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aluekehitystä koskevia näkökohtia 

 
TUTKIMUS 

 
Sisältö: 

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan rakennerahastojen osuutta matkailutoiminnan tukemisessa 
rannikkoalueilla. Rakennerahastot yleisesti ja Euroopan aluekehitysrahasto erityisesti ovat 
tosiasiallisesti Euroopan tasolla merkittävä rahoituksen lähde matkailun alalla toimiville pk-
yrityksille ja matkailuun liittyville toimille. Vaikka matkailu ei kuulu ensisijaisiin 
tavoitteisiin ja vaikka rakennerahastojen kokonaismäärärahasta vain murto-osa käytetään 
matkailuun, laadullinen vaikutus aluekehitykseen ei ole merkityksetön varsinkaan sellaisilla 
rannikkoalueilla, jotka ovat hyvin riippuvaisia matkailualasta. 
 
Tutkimustulokset osoittavat, että merkittäviä vaikutuksia liittyy instituutioiden kehittämistä 
koskeviin näkökohtiin erityisesti uusissa jäsenvaltioissa, esimerkiksi osallistavien 
käytäntöjen yleistymiseen suunniteltaessa matkailualalla toteutettavia toimia. Merkittävänä 
vaikutuksena voidaan pitää myös tietoisuuden lisääntymistä rannikkoalueita koskevien 
politiikan alojen yhdentämisen tarpeesta. Tämä on merkittävää erityisesti 
matkailuhankkeisiin sisältyvien ympäristön kestävyysnäkökohtien osalta. Poliittiset 
vaikuttajat ovat tosiasiallisesti tunnustaneet selkeästi, että matkailun (erityisesti 
massaturismin) kaltaisen nopeasti kasvavan alan kestävyys rannikkoalueilla on tulevaisuuden 
keskeisin haaste.  
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Tiivistelmä  
 
Tausta 
Rannikkomatkailu on selkeästi merkittävin matkailualan osa-alue turistimäärillä ja 
tulonmuodostuksella mitattuna. Matkailukohteiden joukossa rannikkoalueet ovat matkailijoiden 
ykkössuosikkeja, ja Välimeren alue on maailman johtava matkailukohde: Maailman 
matkailujärjestön arvion mukaan sen osuus matkailualan kokonaistuloista on kolmannes. 
 
Useimmissa sellaisissa jäsenvaltioissa, joilla on huomattavan paljon rantaviivaa, talous on 
erittäin riippuvainen tuloista, joita saadaan mereen liittyvästä toiminnasta kuten matkailusta, 
kalastuksesta, liikenteestä jne. Meren käyttö tällaisiin erilaisiin tarkoituksiin kuitenkin luo 
kasvavia paineita, joista mainittakoon erityisesti, että 

• kilpailu tilasta johtaa konflikteihin eri toimintamuotojen (kalastus, palvelut, maatalous) 
välillä;  

• rannikkoalueita tukevat luonnon ekosysteemit heikkenevät varsinkin ilmastonmuutoksen 
vaikutusten vuoksi;  

• väkiluvussa ja työllisyydessä on suuria kausivaihteluja. 
 
Samaan aikaan kun rannikkoalueiden matkailijavirrat kasvavat – erityisesti massaturismin 
muodossa – esiin nousee huolestuneisuus mahdollisesti kielteisistä vaikutuksista 
aluekehitykseen ympäristön, talouden ja yhteiskunnan näkökulmasta. Rakennerahastot voivat 
osaltaan edistää kestävän kehityksen periaatteiden noudattamista suunniteltaessa ja 
toteutettaessa rannikkoalueiden matkailutoimia.   
 
Tavoite 
Tässä tutkimuksessa pyritään esittämään kattava kvalitatiivinen analyysi rakennerahastojen 
määrärahojen vaikutuksista rannikkoalueiden matkailuhankkeisiin, jotta voidaan antaa 
suosituksia ja politiikan kannalta merkityksellisiä neuvoja päätöksentekijöille. Analyysissa 
keskitytään viiteen tärkeimpään osa-alueeseen, joilla rakennerahastoilla voi olla ratkaiseva 
vaikutus onnistuneiden aluekehitystoimien toteuttamiseen. Nämä osa-alueet ovat:  

• kumppanuuksien kehittäminen; 
• taloudellisen vipuvaikutuksen aikaansaaminen; 
• paikallisen talouden elvyttäminen; 
• kausiluonteisuuden vähentäminen; 
• ympäristön kestävyyden edistäminen.  
 

