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1. Johdanto
Koheesiopolitiikka on Euroopan unionin tärkeimpiä painopistealueita, ja sen kokonaisrahoitus 
on jopa kolmasosa EU:n budjetista. Koheesiopolitiikan harjoittamisessa noudatetaan muita 
politiikan osa-alueita enemmän toissijaisuusperiaatetta, ja sillä pyritään vähentämään paitsi 
jäsenvaltioiden välisiä myös jäsenvaltioiden 268 alueen välillä vallitsevia taloudellisia, 
sosiaalisia ja alueellisia eroja.

Erot ovat kuitenkin edelleen suuret. On syytä muistaa, että neljäsosa alueista on sellaisia, 
joiden BKT asukasta kohti on 75 prosenttia alle Euroopan unionin keskiarvon, ja että myös 
alueiden sisäiset erot ovat suuret.

Monissa EU:n tutkimuksissa, ESPON 2006 -ohjelman tuloksissa, koheesiota käsittelevissä 
mietinnöissä ja strategisissa aloitteissa kiinnitetään huomiota siihen, että sosiaalinen 
syrjäytyminen keskittyy alikehittyneille alueille.

Tämän mietinnön tarkoituksena on kiinnittää huomiota eristäytymisen alueellisiin 
yhtymäkohtiin sekä korostaa näiden prosessien tunnistamisen ja aluekohtaisen käsittelyn 
tärkeyttä. Tämän vuoksi heikossa asemassa olevien yhteisöjen ja väestöryhmien ongelmaa 
pitäisi tarkastella alueellisen koheesion yhteydessä. 

Mietinnössä korostetaan myös tarvetta määritellä ja tunnistaa keskeiset ongelmat 
mikroalueiden kehitykseen juurtuneen alueellisen syrjäytymisen kitkemiseksi. Tähänastisista 
aluetutkimuksista ja EU:n tuoreista tilastoista ei kuitenkaan löydy juurikaan tietoja tältä osin.

Köyhyydestä syrjäytymiseen

Heikossa asemassa olevilla väestöryhmillä on monitasoisia köyhyyttä pahentavia ongelmia, 
mikä näkyy esimerkiksi syrjäytymisenä ja lisääntyvänä eristäytymisenä. 
Pitkäaikaistyöttömien syrjäytyminen johtaa usein toimettomuuteen, joka puolestaan heikentää 
heidän valmiuksiaan selvitä sosiaalisista ja taloudellisista vaikeuksista.

Syrjäytyminen on vahvasti aluesidonnaista

Taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen ulkopuolelle jääminen on enimmäkseen alueiden 
ongelma ja on sidoksissa alueelliseen syrjäytymiseen. Näin ollen heikossa asemassa olevilla 
väestöryhmillä on muita väestöryhmiä huonommat mahdollisuudet päästä osalliseksi työstä ja 
palveluista.

Yhteiskuntaryhmien toimeentulon mahdollisuudet riippuvat siitä, missä he asuvat: alueista, 
mikroalueista ja useimmiten myös heidän elinympäristöstään. Siten syrjäytymisen riski on 
vahvasti aluesidonnainen. 

Syrjäytyminen on mikroalueiden ongelma

On tärkeää korostaa, että sosiaalisia ja taloudellisia ongelma-alueita ovat etupäässä alueiden 
välissä sijaitsevia syrjäisiä alueita tai kehityksessä jälkeen jääneitä mikroalueita, joita ei 
yleensä voida luokitella NUTS 2 -tason alueiksi.
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Näin ollen maantieteellisen sijainnin vuoksi heikossa asemassa olevia yhteisöjä ei voida 
tarkastella NUTS 2 -tason alueina vaan LAU 1- ja LAU 2 -tason alueina EU:n terminologian 
mukaisesti. 

Eristäytyminen koskettaa myös maaseutualueita

Eristäytyminen näkyy selvästi enemmän kaupungeissa kuin niitä ympäröivillä alueilla, joilla 
asumistiheys on pienempi. Eristäytyneiden maaseutualueiden tilanne on kuitenkin itse asiassa 
vielä huonompi.

