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Esipuhe

Tätä kahdeksatta koheesiokertomusta julkaistessamme maailmalla käyn-
nistyy koronapandemian kolmas vuosi. Pyrimme Euroopassa vahvaan ja 
tasapainoiseen elpymiseen – ja päättäväiset toimenpiteet Euroopan unio-
nin tasolla ovat totisesti torjuneet pahimpia seurauksia. Taloutemme toipuu 
odotettua nopeammin. EU:n keskiarvot peittävät kuitenkin usein merkittävät 
alueelliset erot. Kokemuksen perusteella kriisit aiheuttavat halkeamia yhtei-
seen asumukseemme. Jäävätkö jotkin alueet jälkeen elpymisessä? 

Kertomuksen alustavat havainnot paljastavat, että pandemia on koetellut 
terveysjärjestelmiämme sekä testannut talous- ja yhteiskuntarakenteitam-
me – ja paljastanut kaikissa niissä huimia alueellisia eroja. Ihmisten ja ta-
varoiden liikkumisrajoitukset ovat aiheuttaneet syvän taantuman joillakin 
alueilla. Kansallisten rajojen sulkeminen on vaikuttanut suhteettomasti ra-
ja-alueisiin. Lyhyesti sanottuna: on muodostunut uusia alueellisia ja yhteis-
kunnallisia eroja.

Pandemian vaikutusten lisäksi tämän kertomuksen runsaat analyysit kerto-
vat monenlaisista alueellisen yhteenkuuluvuuden suuntauksista unionissa. 
Jotkin suuntaukset ovat myönteisiä, mutta jotkin aiheuttavat huolta. Suurin 
osa vähiten kehittyneistä alueista ottaa edelleen muita kiinni, mutta monet 
siirtymäalueet ovat jäämässä kehityksestä jälkeen. Työllisyysasteet ovat 
korkeampia kuin koskaan ennen, mutta alueelliset erot pysyttelevät suurina 
ja huono-osaisia taskuja on edelleen, myös vaurailla alueilla. Kolmannen 
asteen koulutuksen saaneiden määrä jatkaa kasvuaan, mutta niin myös in-
novaatioiden jakautuminen. Luottamus EU:hun on lisääntynyt, mutta se on 
edelleen vähäistä joillakin alueilla, etenkin maaseutualueilla. Hallinnon laatu 
paranee, mutta oikeusvaltioperiaate on heikentynyt joissakin jäsenvaltioissa. 

EU:n koheesiopolitiikka on pienentänyt useiden vuosikymmenien ajan alu-
eellisia eroja, vauhdittanut talouskasvua ja parantanut elämänlaatua. Se on 
ollut tärkeä tuki, jolla lähennetään Euroopan sosiaalisten oikeuksien pila-
rin edistämää yhteiskuntien vaurastumista. Uudet koheesiopoliittiset ohjel-
mat vuosille 2021–2027 jatkavat tätä hyvää työtä koordinoituina tiiviisti 
NextGenerationEU-paketin tuomaan vahvaan rahoitukseen.

Haasteita kuitenkin riittää ja politiikkoja pitää sopeuttaa tässä nopeasti 
muuttuvassa maailmassa. Miten koheesiopolitiikalla voidaan tukea vihreää 
ja digitaalista siirtymää? Miten sillä voidaan vastata väestörakenteen muu-
toshaasteisiin? Miten sillä voidaan torjua uusien eriarvoisuuksien syntymistä 
tai nykyisten pahenemista? Miten sen avulla voidaan viedä innovointikykyä 
kaikille alueille, edistää tehokasta rajat ylittävää yhteistyötä ja lujittaa kau-
punkien ja maaseutualueiden välisiä yhteyksiä? Miten sillä kyetään paranta-
maan sosiaalista osallisuutta sekä naisten, vammaisten, nuorten, matalan 
osaamistason työvoiman, maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen ja 
huono-osaisilla alueilla asuvien ihmisten osallistumista työmarkkinoille? 
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Epävarmassa ja haastavassa ympäristössä meidän on kysyttävä itseltäm-
me, mitkä ovat parhaat työkalut ja lähestymistavat, joilla pystymme edel-
leen vahvistamaan unionin kilpailukykyä, sosiaalista yhteenkuuluvuutta, 
alueellista tasapainoa ja kestävyyttä? Eikä vain lähivuosina vaan seuraavien 
30 vuoden aikana. Miten koheesiopolitiikka voi edelleen täyttää tehtävänsä 
EU:n ”lähentymisjunan” vahvana veturina? Tämä on välttämätöntä keskus-
telua – ja sitä pitää tukea faktoilla: koheesiokertomuksen runsas sisältö ja 
analyysit ruokkivat osaltaan tätä keskustelua.  

Elisa Ferreira,  
koheesio- ja uudistusasioista  
vastaava komissaari

Nicolas Schmit,  
työllisyydestä ja sosiaalisista 
oikeuksista vastaava komissaari
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Sanasto
Koheesiopolitiikka: Kattaa kaikki seuraavien rahastojen tukemat ohjelmat: Euroopan sosiaalirahasto (ESR+), 

Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR) ja koheesiorahasto (CF). Sitä kutsutaan myös 
aluepolitiikaksi.

Rakennerahastot: Euroopan sosiaalirahasto (ESR+) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR).