Analyysissä sovellettiin kahdenlaisia menetelmiä: 
• yleiskatsauksen luominen rannikkomatkailuun ja rahoitusmahdollisuuksiin matkailua, 

rannikkoalueita ja rakennerahastoja koskevasta mittavasta kirjallisesta aineistosta 
kerättyjen ja käsiteltyjen sekundaaristen tietojen perusteella; 

• kenttätyössä ja tapaustutkimuksista kerättyjen primaaristen tietojen analysointi. 
Kohteiksi valittiin kuusi rannikkoaluetta seuraavien pakollisten kriteerien perusteella:  
− kaikkien kuuden makroalueen edustavuus; 
− vähintään yhden saarialueen sisällyttäminen otokseen; 
− vähintään yhden rajatylittävän alueen sisällyttäminen otokseen; 
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− lähentymistavoitteen alaisten ja kilpailukyky- ja työllisyystavoitteiden alaisten 
alueiden tasapuolinen huomioon ottaminen. 

 
Todisteet rakennerahastojen vaikutuksista rannikkomatkailuun  
 
Merkittävä rahoituslähde 
Matkailu kuuluu ensisijaisesti alueellisen ja kansallisen toimivallan piiriin, eikä EU:n tasolla ole 
nimenomaisesti matkailua koskevaa politiikkaa tai rahoitusvälineitä. Matkailutoimet ovat 
kuitenkin osa laajempaa EU:n politiikkaa, jolla saattaa olla huomattavia vaikutuksia alaan. 
 
Matkailu saa eniten taloudellista tukea rakenne- ja koheesiorahastoista. Viime ohjelmakaudella 
näistä rahastoista myönnettiin lukuisiin matkailutoimiin tukea, joka vaihteli alan laaja-
alaisuuden vuoksi. Euroopan tärkeimmät rannikkomatkailukohteet saivat tukea alueellisten 
toimintaohjelmien ja kansallisten alakohtaisten toimintaohjelmien kautta. Toimiin sisältyi 
pienimuotoisen matkailun perusrakenteita, avustusohjelmia matkailualan pk-yrityksille, 
uimarantojen uudistamista, kaupunkien elvyttämistä sekä tukea kulttuuri- ja taideperinnölle. 
 
Vaikutukset kohdistuvat lähinnä instituutioiden kehittämiseen  
Rakennerahastojen kokonaisvaikutus aluekehitykseen vaihtelee. Laadullisesti rakennerahastot 
ovat vaikuttaneet myönteisellä tavalla varsinkin instituutioiden kehittämiseen ja 
suunnitteluvalmiuksien parantamiseen. Tämä pätee varsinkin uusiin jäsenvaltioihin, jotka olivat 
muita vähemmän tottuneita osallistaviin ja ruohonjuuritasolta lähteviin toimintamalleihin 
julkisessa suunnittelutoiminnassa. Määrällisesti tarkasteltuna rakennerahastojen vaikutuksia 
rannikkomatkailuun on vaikeampi määritellä. Tämä johtuu ennen muuta seuraavista seikoista: 

• Matkailu ei ole rakennerahastotoimien ensisijainen kohde, minkä vuoksi vain murto-osa 
rahoitusvaroista kohdennetaan tälle alalle;  

• Aluekehityssuunnitelmien prioriteetit koskevat vain poikkeustapauksissa 
rannikkomatkailua; pikemminkin niissä tarkastellaan alueen koko matkailutarjontaa; 

• Matkailu on harvoin itsenäinen painopisteala, sillä tavallisesti se liittyy laaja-
alaisempiin strategioihin kuten kilpailukyvyn edistämiseen, tuotantotoiminnan 
monipuolistamiseen taantuvilla alueilla jne. 