Taajama-alueiden eristäytyminen on sidoksissa lähiöistymiseen, joka johtaa perinteisten 
kaupunkikeskustojen vähenemiseen. Sosiaalisia jännitteitä esiintyy kuitenkin paljon enemmän
kehityksessä jälkeen jääneillä maaseutualueilla kuin kaupunkigetoissa. Maaseudun 
asukkaiden asema on erittäin heikko varsinkin uusissa jäsenvaltioissa, joissa talouden 
siirtymäkausi on kasvattanut alueiden välisiä eroja.

Piilevänä ongelmana on välineiden puuttuminen

Alueellista syrjäytymistä ei ole otettu riittävästi huomioon sen enempää EU:n tilastoissa kuin 
poliittisissa tavoitteissa tai välineissäkään. 

Ne yhteiskuntaryhmät, joita alueellinen syrjäytyminen niin ikään koskettaa, saavat vähän 
huomiota aluetutkimuksissa, toimintasuunnitelmissa ja päätöksenteossa.
Näitä kysymyksiä käsitellään pienempien alueyksiköiden tasolla, minkä vuoksi nykyiset
NUTS 2 -tason seurantamenetelmät, kuten tietojenkeruu Eurostatissa tai ESPON-ohjelman 
järjestelmälliset tutkimukset eivät mahdollista näiden ongelmien tunnistamista Euroopan 
laajuisesti. Ei ole olemassa yleisesti sovellettavia alueellisia indikaattoreita.

Mietinnössä esitetyn tarkastelun tuloksena voidaan todeta, että nykyinen tilastointijärjestelmä 
ei kykene tuottamaan koko EU:n alueella vertailukelpoisia analyysejä NUTS 2 -tason 
alueiden sisäisistä eroista. Alueellisten tilastoyksiköiden välisiä eroja mittaavat indikaattorit 
eivät kykene osoittamaan todellisia alueiden sisäisiä eroja lainkaan. Paikallisia, alueellisia ja 
sosiaalisia ongelmia, kuten erityisesti eristäytymistä, aiheuttavia alueellisia ominaispiirteitä ei 
ole vielä tutkittu EU:ssa yhtenäisin menetelmin.

Alueiden sisäiset sosiaaliset ja maantieteelliset reuna-alueet

NUTS 2 -tason alueisiin keskittyvässä EU:n koheesiopolitiikassa jätetään huomioimatta useita 
alueiden sisällä ilmeneviä alueellisia eroja koskevia ongelmia. Alueiden sisäiset erot ovat 
usein suuremmat kuin alueiden väliset. 

Alueellisina talouden moottoreina toimivien suurten ja keskisuurten kaupunkien keskeiset 
sosiaaliset ja taloudelliset indikaattorit vievät usein huomion pois naapurialueiden tai 
eristäytyneiden taajama-alueiden ongelmista. Dynaamisten taajama-alueiden ja sosiaalisesta 
ja taloudellisesta kehityksestä paitsi jääneiden alueiden välille onkin syntynyt suuri kuilu.
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Yhdennetty lähestymistapa on tarpeen alueellisten ongelmien ratkaisemiseksi

Edellä esitetyn perusteella voidaan sanoa, että horisontaalinen lähestymistapa ei riitä 
ratkaisemaan heikossa asemassa olevien väestöryhmien ongelmia. Näiden ryhmien tilanteen 
tarkastelu edellyttää alueellista lähestymistapaa, jossa otetaan huomioon ongelmien 
moninaisuus ja heikossa asemassa olevien alueiden maantieteellinen sijainti. Mikroalueisiin
perustuvalle sekä alueiden sisäisiin eroihin ja kaikkein heikoimmassa asemassa oleviin 
alueisiin keskittyvälle lähestymistavalle on siis todellinen tarve.

