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Sisällys: 

Väliaikaisessa muistiossa keskitytään käsittelemään hallintoa ja kumppanuutta niissä 
kansallisten strategisten viitekehysten ohjelmasuunnitteluun liittyvissä prosesseissa, 
joita jäsenvaltiot ovat käynnistäneet. Siinä analysoidaan laaja-alaiseen ja 
alakohtaiseen yhdentymiseen liittyviä uusia näkökohtia ja selvitetään, onko niitä 
noudatettu toimintaohjelmissa. Asiakirjassa määritellään tekijöitä, jotka vaikuttavat 
yhdennetyn lähestymistavan onnistumiseen tai epäonnistumiseen 
koheesiopolitiikassa, korostetaan nykyisiä ongelmia ja puutteita ja esitetään 
ratkaisuehdotuksia.  
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Tiivistelmä 

Eurooppalaisen hallintotavan uudistaminen on kuulunut komission painopistealoihin jo lähes 
kahdeksan vuoden ajan. Eurooppalaista hallintotapaa koskevassa Euroopan komission 
valkoisessa kirjassa vuodelta 2001 käsiteltiin tätä haastavaa tehtävää. Komissio ei tyytynyt 
pelkästään toteamaan tilannetta, vaan velvoitti EU:n lisäämään vuorovaikutusta alue- ja 
paikallishallinnon sekä kyseisten virallisten rakenteiden lisäksi yleisemmin 
kansalaisyhteiskunnan kanssa. Tavoitteena ei ollut yksipuolinen toiminta, jossa osallistujien 
kanssa ollaan tekemisissä vain ennalta päätettyjen EU:n toimintalinjojen täytäntöönpanon 
yhteydessä. Komissio pyrki löytämään keinot, joilla nykyinen hallinto voitaisiin ottaa 
laajemmin mukaan tavoitteiden määrittelyyn, toimintalinjojen kehittämiseen ja niiden 
varsinaiseen täytäntöönpanoon. 

Kaikki 27 jäsenvaltiota laativat omat kansalliset strategiset viitekehyksensä eli yksityiskohtaisen 
selvityksen kehitystavoitteistaan kestävään kehitykseen perustuvassa, menestyvässä ja 
nykyaikaisessa eurooppalaisessa taloudellisessa toimintaympäristössä – Lissabonin strategian. 
Kumppanuus ja osallistuminen ovat olennainen osa tätä kehittämisprosessia. 

Tässä tutkimuksessa luodaan ajankohtainen tilannekatsaus siihen, miten kumppanuuden 
tiivistämispyrkimykset onnistuvat käytännössä EU:n talousarvion toiseksi laajimmalla alalla – 
koheesio- ja rakennerahastojen alalla nykyisellä ohjelmakaudella 2007–2013. 

Siinä pohditaan hallinnoinnin merkitystä 2000-luvun alun toimintaympäristössä ja tarkastellaan 
sen jälkeen käytännön kehityssuuntia tapaustutkimusten kautta, joita on tehty viidessä 
jäsenvaltiossa: Itävallassa, Tanskassa, Italiassa, Latviassa ja Romaniassa.  

Nämä kaksi osatekijää, joista toinen on teoreettisempi ja toinen käytännönläheisempi, 
muodostavat perustan kertomuksen tiivistelmälle ja siinä annetuille suosituksille. 

Hallinnon ja kumppanuuden haasteet 

Suunnilleen viimeisten 20 vuoden aikana termi ”hallinnointi” on yleistynyt jopa huomiota 
herättävästi monissa yhteisöissämme ja erilaisilla tieteenaloilla, kuten valtiotieteissä, 
taloustieteessä ja sosiologiassa, sekä julkishallinnossa.  

Yleisessä mielessä termillä ”hallinnointi” tarkoitetaan prosesseja, rakenteita, sääntöjä, normeja 
ja arvoja, joiden avulla yhteisiä toimia voidaan ohjata ja koordinoida1. Varsinaisesti 
hallinnoinnilla tarkoitetaan uutta koordinointimallia eri toimijoiden välillä: hallitusten, 
parlamenttien, virallisten neuvoa-antavien elinten, valtion virastojen, yksityisen sektorin 
toimijoiden, tiedemaailman, tutkimuslaitosten, tiedotusvälineiden, työmarkkinaosapuolten 
kaltaisten edustuselinten sekä monien erilaisten kansalaisjärjestöjen, joista toiset ovat pitkälle 
järjestäytyneitä ja toiset taas väljempiä kampanjaorganisaatioita. Ne kaikki osallistuvat 
monitahoiseen ja mutkikkaaseen päätöksenteko- ja täytäntöönpanojärjestelmään. Näin ollen 
päätöksentekoa ei enää hallitse hallinnollinen hierarkia, vaan näiden toimijoiden väliset 
monitahoiset suhteet. Kyseisten toimijoiden välinen käytännön yhteistyö toteutetaan 
alakohtaisten ja laaja-alaisten verkostojen avulla, ja siihen osallistuvat valtion lisäksi 

                                                 
1 Hamedinger A., Frey O. Dangschat J., Breitfuss A. (toim.) 2008: ”Strategieorientierte Planung im kooperativen Staat”, ISBN: 978-3-531-
14587-7. 
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kansalaisyhteiskunta (muun muassa taloudelliset ja yhteiskunnalliset toimijat, yhteiskunnan 
instituutiot ja järjestäytymättömät ryhmät ja tiedotusvälineet) paikallisesti, alueellisesti, 
kansallisesti ja maailmanlaajuisesti. 