 
Tarkasteltaessa toimenpiteiden tyyppejä voidaan todeta, että vallitsevia ovat edelleen 
konkreettiset ja perusrakenteita koskevat investoinnit, joilla pyritään lisäämään 
majoituskapasiteettia ja parantamaan alueen saavutettavuutta, eivätkä niinkään ei-konkreettiset 
toimenpiteet, jotka koskevat palvelujen tarjoamista, alueellista markkinointia tai 
matkailutarjonnan monipuolistamista yleisesti. On kuitenkin nähtävissä viitteitä siitä, että 
yleensä ottaen matkailua koskevat alueelliset politiikat uudella ohjelmakaudella siirtyvät kohti 
laadullisempaa ja yhdennetympää toimintamallia, jossa keskitytään vähentämään rannikkoihin 
kohdistuvia paineita ja tarjoamaan aiempaa pitemmälle kehitetty toiminta- ja 
ajanvietekokonaisuus.  
 
Vaikka saavutettavuutta ja ympäristönsuojelua koskevat politiikat eivät nimenomaisesti 
kohdistu matkailualaan, ne voivat välillisesti vaikuttaa matkailualan kehittymiseen merkittävällä 
tavalla.  
 
Kumppanuuden edistäminen monitasoisessa hallintokehyksessä 
Matkailualan hallintokehykselle on ominaista monitasoisuus ja monialaisuus. Jos suunnittelua 
koskevaa yhdennettyä toimintamallia ei oteta käyttöön, vaarana on pyrkimys keskenään 
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ristiriitaisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Tämä on erityisen ilmeistä ympäristön tapauksessa: 
toisinaan alueen luonnonvaroja pidetään edelleen alueen kaupallista hyödyntämistä rajoittavana 
seikkana eikä arvona, jota on suojeltava paikan vetovoimaisuuden perustekijänä. 
 
Tapaustutkimuksista saadut todisteet tähdensivät sitä, että rakennerahastojen vaikutus 
kumppanuusperiaatteiden kehittämiseen aluekehityspolitiikan suunnittelussa on huomattavan 
positiivinen ja erittäin merkittävä, vaikka ruohonjuuritasolta lähtevä toimintamalli ja 
kumppanuusperiaate ovatkin uusissa jäsenvaltioissa vähemmän yhdennettyjä kuin vanhoissa 
jäsenvaltioissa.  
 
Toimijat ovat näkyvämmin mukana suunnitteluvaiheen toimissa kuin niiden jälkeisissä 
täytäntöönpanojärjestelmissä. Tämä yleensä lisää suunnittelun lyhytnäköisyyttä eikä edistä 
vuoropuhelua ja selkeitä yhteisiä poliittisia näkemyksiä, ja menestystä saavutetaankin silloin, 
kun toimijoiden rooli on aloitteellisempi ja merkityksellisempi päätöksenteon kaikissa 
vaiheissa.  
 
Tarkasteltaessa eri toimijoita voidaan todeta, että rannikkoalueiden paikalliset viranomaiset ovat 
yleensä kaikista aktiivisimpia rannikkoalueen matkailua koskevissa kumppanuuksissa. 
Kumppanuuksiin osallistuvat yleensä alueelliset ja paikalliset viranomaiset, yksityinen sektori ja 
ympäristöjärjestöt. Innovatiivisempi rannikkomatkailua koskeva toimintamalli edellyttäisi 
lisäksi ympäristöelinten, mereen liittyvien tuotannonalojen edustajien, kulttuurialojen 
asiantuntijoiden ja toimijoiden sekä merellisestä toiminnasta kiinnostuneiden tutkijoiden 
mukanaoloa. 
 
Yksityiseen rahoitukseen kohdistuva vipuvaikutus edelleen heikko 
Kansallisilla rahoitusosuuksilla katetaan keskimäärin suurin osa hankkeiden 
kokonaiskustannuksista tavoite 2 -alueilla; toisaalta EU:n rahoitus tavoite 1 -alueilla muodostaa 
huomattavan osan matkailuhankkeiden yhteisrahoituksesta. EU:n osarahoitus muodostaa 
suurimman osan ainoastaan infrastruktuurihankkeissa, jotka kuitenkin yleensä kuuluvat 
liikenne- ja ympäristötoimiin tai taide- ja kulttuuriperinnön ennallistamista ja arvon 
määrittämistä koskeviin toimenpiteisiin.  
 
Yksityisen sektorin osallistuminen ei edelleenkään ole yhtä merkittävää: yksityisen sektorin 
rahoituksen saaminen matkailuhankkeisiin on ollut varsin hankalaa useimmille alueille. 
  