Muutoin polarisoituminen saattaa vain pahentua etenkin, jos taloudelliset ja sosiaaliset toimet 
keskitetään dynaamisten keskustojen ympärille, jolloin ulkopuolelle jäävien alueiden asema 
heikkenee entisestään. Ongelman ratkaisussa on kiinnitettävä suurta huomiota 
aluesuunnitteluun ja yhdennettyyn aluekehitykseen.

2. Syrjäytyminen alueiden sisällä

Yhtäläisten mahdollisuuksien puute, yhteiskunnallisten ristiriitojen keskittyminen sekä 
erityisesti eristäytyminen, josta seuraa heikossa asemassa olevien väestöryhmien
keskittyminen tietyille alueille, voivat esiintyä useissa eri yhteyksissä. Ongelma on tunnetusti
kaupunkien, mutta uusien jäsenvaltioiden kokemusten perusteella se on enimmäkseen 
alueellinen. 

Kaikkein vähiten kehittyneimpiä alueita uhkaa alueellinen syrjäytyminen

Heikossa asemassa olevien ryhmien ja valtaväestön välillä on sekä alueellisia että sosiaalisia 
eroja. Syrjäytymisen syyt johtuvat lähinnä syrjäytyneiden väestöryhmien maantieteellisestä 
sijainnista, joka voi johtaa epäedulliseen asemaan seuraavien tekijöiden osalta:

 Sijaintia koskevat tekijät:
o Työpaikkojen läheisyys
o Etäisyys kaupunkien keskustoista
o Heikko liikenneinfrastruktuuri tai sen suhteellisen suuret kustannukset
o Alhainen tulotaso

 Alueiden sisäiset ominaispiirteet:
o Toimivan yrittäjyyden puute
o Alhainen työllisyysaste
o Alhainen koulutustaso
o Henkilöresurssit (terveys, koulutus, hyvinvointi)
o Rakennetun ympäristön tila
o Eri yhteiskuntaryhmien väliset jännitteet, muukalaisviha ja eristäytyminen
o Julkisten palvelujen puute ja laatu

Alueellinen syrjäytyminen ei ole aina alikehittyneiden alueiden eikä yksistään 
maaseutualueiden tyypillinen ongelma, vaan se on luonteenomaista syvästä kriisistä kärsiville
reuna-alueille ja mikroalueille. Alueellista syrjäytymistä esiintyy eri muodoissa, joille on 
tyypillistä mm. seuraavat tekijät:
- Alueet sijaitsevat syrjässä
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- Alueille ovat keskittyneet asumaan syrjäytyneet yhteiskuntaryhmät, köyhät ja 
vähemmistöt

- Taloudellinen rakennemuutos on synnyttänyt ongelma-alueita.

Laajat alueyksiköt peittävät alleen syrjäytyneiden alueiden ongelmat

Alikehittyneiden ja kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden näkyvyyden puutteen yhtenä 
syynä on alueiden yhdistyminen. Alueyksiköiden sisäiset erot eivät näyt tilastoissa, joissa 
annetaan tietoja suurista alueyksiköistä. EU:n koheesiopolitiikan perusmittayksikkö (NUTS 2) 
mahdollistaa eri maiden alueyksiköiden sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden keskinäisen 
vertailun. Tätä lähestymistapaa olisi syytä soveltaa vastaisuudessakin jaettaessa 
koheesiopolitiikalle osoitettuja resursseja alueiden ja maiden välillä.

Alueellisen koheesion tulkinnasta on kuitenkin käynnissä useita alueellisia selvityksiä, jotka 
eivät näy NUTS 2 -tasolla määritellyissä sosio-ekonomisissa indikaattoreissa, minkä vuoksi 
ne ovat edelleen näkymättömissä.

Heikossa asemassa olevien väestöryhmien keskittyminen reuna-alueille

Keskeinen syy suurille alueiden sisäisille kehityseroille kaupunkien ja niitä ympäröivien 
maaseutualueiden tarpeiden ohella on puutteellinen infrastruktuuri erityisesti itäisessä Keski-
Euroopassa.