Vuosia 2007–2013 koskevissa yhteisön strategisissa suuntaviivoissa määritellyn yhdennetyn 
lähestymistavan mukaan EU:n laajuisten, alueellisten ja paikallisten kasvustrategioiden 
yhdentämisessä on otettava huomioon alueelliset erityispiirteet, ja sen on perustuttava 
tiiviimpään monitasoiseen hallinnointiin. Näin toimimalla olisi varmistettava, ettei mitään alaa 
kehitetä muista erillisenä vaan jäsenvaltioiden alueen sosioekonomista kehitystä koskevan 
johdonmukaisen näkemyksen pohjalta. Tämä edellyttää julkisten toimintalinjojen tiiviimpää 
yhdentämistä alueellisiin vaikutuksiin etenkin talouden sekä sosiaali- ja ympäristöasioiden 
alalla.  

Kumppanuusperiaatteesta on tullut yksi EU:n yhteenkuuluvuuden keskeisistä periaatteista. 
Sen mukaan kumppanit osallistuvat koheesiopolitiikan suunnitteluun, täytäntöönpanoon, 
seurantaan ja arviointiin monella tasolla (alueellinen, kansallinen, ylikansallinen) ja useiden 
toimijoiden voimin (paikallis- ja alueviranomaiset, yksityiset järjestöt ja kansalaisjärjestöt). 
Vuosia 2007–2013 koskevan aluepoliittisen rahoitus- ja toimintakehyksen suunnittelussa 
kumppanuusperiaatteen merkitys on jälleen kasvanut. Nyt siihen osallistuvat myös 
kansalaisyhteiskunnan organisaatiot, ympäristöalan yhteistyökumppanit, kansalaisjärjestöt ja 
sukupuolten tasa-arvoa edistävät elimet2. Tässä suhteessa kumppanuusperiaatteessa korostuvat 
sekä alakohtaiseen että laaja-alaiseen integraatioon liittyvät näkökohdat.  

Kansallisten strategisten viitekehysten suunnitteluun liittyviä yhteisiä aiheita EU:n 
27 jäsenvaltiossa 

EU:n rakenne- ja koheesiorahastojen täytäntöönpano asettaa mukana oleville toimijoille useita 
käytännön haasteita. Näiden edellytysten pohjalta on kehitetty EU:n ja jäsenvaltio-, alue- ja 
paikallisrakenteiden välinen yhteinen hallinnointijärjestelmä, sanalla sanoen monitasohallinto, 
jossa on kuitenkin sekä jäsenvaltiokohtaisia eroja että jäsenvaltioiden eri alueiden välisiä eroja. 
Kansallisten hallitusten ja alueellisten toimijoiden osallistuminen päätöksentekoon ja 
vaikuttamiseen on eritasoista.  

EU:n 27 jäsenvaltiossa on noussut esiin muutamia kansallisten strategisten viitekehysten 
laatimiseen ja suunnitteluun liittyviä yhteisiä aiheita. 

Yksi yhdistävä tekijä on se, että kansallisten strategisten viitekehysten valmisteluprosessissa 
suunnittelu ja poliittiset näkökohdat nivottiin kokonaistilanteeseen. Prosessin taustalla oli 
yleensä laajempi kansallinen kehittäminen tai uudistaminen, suunnittelu. Eri 
suunnitteluprosessit toteutettiin samanaikaisesti tai peräkkäin, ja tästä riippumatta ne perustuivat 
samaan aineistoon, niihin kuului samankaltaisia tai jopa täysin samanlaisia kumppanuuksia ja 
niille oli asetettu yhteiset tavoitteet. 

Tällaista prosessia olisi ehkä pidetty todennäköisempänä vanhoissa jäsenvaltioissa, jossa EU:n 
rahoituksen merkitys on suhteellisesti vähäisempi. Tosiasiassa se oli kuitenkin jokseenkin 
yleinen kaikissa jäsenvaltioissa. 

                                                 
2 Ks. neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 11 artikla.  
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Tätä voidaan pitää hyvin konkreettisena osoituksena eurooppalaisen hallintotavan myönteisestä 
kehityksestä, kun hyvin samankaltaiset sidosryhmät määrittelevät, yhdistävät ja toteuttavat 
yhdessä eurooppalaisen ja kansallisen kehityksen strategiset painopistealat. 

Jäsenvaltioiden valtiovarainministeriöt tai kyseisten ministeriöiden alaiset toimeenpanovirastot 
olivat tavallisesti tärkeimmät kansalliset hallintoviranomaiset, jotka tukivat, koordinoivat ja 
toisinaan myös valvoivat suunnitteluprosessia. 

Nämä keskeiset ministeriöt, jotka säätelevät menoihin liittyviä tärkeitä politiikan välineitä, eivät 
yleensä ole olleet halukkaita jakamaan valtuuksiaan kumppanuusrakenteissa – ainakaan 
perinteisissä hallintorakenteissa. 

Kumppanuuteen perustuvan lähestymistavan yhteinen osatekijä oli ensinnäkin ministeriöiden 
välisten työryhmien tai rakenteiden perustaminen. Niissä valtiovarainministeriön virkamiehet 
toimivat yhdessä vastuullisten ministeriöiden (ohjelmien toteuttamisesta ja täytäntöönpanosta 
vastaavat ministeriöt) kollegojen kanssa.  

Eri ministeriöiden korkeiden ja keskiportaan virkamiesten välisestä jäsennellystä 
vuoropuhelusta on saatu konkreettisia esimerkkejä kansallisten strategisten viitekehysten 
valmisteluvaiheessa. Useissa jäsenvaltioissa muodostettiin tähän tarkoitukseen virallisia 
yhteistyöelimiä, kun taas toiset suosivat vapaamuotoisempia työryhmiä. Toisinaan näitä elimiä 
johtivat korkeat poliittiset vaikuttajat, kuten pääministerit. 