Lyhenteet
AI Tekoäly
ANC Luonnonhaitta-alue
AROPE Köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa olevat
BCR Kustannus-hyötysuhde
BKT Bruttokansantuote
BKTL Bruttokansantulo
CEAP Kiertotalouden toimintasuunnitelma
Cedefop Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus
CEF Verkkojen Eurooppa -väline
CLC Ympäristötiedon koordinointia koskeva CORINE-ohjelma
CLLD Paikallisyhteisöjen omat kehittämishankkeet
COFOG  Julkisen sektorin tehtäväluokitus
CRII Koronaviruksen vaikutusten lieventämistä koskeva investointialoite
CRiT Hiilialueet siirtymässä
CR Koheesiorahasto
CV Vaihtelukerroin
DG ECFIN Talouden ja rahoituksen pääosasto, Euroopan komissio
EAGF Euroopan maatalouden tukirahasto
EAKR Euroopan aluekehitysrahasto
EARFD Euroopan maatalouden kehittämisrahasto
EEN Yritys-Eurooppa-verkosto
EIBIS Euroopan investointipankin investointikysely
EIS Euroopan innovaatioiden tulostaulu
EQI  Euroopan hallinnon laatuindeksi
ERI Euroopan rakenne- ja investointirahastot
ERP Yritysten resurssien suunnittelu
ESD Taakanjakopäätös
ESR+ Euroopan sosiaalirahasto (entinen lyhenne oli ESR)
ETS Päästökauppajärjestelmä
EU-SILC EU:n tulo- ja elinolotilastot
EU-SPI EU:n alueellinen sosiaalisen kehityksen indeksi
EU Euroopan unioni
EUIPO Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto
EUSSSM EU:n kestävän ja älykkään liikkuvuuden strategia
FDI Suora ulkomainen investointi
FemAI Naisten saavutustasoa mittaava indeksi
FemDI Naisten epäsuotuisaa asemaa mittaava indeksi
FUA Toiminnallinen kaupunkialue
GBER Yleinen ryhmäpoikkeusasetus
GHG Kasvihuonekaasu
GVA Bruttoarvonlisäys
GVC Globaali arvoketju
HDEP Erittäin vähähiilinen työllistämispotentiaali
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IPCC Hallitustenvälinen ilmastopaneeli
ISCED Kansainvälinen koulutusluokitus
ISCO Kansainvälinen ammattiluokitus
ITI Yhdennetyt alueelliset investoinnit
JRC Yhteinen tutkimuskeskus, Euroopan komissio
JTF Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto
JTM Oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi
LAI Paikallishallintoindeksi
LAU Paikallishallinnon yksikkö
LBM LUISA-peruskartta
LFS  (EU:n) työvoimatutkimus
LIFE Ympäristöalan rahoitusväline
LUMA Luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka
MAD Keskipoikkeama
MNE Monikansalliset yritykset
MRK Monivuotinen rahoituskehys
NECP Kansallinen energia- ja ilmastosuunnitelma
NEET Työelämän ja koulutuksen ulkopuolella oleva
NMVOC  Muut haihtuvat orgaaniset yhdisteet kuin metaani
NSI Kansallinen tilastokeskus
NUTS Yhteinen tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö
OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö
OP Toimenpideohjelma
OVS Ostovoimastandardit
PISA (OECD:n) kansainvälinen oppimistulosten arviointiohjelma
PO Politiikkatavoite
PO REGIO Alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto, Euroopan komissio
pp Prosenttiyksikkö
RAI Alueellinen viranomaisindeksi
RCI Alueellinen kilpailukykyindeksi
RDEP Rajoitetusti hiilestä vapauttava työllisyyspotentiaali
REACT Koheesiota ja Euroopan alueita tukeva elpymisapu
RIS Alueellinen innovaatiotulostaulu
SDEP Hitaasti hiilestä vapauttava työllisyyspotentiaali
SDG Kestävän kehityksen tavoitteet
TED TED-palvelu
TEN-T Euroopan laajuinen liikenneverkko
TFP Kokonaistuottavuus
TJTP Alueellinen oikeudenmukaista siirtymää koskeva suunnitelma
TKI Tutkimus, tekninen kehitys ja innovointi
VEG-GAP Suunnitelmat kaupunkien viheralueiden ilmanlaadun parantamiseksi kasvillisuuden avulla
VET Ammatillinen koulutus
WGI Maailmanlaajuinen hallintotapaindeksi
WJP World Justice Project -hanke
YEI Nuorisotyöllisyysaloite
YMP Yhteinen maatalouspolitiikka
Lukemisen helpottamiseksi rahastoista käytetään johdonmukaisesti niiden nykyistä nimeä, vaikka nimi  olisikin 
vaihtunut vuosien varrella. 
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Jäsenvaltiot ja niiden lyhenteet
BE Belgia
BG Bulgaria
CZ Tšekin tasavalta
DK Tanska
DE Saksa
EE Viro
IE Irlanti
EL Kreikka
ES Espanja
FR Ranska
HR Kroatia
IT Italia
CY Kypros
LV Latvia
LT Liettua
LU Luxemburg
HU Unkari
MT Malta
NL Alankomaat
AT Itävalta
PL Puola
PT Portugali
RO Romania
SI Slovenia
SK Slovakia
FI Suomi
SE Ruotsi

Maantieteellinen ryhmittely
Jäsenvaltioiden ryhmittely
Maantieteellisen alueen mukaan
Itä-Euroopassa sijaitsevat jäsenvaltiot: BG, CZ, EE, HR, LV, LT, HU, PL, RO, SI, SK
Etelä-Euroopassa sijaitsevat jäsenvaltiot: EL, ES, IT, CY, MT, PT
Luoteis-Euroopassa sijaitsevat jäsenvaltiot: BE, DK, DE, IE, FR, LU, NL, AT, FI, SE
Kehitystason mukaan
Vähiten kehittyneet jäsenvaltiot: BG, EL, HR, LV, LT, HU, PL, RO (asukaskohtainen bruttokansantulo alle 75 pro-
senttia EU-27:n keskiarvosta vuosina 2015–2017).
Kohtalaisesti kehittyneet jäsenvaltiot: CZ, EE, CY, MT, PT, SI, SK (asukaskohtainen bruttokansantulo 
 75–90  prosenttia EU-27:n keskiarvosta vuosina 2015–2017).
Kehittyneimmät jäsenvaltiot: BE, DK, DE, IE, ES, FR, IT, LU, NL, AT, FI, SE (asukaskohtainen bruttokansantulo 
vähintään 90 prosenttia EU-27:n keskiarvosta vuosina 2015–2017).
Vähiten ja kohtalaisesti kehittyneille jäsenvaltioille voidaan myöntää koheesiorahastosta tukea kaudella 
2021–2027.

NUTS 2 -alueiden ryhmät
Kauden 2021–2027 koheesiopolitiikassa alueet jaetaan kolmeen ryhmään mittarina niiden asukaskohtainen 
BKT vuosina 2015, 2016 ja 2017 (ks. kartta).
Vähiten kehittyneet alueet: Asukaskohtainen BKT (ostovoimakorjattu) alle 75 prosenttia EU- 27:n keskiarvosta. 
Siirtymäalueet: Asukaskohtainen BKT (ostovoimakorjattu) 75–100 prosenttia EU -27:n keskiarvosta.
Kehittyneimmät alueet: Asukaskohtainen BKT (ostovoimakorjattu) yli 100 prosenttia EU -27:n keskiarvosta. 
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Alue- ja seututyypit
Suurkaupunkialueet
Tämä on NUTS 3 -tason alueellinen luokitus, joka on määritetty EU:n aluetypologiaksi Tercet-asetuksessa. 
Tämä luokitus on kehitetty yhteistyössä OECD:n kanssa. Se sisältää NUTS 3 -arvion kaikista yli 250 000 asukkaan 
toiminnallisista alueista. Metropolialueita on kahdenlaisia: pääkaupunkiseudut ja muut. Pääkaupunkiseudun 
metropolialueella sijaitsee maan pääkaupunki. Eurostatin menetelmäkäsikirja sisältää aluetypologioita koskevat 
tarkemmat menetelmät (vuoden 2018 painos).

Kaupunkivoittoiset alueet, välialueet, maaseutuvoittoiset alueet
Tämä on NUTS 3 -tason alueellinen luokitus, joka on määritetty EU:n aluetypologiaksi Tercet-asetuksessa. 
Eurostatin menetelmäkäsikirja sisältää aluetypologioita koskevat tarkemmat menetelmät (vuoden 2018 painos).

Raja-alueet
Analysointiin tarkoitettu raja-alueen määritelmä on EU:n sisäisillä maarajoilla, EFTA-maiden maarajoilla ja 
Irlannissa Pohjois-Irlannin rajalla sijaitseva vähintään 25 kilometriä leveä alue.

Syrjäisimmät alueet
EU:n syrjäisimmät alueet ovat Canarias (Espanja), Guyane, Guadeloupe, La Réunion, Martinique, Mayotte ja 
Saint-Martin (Ranska), Açores ja Madeira (Portugali). NUTS-luokituksessa Saint-Martin kuuluu NUTS 2 -alue 
Guadeloupeen.