Yksityisellä sektorilla asennoidutaan julkiseen rahoitukseen useimmiten siten, että sen avulla 
voidaan saada avustuksia yksityisiin investointitarpeisiin. Muiden sidosryhmien tapauksessa 
tiettyyn päämäärään pyrkiminen on ainoa toimenpidesuunnitelmiin sisältyvä osatekijä, vaikka 
yhteinen ponnistus alueen vetovoimaisuuden parantamiseksi voisi tehdä toimintakehyksestä 
vähemmän hajanaisen. 
 
Tapaustutkimuksista saadut todisteet osoittivat, että myönnettäessä yrityksille suoraa tukea, 
yhteisrahoitukseen perustuvien investointihankkeiden valintaprosessi suosi tehdasteollisuutta, 
joskus palvelualojen kustannuksella. Lisäksi yksityisyritysten osallistuminen on uusissa 
jäsenvaltioissa ollut varsin vähäistä osittain siksi, että matkailualan yritysten järjestäytymisaste 
on alhainen. 
 
Nykyistä strategisempi toimintamalli edellyttäisi, että pyritään kannustamaan yrittäjiä ja 
yksityistä sektoria tekemään investointeja eikä ainoastaan olemaan julkisten tukien saajia. 
Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuden keskeisenä haasteena on löytää kestäviä ja 
tehokkaita tapoja tarjota kannustimia yksityisille sijoittajille. 
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Paikallisen talouden elvyttäminen 
On ennenaikaista tarkastella rakennerahastojen vaikutusta alueelliseen kasvuun rannikkoalueilla 
vuosina 2000–2006. Yleensä ottaen kasvuvaikutus riippuu kulloinkin tarkasteltavan alueen 
erityispiirteistä. Siellä, missä on sekä rannikkomatkailua että alueellista matkailua, 
rakennerahastojen taloudellinen vaikutus on erittäin tehokas. Kuten tunnettua, käytettävissä 
olevien tulojen kasvu on keskeinen rannikkomatkailun kysyntää kasvattava tekijä, minkä vuoksi 
rakennerahastojen myönteinen vaikutus saattaa välillisesti vaikuttaa myönteisesti 
rannikkomatkailuun kysynnän eikä niinkään tarjonnan kautta. Hyvä suunnittelu ja hallinnointi 
vaikuttavat myös rakennerahastojen kasvuvaikutukseen: mitä suuremmassa määrin 
rakennerahastojärjestelmä on yhdennetty alueen hallinnollisiin valmiuksiin, sitä suurempi on 
vaikutus alueelliseen kasvuun.  
 
Tapaustutkimuksista saadut todisteet myös tähdensivät sitä, että rannikkomatkailun hyväksi 
toteutetut toimenpiteet vaikuttavat työllisyyden dynamiikkaan positiivisesti luomalla alalle 
uusia työpaikkoja. Alueilla, joiden syrjäseudut kärsivät maatalouden ja teollisuuden 
taantumisesta, rannikkomatkailu voi vetää puoleensa työntekijöitä taantuvilta aloilta. Yksi 
tärkeä huomioon otettava seikka on kuitenkin rannikkoalueiden matkailualalla luotujen uusien 
työpaikkojen luonne. Matkailualan kehitykselle on ominaista osa-aikaisen kausityön suuri osuus 
ja yleensä ottaen joustavat työehdot. Nuoret ja vähemmän koulutetut työntekijät hyötyvät usein 
matkailualan työmahdollisuuksista (tarjoilijoina, kokkeina, baarimestareina, viihdetaiteilijoina, 
tapahtumien järjestäjinä, liikunnanohjaajina jne.). Näin ollen rakennerahastoja käytetään myös 
työllisyyden laadun kohentamiseksi matkailualalla, sillä paikalliset poliittiset vaikuttajat ovat 
erittäin huolestuneita työn laatuun liittyvistä kysymyksistä.  
 