Toinen yhteinen tekijä on osallistuminen vuoropuheluun, jota keskushallinto ja muut 
hallintoportaat, kuten alue- ja paikallishallinto, käyvät tavoitteista, sisällöstä, voimavaroista ja 
jopa menetelmistä. Vaikka vuoropuhelu oli hyvin erilaista 27 jäsenvaltiossa, yhteistä niille oli 
sen käyminen. 

Niissä valtioissa, joissa on alueellisia yksiköitä (yleisimmin liittovaltiomuotoisissa 
jäsenvaltioissa), pyrittiin selvästi käymään tasapuolista vuoropuhelua kyseisten hallintoelinten 
kanssa. Tämä aito vuoropuhelu oli useimmiten kaksisuuntaista ja kesti tietyn ajan. Näissä 
tapauksissa keskushallinto kuuli varhaisessa vaiheessa alueellisia elimiä ja laati sen jälkeen 
kansallisen strategisen viitekehyksen alustavan luonnoksen (toisinaan laatimisprosessissa oli 
mukana alueiden edustajia). 

Tämä luonnos, tai luonnokset, jätettiin sen jälkeen uudelleen neuvoa-antavan kokouksen 
käsiteltäväksi. Siihen osallistui sekä keskus- että aluehallinnon edustajia, ja 
yhteisymmärrykseen päästiin mahdollisuuksien mukaan. Joissakin tapauksissa turvauduttiin 
välimiesmenettelyyn, jonka avulla keskushallinnon hylkäämiä ehdotuksia voitiin käsitellä 
uudelleen. 

Niissä valtioissa, joissa aluehallintoa ei ole, paikallisviranomaisia kuultiin useimmiten käymällä 
vuoropuhelua lääninvaltuustojen kansallisten yhteyselinten, kaupunkien viranomaisten ja 
kuntien edustajien kanssa. Vaikka kuulemistilaisuuksissa noudatettiinkin yleensä 
perinteisempää ”ylhäältä alaspäin” -mallia, näkemystenvaihto oli vilkasta, ja tarkistusten 
tekeminen niissä oli joka tapauksessa mahdollista. 

Kuulemiseen ja vuoropuheluun perustuva malli työmarkkinaosapuolten, tärkeimmän 
työnantajan ja ammattiliittojen kanssa on myös yleisesti käytössä useimmissa jäsenvaltioissa. 
Toisinaan tämä järjestettiin turvautumalla virallisiin kuulemismekanismeihin, kuten talous- ja 
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sosiaalikomiteoihin sekä kauppa- ja teollisuuskamareihin, toisinaan taas kansalliset ja alueelliset 
ammattiliitot osallistuivat suoraan, ja varsin usein näitä toimintamalleja yhdisteltiin.  

Kävi myös selvästi ilmi, että keskushallintoelimillä on todellinen halu luoda yhteyksiä muihin 
kansalaisyhteiskunnan sidosryhmiä edustaviin kansalaisjärjestöihin. Määrätyillä ohjelma-aloilla, 
joihin kuuluvat sukupuolten tasa-arvo tai vammaisten tasa-arvo, ympäristönäkökohdat ja etnisiä 
vähemmistöjä koskevat seikat, kansalaisjärjestöjen valinta oli suhteellisen yksinkertaista. Muilla 
laaja-alaisemmilla ja monialaisilla ohjelma-aloilla kansalaisjärjestöjen valinta oli toisinaan 
vaikeampaa. Oli muun muassa päätettävä, mitkä kansalaisjärjestöt kutsutaan mukaan yleistä 
aluekehitystä koskeviin neuvotteluihin ja mitkä jätetään ulkopuolelle. 

Pienempien kansalaisjärjestöjen osallistuminen aiheuttaa myös joitakin teknisiä ongelmia, jotka 
koskevat kansalaisyhteiskunnan kumppanuuksien laajentamista koheesiopolitiikassa. 
Koheesioprosessi kestää väistämättä pitkään, ja sitä koskeva asiakirja-aineisto on huomattava. 
Paikallisilta ja tilapäisiltä kansalaisjärjestöiltä puuttuvat usein asiakirja-aineiston analysointiin ja 
käsittelyyn tarvittavat henkilöstö- ja infrastruktuurivoimavarat, eivätkä ne pysty olemaan 
jatkuvasti edustettuina niissä organisaatioissa, joihin ne osallistuvat (kokouksiin osallistuu 
vapaaehtoisia edustajia). Tämä saattaa saada jotkin viralliset elimet suhtautumaan kriittisesti 
siihen vastineeseen, jota ne saavat pienempien kansalaisjärjestöjen kumppanuusvuoropuheluihin 
käyttämälleen ajalle. 

Rakenteelliset erot ja kulttuurierot 

Tutkimus osoitti myös, että monet kumppanuuteen liittyvät näkökohdat, jotka ovat kaikille 
27 jäsenvaltiolle yhteisiä, on suhteutettava merkittäviin rakenteellisiin eroihin ja 
kulttuurieroihin. 

Rakenteelliset erot koskevat sekä yleistä taloustilannetta että poliittisia järjestelmiä. 
Kehittyneemmissä talouksissa on yleensä vähemmän välitöntä tarvetta laajoille infrastruktuurin 
kehittämishankkeille, kun taas joissakin uudemmissa jäsenvaltioissa on pantu huomattavasti 
painoa aineellisen infrastruktuurin osien kehittämiselle. 

Samanlaisia painotuseroja on havaittavissa yleiskäsitteessä, jota kutsutaan ”valmiuksien 
lisäämiseksi”. Joissakin uudemmissa jäsenvaltioissa liittymistä valmistelevista ohjelmista saadut 
kokemukset ovat tuoneet korostetusti esiin kansallisen hallinnon sekä erityisesti alue- ja 
paikallishallinnon puutteelliset valmiudet kehittää, suunnitella ja panna täytäntöön ohjelmia. Eri 
hallintoportailla toimivien virkamiesten kehittäminen ja koulutus asetetaankin kyseisissä maissa 
jossain määrin etusijalle. 