Kaupungistumisaste
Kaupungit: Paikallishallinnon yksiköt, joiden asukkaista yli 50 prosenttia asuu kaupunkikeskuksessa.
Pikkukaupungit ja esikaupungit: Paikallishallinnon yksiköt, joiden asukkaista yli 50 prosenttia asuu kaupun-
kitaajamissa mutta alle 50 prosenttia kaupunkikeskuksessa. 
Maaseutualueet: Paikallishallinnon yksiköt, joiden asukkaista yli 50 prosenttia asuu maaseuturuudukon soluissa.
Kaupungistumisasteen luokituksen taso perustuu yhden neliökilometrin karttaruutuihin. Karttaruututasolla on 
määritelty tarkempi typologia, jossa on kuusi luokkaa:

• Kaupungit 
• Pikkukaupungit
• Esikaupungit
• Kylät
• Maaseudun haja-asutusalueet
• Enimmäkseen asumattomat alueet.

Katso lisätietoja osoitteista 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499 

Kaupungit, työssäkäyntialueet ja toiminnalliset kaupunkialueet
Kaupungit: sama määritelmä kuin edellä.
Työssäkäyntialueet: Vierekkäiset paikallishallinnon yksiköt, joiden työikäisestä väestöstä vähintään 15  prosenttia 
matkustaa päivittäin töihin kaupunkiin.
Toiminnalliset kaupunkialueet: Kaupunki ja sen työssäkäyntialue.
Katso lisätietoja osoitteesta 
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
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1. Johdanto

Tässä tiedonannossa kuvataan kahdeksannessa koheesiokertomuksessa esi-
tettyyn analyysiin pohjautuen keskeisimmät muutokset alueellisissa eroissa 
kuluneen vuosikymmenen aikana ja se, miten toimintapolitiikoilla on vaikutet-
tu näihin eroihin. Tiedonannossa korostetaan vihreän siirtymän ja digitaalisen 
siirtymän mahdollisuuksia EU:n kasvun uusina vetureina, mutta todetaan, että 
ilman asianmukaisia politiikkatoimia voi ilmetä uusia taloudellisia, sosiaalisia 
ja alueellisia eroja. Lopuksi tiedonannossa käynnistetään pohdinta siitä, miten 
koheesiopolitiikkaa olisi kehitettävä, jotta sillä voitaisiin vastata edellä mainit-
tuihin haasteisiin, ja erityisesti siitä, miten voidaan varmistaa, että koheesiota 
vahvistetaan edelleen paikkalähtöisillä, monitasoisilla ja kumppanuuteen pe-
rustuvilla toimintatavoilla samalla kun hyödynnetään synergioita ja otetaan 
koheesiotavoitteet huomioon muissa toimintapolitiikoissa ja välineissä. 

2. Koheesio Euroopan unionissa on 
parantunut, mutta puutteita on edelleen

Koheesiokertomuksessa arvioidaan alueellisten erojen kehitystä pitkällä ai-
kavälillä, mutta siinä käsitellään lyhyesti myös covid-19-pandemian dra-
maattisia lyhyen aikavälin vaikutuksia. Pandemialla on ollut epäsymmetrinen 
vaikutus EU:n alueisiin, mikä johtuu erilaisista alueellisista terveydenhuolto-
valmiuksista, rajoituksista ja talouden rakenteista. COVID-19 on jo lisännyt 
kuolleisuutta EU:ssa 13 prosenttia (luku 1). Sen vaikutukset ovat kuitenkin ol-
leet tähän mennessä suuremmat vähemmän kehittyneillä alueilla, joilla kuol-
leisuus on lisääntynyt 17 prosenttia1. Pandemia aiheutti suurimman taan-
tuman sitten vuoden 1945. Se on vaikuttanut erityisesti henkilökohtaisesta 
vuorovaikutuksesta riippuvaisiin aloihin, kuten matkailuun, ja muuttanut mer-
kittävästi työpaikkojamme, koulujamme ja sosiaalista vuorovaikutustamme. 
Matkustusrajoituksilla on puolestaan ollut suhteeton vaikutus raja-alueisiin.

Lähentymistä on edistänyt nopea kasvu vähemmän kehittyneillä alueilla, 
mutta niiden alhaisista kustannuksista saatavat edut ja infrastruktuu-
ri-investoinneista saatavat tuotot voivat pienentyä ajan mittaan.

Vuodesta 2001 lähtien EU:n vähemmän kehittyneet itäiset alueet ovat 
kuroneet umpeen eroa muuhun EU:hun, mikä on pienentänyt huomattavasti 
asukaskohtaisen BKT:n kuilua (kartta 1). Näiden alueiden vahvaa kasvua ovat 
kiihdyttäneet rakennemuutokset, erityisesti työpaikkojen siirtyminen pois maa-
taloudesta korkeamman lisäarvon toimialoille. Jotkin näistä alueista ovat kas-
vun edistämiseksi perustaneet toimintansa infrastruktuuri-investointeihin ja 
alhaisiin kustannuksiin. Infrastruktuuri-investoinneista saatavat tuotot kuiten-
kin pienenevät ja alhaisista kustannuksista saatavat edut kutistuvat, jos reaa-
lipalkat kasvavat nopeammin kuin tuottavuus erityisesti avoimilla sektoreilla.  

1 Vähemmän kehittyneiden alueiden BKT on alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta, siirtymäalueiden  
75–100 prosenttia ja kehittyneempien alueiden yli 100 prosenttia.
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Kartta 1 Asukaskohtaisen bruttokansantuotteen kasvu, 2001–2019
Keskimääräinen muutos (%) edellisestä vuodesta

EU-27 = 1,21
Lähde: PO REGIO Yhteisen tutkimuskeskuksen ja Eurostatin tietojen perusteella.
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Jotta vähemmän kehittyneet alueet voivat tulevaisuudessa välttää kehitys-
loukun, niiden on tehostettava koulutusta, investoitava enemmän tutkimuk-
seen ja innovointiin sekä parannettava instituutioidensa laatua. 

Useat keskitulotason vähemmän kehittyneet alueet, erityisesti EU:n ete-
läosissa, ovat kärsineet talouden pysähtyneisyydestä tai taantumisesta 
(kartta 1), mikä osoittaa, että ne ovat kehitysloukussa (kartta 2).2 Vuoden 
2008 talous- ja rahoituskriisi koetteli monia alueita, ja niillä on ollut vaikeuk-
sia elpyä siitä. Pitkän aikavälin kasvu edellyttää julkisen sektorin uudistuksia, 
työvoiman täydennyskouluttamista ja vahvempia innovointivalmiuksia.

Pääkaupunkien metropolialueet pärjäävät muita alueita paremmin. 
Vuosina 2001–2019 reaalinen asukaskohtainen BKT kasvoi metropolialueilla 
nopeammin kuin muilla EU:n alueilla (luku 2). EU:n etelä- ja itäosissa sekä 
pääkaupunkialueilla että muilla metropolialueilla asukaskohtaisten BKT:n ja 
työllisyyden kasvu oli nopeampaa, minkä vuoksi taloudellinen toiminta ja 
työllisyys keskittyivät yhä enemmän näille alueille. EU:n luoteisosassa metro-
polialueet ja muut alueet kasvoivat kuitenkin samalla vauhdilla ja vain pää-
kaupunkialueet kasvoivat hieman nopeammin. 

Työllisyyden ja sosiaalisen osallisuuden3 parantamisessa on edistytty huo-
mattavasti, mutta merkittäviä rakenteellisia haasteita on vielä ratkaisematta.

