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YHTEENVETO  

1. Tausta 

Koheesiopolitiikan täytäntöönpano rakennerahastojen kautta on yksi Euroopan unionin 
toiminnan peruspilareista. EU:n talousarviosta 35,7 prosenttia (noin 347 miljardia euroa) 
on varattu nykyiselle ohjelmakaudelle 2007–2013. Euroopan unioni on syvimmässä 
taloudellisessa taantumassa sitten 1930-luvun, ja rahastot tarjoavat tärkeitä 
mahdollisuuksia uusien työpaikkojen luomiseen ja investointeihin, joilla tuetaan olemassa 
olevien yritysten kehitystä ja kannustetaan potentiaalisia uusia yrittäjiä yritystoiminnan 
aloittamiseen. Viimeisten kolmen vuoden aikana noin 27 prosenttia (93 miljardia euroa) 
saatavilla olevasta rahoituksesta on käytetty työpaikkoihin ja talouden kasvuun EU:ssa. 
EU on kehittänyt koheesiopolitiikan välineitä yli neljän vuosikymmenen ajan. Tänä aikana 
on käytetty paljon aikaa rahastojen toiminnan analysointiin sekä tarvittavien muutosten 
tunnistamiseen, hyväksymiseen ja toteuttamiseen. Aiemmin toteutetun analyysin 
merkittävin havainto oli rakennerahastojen alhainen hyödyntämisaste ohjelmakaudella 
2007–2013. Syiksi on esitetty useita tekijöitä kuten hallinnollisten valmiuksien pullonkaulat 
ja yhteisrahoituksen puute. Analyysin ulkopuolelle on kuitenkin tähän asti jäänyt 
rakennerahastojen saatavuus hakijoiden näkökulmasta. Erästä perustavanlaatuista 
näkökulmaa on tutkittu vain suhteellisen vähän: potentiaalisten tuenhakijoiden 
kannustaminen ja houkuttelu.  
Vuonna 2009 julkaistussa Barcan raportissa1 kiinnitettiin huomiota siihen, että 
koheesiopolitiikan todellisesta toimivuudesta Euroopan unionissa ei ole olemassa yhtenäistä 
kuvaa. Saatavilla on lukuisia tutkimuksia ja raportteja, joissa käsitellään rakennettua 
fyysistä infrastruktuuria, tukea saaneita yrityksiä ja luotuja työpaikkoja. Useimmissa 
tutkimuksissa ja raporteissa keskitytään kuitenkin tulosten ja hyödyntämisasteiden 
määrällisten tietojen arviointiin. Keskustelu tuloksista jää yleensä niiden osaksi, jotka ovat 
suoraan mukana ohjelman kehittämisessä ja hallinnoinnissa. Kohderyhmien ja edunsaajien 
näkemyksiä otetaan harvoin huomioon.  
Luvut osoittavat, että tukimahdollisuuksien käyttöaste vaihtelee jäsenvaltioittain. Tämä voi 
osittain selittää sen, miksi monet EU:n kansalaiset eivät edelleenkään ole tietoisia Euroopan 
unionin saavutuksista ja näin ollen suhtautuvat niihin epäillen. Joidenkin tietojen mukaan 
noin kolmasosa kansalaisista on tietoisia Euroopan unionin tukemista hankkeista, mutta 
vain 10 prosenttia uskoo, että tuesta on ollut suoraa hyötyä. 
Paikallis-, alue- ja kansallisissa hallintopalveluissa voidaan helposti havaita puutteita, ja ne 
ovat epäilemättä osasyynä joidenkin alueiden alhaiseen tuen käyttöasteeseen. Nämä tekijät 
ovat kuitenkin enimmillään vain toinen puoli monimutkaisesta tilanteesta. Toinen puoli on 
kysymys siitä, miksi yritykset, paikalliset virastot, oppilaitokset, kansalaisjärjestöt ja muut 
elimet joillain EU:n alueilla ovat muita haluttomampia hakemaan EU:n rahoitusta.  