Poliittisilla järjestelmillä on myös merkittävä vaikutus kumppanuusprosessien rakenteeseen, 
sisältöön ja syvyyteen koheesiopolitiikan valmistelu-, suunnittelu- ja mitä todennäköisimmin 
täytäntöönpanovaiheessa. Lukijan on kuitenkin hyvä pitää mielessä, että tämä muistio laadittiin 
vuosia 2007–2013 koskevan ohjelmakauden alussa, ja näin ollen ohjelman täytäntöönpanoa 
koskevat huomiot on tehtävä noudatettujen käytäntöjen sijasta viranomaisten ilmoittamien 
tavoitteiden perusteella. 

Henkilökohtaisten verkostojen merkitys hallinnointikumppanuuksien kehittämisessä ja 
toteuttamisessa on syytä ottaa huomioon. Vaikka tällaisilla verkostoilla onkin ratkaisevampi 
merkitys pienemmissä jäsenvaltioissa, niillä on oma tehtävänsä myös suuremmissa 
jäsenvaltioissa. Jos ammattiliiton tai paikallisviranomaisten liiton puheenjohtajalla on 
huomattavasti kokemusta asioinnista valtion virkamiesten ja ministerien kanssa, hän voi 
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todennäköisesti vaikuttaa päätöksentekoprosessiin. Ongelmallista tämänkaltaisessa muistiossa 
on se, että kyseisten – pääasiassa epävirallisten – verkostojen vaikutusta on lähes mahdotonta 
analysoida saati esittää määrällisesti. 

Yliopistojen ja muiden korkea-asteen tai teknisten koulutuslaitosten osallistuminen 
toimintarakenteisiin on vaihtoehto, josta on nimenomaisesti säädetty vähintään kansallisella 
tasolla vain joissakin jäsenvaltioissa. Tämä saattaa heikentää niitä toimia, joilla on tarkoitus 
edistää Lissabonin innovaatiostrategian toteuttamista. 

Vain muutamat jäsenvaltiot ilmoittavat nimenomaisesti käyttävänsä ulkopuolisia asiantuntijoita 
kansallisia strategisia viitekehyksiä koskevan prosessin sisällön ja menettelyjen kehittämisessä. 
Tätä koskevissa ilmoituksissa ei käsitellä yksityiskohtaisesti kyseisten asiantuntijoiden 
erityisluonnetta, tehtäviä ja toimeksiantoa. Joissakin jäsenvaltioissa Euroopan komissio otettiin 
mukaan kansallisen strategisen viitekehyksen valmisteluun. Vaikka kaikki kävivät jonkinlaisia 
neuvotteluja komission kanssa, toiset jättivät tarkoituksellisesti asiakirjaluonnoksensa 
käsiteltäväksi. Joissakin jäsenvaltioissa komission virkamiehet osallistuivat käytännössä 
täysipainoisesti laatimisprosessiin, toisissa heidän voitiin katsoa toimivan lähinnä 
tarkkailutehtävissä, ja joissakin muissa jäsenvaltioissa taas ei ole mitään erityistä mainintaa 
heidän osallistumisestaan. 

Tapaustutkimusesimerkkejä 

Itävaltaa, Tanskaa, Italiaa, Latviaa ja Romaniaa koskevat viisi tapaustutkimusta 
havainnollistavat kaikki jollakin tavalla näitä samankaltaisuuksia, eroja ja haasteita. 

Koheesiopolitiikan 
tavoitteet (2007–2013) 

Maa 
Pinta-
ala 
(1000 km2) 

Väkiluku 
(miljoonaa 
asukasta, 
2007) 

Valtiorakenne  
(Espon-hankkeen 
3.2 mukaan) 

BKT 
asukasta 
kohti 
OVS:na, 
2006,  
EU27 = 100 

NSRF 2007–
2013, 
kokonaisvarat 
(vuoden 2007 
hintoina, 
1000 euroa) 

Lähen-
tymi- 
nen 

Alueellinen 
kilpailukyky 
ja työllisyys 

Itävalta 83.9 8.3 Liittovaltio 128 1 461 PO R 

Tanska 43.1 5.4 Hajautettu 
yhtenäisvaltio 126 613 - R 

Italia 301.3 59.6 Alueellistunut 
yhtenäisvaltio 103 28 812 C, PO PI, R 

Latvia 64.6 2.3 Hajautettu 
yhtenäisvaltio 39 4 620 CF, C - 

Romania 238.4 21.6 Keskusjohtoinen 
yhtenäisvaltio 54 19 668 CF, C - 

PO = Phasing out -alue, PI = Phasing in -alue, R = Alueellinen kilpailukyky ja työllisyys,  
CF = koheesiorahasto, C = lähentyminen  

Itävallan kansallista strategista viitekehystä koskevassa prosessissa otetaan huomioon sekä 
liittovaltiomalli että kuulemiseen ja kumppanuuteen perustuva pitkäaikainen käytäntö. 
Kansallinen strateginen viitekehys laadittiin liittovaltiotasolla yhdessä Itävallan 
aluesuunnittelukonferenssin (ÖROK) kanssa. Tämä liitovaltion, alueiden ja kuntien edustajista 
muodostuva kolmikantaelin toimii neuvoa antavana foorumina. Valmisteluprosessiin osallistui 
useiden valtiollisten toimijoiden lisäksi työmarkkinaosapuolia ja joitakin kansalaisjärjestöjä tai 
ainakin niitä edustavia liittoja. Prosessissa oli mukana ulkopuolisia asiantuntijoita, ja 
kehysehdotus jätettiin Euroopan komission käsiteltäväksi. Itävallan esimerkki on osoitus 
saumattomasti toimivasta, vakiintuneesta kumppanuus- ja kuulemisjärjestelmästä, jossa 
levitetään kauttaaltaan suhteellisen korkeatasoista osaamista ja asiantuntemusta. Huolenaiheita 
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ovat sen monimutkaisuus ja konservatiivisuus sekä joitakin pohdintoja täydentävien 
ajatushautomojen puute. 