Työllisyys on kasvanut, mutta alueelliset erot ovat edelleen suurempia 
kuin ennen vuotta 2008 (luku 5). Vuoden 2008 talouskriisi kasvatti selvästi 
alueellisia eroja niin työllisyys- kuin työttömyysasteessa. EU:n tasolla työlli-
syysaste on toipunut täysin kriisistä. Korkein taso saavutettiin vuonna 2019, 
jolloin työllisyysaste oli 73 prosenttia 20–64-vuotiaista. Alueelliset erot ovat 
pienentyneet vuodesta 2008 mutta ovat edelleen suurempia kuin ennen ta-
louskriisiä. Vähemmän kehittyneiden alueiden työllisyysasteet ovat edelleen 
huomattavasti alhaisempia kuin kehittyneemmillä alueilla (kartta 3). 

Alueiden välisten työllisyyserojen kaventaminen edellyttää nopeampaa 
työllisyyden kasvua ja sukupuolten välisen kuilun kaventamista. Vähemmän 
kehittyneillä alueilla sukupuolten välinen ero työllisyydessä on lähes kaksi ker-
taa niin suuri kuin kehittyneemmillä alueilla (17 ja 9 prosenttiyksikköä). Kaiken 
kaikkiaan vähemmän kehittyneillä alueilla asuvat naiset ovat todennäköisem-
min heikommassa asemassa kuin saman alueen miehet ja heillä on pienempi 
todennäköisyys suoriutua hyvin elämässä kuin muilla alueilla asuvilla naisilla. 

Köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevien määrä pienentyi 17 miljoonalla 
vuosina 2012–2019. Tämä johtui pääasiassa vakavasta aineellisesta puut-
teesta kärsivien määrän pienenemisestä itäisissä jäsenvaltioissa. Köyhyyden 
on vähennyttävä nykytahtia seuraavan vuosikymmenen ajan, jotta voidaan 
saavuttaa vuodelle 2030 asetettu EU:n tavoite vähentää köyhyys- tai syr-
jäytymisvaarassa olevien henkilöiden määrää vähintään 15 miljoonalla. 
Pandemia kuitenkin lisäsi köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten 
määrää viidellä miljoonalla vuonna 2020. 

2 Alueen katsotaan olevan kehitysloukussa, jos kasvu on hidastunut ja se on hitaampaa kuin EU:n  
ja/tai kansallinen kasvu. Kartasta 2 näkyvät alueet, jotka olivat useimmiten tai usein loukussa vuosina 
2000–2019. Harmaalla merkityt alueet eivät yleensä olleet kehitysloukussa. 

3 Ks. sosiaali-indikaattoreiden tulostaulun alueellinen ulottuvuus:  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/data-by-region

https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/data-by-region
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Kartta 2 Vuosia kehitysloukussa vuosina 2001–2019 vuoden 2000 asukaskohtaisen BKT:n 
tason perusteella

Asukaskohtainen BKT (indeksi EU-27 = 100) vuosien aikana

< 75 %, 10–14 vuotta

< 75 %, 15–19 vuotta

75–100 %, 10–14 vuotta

75–100 %, 15–19 vuotta

> 100 %, 10–14 vuotta

> 100 %, 15–19 vuotta

alle 10 vuotta kehitysloukussa

Kuusi pääkaupunkiseutua on yhdistetty ympäröiviin alueisiin, jotta voitaisiin välttää asukaskohtaisten 
BKT-arvojen vääristymistä.
Lähde: PO REGIOn laskelmat Yhteisen tutkimuskeskuksen ja Eurostatin tietojen perusteella.
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Kartta 3 Työllisyysaste (20–64-vuotiaat), 2020

EU-27 = 72,5
Työllisyysasteen tavoitetaso on 78 prosenttia vuoteen 2030 mennessä.
Lähde: Eurostat (lfsd_r_lfe2emprt).
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Terveyserot ovat kaventuneet. Elinajanodote kasvoi kuluneen vuosikymme-
nen aikana vähemmän kehittyneillä alueilla nopeammin kuin muilla alueil-
la. Se on kuitenkin monilla itäisillä alueilla edelleen alhainen verrattuna EU:n 
keskiarvoon (kartta 4). Pandemia lyhensi elinajanodotetta vuonna 2020 lähes 
kaikissa jäsenvaltioissa, mutta tämä on todennäköisesti väliaikaista (luku 1). 
Pandemia toi esiin myös alueelliset erot terveydenhuollon valmiuksissa. 

Koheesiopolitiikka on auttanut erojen kaventamisessa.

Taloudellinen mallintaminen osoittaa, että vuonna 2023 asukaskohtai-
nen BKT on vähemmän kehittyneillä alueilla koheesiopolitiikasta vuosina 
2014–2020 saadun tuen ansiosta 2,6 prosenttia suurempi. Tämä malli 
osoittaa myös, että ylintä ja alinta desiiliä edustavien alueiden välinen ero 
asukaskohtaisessa BKT:ssä pienenee 3,5 prosenttia (luku 9). 

Kun kansalliset julkiset investoinnit supistuivat talous- ja rahoituskriisin seu-
rauksena, koheesiopolitiikasta tuli entistä tärkeämpi investointien lähde 
(luku 8). Koheesiorahoituksen osuus koheesiomaiden julkisista kokonaisin-
vestoinneista kasvoi seuraavasti: ohjelmakaudella 2007–2013 se vastasi 
34:ää prosenttia ja ohjelmakaudella 2014–2020 puolestaan 52:ta prosenttia 
julkisista kokonaisinvestoinneista (kaavio 1). Ilman koheesiopolitiikkaa julkis-
ten investointien supistuminen näissä maissa olisi ollut vieläkin suurempaa. 

Koheesiopolitiikalla reagoitiin nopeasti covid-19-kriisiin ottamalla käyttöön 
lisärahoitusta, tekemällä kriisinhoitotoimista tukikelpoisia ja sallimalla 
suuremmat yhteisrahoitusosuudet. Tämä auttoi jäsenvaltioita ja alueita 
kriisiin reagoimisessa. Koheesiopolitiikan olisi kuitenkin nyt palattava keskei-
seen tehtäväänsä eli alueellisten erojen vähentämiseen ja pitkän aikavälin 
aluekehityksen edistämiseen. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

PT H
R LT SK PL BG LV RO H
U EE EL CZ M
T SI ES CY IT D
E FR BE IE FI AT SE D
K N
L

LU

Ko
he

es
io

M
uu

 k
ui

n 
ko

he
es

io

EU
-2

7

%
 h

al
lit

us
te

n 
in

ve
st

oi
nn

ei
st

a

EAKR+KR (2014–2020) EAKR+KR (2007–2013) ESR+nuorisotyöllisyysaloite (2014–2020) ESR (2007–2013)

Kuva 1 Euroopan aluekehitysrahaston ja koheesiorahaston kohdennukset suhteessa 
hallitusten investointeihin kausilla 2007–2013 ja 2014–2020 

Lähde: Eurostat [gov_10a_main] ja https://cohesiondata.ec.europa.eu
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Kartta 4 Elinajanodote, 2019
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3. Alueellisen kasvun veturit lisäävät 
yleensä yhteenkuuluvuutta

Investoinnit infrastruktuuriin, osaamiseen, innovointiin ja hallintoon ovat edel-
leen edistäneet lähentymistä viime vuosina. Eroja on kuitenkin edelleen, ja monet 
kasvua vauhdittavat investoinnit ovat edelleen keskittyneet kehittyneemmille ja 
kaupunkialueille. Viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että näiden investointi-
en vaikuttavuus riippuu siitä, onko aluekohtainen investointiyhdistelmä sopiva, 
sekä hyvästä institutionaalisesta ja makrotaloudellisesta kehyksestä. 