Tämä tutkimus tarjoaa yllä esitetyn valossa tietoa esteistä – sekä kuvitelluista että 
todellisista – joita Euroopan aluekehitysrahaston tukea hakevat kohtaavat. Tutkimuksen 
tuloksia tulisi kuitenkin tulkita eräs tärkeä ehto huomioon ottaen:  
Ei ole olemassa mitään päteviä tilastoja tai tutkimustuloksia niistä, jotka syystä tai toisesta 
ovat luopuneet tuen hausta, eivät milloinkaan ole ottaneet yhteyttä paikallistoimistoon tai 
eivät ole täyttäneet hakulomaketta. 
                                                 
1  Barca F. (2009), An Agenda for a Reformed Cohesion Policy. A place based approach to meeting European 

Union challenges and expectations, aluepolitiikasta vastaavan komission jäsenen Danuta Hübnerin pyynnöstä 
toteutettu riippumaton raportti, Eurada, huhtikuu 2009. 
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2. Tutkimuksen laajuus 

Tutkimuksessa pyritään tunnistamaan päätekijät, joiden vuoksi potentiaaliset hakijat joko 
rohkaistuvat hakemaan rakennerahastojen tukea tai luopuvat ajatuksesta. Yksi aihealue on 
liian raskaat tai monimutkaiset hakuprosessit. Tätä aihetta tutkitaan käsittelemällä eri 
järjestelmien hallinnollisiin menetelmiin liittyviä ongelmia. Analyysin avulla voidaan 
selvittää, mistä ongelmat ovat peräisin (EU:n, kansalliselta vai alueelliselta tasolta), ja 
esittää kohdennettuja ratkaisuja.  
Tutkimuksessa tarkastellaan lisäksi useita hakijaprofiileja, jotta voidaan tunnistaa tyypilliset 
järjestöt ja elimet, jotka yleensä hakevat tukea, sekä hakijoiden syyt. Näin voidaan 
päätellä, miten myös muita voidaan kannustaa hakemaan tukea. Lisäksi luodaan alustava 
katsaus yksinkertaistamismenettelyiden aiheuttamiin vaikutuksiin. 
Yksinkertaistamismenettelyt otettiin käyttöön vuonna 2009 taantuman torjumiseksi. 
Tutkimustyön ja luonnostelun aikana on keskitytty johdonmukaisesti eri aloitteiden ja 
jäsenvaltioiden parhaiden käytäntöjen tunnistamiseen. Yhdessä tilanteessa toimiva ratkaisu 
voidaan mahdollisesti muokata (mutta ei pelkästään siirtää) yhtä toimivaksi myös toisessa 
tilanteessa. 
Tutkimuksessa on käytetty kolmea tutkimusmenetelmää. Ensimmäinen on 
kirjallisuuskatsaus, toinen on joukko tapaustutkimuksia yhdeksästä eri 
toimenpideohjelmasta ja kolmas on kyselyt ja niiden jälkeen toteutetut puhelin- tai 
verkkohaastattelut. Tapaustutkimukset tehtiin seuraavissa valtioissa toteutetuissa 
toimenpideohjelmissa: Itävalta–Slovakia, Ranska, Saksa, Kreikka, Italia, Puola, Slovakia ja 
Yhdistynyt kuningaskunta. Lisäksi mukana oli kansainvälinen Kaakkois-Euroopan ohjelma. 
Haastatteluja tehtiin yli viisikymmentä ja kyselyjä levitettiin laajasti sidosryhmille. 
Tutkimuslähteiden, kohdennetun tutkimustyön ja analyysin perusteella tutkimuksen 
päätelmissä esitetään useita erityissuosituksia toimenpiteisiin paikallisella, alueellisella, 
kansallisella ja EU:n tasolla. 