Tanska on yhtenäisvaltio, jossa julkista valtaa käyttävät pääasiassa kansalliset valtioelimet 
(hallitus ja parlamentti). Tanskan kansallinen strateginen viitekehys laadittiin Tanskan 
valtionhallinnon sisäisten rakenteiden merkittävän uudistuksen yhteydessä. Kuntien määrää 
vähennettiin 271:stä 98:aan, ja 13 entistä lääninhallitusta on yhdistetty viiteen uuteen 
alueviranomaiseen. Kuten Itävallankin tapauksessa, EU:n rahoitus on vain yksi osa Tanskan 
yleistä kehittämisstrategiaa. Laatimisprosessin keskusvirastona toimi Tanskan yritys- ja 
rakennustoiminnasta vastaava viranomainen DEACA/EBST, joka on Tanskan talous- ja 
elinkeinoministeriön alainen valtion virasto. Kansallinen strateginen viitekehys julkaistiin 
marraskuussa 2006 paikallisille ja alueellisille elimille, työmarkkinaosapuolille ja muille 
valtiosta riippumattomille järjestöille järjestettyjen laajojen kuulemistilaisuuksien jälkeen. 
Laadittua luonnosta pohdittiin sen jälkeen alueellisissa kasvufoorumeissa. Ne ovat hallituksen, 
viranomaisten sekä opetus- ja ammattikoulutuslaitosten paikallisista ja alueellisista 
sidosryhmistä muodostuvia uusia yhteistyöelimiä ja osa hiljattain perustetun Tanskan 
kasvuneuvoston kehittämisrakennetta. Kasvuneuvosto puolestaan on talous- ja 
elinkeinoministerin nimittämä 19-jäseninen elin. Kyseessä oli näin ollen laaja-alainen 
kumppanuusjärjestelmä. Tavoitteet asetti kuitenkin maan hallitus. Erityistä huomiota on 
kiinnitetty siihen, että helpotetaan esimerkiksi vammaisten tai nykyisistä 
maahanmuuttajayhteisöistä tulevien naisten suurempaa osallistumista työmarkkinoille. 

Italian kansallinen strateginen viitekehys perustuu kuulemisprosessiin, joka aloitettiin 
vuonna 2005 laatimalla kolme valmisteluasiakirjaa (kansallinen, alueellinen ja Mezzogiornon3 
aluetta koskeva valmisteluasiakirja). Vuoden 2006 ajan nämä asiakirjat muodostivat perustan 
kolmen hallintoportaan ja työmarkkinaosapuolten välisille laajoille kuulemistilaisuuksille. 
Italian kansallisessa strategisessa viitekehyksessä painotetaan huomattavasti 
työmarkkinaosapuolten ja muiden valtiosta riippumattomien järjestöjen osallistumista. Tätä 
sovelletaan toimintalinjaa koskevaa vaihetta pidemmälle toimintaohjelmien 
erityispainopisteiden valintaa koskevaan päätöksentekoon sekä painopisteiden 
täytäntöönpanoon, seurantaan ja koordinointiin. Kumppanuuteen perustuva lähestymistapa 
otettiin ensimmäisen kerran virallisesti mukaan Italian ohjelmiin kaudella 2000–2006. 
Vuoden 2007–2013 toimintalinjojen ja toimien suunnittelun yhteydessä kumppanuutta 
kehitettiin edellisen kauden kokemusten perusteella. Yleisesti ottaen vaikuttaa siltä, että 
kumppanuusprosessi toimii hyvin strategisen suunnittelun yhteydessä, mutta saattaa olla 
tehottomampi varsinaisia ohjelmia koskevassa päätöksenteossa. Eri kansalaisjärjestöjen 
valmiuksissa on suuria eroja. Toisilla on tarvittavat rakenteet ja henkilöstö, kun taas toisten 
voimavarat eivät riitä täysipainoiseen osallistumiseen. Tämä on saanut jotkin viranomaistoimijat 
huomauttamaan siitä suhteellisen vähäisestä vastineesta, jonka ne saavat kuulemismenettelyihin 
antamaansa panokseen nähden. 

Latvia on verrattain keskusjohtoinen parlamentaarinen demokratia, joka on jaettu viiteen 
suunnittelualueeseen, joissa on 556 paikallisviranomaista. Hallinnointikumppanuuksia koskevan 
jäsennellyn tarkastelutavan voidaan sanoa saaneen alkunsa vuosina 2004–2007 Latvian 
yhtenäisen ohjelma-asiakirjan valmistelusta. Keskeinen hallintoelin oli valtiovarainministeriö, 
joka työskenteli muiden ministeriöiden ja alueellisten elinten kanssa pienissä tehtävälähtöisissä 
työryhmissä. Näissä ryhmissä saatuja tuloksia levitettiin sen jälkeen muiden elinten, 
                                                 
3 Mezzogiornoksi nimitetään tavallisesti taloudellisesti jälkeenjäänyttä Italian eteläosaa. Siihen kuuluvat Abruzzon, Molisen, Campanian, 
Basilicatan, Puglian Calabrian, Sisilian ja Sardinian alueet. 
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kehitysvirastojen, paikallisviranomaisten, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisjärjestöjen kanssa 
tapahtuvaa jatkokäsittelyä varten. Latvian kumppanuudesta saamat kokemukset ovat olleet 
pääosin myönteisiä. Monet osallistujat ovat tyytyväisiä voidessaan osallistua painopisteiden 
määrittelyyn sekä ohjelmien suunnitteluun ja toteuttamiseen. Kolikon kääntöpuolena on 
päätöksentekoprosessin monimutkaistuminen sekä siihen liittyvät hallinnolliset kustannukset ja 
korkeammat vaatimukset, joita asetetaan kansalaisjärjestöille, joiden voimavarat ja rakenteet 
ovat usein puutteellisia. 