Ohjelmakaudella 2014–2020 lähes puolet koheesiopolitiikan investoinneista 
kohdistui infrastruktuurin tukemiseen, mikä johtui suurelta osin EU:n itäosien 
tarpeista. Tämä on auttanut kaventamaan kuilua maantieliikenteen tehok-
kuudessa EU:n itäosissa ja kuromaan sen umpeen EU:n eteläosissa (luku 4). 
Näillä investoinneilla on myös parannettu rautateiden suorituskykyä EU:n 
etelä- ja itäosissa. EU:n itäosissa tarvitaan kuitenkin vielä lisää investointeja 
erityisesti hiilineutraaliin talouteen siirtymisen tukemiseksi. 

Peruslaajakaista on saatavilla lähes kaikkialla EU:ssa, mutta erittäin no-
peita yhteyksiä on saatavilla vain kahdelle kolmesta kaupunkien asukkaasta 
ja joka kuudennelle maaseutujen asukkaista (luku 4). Pelkät investoinnit lii-
kenteeseen ja tietotekniikkainfrastruktuuriin eivät automaattisesti lisää kas-
vua. Niitä onkin täydennettävä politiikoilla, joilla luodaan yrityksille suotuisa 
kasvuympäristö ja autetaan työntekijöitä saamaan uusia työllistymismahdol-
lisuuksia kaikilla alueilla. 

Riittävät investoinnit ympäristönsuojeluun, puhtaaseen energiaan ja niihin 
liittyvien palvelujen tarjoamiseen ovat olennaisen tärkeitä, jotta varmiste-
taan pitkän aikavälin kestävyys, kilpailukyky ja hyvä elämänlaatu. Ilman ja 
vesien saastuminen on vähentynyt, mutta se on edelleen liian runsasta 
monilla vähemmän kehittyneillä alueilla. Pienhiukkasten aiheuttama ilman 
saastuminen on suurta monilla itäisillä alueilla. Se aiheuttaa EU:ssa arviol-
ta 400 000 ennenaikaista kuolemaa vuodessa. Otsonipitoisuudet ovat edel-
leen liian suuria monilla eteläisillä alueilla. Jäteveden käsittely on parantunut 
kaikkialla EU:ssa, mutta monilla vähemmän kehittyneillä alueilla ja siirtymä-
alueilla tarvitaan edelleen lisää investointeja veden laadun suojelemiseksi ja 
parantamiseksi (luku 3). 

Osaamisresurssit jakautuvat epätasaisesti ja keskittyvät kehittyneem-
mille ja erityisesti pääkaupunkialueille. Vähemmän kehittyneet alueet ovat 
huomattavasti siirtymäalueita ja kehittyneempiä alueita jäljessä korkea-as-
teen koulutuksessa, elinikäisessä oppimisessa ja digiosaamisessa. EU:n ta-
son parannuksista huolimatta alueiden väliset erot ovat pysyneet suurina. 
Jos monilla työntekijöillä ei ole keskiasteen koulutusta, tuottavuuskuilun um-
peen kurominen on vaikeampaa. Koulutustasossa ja osaamisessa on suuri 
kuilu myös kaupunkien ja maaseudun välillä. Kaupunkien asukkailla on kor-
keakoulututkinto, he osallistuvat koulutukseen ja heillä on hyvät digitaidot 
todennäköisemmin kuin maaseudun asukkailla.

Yrittäjyys on ratkaisevan tärkeää kasvun kannalta, mutta se keskit-
tyy yleensä suurempiin kaupunkeihin. Uudet yritykset ovat erityisen tärkei-
tä  taloudellisen toiminnan monipuolistamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi 
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 alueilla, joilla kasvu on hidasta. Suosituksessa tehokkaasta työllisyyden aktii-
vituesta covid-19-kriisin jälkeen (EASE-järjestelmä)4 korostetaan, kuinka täy-
dennyskoulutuksen, uudelleenkoulutuksen ja yrittäjyyden tukemisella voidaan 
edistää osallistavia ammatillisia siirtymiä alueellinen tilanne huomioiden. 

Innovointi on keskeinen tekijä pitkän aikavälin alueellisen talouskasvun kan-
nalta. Euroopan alueiden välinen innovointikuilu on kuitenkin kasvanut. 
Jotkin jäsenvaltiot ovat saaneet kurottua eroa umpeen huomattavasti, mut-
ta monet alueet, myös kehittyneemmissä jäsenvaltioissa, ovat jääneet jäl-
keen kehityksestä (kaavio 2). Tämä johtuu paitsi tutkimus- ja kehitysinves-
tointien puutteesta myös alueellisten innovointiekosysteemien heikkouksista. 
Innovoinnin hajauttaminen kansallisesti ja alueellisesti nykyistä paremmin voi 
auttaa vähemmän kehittyneitä alueita ja siirtymäalueita saamaan kiinni mui-
ta alueita. Koheesiopolitiikan ohjelmakaudeksi 2014–2020 käyttöön otetut 
älykkään erikoistumisen strategiat voivat auttaa kaventamaan tätä kuilua, 
mutta niissä on keskityttävä vahvemmin alueiden mahdollisuuksiin.

Innovointikuilua pahentavat heikko innovointi ja kansainvälisen kaupan yh-
teyksien ja arvoketjujen vähäiset heijastusvaikutukset inhimilliseen pää-
omaan monilla vähemmän kehittyneillä ja siirtymäalueilla. Vaikka ulkomais-
ten suorien sijoitusten määrä ja vienti ovat usein merkittäviä, monet alueet 
eivät onnistu saamaan niistä hyötyjä paikallisille yrityksille ja työntekijöille. 
Digitaaliteknologian, johtamiskäytäntöjen ja Teollisuus 4.0 -teknologian vaisu 
käyttöönotto liike-elämässä ja julkisella sektorilla merkitsee sitä, että monet 
alueet eivät ole valmiita hyödyntämään uusia mahdollisuuksia ja voivat jou-
tua toimintojen takaisinsiirtämisen uhreiksi, kun arvoketjut kehittyvät.

4 Komission suositus tehokkaasta työllisyyden aktiivituesta COVID-19-kriisin jälkeen (EASE-järjestelmä), 
C(2021) 1372, 4.3.2021.
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Hallinto on EU:ssa pääosin paranemassa, mutta jäsenvaltioiden välillä ja 
niiden sisällä on edelleen eroja (kartta 55) (luku 7). Instituutioiden parantami-
nen voi osaltaan tehostaa investointeja sekä lisätä innovointia ja yrittäjyyttä, 
jotka ovat ratkaisevan tärkeitä pitkän aikavälin talouskasvun kannalta. Kaikki 
jäsenvaltiot ovat parantaneet liiketoimintaympäristöään, mutta merkittäviä 
eroja on edelleen. Myös oikeusjärjestelmän tehokkuus vaihtelee jäsenvaltioiden 
välillä, ja joissakin jäsenvaltioissa oikeusvaltio on heikentynyt ajan mittaan. 