3. Tutkimuksen sisältö 

Luvussa 1 esitellään koheesiopolitiikkaa ja rakennerahastoja. Luvussa 2 käsitellään 
tutkimuksen metodologiaa, johon kuuluvat kirjallisuuskatsaus, valitut tapaustutkimukset ja 
haastattelut. Luvussa 3 selvitetään, ketkä hakevat tukea rakennerahastoista ja mitkä ovat 
hakijoiden syyt ja kokemukset. Luvussa kuvaillaan lyhyesti nykyistä ohjelmakautta 2007–
2013, sen ohjelmien kehitystä ja eri kehitysvaiheiden merkitystä hakijoille. Lisäksi 
määritellään seitsemän hakijaryhmää, joille voisi olla hyötyä rakennerahastoista. 
Hakijoiden rooli rakennerahastojen valmistelussa ja ohjelmasuunnittelussa on yllättäen 
edelleen selvittämättä EU:n tasolla. Koska rakennerahastojen toiminta ja tuloksellisuus on 
yhteisesti Euroopan unionin sekä jäsenvaltioiden vastuulla, tämän analyysin puuttuminen 
on merkittävä ongelma. Menestyksekkään ohjelman yksi päätekijöistä on sen 
potentiaalisen kohderyhmän tunnistaminen ja lähestyminen.  
Tutkimuksessa analysoidaan hakijoiden asemaa rakennerahastojen täytäntöönpanossa ja 
luodaan kaavioesitys, jossa kuvataan hakuprosessin eri vaiheet ja keskitytään erityisesti 
potentiaalisten hakijoiden tehtäviin ja mahdollisuuksiin: 

 Ensimmäinen vaihe on tiedotustoimet, joiden avulla potentiaalisille hakijoille 
tiedotetaan ohjelmista, joista he voivat hakea rahoitusta. Joissain tapauksissa 
tiedotuksen kohderyhmä on suhteellisen selvä, mutta näin ei ole aina. Mielikuvilla ja 
käsityksillä on merkitystä tässä yhteydessä, sillä jotkut hakijaryhmät uskovat, että 
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EU:n ohjelmat ovat liian byrokraattisia ja hakijoiden ulottumattomissa. Tutkimus 
tällä alalla on vähäistä mahdollisten tietosuojalainsäädännön ja menetelmien 
välisten ristiriitojen vuoksi. Tällaisia rajoituksia on tullut vastaan myös tämän 
tutkimuksen joidenkin tutkimusmenetelmien kohdalla.  

 Toisessa vaiheessa potentiaaliset hakijat päättävät valmistella 
hakemuksen. Saatavilla olevat tiedotus- ja tukipalvelut ovat keskeisessä 
asemassa, samoin kuin hakijan valmiudet tehdä hakemus. Julkisilla elimillä, 
korkeakouluilla ja suurilla yrityksillä on paremmat valmiudet tehdä ja toimittaa 
hakemus kuin pienillä tai vain yhden hengen yrityksillä. Hakijoiden valmiuksista 
tehdä hakemus on vain vähän tietoa saatavilla.  

 Kolmas vaihe kattaa valintaprosessin, kun taas neljäs vaihe on itse tuen 
myöntäminen.  
Kaksi viimeistä vaihetta kuuluu täysin täytäntöönpanosta vastaavien elimien (kuten 
hallintoviranomaisen, välittäjäelimien2) vastuualueeseen. Niiden toiminnalla on 
vaikutusta paitsi tuen myöntämiseen myös siihen mielikuvaan, joka potentiaalisilla 
hakijoilla on prosessista kokonaisuutena. Jos valintaprosessi on tehokas ja 
kohtuullisen avoin ja tuen myöntäminen tapahtuu sopivassa aikataulussa, on 
todennäköisempää, että seuraavaan hakuun osallistuu useampia hakijoita. Sama 
pätee myös toiseen suuntaan. 