Romania on pohjimmiltaan keskusjohtoinen parlamentaarinen demokratia. Maa on jaettu 
41 lääniin ja Bukarestin kaupunkiin. Alueita käytetään suunnittelu- ja tilastointitarkoituksiin, 
mutta niillä ei ole hallinnollisia tehtäviä. Valtiovarainministeriö laati kansallisen 
kehittämissuunnitelman ja yhtenäisen toimintasuunnitelman vuonna 2005. Kumppanuutta 
hyödynnettiin jo liittymistä valmistelevien ohjelmien seurantakomiteoissa. Niiden pohjalta 
kyseinen ministeriö suunnitteli Romanian kansallisen strategisen viitekehyksen, joka julkaistiin 
toukokuussa 2007. Siinä keskitytään kolmeen tärkeimpään painopisteeseen, joita ovat maan 
infrastruktuurin kehittäminen eurooppalaiselle tasolle, työvoimakapasiteetin parantaminen ja 
Romanian hallinnollisten valmiuksien kehittäminen. Hallitus on hyvin perillä 
kumppanuusrakenteiden toivottavuudesta. Pääministerin aloitteesta on perustettu työryhmä, 
jossa ovat mukana kaikki rakennepolitiikan välineiden hallinnoinnista vastaavat rakenteet ja sen 
lisäksi kansalaisyhteiskunta, yliopistot, tutkimuslaitokset, joukkoviestimet ja 
työmarkkinaosapuolet. Työryhmä suunnitteli elokuussa 2006 toimintaohjelman, joka on liitetty 
kansalliseen strategiseen viitekehykseen. Romanian viranomaiset ovat yleisesti ottaen tukeneet 
ja edistäneet hallinnointikumppanuutta, mutta kansalaisyhteiskunnalla on puutteelliset 
valmiudet hyödyntää mahdollisuuksia. 

Hallintoa ja kumppanuutta kaudella 2007–2013 koskevat päätelmät 

Euroopan komission ja jäsenvaltioiden väliset hallinnointisuhteet ovat hyvin viralliset 
kansallisten strategisten viitekehysten suunnittelun (ja täytäntöönpanon) aikana. Kummallekin 
on säädetty asetuksissa selvät tehtävät, jotka koskevat sekä kuulemistilaisuuksien rakennetta että 
kumppanuusosapuolten valintaa. Valtiomuoto (liittovaltio, keskusjohtoisuus ja niin edelleen) 
vaikuttaa voimakkaasti komission ja aluehallinnon keskinäiseen suhteeseen, ja yleensä alueiden 
ja kuntien suorat yhteydet komissioon edellyttävät jäsenvaltioiden ”hyväksyntää”. Jäsenvaltiot 
ovat panostaneet huomattavasti kansallisten rakenteiden keventämiseen edistääkseen niiden 
koordinointia ja yhteydenpitoa komission kanssa.  

Jäsenvaltioiden kansallisilla strategisilla viitekehyksillä on erilaisia tehtäviä, ja myös eri 
valtiomuodoilla on vaikutusta näihin kehyksiin. Niillä voidaan joko antaa suuntaviivat tai 
mahdollistaa hallinnointisuhteiden luominen aluehallintoon, tai niiden avulla kyseiset suhteet 
voidaan määritellä tarkemmin etukäteen. Uusissa jäsenvaltioissa on usein kokeiltu ”epävirallisia 
työryhmiä”, joihin voi osallistua monia erilaisia toimijoita. Periaatteessa tätä kokonaisvaltaista 
lähestymistapaa aiotaan käyttää myös toimintaohjelman täytäntöönpanossa siitä huolimatta, että 
käytännön kokemuksia on toistaiseksi saatu vähän. On mielenkiintoista, että muutamat 
jäsenvaltiot ovat alkaneet uudelleen virallistaa tällaista kokonaisvaltaista, alhaalta ylöspäin 
suuntautuvaa lähestymistapaa edistämällä suhteellisen vahvojen ja riippumattomien 
koordinointirakenteiden perustamista. Kyseiset rakenteet ovat joko muodoltaan 
keskustelufoorumeja, tai yhä useammin niiden itsenäisiä päätöksenteko- ja 
varainhoitovaltuuksia on lisätty. Tällaisten rakenteiden perustaminen merkitsee tiivistä 
sitoutumista toimintaohjelmien täytäntöönpanoon.  
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Paikallisten tahojen osallistumiseen vaikuttavat suuresti tähän (jäsenvaltioissa) tarjotut 
mahdollisuudet. Yleensä tämä ”toteutetaan virallisesti” useimmissa jäsenvaltioissa ottamalla 
kyseiset tahot mukaan kuulemisvaiheeseen ja ottamalla mukaan paikallisviranomaisten 
organisaatiot, vaikka aktiivisen osallistumisen tasoa ei olekaan aina helppo määritellä. Tilanne 
on kuitenkin erilainen silloin, kun kunnilla (etenkin kaupungeilla) on toimintaohjelman tietyn 
osan täytäntöönpanoa koskeva selkeä tehtävä. Joissakin jäsenvaltioissa on käytössä tehokkaita 
menettelyjä, joiden avulla asianomaiset paikalliset sidosryhmät voivat osallistua jatkuvasti 
ohjelmien täytäntöönpanoon. Asianmukaisten rakenteiden (foorumit, keskustelufoorumit) 
tarjoaminen on jälleen osoitus voimakkaasta sitoutumisesta ja kaikkein pisimmälle viedystä 
yhdentymisestä. 