Valtiotasoa alempien hallintotasojen rooli ja valmiudet talouskehitykses-
sä ovat edelleen epätasaiset, vaikka ne tekevät suurimman osan julkisista 
investoinneista, erityisesti energiakäänteeseen ja ilmastonmuutokseen sopeu-
tumiseen liittyvistä investoinneista (luku 8). Paikkalähtöiset toimintapolitiikat 
ovat erityisen tärkeitä maissa, joiden sisällä on merkittäviä taloudellisia eroja. 
Paikallinen ja alueellinen autonomia on lisääntynyt koheesiomaissa vähitellen 
viime vuosikymmeninä mutta on niissä edelleen vähäisempää kuin muualla 
EU:ssa. Koska koheesiopolitiikan ohjelmien hallinnointi on haastavaa alueille, 
joilla on vain vähän autonomiaa ja vähemmän kokemusta julkisten investointi-
en toteuttamisesta, koheesiopolitiikalla on autettu vahvistamaan hallinnollisia 
valmiuksia ja panemaan täytäntöön aluekehitysstrategioita erityisesti alueel-
listen välineiden ja toiminnallisten alueiden sisällä tehtävän yhteistyön avulla. 

4. Uudet kasvumahdollisuudet ja uusien erojen riskit

Seuraavien 30 vuoden aikana EU:n kasvua vauhdittavat vihreä ja digitaalinen 
siirtymä. Ne tarjoavat uusia mahdollisuuksia mutta edellyttävät merkittäviä ra-
kenteellisia muutoksia, jotka todennäköisesti aiheuttavat uusia alueellisia eroja. 
Jos väestörakenteen muutos jätetään huomiotta, se voi heikentää sekä yh-
teenkuuluvuutta että kasvua. Tapa, jolla näitä siirtymiä hallinnoidaan, ratkaisee, 
voivatko kaikki alueet ja kansalaiset asuinpaikastaan riippumatta hyötyä niistä. 
Jos näiden prosessien hallinnoinnista ei ole selkeää alueellista näkemystä ja jos 
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria ei panna kunnianhimoisesti täytäntöön, 
yhä useammista ihmisistä saattaa tuntua, ettei heidän ääntään kuunnella eikä 
heidän yhteisöihinsä kohdistuvia vaikutuksia oteta huomioon, mikä voi lisätä 
tyytymättömyyttä demokratiaan. Jotta EU pystyisi vastaamaan näihin haas-
teisiin, on ensisijaisen tärkeää edistää ammatillisia siirtymiä vihreille ja digi-
taalisille aloille sekä näihin aloihin liittyvän osaamisvajeen paikkaamista, kuten 
EASE-järjestelmästä annetussa suosituksessa ehdotetaan.

Vihreä siirtymä ja erityisesti hiilineutraalia kiertotaloutta koskevat ta-
voitteet muuttavat EU:n talouksia. Se lisää työllisyyttä joillakin aloilla, ku-
ten uusiutuvan energian, kierrätyksen, suunnittelun, kunnostamisen ja 
ekosysteemipalvelujen parissa, mutta se voi vaikuttaa kielteisesti aloihin, 
joiden on vähennettävä päästöjään, ja alueisiin, joilla näiden alojen toimi-
jat sijaitsevat (kartat 6 ja 7). Maaseutualueiden luonnonpääoma voi lisätä 
työpaikkoja ekosysteemipalvelujen ja uusiutuvan energian hallinnoinnissa. 
Ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä koskevan EU:n tavoitteen sosi-
aaliset vaikutukset vaihtelevat näin ollen alueittain ja voivat olla suurempia 
alueilla, joilla on korkea köyhyysaste. Tämän vuoksi tarvitaan tueksi politiikan 
välineitä, kuten oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa. 

5 Indeksi perustuu alueelliseen tutkimukseen, jossa mitataan paikallisen poliisin, koulutuksen ja tervey-
denhuollon laatua sekä korruptiota, nepotismia ja syrjintää näiden palvelujen tarjoamisessa.
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Digitaalinen siirtymä etenee eri tahdissa eri puolilla Eurooppaa. Siirtymän 
loppuun saattamiseksi on parannettava erittäin nopeiden internetyhteyksi-
en saatavuutta, vahvistettava digiosaamista ja investoitava tietoteknisiin 
laitteisiin. Tästä hyötyvät maaseutualueet, koska niiden internetyhteydet 
ovat yleensä hitaita ja niillä digiosaaminen on keskimääräistä kehnompaa. 
Nopeampien internetyhteyksien ansiosta yhä useammat voivat työskennellä 
kotoa käsin. Ne myös parantavat verkkopalvelujen, kuten koulutuksen, tervey-
denhuollon ja sähköisen kaupankäynnin, saatavuutta ja voivat kannustaa yhä 
useampia palvelualan toimijoita muuttamaan pois suurista kaupunkikeskuk-
sista. Vähemmän kehittyneet jäsenvaltiot hyötyvät tästä siirtymästä enem-
män, koska niiden yritykset käyttävät muita vähemmän digitaaliteknologiaa, 
sähköistä kaupankäyntiä ja sähköisen liiketoiminnan käytäntöjä. 

Väestörakenteen muutos ja erityisesti ikääntyminen vaikuttavat kaikkiin 
alueisiin mutta ensimmäisenä maaseutualueisiin. Seuraavan vuosikym-
menen aikana 65-vuotiaiden ja sitä vanhemman väestön määrän ennuste-
taan kasvavan yli 25 prosenttia joka viidennellä alueella. Työikäisen väestön 
ennustetaan vähenevän yli kymmenen prosenttia joka neljännellä alueella. 
Alle 20-vuotiaiden määrän ennustetaan vähenevän yli kymmenen prosenttia 
joka kolmannella alueella. Kaiken kaikkiaan taantuvalla alueella elävän vä-
estön osuuden ennustetaan kasvavan 34 prosentista 51 prosenttiin vuosina 
2020–2040 (luku 6). Tämä koskee erityisesti maaseutualueita, koska ne ovat 
jo taantumassa (taulukko 1). Nämä suuntaukset voivat vaikuttaa kasvupoten-
tiaaliin, osaamisen kehittymiseen ja palvelujen saatavuuteen.

Viime vuosina eräiden Euroopan alueiden taloudellisten mahdollisuuksien, 
 sosiaalisen liikkuvuuden ja elämänlaadun kehitys on ollut hidasta tai ne ovat 
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kaupunki-maaseutu-luokittelun ja metropolialueen mukaan, 2010–2020
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heikentyneet. Tällainen talouden taantuminen pitkällä aikavälillä on lisännyt 
kansalaisten tyytymättömyyttä. Eurobarometritutkimukset osoittavat, että 
maaseudun asukkaat ajattelevat todennäköisemmin, ettei heidän äänellään 
ole merkitystä, ja heillä on todennäköisemmin epäluottamusta EU:ta kohtaan. 
Kansalaiset luottavat kuitenkin enemmän alue- ja paikallishallintoon kuin 
kansallisiin tai EU:n tason viranomaisiin. Jotta näihin huolenaiheisiin voitaisiin 
vastata, vihreän siirtymän ja digitaalisen siirtymän olisi oltava oikeudenmu-
kaisia ja tasapuolisia, niitä olisi hallinnoitava osallistavalla tavalla ja niitä olisi 
kehitettävä yhteistyössä alue- ja paikallishallinnon kanssa. 

5. Koheesiopolitiikan haasteet

Strategisessa ennakointiraportissa6 nostetaan keskeisinä suuntauksina esiin 
ilmasto- ja muut ympäristöhaasteet, digitaalinen hyperyhteenliitettävyys ja 
teknologiset muutokset, demokratiaan kohdistuva paine, maailmanjärjestyk-
sen muutokset ja väestörakenne. Kahden viime vuosikymmenen aikana kohee-
siopolitiikka on vähentänyt taloudellisia, sosiaalisia ja alueellisia eroja. Suuret 
muutokset – vihreä ja digitaalinen siirtymä sekä väestörakenteen muutos – 
voivat kuitenkin luoda uusia eroja, lisätä kansallisiin ja paikallisiin viranomai-
siin kohdistuvia vaatimuksia, ruokkia yleistä tyytymättömyyttä ja lisätä pai-
netta demokratioitamme kohtaan. Nämä haasteet vaikuttavat myös muihin 
teollisuusmaihin. Poliittinen näkemystenvaihto muiden aiheesta kiinnostunei-
den maiden kanssa voisi rikastuttaa entisestään poliittista keskustelua EU:ssa. 