Luvussa 4 käsitellään laajaa valikoimaa tekijöitä, jotka ovat olennaisia hakijoille 
rakennerahastojen saatavuudessa. Koska ei ole olemassa EU:n laajuista järjestelmällistä 
analyyttistä tutkimusta hakijoiden kohtaamista esteistä, on mahdotonta esittää täsmällisiä 
tietoja hakijoiden ohjelmakausia 2000–2006 ja 2007–2013 koskevista käsityksistä. 
Saatavilla olevassa tutkimuksessa keskitytään usein erityisiin aihealueisiin, yksittäisiin 
toimenpideohjelmiin tai ohjelman elinkaaren osiin sekä tietyn jäsenvaltion kokemuksiin. 
Tässä tutkimuksessa hakijoiden kohtaamia esteitä lähestytään ryhmittelemällä ne neljän 
otsikon alle: tekijät EU:n tasolla, kansallisella tasolla, ohjelman hallinnon tasolla ja 
toiminnan tasolla. 
EU:n tasolla unionin toimielimet ja jäsenvaltiot määrittelevät rakennerahastojen puitteet, 
sääntelyn ja suuntaukset. Jäsenvaltioissa paikallis- ja aluetason toimijat osallistuvat 
suunnitteluun aktiivisesti ja auttavat hahmottamaan kansallisen strategisen viitekehyksen, 
joten loppukäyttäjien huolet voidaan tuoda helpommin esiin. Myös viestintätoimia koskevat 
vaatimukset voidaan laatia hyödyllisesti. Nykyisellä ohjelmakaudella (2007–2013) 
hallintoviranomaiset ovat esimerkiksi velvollisia laatimaan toimenpideohjelman 
viestintästrategian, johon täytyy sisältyä säännöllisiä yleisötapahtumia sekä luettelo 
lopullisista edunsaajista ja heille myönnetystä tuen määrästä. 
Menetelmien yksinkertaistamiseen suunniteltuja EU:n tason toimenpiteitä on pantu 
täytäntöön asteittain, ja taantuma on yhä enemmän lisännyt niiden määrää. 
Toimenpiteisiin kuuluu kiinteän maksun ja kertamaksun käyttö, yhteisrahoituksen 
joustavuuden lisääminen, jäsenvaltioiden mahdollisuus käyttää palautetut varat uudelleen 
sekä lievennys n+2-sääntöön, joka koskee sitä, miten nopeasti menot on maksettava 
hyväksymisen jälkeen. 
Kansalliseen tasoon kuuluu kansallinen yhteisrahoitus sekä hallinnollinen järjestelmä, 
johon rakennerahastot sisältyvät. Hallinnollisilla järjestelmillä on suuri vaikutus ohjelman 
täytäntöönpanoon, ja ne vaihtelevat merkittävästi eri jäsenvaltioissa. Jokaisella 

