ympäristöön liittyviä investointeja. Koheesiorahasto 
rahoittaa jopa 85 prosenttia tärkeiden ympäristön ja liikenteen infrastruktuuriin 
liittyvien hankkeiden tukikelpoisista kustannuksista. Tällaisilta toimenpiteiltä 
odotetaan, että ne kattavat suuremman osan väestöstä sekä parantavat 
laatua ja tehokkuutta. 

 Samalla yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen tarjoaminen 
vähentää alueiden välisiä eroja sekä vahvistaa taloudellista, sosiaalista ja 
alueellista yhteenkuuluvuutta. Yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen 
myötävaikutus sosiaalisen ja alueellisen yhteenkuuluvuuden edistämiseen voidaan 
havaita useilla tasoilla: 

 Alueellinen yhteenkuuluvuus lisääntyy, jos laadukkaiden ja tehokkaiden 
yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen saatavuus varmistetaan 
kaikilla EU:n alueilla, myös kaupungeissa, syrjäisillä ja reuna-alueilla sekä 
harvaanasutuilla alueilla. Yleistä (taloudellista) etua koskevat palvelut ovat 
aluesuunnittelun rakennetekijöitä ennen kaikkea pyrittäessä tarjoamaan 
säännöllisiä ja jatkuvia palveluja maaseudulla, eristyksissä olevilla alueilla 
sekä reuna- ja saaristoalueilla. 

 Sosiaalinen yhteenkuuluvuus saadaan varmistettua, jos ihmisiä ei syrjitä 
sosiaalisten olosuhteiden perusteella heidän nauttiessaan perusoikeuksistaan 
ja -vapauksistaan. Yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen 
tasavertainen saatavuus on edellytys sosiaaliselle yhteenkuuluvuudelle. 

 
Suositukset ja päätelmät 

 Yleistä (taloudellista) etua koskevat palvelut ovat välttämättömiä sosiaalisen ja 
alueellisen yhteenkuuluvuuden tavoitteiden saavuttamiseksi EU:ssa. Ne voivat toimia 
apuna edistettäessä EU:n laajuista houkuttelevuutta ja kilpailukykyä 
globalisoituneessa taloudessa, samalla kun EU:n kansalaisille taataan 
perusoikeuksien ja -vapauksien toteutuminen. Tarjonnan tasot ovat 
levinneisyytensä, saatavuutensa, laatunsa ja tehokkuutensa osalta heterogeenisiä 
yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen aloilla sekä EU:n jäsenvaltioissa ja 
alueilla. Investoinnit yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen 
infrastruktuuriin eri aloilla ovat välttämättömiä yleisen saatavuuden takaamiseksi 
kaikille kansalaisille alueellisista tai henkilökohtaisista erityispiirteistä riippumatta. 

 
Tässä suhteessa rakennerahastot ovat keskeinen tekijä tarjottaessa muista 
jälkeen jääneillä alueilla ja aloilla enemmän ja parempia yleishyödyllisiä palveluja. 
Rajat ylittävän yhteistyön ohjelmia pitäisi myös kannustaa erityisesti 
rakennettaessa valtioiden rajat ylittäviä liikenne-, viestintä- ja energiaverkkoja. Tällä 
hetkellä ohjelmakauden 2000–2006 tulokset osoittavat, että rajat ylittävän 
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yhteistyön aloitteelle osoitetuista EAKR:n varoista vain 30 prosenttia on suunnattu 
yleistä (taloudellista) etua koskeviin palveluihin. Niistä liikenne- ja televiestintäala 
ovat hallitsevassa asemassa ja saavat suurimmat osuudet. Nämä luvut saattavat 
johtua rajat ylittävien palvelujen toimittamisen monimutkaisesta rakenteesta 
verrattuna tavallisiin yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen ohjelmiin. Rajat 
ylittävä yhteistyö voi kuitenkin olla tärkeä alueiden ja maiden välisen palvelujen 
toimittamisen foorumi, joka kannustaa liikkuvuutta, vähentää liikenneruuhkista 
johtuvia kustannuksia, tarjoaa parempia televiestintä- ja energiapalveluja ja 
synnyttää myönteisiä heijastusvaikutuksia, koska palvelut ovat yhteentoimivia eri 
alueilla. Rakennerahastojen kohdistettuja investointeja palvelujen toimittamista ja 
tarjoamista koskevaan infrastruktuuriin pitäisi kannustaa, koska se saattaa auttaa 
poistamaan rajat ylittävän yhteistyön aloitteiden toteuttamiseen liittyvät 
oikeudelliset, rahoitukselliset, tekniset, taloudelliset ja institutionaaliset esteet. 

 
 Yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen tarjoamisen ja toimittamisen tason 

ei kuitenkaan pitäisi olla ainoa tavoite. Vaikka yleinen saatavuus on ensisijaisen 
tärkeää, kohtuuhintaisuutta ja laatua koskevat kysymykset ovat myös 
ratkaisevia. Kun mahdollisesti rakennerahaston investoinnin avulla rahoitettu 
palvelun perusinfrastruktuuri on paikoillaan, on löydettävä tasapaino 
palveluntarjoajan rahoituksen kestävyyden ja kohtuuhintaisten käyttäjämaksujen 
välille. Pitäisi ottaa käyttöön erityisjärjestelyjä, kuten hintojen eriyttämisjärjestelmiä 
ja verotuksellisia välineitä ristikkäistukien ja verojen muodossa. Palvelun laatu on 
myös otettava huomioon, ja palveluntarjoajien pitäisi noudattaa suuntaviivoja ja 
direktiivejä, joissa asetetaan normit ja laatua koskevat vähimmäisvaatimukset. 
Viimeksi mainitun kysymyksen osalta EU:n politiikka ja kansallinen politiikka voivat 
olla keskeisessä asemassa tarjoamalla yhteiset ja tarkasti määritellyt oikeudelliset ja 
institutionaaliset puitteet yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen 
tarjoamiselle. 