Miten koheesiopolitiikalla voidaan yhdessä muiden EU:n toimintapolitiikkojen 
kanssa vastata näihin uusiin haasteisiin? Eurooppalaisten on voitava luottaa 
tulevaisuuteensa riippumatta siitä, missä he asuvat. Koheesiopolitiikalla voi-
daan vakuuttaa eurooppalaiset kolmella tavalla: ensinnäkin tarjotaan heidän 
alueelleen myönteiset taloudelliset näkymät, toiseksi vastataan heidän elä-
mänlaatuun, työllistymismahdollisuuksiin ja sosiaaliseen osallisuuteen liit-
tyviin huolenaiheisiinsa ja kolmanneksi varmistetaan, että uusiin haasteisiin 
vastaamisesta aiheutuvat kustannukset ja hyödyt jaetaan oikeudenmukai-
sesti. Tämä voidaan toteuttaa etsimällä parhaat ratkaisut näihin uusiin eroja 
aiheuttaviin tekijöihin, vahvistamalla alueiden asemaa ja ottamalla huomioon 
EU:n horisontaalisten politiikkojen alueelliset vaikutukset. Euroopan sosiaa-
listen oikeuksien pilarissa asetetun, ylöspäin tapahtuvaa sosiaalista lähenty-
mistä koskevan tavoitteen mukaisesti olisi käynnistettävä näiden otsikoiden 
ohjaamana laaja poliittinen keskustelu vuoden 2027 jälkeisen toimintapolitii-
kan kehittämisen tueksi.

Puututaan uusiin eroja aiheuttaviin 
tekijöihin seuraavin keinoin:

 • Varmistetaan siirtymän oikeudenmukaisuus. Siirtyminen ilmastoneut-
raaliin kiertotalouteen, ympäristönsuojelu, luonnon ennallistaminen ja 
saastumisen vähentäminen tuovat monia hyötyjä, mutta niiden kustan-
nukset olisi jaettava oikeudenmukaisesti. Oikeudenmukaisen siirtymän 
mekanismia voitaisiin laajentaa siten, että se kattaisi ilmastonmuutok-
sen hillitsemisen ja siihen sopeutumisen sekä muiden ympäristöhaas-
teiden sosiaaliset kustannukset muun muassa ennakoimalla paremmin 

6 https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_fi 

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_fi


Yhteenveto

xxvii

 rakennemuutosta, torjumalla köyhyyttä, investoimalla osaamiseen ja 
tekemällä tiivistä yhteistyötä työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteis-
kunnan toimijoiden kanssa kaikilla alueellisilla tasoilla.

 • Vahvistetaan häiriönsietokykyä ja valmiutta vastata epäsymmetrisiin 
häiriöihin. Pandemia on korostanut sitä, että koheesiopolitiikalla on pys-
tyttävä reagoimaan odottamattomiin häiriöihin, jotka liittyvät erityisesti 
globalisaatioon ja teknologisiin muutoksiin. Erityisen haavoittuvia ovat 
alueet, jotka ovat erittäin riippuvaisia muutamista kapeista, kaupankäyn-
nin kannalta merkittävistä valmistus- tai palvelualoista. Taloudellisen toi-
minnan monipuolistaminen erityisesti digitaalisen siirtymän yhteydessä 
yhdessä paikkalähtöisten toimintapolitiikkojen, kuten älykkään erikoistu-
misen strategioiden, kanssa voi auttaa alueita kehittymään tuottavam-
miksi ja vähentämään häiriöalttiuttaan.

 • Autetaan alueita väestörakenteen muutokseen vastaamisessa. 
Yritysten on mukauduttava työvoiman vähenemiseen palkkaamalla ny-
kyistä enemmän työntekijöitä sellaisista ryhmistä, joissa työllisyysaste 
on alhaisempi, kuten nuoret, naiset ja EU:n ulkopuolisista maista tulleet 
maahanmuuttajat. Yritysten on myös investoitava enemmän innovointiin, 
työvoimaa säästävään ja työn tuottavuutta lisäävään teknologiaan sekä 
aikuiskoulutukseen, erityisesti iäkkäiden ja matalan osaamistason työn-
tekijöiden osalta, mikä auttaisi saavuttamaan Porton huippukokouksen 
tavoitteet7. Perus- ja keskiasteen koulujen on sopeuduttava pienempään 
oppilasmäärään, kun taas muiden julkisten palvelujen ja terveydenhuol-
lon on palveltava yhä suurempaa määrää ikääntyneitä asukkaita. 

 • Puututaan demokratiaan ja sen arvoihin kohdistuvaan paineeseen. 
Alueelliset välineet, joilla pyritään osallistamaan kaupunkien, maaseu-
tualueiden, rannikkoalueiden ja saarten toimijoita, ja koheesiopolitiikkaan 
kuuluva kumppanuusperiaate voivat auttaa puuttumaan demokratiaan 
kohdistuvaan paineeseen lisäämällä sitoutumista EU:n politiikkoihin. 
Alueellisella yhteistyöllä luodaan uusia yhteisöjä, joilla on yhteiset edut, 
ja tuetaan julkishyödykkeiden näkyvää tuottamista eri aluetasoilla.

Vahvistetaan alueiden roolia Euroopan tulevaisuuden 
rakentamisessa seuraavin keinoin:

 • Luodaan uusia talousnäkymiä vähemmän kehittyneille ja syrjäisille 
alueille. Vähemmän kehittyneet ja syrjäiset alueet saattavat tarvita uutta 
kehitysmallia. Mallissa olisi otettava huomioon uudet mahdollisuudet, kan-
sainväliset yhteydet, erityistarpeiden ja resurssien alueellinen jakautumi-
nen sekä julkishyödykkeiden, kuten strategisten resurssien, biologisen mo-
nimuotoisuuden, uusiutuvien energialähteiden ja viihtyvyyden, tarjoaminen. 

 • Varmistetaan innovointi kaikilla alueilla. Uusien ideoiden ja teknologioi-
den levittämisessä ja käyttöönotossa esiintyviä puutteita käsittelemällä 
ja laajapohjaista innovointia edistämällä voidaan varmistaa, että kaikki 
alueet voivat hyötyä yhä tietointensiivisemmästä taloudesta.

7 Mukaan lukien tavoite, että joka vuosi vähintään 60 prosenttia aikuisista osallistuu koulutukseen.  
https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf 

https://www.2021portugal.eu/media/icfksbgy/porto-social-commitment.pdf
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 • Vahvistetaan rajat ylittävää ja alueiden välistä yhteistyötä. Pandemia 
toi esiin hankaluudet, joita liittyy kansallisten rajojen ylittämiseen työs-
kentelyn, koulutuksen, terveydenhuollon tai muiden palvelujen vuok-
si. Maantie- ja rautatieliikenteen suorituskyky on raja-alueilla heikompi. 
Näiden ongelmien ratkaiseminen edellyttää toiminnallisten raja-alueiden 
parempaa hallinnointia, palvelujen, infrastruktuurin ja investointien ny-
kyistä vahvempaa koordinointia sekä kokemusten vaihtoa, ja yleiseuroop-
palainen tutkimus tukee tätä työtä.