                                                 
2  Välittäjäelin on elin, joka toimii hallintoviranomaisen vastuulla ja hoitaa hallintoviranomaiselle kuuluvia 

tehtäviä, jotka liittyvät toimenpideohjelman hallintaan. 
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jäsenvaltiolla on omat poliittiset ja hallinnolliset rakenteensa ja perinteensä. Saatavilla ei 
ole vertailevaa tutkimusta siitä, miten eri järjestelmät vaikuttavat rakennerahastojen 
tehokkuuteen hakijoiden kohdentamisen ja houkuttelemisen näkökulmasta. 
Alueellisuuden lisäämiseen, mikä toisi viranomaiset lähemmäksi hakijoita, pyrkivät toimet 
ovat vielä kesken. On väitetty, että tämä tavoite olisi nykyisellään vain osittain onnistunut. 
Joissain jäsenvaltioissa alueellistamisprosessi on lisännyt uuden hallintokerroksen, kun 
uudet alue- ja paikallisviranomaiset toimivat samaan aikaan kansallisten viranomaisten, 
jotka aiemmin hallinnoivat rakennerahastoja, kanssa, eivätkä korvaa niitä. Joissain 
jäsenvaltioissa paikallis- ja alueviranomaisille annettu lisävastuu on tuonut esiin 
valmiusongelmia erityisesti pätevän henkilöstön osalta. 
Ohjelman hallinnon tasolla on resurssien kohdentaminen ja ohjelman hallinnon 
valmiudet. Nämä toiminnot vaihtelevat kunkin ohjelman ominaisuuksien mukaan. 
Aihekohtaiset ohjelmat perustuvat yleisesti kansalliseen tasoon, kun taas alueelliset 
ohjelmat ovat tiiviimmässä yhteydessä alue- tai paikallistasoon. Kansainvälisillä ohjelmilla, 
joissa on mukana alueita (naapurialueita tai valtioiden rajat ylittäviä alueita) eri 
jäsenvaltioista, on puolestaan omat erityisvaatimuksensa. 
Toiminnan taso tarkoittaa yhteyttä ohjelma- ja hanketason välillä, ja siihen kuuluu 
hankkeen suunnitteluun, hyväksymiseen ja toteuttamiseen liittyviä toimintoja. Tämän 
yhteyden määrittelemisessä olennainen tekijä voi olla saatavilla olevan kansallisen 
rahoituksen määrä ja sen koordinointi tai yhdistäminen EU:n rahoitukseen. Uusien 
Jeremie-3 ja Jessica-rahoitusjärjestelyjen4 mukaantulo on tehnyt koko operatiivisen 
rahoituksen kysymyksestä moniulotteisemman (ja toisinaan monimutkaisemman). 
Luvussa 5 keskitytään hakijoille olennaisiin toiminnan tason tekijöihin. Luku perustuu 
pääosin – mutta ei yksinomaan – tapaustutkimuksista ja kyselyistä kerättyihin tietoihin. On 
syytä toistaa, että mukana on tietenkin vain sellaisia järjestöjä ja yrityksiä, jotka ovat 
menestyksekkäästi hakeneet tukea. 
Tapaustutkimukset ovat seuraavista toimenpideohjelmista, joissa kaikissa on 
yhteisrahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta:  

 Languedoc-Roussillonin toimenpideohjelma (Ranska; Alueellinen kilpailukyky ja 
työllisyys (Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys)) 

 Digitaalisen konvergenssin toimenpideohjelma (Kreikka; Lähentyminen 
(Lähentymisohjelma))  

 Luoteis-Englannin toimenpideohjelma (Yhdistynyt kuningaskunta; Alueellinen 
kilpailukyky ja työllisyys)  

 Itävalta–Slovakia-toimenpideohjelma; Euroopan alueellinen yhteistyö  
 Kaakkois-Euroopan toimenpideohjelma; Euroopan alueellinen yhteistyö  
 Nordhein-Westfalenin toimenpideohjelma (Saksa; Alueellinen kilpailukyky ja 

työllisyys)  
 Wielkopolskien toimenpideohjelma (Puola; Lähentymisohjelma)  
 Piemonten toimenpideohjelma (Italia; Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys)  
 Ympäristötoimenpideohjelma (Slovakia; Lähentymisohjelma, Euroopan 

aluekehitysrahasto ja koheesiorahasto). 