Toiminnan monipuolistaminen kausiluonteisuuden vähentämiseksi 
Vaihtoehtoisten matkailumuotojen edistäminen ja matkailutarjonnan monipuolistaminen 
muodostavat rannikkoalueiden suurimman poliittisen haasteen. Monipuolistaminen voi osaltaan 
lisätä rannikkojen matkailukohteiden vetovoimaa ja antaa niille mahdollisuuden tarjota 
muutakin kuin aurinkoa, merta ja hiekkarantoja. Vaihtoehtoiset matkailumuodot voivat auttaa 
pidentämään matkailukautta, mikä toisi monenlaisia etuja, joista mainittakoon 

• uudet tulolähteet, jotka luovat lisää kasvua ja työllisyyttä; 
• vähemmän ympäristöä koskevia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia ja 

paineita, joita matkailun keskittyminen muutamaan kuukauteen vuodessa aiheuttaa; 
• uusien toimintamuotojen luominen tukemaan alueen kulttuuriperinnön säilyttämistä ja 

kehittämistä. 
 
Rakennerahastoista saaduista kokemuksista nousee esiin joitakin mielenkiintoisia ratkaisuja: 

• innovatiivisella strategialla pyritään edistämään yhdennettyä matkailutarjontaa, jossa on 
mahdollista luoda yhteyksiä rannikon, syrjäseutujen ja muiden alueiden välille; 

• historiallinen perintö ja kulttuurimatkailu on tapa eriyttää matkailutarjontaa 
rannikkokaupungeissa, joilla on historiallisesti ollut teollinen funktio, ja uudistaa alueen 
identiteettiä ja erityispiirteitä tekemällä rannikon matkailukohteista merellisiä 
kulttuurikaupunkeja; 

• on edistetty vaihtoehtoisia matkailumuotoja (esim. ”bisnesmatkailua” messuineen ja 
konferensseineen, kohteena erilainen asiakaskunta);  

• alueilla, joiden matkailu on perinteisesti perustunut aurinkoon, mereen ja 
hiekkarantoihin, on pyritty kehittämään matkailutuotteita yksityiskohtaisemmiksi 
tarjoamalla erilaisia lisäarvoa tuovia vapaa-ajan toimintoja kuten urheilua, 
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terveyspalveluja, kylpyläpalveluja, golfia, purjehdusta, seniorimatkailua, teemapuistoja, 
kokouksia, konferensseja jne.  

Kestävä kehitys on toiminnan keskeinen painopisteala 
Rakennerahastot ovat vaikuttaneet myönteisesti ympäristötietoisuuden lisääntymiseen ja 
kestävää kehitystä koskevien tavoitteiden yleistymiseen alueellisessa suunnittelussa siten, että 
kestävästä kehityksestä tulee yleinen laaja-alainen painopisteala. 
 
Luontoon perustuvista matkailukohteista voidaan todeta, että saaret ja rannikkoalueet ovat 
eniten alttiina ilmastosta johtuville ympäristönmuutoksille, jotka saattavat johtaa matkailualan 
vaihtoehtojen ja toimintamuotojen uudistumiseen.  
 
Ongelman ratkaisemiseksi Maailman matkailujärjestö ehdottaa tasapainotettua toimintamallia, 
joka perustuu lieventämisperiaatteeseen (ts. toimiin, joilla vähennetään ilmastonmuutosta 
nopeuttavia tekijöitä ja siten lievennetään sen vaikutuksia) ja sopeuttamisperiaatteeseen (ts. 
toteutetaan tarvittavat toimet ilmastonmuutoksen seurauksista selviytymiseksi). 
 
Päätelmät 
Kirjallisuuskatsauksesta ja tapaustutkimusten analyysista saadut todisteet tähdensivät sitä, että 

• viime ohjelmakaudella Euroopan aluekehitysrahasto antoi huomattavaa tukea 
rannikkoalueiden matkailutoimiin osana alueellisia toimintaohjelmia; 

• kausiluonteisuuden vähentäminen, kestävä kehitys ja tuotevalikoiman 
monipuolistaminen ovat rannikkomatkailun tulevaisuuden haasteet;  

• rakennerahastojen vaikutukset rannikkomatkailuun näkyvät selkeimmin 
instituutioiden ja valmiuksien kehittämisessä;  

• vanhoissa jäsenvaltioissa kumppanuusperiaate näyttää olevan kiinteä osa sekä 
ohjelmointia että hankkeiden suunnittelua, kun taas uusissa jäsenvaltioissa 
sidosryhmien laajamittainen osallistuminen ei ole vielä vakiintunut;    