Hallintoa ja kumppanuutta pidetään toisinaan virallisina vaatimuksina, joita jäsenvaltiot 
noudattavat lähinnä ohjelman suunnitteluvaiheessa (kuulemismenettelyjen kautta), mutta 
ohjelman täytäntöönpanovaiheessa niitä pidetään merkittävinä hallinnollisina rasitteina. 
Suurimmat vaikeudet liittyvät hallinnolliseen rasitukseen, prosessien monimutkaisuuteen sekä 
voimavarojen ja valmiuksien puutteeseen. Lisäarvo ei myöskään aina ole itsestäänselvyys 
sidosryhmille, etenkään niille julkishallinnossa toimiville sidosryhmille, jotka ovat pyrkineet 
saamaan mukaan voittoa tavoittelemattomia organisaatioita. 

Eri maiden yhteiskunnallinen ja poliittinen kulttuuri, aiemmista rakennerahasto-ohjelmista 
saadut kokemukset ja avoin suhtautuminen osallistumisprosessiin ovat tärkeitä edellytyksiä 
hallintoon ja kumppanuuteen perustuvan lähestymistavan onnistumiselle. Uusissa 
jäsenvaltioissa yleiset uudistukset ovat kuitenkin tarjonneet mahdollisuuksia hyvin 
innovatiivisiin käytäntöihin. Yleisesti ottaen vaikuttaa siltä, että epäviralliset verkostot, joiden 
ansiosta hitaat hallintomenettelyt voidaan ohittaa, ovat merkittävä täydentävä tekijä, jolla voi 
olla myönteinen vaikutus järjestelmään. Myös hallintoportaiden avoimuudella (eri 
hallintoportaita edustavilla sidosryhmillä on tapana neuvotella suoraan korkeampien 
hallintoportaiden kanssa) voi olla myönteinen vaikutus. Hallintoon ja kumppanuuteen liittyvien 
järjestelyjen institutionaalistaminen on uusi suuntaus, jota noudatetaan nykyisin joissakin 
jäsenvaltioissa. Hallinnointikapasiteetin siirtäminen alemman portaan alueyksiköille 
välittäjäorganisaatioiden yhteisrahoitusta varten, taitotiedon siirron tehostamiseksi ja 
aluehallinnon vahvistamiseksi on osoittautunut tehokkaaksi.  

Huomioita ja suosituksia 

Todettakoon yleisesti, että hallinnointikumppanuuden käsite on tunnustettu, hyväksytty ja 
omaksuttu aluepolitiikan suunnittelussa ja valmistelussa Euroopan unionin kaikissa 
27 jäsenvaltiossa. Kumppanuuden tarkemmat ominaisuudet ja muodot vaihtelevat 
jäsenvaltiokohtaisesti määräytyvien perusteiden nojalla. 

Hallinnointikumppanuuden kehittämistä ja laajentamista sekä sen tehokkuuden ja 
vaikuttavuuden lisäämistä koskevat suosituksemme on jaettu kolmeen tärkeimpään 
toimintavaiheeseen, joita ovat toimintalinjan kehittäminen, toimien täytäntöönpano ja 
toimintakokemusten hyödyntäminen tai arviointi. 

Toimintalinjan kehittämistä koskevassa vaiheessa on huolehdittava siitä, ettei toimintaa 
ylikuormiteta liian monilla tavoitteilla. Liian monissa tavoitteissa – olivatpa ne miten 
hyödyllisiä tahansa – piilee vaara, että ne jäävät vain maininnoiksi virallisissa asiakirjoissa. 
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Tietojenvaihtoa edellytetään aluepolitiikassa mukana olevien eri portaan toimijoiden ja 
erityyppisten toimijoiden välillä. Sekä jäsenvaltioissa että EU:ssa tarvitaan yhteyksiä erityisesti 
visionäärien, strategien ja täytäntöönpanijoiden välillä.  

Eurooppalaiseen ohjelmasuunnitteluun on väistämättä kehittynyt niin kutsuttu oma metakieli. 
Vaikka kyseinen terminologia helpottaa suunnittelijoiden ja virkamiesten työtä, se voi haitata 
kansalaisyhteiskunnan edustajien laajempaa osallistumista. On harkittava tiettyjen 
vähimmäisresurssien myöntämistä kansalaisyhteiskunnan osallistumisen helpottamiseksi. 

Euroopan komissiota kehotetaan nimenomaan sitoutumaan ohjelmien suunnittelun ja 
täytäntöönpanon aikana tiiviimmin aidosti avoimiin osallistumisprosesseihin, joiden 
varsinainen tulos jää tosiasiassa avoimeksi. 

Toimien täytäntöönpanon yhteydessä kumppanuusperiaatetta sovelletaan yleensä 
kapea-alaisemmin. Käytännössä kumppanuusrakennetta koskevat näkökohdat eivät ole vain 
määrällisiä, vaan kumppanuuteen osallistuvat toimijat pitäisi valikoida myös pätevyyden 
perusteella.  

Mukana olevien organisaatioiden ja täytäntöönpanoelinten on luotava viestintäyhteydet 
ympäröivään maailmaan. Tällaiset yhteydet voivat olla tiedotustapahtumia, tietojenvaihtoa 
muiden rakenteiden kanssa ja epävirallista näkemystenvaihtoa tavanomaisten 
hallintorakenteiden (esimerkiksi seurantakomitea) ulkopuolella.  