                                                 
3  Euroopan yhteiset resurssit mikro- ja pk-yritysten tukemiseksi. 
4  Euroopan yhteinen tuki kaupunkialueiden kestäviä investointeja varten. 
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Toiminnan tasolla asianmukaisten tai ainakin keskenään samanlaisten hakuprosessien 
valinta on toivottavaa ellei jopa välttämätöntä. Tiedotus- ja tukipalvelut ovat olennaisen 
tärkeitä potentiaalisille hakijoille, jotka myöntävät olevansa joskus hämmentyneitä tarjolla 
olevien mahdollisuuksien moninaisuudesta. Kun ohjelman hallinnossa on kehitetty palveluja 
"yhden luukun periaatteella", eli hakijat voivat yhdessä paikassa tarkastella laajasti avoinna 
olevia mahdollisuuksia, kokemukset ovat olleet pääosin positiivisia. 
Ulkoisten konsulttien käyttö voi olla tarpeellista erityisesti ensi kertaa tukea hakeville sekä 
mikroyrityksille, joissa sisäinen asiantuntijuus on joko puutteellista tai tiukasti sidottuna 
liiketoiminnan pyörittämiseen. Ulkoisia palveluja tarjoavat virastot ja julkiset elimet, kuten 
kauppakamarit, sekä yksityiset konsultit. Yksityisten konsulttien tapauksessa teknisen tuen 
ja hanketta edeltävän tuen saatavuus on tärkeä kysymys. 
Käytetyllä hakujärjestelmällä, johon kuuluu myös hakua edeltävät kiinnostuksenilmaisut, 
on ilmeinen merkitys potentiaalisille hakijoille. Ensimmäisen vaiheen, eli hakijoiden 
houkuttelun ja avustamisen, jälkeen hakemukset arvioidaan. Arviointi voi joskus olla 
haastavaa hallintoviranomaisille ja välittäjäelimille, joilla ei ehkä ole saatavilla tarvittavaa 
asiantuntemusta. Suurissa hankkeissa voidaan tarvita arvio usealta eri asiantuntijalta, mikä 
saattaa vähentää toiminnan avoimuutta. 
Ehdotusten korkea hylkäysaste on eräs hakijoiden yleinen huolenaihe. Tämä saattaa estää 
organisaatiota hakemasta tukea uudelleen ja lannistaa muita potentiaalisia hakijoita, jotka 
saavat tietoonsa nämä hylkäykset, tavalla, jota on vaikea tutkia. 
Potentiaaliset edunsaajat eivät ole kovin huolissaan siitä, mistä rahoituslähteestä he tukea 
saavat. Tutkimuksessa havaittiin, että hakijat ovat hyvin tietoisia saatavilla olevista eri 
tukimahdollisuuksista, mikä johtuu osittain hallintoviranomaisten ja välittäjäelimien 
tiedotus- ja viestintätoimista ja osittain siitä, että jotkut tapaustutkimusten ohjelmien 
osallistujista ovat osallisina käytetyissä viestintäkanavissa. 
Tutkimuksen yhteyshenkilöt viittasivat seitsemään hakijoiden kohtaamaan vaikeuteen.  
Niitä olivat seuraavat: 

 tarkoituksenmukaisimman tukilähteen tunnistaminen  
 eri (hankeideoiden tai ehdotusten) hakuilmoitusten aikataulujen seuraaminen  
 suuren tietomäärän, josta osa ei ollut erityisen keskitettyä, omaksuminen 

hakuprosessin aikana  
 suuren tietomäärän tuottaminen  
 hakuilmoituksiin vastaaminen suhteellisen tiukalla aikataululla  
 tarpeellisen vastaavan rahoitusosan löytäminen  
 ajan tasalla pysyminen säännöissä, jotka joskus muuttuvat tarjouskilpailun aikana, 

ja vaatimuksia ja sääntöjä koskevien epäyhtenäisten ohjeiden käsitteleminen. 

Lisäksi huolta aiheutti kolme taloudellista tekijää. Ensimmäinen niistä on vastaavan 
rahoitusosan löytäminen. Toinen tekijä liittyy ennakkorahoitukseen liittyviin vaikeuksiin ja 
kolmas maksujen käsittelyaikatauluun, joka on useiden hakijoiden huolenaihe. Tämä huoli 
on kasvanut, kun useat jäsenvaltiot ovat vähentäneet kansallisia rahoitusohjelmiaan 
vähentääkseen julkisia menoja. 
Menestyksekkäille hakijoille vaikeuksia aiheuttaa usein suhteellisen pitkät viiveet tuen 
myöntämisen ja ensimmäisen maksuerän välillä. Useimpien mielestä erilaiset seuranta- ja 
tarkastusvaatimukset sekä -menettelyt ovat vaikeita, aikaavieviä ja raskaita.  
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Alueellisen yhteistyön ohjelmissa erityisiä haasteita aiheuttavat erilaiset kulttuurit, 
kielet ja hallintovaatimukset jäsenvaltioissa, joissa ohjelma toimii. Hyödyllisin tiedonlevitys- 
ja tukimuoto vaikuttaisi olevan yksilöllinen neuvonta ja kasvokkain tapahtuva keskustelu. 