Maaseudun asukkaat, joiden mahdollisuudet liikkua ovat heikot työmarkkinoiden paikallisesta 
järjestämisestä tai puutteellisista liikenne- tai viestintäyhteyksistä johtuen, eivät pääse 
osallisiksi kehittyneiden kaupunkien tarjoamista eduista. Näin ollen kaupunkien vetovoima ei 
merkitse menestystä, ja köyhyyden ja riittämättömän infrastruktuurin vuoksi 
maaseutualueiden mahdollisuudet otetaan entistä vähemmän huomioon.

Sosiaalinen eristäytyminen ja yhtäläisten mahdollisuuksien vähäisyys ovat erityisesti 
maaseutualueiden ongelmia niissä uusissa jäsenvaltioissa, joissa kaupunkeihin keskittyvän 
maahanmuuton aiheuttamat jännitteet ovat vähäisemmät kuin maaseudulla. Mutta myös tämä 
on iso haaste.

Alueellisen syrjäytymisen syyt eivät ole pelkästään sosiaalisissa ongelmissa

Kun köyhyyden perimmäisenä syynä on riittämätön tulotaso, alueellisen syrjäytymisen syyt 
ovat pidemmällä, koska syrjäisten alueiden asukkaat menettävät useita mahdollisuuksia, kuten 
mahdollisuuksia päästä osalliseksi koulutuksesta, infrastruktuurista ja palveluista.

Etniset erot – maahanmuuttajien keskittyminen kaupunkigettoihin ja romaniväestön 
keskittyminen yhä useammin uusiin jäsenvaltioihin – pahentavat kehityksessä jälkeen 
jääneiden alueiden ongelmia entisestään, kun maahanmuuttajat asettavat entistä suurempia 
haasteita.

Heikossa asemassa olevat väestöryhmät ovat vaarassa jäädä osattomiksi sosio-ekonomisen 
kehityksen myönteisistä vaikutuksista ja päätöksenteon ulkopuolelle.
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Puutteellinen alueellisen datan keruu ja käsittely EU:n tutkimuksissa

Sosiaaliset ongelmat eivät saa tarpeeksi näkyvyyttä EU:n tilastoissa. Vertailukelpoisten 
alueyksiköiden saamiseksi on valittava eri maista peräisin olevat alueelliset tasot ja tiedot 
siten, että alueyksiköiden kokovaihtelu on mahdollisimman pieni.

Alueellisen yhdistymisen ohella ongelmana on, että käytettävissä on vain rajallinen määrä 
alueellista jaottelua koskevia sosiaalisia indikaattoreita. Tämän vuoksi EU:n 
aluetutkimuksissa keskitytään vähemmän sosiaalisiin ongelmiin. Joissakin 
tapaustutkimuksissa käsitellään eristäytymistä ja alueellista syrjäytymistä, mutta EU:ssa ei 
aiheesta ole vielä tehty korkeatasoisia tutkimuksia. Seuraavassa esitetään alueellisesti 
sovellettavissa olevat indikaattorit:

 Työssäkäyvien osuus
 Työllisyysaste
 Pitkäaikaistyöttömien määrä
 Köyhyysriski
 Eliniän odote
 Niiden osuus, joilla on korkeintaan perusasteen koulutus

Köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riskin torjuntakeinot vaihtelevat maittain. 
Jäsenvaltioiden järjestelmät vaihtelevat saatavilla olevien resurssien ja resurssienjaon suhteen. 
Kehityksessä jälkeen jääneiden ja eristäytyneiden alueiden ongelmien ratkaisu kansallisten 
erojen ohella edellyttää sen tunnustamista, että köyhyys ja sosiaalinen syrjäytyminen ovat 
alueellisia ongelmia, jotka on ratkaistava alueellisesti myöntämällä riittävät varat kaikkien 
heikoimmassa asemassa oleville alueille.
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