Parannuksia voitaisiin saavuttaa EU:n tason strategisen seurannan avulla. Tällainen 
seurantamalli edellyttäisi jäsenneltyä käsittelyä. EU:n toimielinten olisi sallittava avoimet 
osallistumisprosessit, joissa on mahdollisuus vaikeuksia koskevaan avoimeen vuoropuheluun ja 
joissa ohjelman täytäntöönpanosta saatuja tuloksia ei tarvitse kaunistella.  

Laaja-alaisten ja alakohtaisten tarkastelutapojen edistämiseksi on kehitettävä 
institutionalisoituja välineitä. Tällaiset välineet voivat olla foorumeja (esimerkiksi aluehallinto, 
pyöreän pöydän keskustelut ja niin edelleen), joilla edistetään eri alojen väliset rajat ylittävää 
sekä politiikan alojen ja hallintoportaiden rajat ylittävää verkottumista.  

Ehdotuksen mukaan tarkoituksena ei ole kehittää pidemmälle kumppanuutta koskevia 
vähimmäisvaatimuksia, vaan pikemminkin auttaa mukana olevia elimiä kehittämään tehokkaasti 
laatua koskevia kumppanuusrakenteita, kuten rinnakkaisia täydentäviä työryhmärakenteita, 
seminaareja ja tiedotustapahtumia, jotka edellyttävät jatkuvaa näkemystenvaihtoa 
aluepolitiikassa mukana olevien toimijoiden välillä. 

Kumppanuuteen kuuluu muutakin kuin varsinaisia ”määrällisiä näkökohtia” (mukana olevien 
kumppaneiden lukumäärä). Myös ”laatunäkökohdilla” on erittäin suuri merkitys. Tietyissä 
tapauksissa on turvauduttava ”pätevien kumppaneiden” tarkempaan valintaan. Niillä on oltava 
tarvittavat henkilö- ja talousresurssit sekä logistiset voimavarat ja valmiudet 
kumppanuusprosessiin sitoutumista varten. 

Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän kaltaisten välineiden perustamista ja 
täytäntöönpanoa pidetään innovatiivisena tapana edistää toimintaa institutionaalisella tasolla, ja 
sen pohjalta voitaisiin helpottaa varsinkin alueyhteistyöhön liittyvien ohjelmien ja -hankkeiden 
toteuttamista. 

Vaikka työmarkkinaosapuolet ja talouselämän edustajat ovatkin virallisesti mukana EAKR:n ja 
ESR:n ohjelmissa, niiden tehokasta sitoutumista ohjelmiin on erityisesti tuettava.  
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Aluepolitiikka on muuttumassa yhä monitahoisemmaksi, ja sitä on lähes mahdotonta ymmärtää, 
ellei siitä tiedoteta sopivien ja asianmukaisten välineiden avulla. Yhteydet ympäröivään 
maailmaan on luotava toimintalinjojen eri täytäntöönpanovaiheissa. 

Arviointivaiheessa saatuja toimintakokemuksia ei hyödynnetä riittävästi. Tietyissä 
tapauksissa saatetaan kärsiä ohjelmien päätökseen saattamiseen liittyvistä hallinnollisista 
rasitteista ja ajanpuutteesta: niillä, jotka ovat vastuussa ohjelmien toteuttamisesta ja päätökseen 
saattamisesta, ei useinkaan ole aikaa ja voimavaroja tiivistää parhaiden käytäntöjen ja 
hyödyllisten kokemusten olennaisimpia näkökohtia saati levittää niitä. Toimintakokemusten 
hyödyntämisellä on kuitenkin olennainen merkitys valmiuksien lisäämiselle niillä aloilla ja 
alueilla, joilla se on tarpeen. Käsittelyyn tarvittavia mahdollisuuksia ja rakenteita ei ole. 

Laaja-alaisempien tarkastelutapojen suunnittelu sekä koko ohjelmakautta että uusien 
kansalaisyhteiskunnan edustajien osallistumista varten edellyttää lisätoimia ja -voimavaroja. 

Toimintakokemusten hyödyntämisestä ja arvioinnista on tullut jatkuva tehtävä nykyisellä 
ohjelmakaudella. Ohjelmien ja strategioiden sisällön tiiviimpää käsittelyä varten on 
suunniteltava erityisiä foorumeja.  

Aluepolitiikan käsittely ei saisi olla ”ylimääräinen tehtävä”, vaan se pitäisi nivoa luovasti 
nykyisiin tapahtumiin ja kokouksiin ja siten rikastuttaa niiden sisältöä. 

Toimintakokemusten hyödyntäminen ja valmiuksien lisääminen edellyttää rakennerahastojen 
täytäntöönpanoprosessin kanssa samanaikaisen ja kaikille yhteistyökumppaneille yhteisen 
ohjausprosessin perustamista ja institutionalisointia. Tässä prosessissa olisi edistettävä ja 
elvytettävä molemminpuolista oppimista vaihtamalla kokemuksia lukuisissa kumppaneiden 
kokouksissa. 

Järjestelmällinen kokemusten hyödyntäminen olisi siirrettävä yksittäisten jäsenvaltioiden ja 
toimintaohjelmien vastuulta kansalliset rajat ylittävälle EU:n tasolle. Tämä voidaan toteuttaa 
verkosto-ohjelmilla (esimerkiksi alueellista yhteistyötä koskeva INTERACT; URBACT), joiden 
avulla tarjotaan ohjelmien täytäntöönpanovaikeuksiin liittyvää osaamista, tuotetaan 
synergiaetua kyseisiin ohjelmiin liittyville ohjelmille ja vältetään toiminnan turhaa 
päällekkäisyyttä.  

Hyvien käytäntöjen keräämistä, kriittistä arviointia ja kohdennettua levittämistä voidaan käyttää 
apuna toimintakokemusten hyödyntämisessä. 