4. Tärkeimmät havainnot ja suositukset 

Tutkimuksessa esitetään tutkimustyön, tapaustutkimusten, haastattelujen ja muun työn 
perusteella joukko suosituksia, joiden avulla voidaan helpottaa hakijoiden ja myös 
potentiaalisten hakijoiden pääsyä rakennerahastoihin. EU:n, kansallisen ja toiminnan tason 
erityissuosituksia käsitellään tutkimuksen luvussa 6 kuuden pääotsikon alla:  
1.  Rakennerahastojen täytäntöönpanon suunnittelu kansallisella tasolla  

2.  Kansallinen yhteisrahoitus  

3.  Hallintomenettelyt  

4.  Toiminnan taso – tiedotus, tiedon levittäminen, hankkeen suunnittelu ja hakuprosessi  

5.  Erityiset edunsaajaprofiilit ja tekijät  

6.  Kokemukset yksinkertaistamisesta. 

Suosituksia ovat esimerkiksi tarve luoda sellaisia tiedotus- ja viestintätoimenpiteitä, joissa 
otetaan huomioon vastaanottajaryhmien tarpeet, tarve ottaa käyttöön 
rahoitusvälinejärjestelmiä rajoitettujen tukivarojen vaihtoehtona ja tarve tarjota ilmaista 
yksilöllistä tukea hankkeen hakuprosessin yhteydessä. 

Suurelta osin suositukset koskevat kansallista tasoa ja erityistoimenpiteiden 
toimeenpanosta vastaavia laitoksia ja elimiä. On ensisijaisen tärkeää lisätä avoimuutta ja 
joustavuutta tuenjakojärjestelmässä, hakuprosessissa sekä tavassa, jolla hakijat 
kohdennetaan, heille tiedotetaan ja heitä opastetaan hakuprosessin eri vaiheissa.  
EU:n tasolla tähän voidaan panostaa korostamalla tarvetta saattaa rakennerahastot 
laajemman hakijaryhmän ulottuville. Toimenpiteitä ovat asianomaisten kumppaneiden 
osallistuminen ohjelman yleiskuvan strategiseen määrittämiseen, hakemusten 
kohdentaminen asianmukaisen viestintästrategian avulla, valmiuksien kehittäminen 
ohjelmien välisen tiedonvaihdon avulla jakokanavien parantamiseksi (tavalla, jolla 
Interact-ohjelmalla5 kehitetään näitä toimintoja Euroopan alueellisen yhteistyön ohjelmissa) 
ja riittävän ja oikea-aikaisen yhteisrahoituksen tarjoaminen (mukaan luettuna 
yhteisrahoitusasteen nostaminen ja todellisten kustannusten periaatteen lieventäminen). 
Kansallisella ja ohjelman tasolla kohdataan haasteita, jotka liittyvät ohjelmien 
täytäntöönpanon yksinkertaistamiseen seuraavalla ohjelmakaudella. Selkeyden puute 
kansallisten ja alueviranomaisten tehtävänjaon välillä, tästä johtuva tarve seurata ja valvoa 
päätöksiä kahteen kertaan (tai vieläkin useammin) sekä hankalat 
päätöksentekomenetelmät tekevät usein prosessista hakijoille monimutkaisen ja raskaan. 
Ongelman ratkaiseminen ei vaadi niinkään EU:n lainsäädännön muuttamista vaan 
rakennerahastoihin liittyvien byrokraattisten menettelyjen perusteellista analysointia ja 
sellaisten sääntöjen poistamista, jotka rajoittavat pääsyn rahoitukseen pienelle joukolle 
hakijoita, joilla on kokemusta ja tietoa rakennerahastojen hankkeiden kehityksestä. 