 
 Oikeudellisesta ja organisatorisesta näkökulmasta katsottuna palvelujen tarjoamisen 

muodot ja niihin liittyvät keskeiset toimijat hyötyisivät selkeistä oikeudellisista ja 
institutionaalisista aloitteista. Uudet toimittamismuodot, joissa siirrytään pois 
tilanteesta, jossa valtio on yleishyödyllisten palvelujen ainoa toimittaja, edellyttävät 
uusia koko EU:lle yhteisiä hallintotapoja ja sääntelypuitteita palvelun tarjoamisen ja 
toimittamisen yhdentämisen kannustamiseksi. Kun otetaan huomioon uudet 
toimittamismuodot, kuten toimiluvat, vuokraaminen sekä julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuudet, rakennerahaston yhteisrahoitus näyttäisi olevan keskeinen 
menestystekijä. 

 
EU:n kunkin jäsenvaltion ja alueen erityistarpeiden täyttämiseksi 
paikallisten viranomaisten pitäisi paneutua huolellisesti siihen, että EU:n 
yhteiset puitteet muunnetaan erityisiksi kansallisiksi ja alueellisiksi 
menettelyiksi, jotka voivat auttaa tämän tavoitteen saavuttamisessa. 
Alueiden ja paikallishallinnon asema on keskeinen tarjottaessa yleishyödyllisiä 
peruspalveluja. Paikallisten olosuhteiden ja tarpeiden pitäisi olla tehokkaan politiikan 
suunnittelun lähtökohta. 
 
Toissijaisuusperiaatteen mukaan jäsenvaltioilla on toimivalta määritellä, järjestää ja 
rahoittaa yleishyödyllisiä palveluja omien perinteidensä ja vaatimustensa mukaisesti. 
EU puolestaan määrittää yhteiset periaatteet, jotka koskevat saatavuutta, 
kohtuuhintaisuutta, turvallisuutta, laatua ja suojelua. Jäsenvaltioiden pitäisi tukea 
maanlaajuisia hankkeita ja toimintaedellytyksiä sekä vastata myös 
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palvelun toimittamista koskevan strategisen lähestymistavan kehittämisestä ja 
varmistaa niiden kohtuuhintaisuus. 
 
Yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen tarjoamisen rahoitusta ei yleensä 
voida kattaa yksinomaan markkinamekanismien avulla toisin kuin puhtaasti 
kaupallisten palvelujen yhteydessä. Siksi tarvitaan lisäjärjestelmiä. Tällaisille 
järjestelmille on tyypillistä eri viranomaisten välinen koordinointi ja useat yleistä 
järjestystä koskevat tavoitteet. Ne liittyvät olennaisesti yleistä (taloudellista) etua 
koskevien palvelujen tarjoamiseen ja niitä käsitellään ensisijaisesti jäsenvaltioiden 
tasolla tai jopa alueellisella/paikallisella tasolla. Tämä johtuu toissijaisuusperiaatteen 
soveltamisesta. 
 
Tässä suhteessa olisi otettava huomioon, että yleishyödyllisissä palveluissa sekä 
kansalaisten, käyttäjien ja kuluttajien tarpeissa ja mieltymyksissä on eroja, jotka 
johtuvat erilaisista taloudellisista, yhteiskunnallisista, maantieteellisistä, 
kulttuurisista ja fyysisistä tilanteista. Myös kyseisille palveluille ominaiset erot, 
tilanteet, joissa niitä tarjotaan, palveluntarjoajien ominaisuudet ja joustavuus, jota 
tarvitaan palveluiden mukauttamiseksi erilaisiin tarpeisiin, olisi otettava riittävän 
laajasti huomioon. 

 
 Tärkein poliittinen seuraus koskee sitä, että monitasoisessa hallinnossa 

tehokkaan toissijaisuuden ja kumppaneiden välisen koordinoinnin varmistamiseksi 
on välttämätöntä käyttää yhtä johtajaa (jona voi voimia kansallinen, alueellinen tai 
paikallinen hallinto), joka kykenee kanavoimaan ja mukauttamaan erilaiset edut 
yhteiseen tarkoitukseen. Tämä näkökohta on tärkeä edellytys tehokkaalle 
koheesiopolitiikan toiminnalle ja yleistä (taloudellista) etua koskevien palvelujen 
toimittamiselle erityisesti rajat ylittävän yhteistyön ohjelmien osalta. Alasta, 
alueellisista erityispiirteistä ja rahoitusmuodosta riippumatta selkeän poliittisen 
johtajuuden ja tehokkaan valvonnan ansiosta hankkeet voivat kehittyä 
johdonmukaisesti ja noudattaa tiukkaa aikataulua. Muussa tapauksessa saattaa 
syntyä haittavaikutus, jossa monitasoinen hallinto voi lopulta hankaloittaa hankkeen 
tavoitteiden saavuttamista halvaannuttamalla päätöksentekoprosessin. Tällaisella 
strategisella alalla todellista vaikutusta voi olla sillä, että paikallisviranomaisella on 
"julkisen yrittäjän" asema. Tällöin se kykenee analysoimaan perusteellisesti 
paikalliset tarpeet, kehittämään strategisen suunnitelman pullonkaulojen 
poistamiseksi, luomaan asiaankuuluvat resurssit ja valmiuden hallita riskejä 
ottamalla käyttöön nopeasti muuttuviin tarpeisiin mukautuvia luovia ratkaisuja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