• koheesiopolitiikan kehykseen sisältyvissä toimissa oli mahdollista ilmaista huoli 
rannikkoalueiden hallinnoinnin ja suunnittelun yhdennetyn toimintamallin tarpeesta 
varsinkin ympäristönsuojelun (rannikkoalueiden eroosion ja biologisen 
monimuotoisuuden) osalta; 

• kansalliset ja alueelliset julkiset rahastot osallistuvat merkittävällä tavalla 
yhteisrahoitettuihin rakennerahastojen toimiin; yksityisten sijoittajien 
houkutteleminen on vaikeaa useimmilla alueilla (erityisesti maaseutualueilla);  

• pienet saaret ja syrjäisimmät seudut ovat alueita, joilla rakennerahastojen vaikutus 
paikallistalouden elpymiseen on merkittävintä; 

• tarjottavien palvelujen eriyttäminen on tärkein strategia, jolla pyritään vähentämään 
matkailun kausiluonteisuutta; 

• alueen luonnonvaroja ei enää pidetä rajoitteena vaan niiden katsotaan tuovan 
lisäarvoa matkailutarjontaan. 
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Suositukset 
 
Euroopan komissio 
Uudella ohjelmakaudella EU:n politiikan alojen tavoitteeksi on asetettava 

• rakennerahastojen osaksi rahoittamien rannikkoalueiden matkailutoimien yhdentäminen 
laajempiin toimintakehyksiin, varsinkin meripolitiikkaan, rannikkoalueiden yhdennettyä 
käyttöä ja hoitoa koskevaan strategiaan, Euroopan laajuiseen liikenneverkkoon ja Natura 
2000 -ympäristöpolitiikkaan; 

• yhdennetyn toimintamallin kehittäminen eri politiikan aloille kuuluvien, mutta 
rannikkoalueisiin kohdistuvien toimien hallinnoimiseksi kattavalla tavalla; 

• arviointi- ja seurantatoimien edistäminen kestävän kehityksen periaatteen noudattamisen 
tarkistamiseksi rannikkoalueiden matkailutoimissa.  

 
Jäsenvaltiot ja rannikkoalueet 
Kansallisten ja alueellisten päätöksentekijöiden on 

• edistettävä siirtymistä konkreettisista infrastruktuuri-investoinneista, jotka koskevat 
”paikalle asettumista”, tuotteiden ja palvelujen monipuolistamiseen ”paikkaa 
muokkaavien” toimien avulla. Tämä voidaan toteuttaa 
- täydentämällä perinteistä aurinkoon, mereen ja hiekkarantoihin perustuvaa tuotetta 

mereen liittyvillä vapaa-ajan aktiviteeteilla (esim. kalastuksella tai sukelluksella); 
- luomalla temaattisia reittejä ja polkuja, joilla kulkevat matkailijat voivat tutustua 

syrjäseutujen alueelliseen kulttuuriperintöön (esim. gastronomiaan); 
- muuttamalla kaupungit ja taajamat, joilla on historiallisesti ollut teollinen funktio, 

matkailukohteiksi tuomalla esille niiden arkkitehtoniset ja kulttuuriset erityispiirteet;  
- tarkastelemalla mahdollisuutta palvelujen ja majoituksen erikoistumiseen 

liikematkailijoiden tarpeisiin; 

• investoitava hankkeiden näkyvyyteen, imagoon ja toimivuuteen, jotta yksityinen sektori 
muuttaisi suhtautumistapaansa eikä kokisi olevansa enää julkisten tukien saaja vaan 
pitkäaikainen sijoittaja (julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus);  

• omaksuttava globaali näkökulma matkailumarkkinoihin, jotta voidaan menestyä 
kiristyvässä kilpailussa Euroopan ulkopuolisten edullisten matkailukohteiden kanssa;  

• yhdennettävä matkailuinfrastruktuurien ja -välineiden kehittäminen 
ympäristönsuojelutoimenpiteisiin; 

• suunniteltava koulutusohjelmia, joiden ansiosta käytettävissä on ammattitaitoista 
työvoimaa, jotta voidaan käsitellä matkailualan yhä monimutkaisempia ja 
moninaisempia kysymyksiä. 
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