                                                 
5  Euroopan komissio hyväksyi 4. joulukuuta 2007 Interact-ohjelman vuosille 2007–2013. Interact on Euroopan 

alueellisen yhteistyön ohjelma, joka kattaa koko Euroopan unionin ja lisäksi Norjan ja Sveitsin. Ohjelman 
tavoitteena on edistää sellaisten EU:n rahoittamien ohjelmien hyvää hallintoa, jotka toteutetaan Euroopan 
alueellisen yhteistyön tavoitteiden puitteissa ja joiden talousarvio on noin 40 miljoonaa euroa. Ohjelman EU:n 
rahoitus Euroopan aluekehitysrahaston kautta on noin 34 miljoonaa euroa (aluepolitiikka – Inforegio, 
verkkosivu). 
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Rakennerahastojen kansallisen tason (aikaisemmin kansallinen strateginen viitekehys) 
puitteisiin ja toimenpideohjelmiin täytyy sisällyttää laatustandardit, jotka koskevat 
hakijoiden kohdentamista tiedotuksen ja viestinnän avulla, asiaankuuluvia ja avoimia 
hakuprosesseja sekä niille hakijoille tarjottavaa riittävää tukea, jolla on rajoitetut 
valmiudet. Toimenpideohjelmien ja niihin kuuluvien toimien parissa työskentelevän 
henkilöstön valmiuksien kehittämiseen sekä tietojen ja taitojen vahvistamiseen täytyy 
keskittää erillisiä rahastoja. Tämä on erityisen tärkeää niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden 
hallintojärjestelmissä on edelleen merkittäviä pullonkauloja (osa EU12-valtioista).  
Toiminnan tasolla on erittäin suositeltavaa luoda tarkasti kohdennetut tiedotuskanavat, 
valita hankkeen suunnitteluun asianmukaiset järjestelmät, poistaa hakuprosessista 
hämmentävät ja liian raskaat tietovaatimukset (jotka vaihtelevat merkittävästi 
rahoitusohjelmien välillä) ja yhdenmukaistaa tuen myöntämistä edeltäviä ja sen jälkeen 
tapahtuvia menetelmiä. Lisäksi on suositeltavaa varata hakemusten tekemiseen riittävästi 
aikaa, tehdä hankehakemuksia koskevat päätökset nopeasti ja varmistaa, että hankkeen 
kestoon sovellettavat säännöt ovat johdonmukaiset. Erään merkittävän pullonkaulan 
muodostaa ennakkorahoituksen puute, mikä johtuu todellisten kustannusten periaatteen 
siirtymisestä ohjelmatasolta edunsaajille. Tämän osalta sellaisten hakijoiden tarpeet, joilla 
on vähäiset resurssit (kansalaisjärjestöt, pk-yritykset), pitäisi ottaa paremmin huomioon 
tarjoamalla yhteisrahoitusta.  
Lisäksi toiminnan tasolle on muutamia lisäsuosituksia:  

 rahoitusvälinejärjestelmiä tulisi ottaa käyttöön rajoitettujen tukivarojen 
vaihtoehtona  

 tukirahoituksen tarjoamista hakuvaiheessa tulisi harkita erityisesti pk-yrityksille 
ja kansalaisjärjestöille 

 seurantakäyntien ja tarkastusten tulokset pitäisi jakaa kaikille ohjelman 
osapuolille, jotta muutkin voivat hyötyä tiedoista 

 hankkeen hakuprosessin yhteydessä tulisi tarjota ilmaista yksilöllistä tukea, jos 
sitä ei ole vielä saatavilla. 

Suositukset kattavat laajan valikoiman hyödyllisiä toimenpiteitä, joilla voitaisiin helpottaa 
potentiaalisten hakijoiden pääsyä rakennerahastojen tukeen. Lisäksi suosituksissa 
määritetään aihealueita ja kysymyksiä, joita kannattaisi tutkia ja analysoida 
perusteellisemmin. Yksi esimerkki on tarve poistaa epäyhtenäiset ja toisinaan ristiriitaiset 
ehdot ja ilmoituskriteerit kansallisten ja EU:n tukien yhteydessä.  