 • Vahvistetaan kaupunkien ja maaseudun välisiä yhteyksiä ja pienem-
pien kaupunkien roolia maaseutualueiden tukemisessa. Suuret kaupun-
git ja niiden metropolialueet ovat usein taloudellisen kehityksen vetureita. 
Tietyt pienemmät kaupungit ja kylät tarjoavat laajan valikoiman julkisia ja 
yksityisiä palveluja. Niiden rooli alueellisina keskuksina merkitsee sitä, että 
ne muodostavat kiinnekohdan laajemmalle alueelle. Näiden keskusten roo-
lin vahvistaminen voisi vauhdittaa talouskehitystä ja parantaa elämänlaa-
tua. Vaikka kaupunkialueilla on omanlaisensa haasteet, yhteyksien vahvis-
taminen entisestään toiminnallisten alueiden sisällä voisi hyödyttää sekä 
kaupunki- että maaseutuväestöä. Pitkän aikavälin maaseutuvisio8 muodos-
taa kehyksen, jonka avulla voidaan vastata maaseutualueiden haasteisiin. 

 • Vastataan kehityksessä jälkeen jääneiden alueiden tarpeisiin. Jotkin 
alueet joutuvat kohtaamaan sellaisten rakenteellisten muutosten vai-
kutukset, joiden myötä perinteiset työllisyyden lähteet ovat menettä-
neet merkitystään. Tämä on johtanut osaamisen kohtaanto-ongelmaan 
ja ympäristön tilan heikkenemiseen, mikä luo kehitysloukkuja. Tällaiset 
alueet sijaitsevat usein keskitulotason maissa tai alueilla. Alueet tarvitse-
vat kohdennettuja toimintapolitiikkoja näiden yhteisöjen integroimiseksi 
laajempaan alueelliseen ja kansalliseen talouteen Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarin periaatteiden mukaisesti. 

Kehitetään välineet koheesion saavuttamiseksi 
vuoteen 2050 mennessä seuraavin keinoin:

 • Parannetaan paikkalähtöisten politiikkojen tehokkuutta. Tarve täyden-
tää koko maan kattavia rakennepolitiikkoja paikkalähtöisillä politiikoil-
la tunnustetaan yhä yleisemmin. Älykäs erikoistuminen osoittaa, miten 
voidaan hyödyntää paikallisia vahvuuksia kilpailukyvyn ja innovointieko-
systeemin vahvistamiseksi. Paikallisesti kohdennetut alueelliset, oikeu-
denmukaista siirtymää koskevat suunnitelmat ohjaavat EU:n tukea yri-
tyksille, työntekijöille ja yhteisöille, joihin ilmastoon liittyvät rakenteelliset 
muutokset vaikuttavat eniten. Tätä lähestymistapaa olisi vahvistettava 
koheesiopolitiikan muiden keskeisten poliittisten tavoitteiden osalta, eri-
tyisesti vihreän ja digitaalisen siirtymän osalta. Tämän lisäksi olisi toteut-
tava kaikilta osin yhdennettyä alueellisen kehittämisen lähestymistapaa 
ja erityistä poliittista tavoitetta ”Lähempänä kansalaisia oleva Eurooppa”.

 • Virtaviivaistetaan entisestään koheesiopolitiikan toteuttamista edun-
saajien kannalta. Pyritään tekemään lisää edunsaajia hyödyttäviä pa-
rannuksia koheesiopolitiikan toteuttamiseen. Työ perustuu yksinker-
taistuksiin ja joustavuuteen, jotka otettiin käyttöön jo ohjelmakaudella 

8 COM(2021) 345 lopullinen, 30.6.2021.
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2021–2027 sekä koheesiopolitiikassa että muissa asiaankuuluvissa in-
vestointirahastoissa. Samalla olisi vahvistettava paikkalähtöisen ja osal-
listavan toimeenpanon perusperiaatteita, kuten monitasoista hallintoa ja 
kumppanuusperiaatetta.

 • Vahvistetaan koheesiopolitiikan roolia vihreään siirtymään, digitaali-
seen siirtymään ja väestörakenteen muutokseen tehtävien julkisten ja 
yksityisten investointien vapauttamisessa. Koheesiopolitiikalla voi olla 
nykyistä merkittävämpi rooli kannustettaessa investointeja alue-, kau-
punki- ja paikallistasolla, hyödynnettäessä yksityisen sektorin resursseja 
ja tuettaessa tarvittavia institutionaalisia mukautuksia. Tämä tarkoittaa 
sen varmistamista, että julkisilla ja yksityisillä toimijoilla on asianmukai-
sella tasolla tarvittavat valmiudet ylläpitää tällaisia investointeja verotu-
lojen, käyttäjämaksujen, muiden maksujen ja muiden tulolähteiden avulla 
pitkällä aikavälillä. Tällaiset toimet olisi kytkettävä komission antamaan 
tukeen kestävän rahoituksen puite-edellytysten vahvistamiseksi.

 • Lisätään investointeja ihmisiin koko heidän elämänsä ajalle. Jotta EU:sta 
tulisi tulevaisuudessa kilpailukykyinen ja yhtenäinen, on investoitava 
enemmän ja paremmin ihmisten koulutukseen, myös heidän osaami-
seensa, luovuuteensa ja mahdollisuuksiinsa luoda yrityksiä ja innovoida. 
Tämä on olennaisen tärkeää, jotta edessämme olevat teknologinen, vih-
reä ja digitaalinen siirtymä onnistuvat. Jotta EU:ssa voidaan vahvistaa 
sosiaalista yhteenkuuluvuutta ja vastata muita heikommassa asemassa 
olevien ryhmien tarpeisiin, EU:n on investoitava kohdennettuihin aktivoin-
titoimiin ja sosiaalista osallisuutta edistäviin toimenpiteisiin, samalla kun 
se tukee edelleen osallistavaan kehitykseen tähtääviä toimintapoliittisia 
uudistuksia.

 • Vahvistetaan täydentävyyttä muiden EU:n toimintapolitiikkojen  kanssa. 
EU:n talousarvion nykyisen synergioita koskevan lähestymistavan sijasta, 
jossa keskitytään panoksiin ja rahoitusvirtoihin, on keskityttävä enem-
män todelliseen politiikan täydentävyyteen. On kiinnitettävä erityistä 
alueellista huomiota uusiin politiikanaloihin, kuten strategisiin keskinäi-
siin riippuvuussuhteisiin, sosiaaliseen ilmastopolitiikkaan ja EU:n teollisiin 
alliansseihin, jolloin koheesiopolitiikalla voisi olla erityisen suuri merkitys. 
Alueellisten vaikutusten arviointia ja maaseutuvaikutusten arviointia oli-
si vahvistettava, jotta EU:n eri alueiden tarpeet ja erityispiirteet voidaan 
ottaa paremmin huomioon. Koheesioon kohdistuvien haittavaikutusten 
välttämisen periaatetta, jonka mukaan minkään toimien ei pitäisi haitata 
lähentymisprosessia tai edistää alueellisia eroja, olisi kehitettävä edel-
leen, ja se olisi sisällytettävä poliittiseen päätöksentekoon.

 • EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä myönnetään jäsenvaltioil-
le enintään 724 miljardia euroa. Tästä rahoituksesta 37 prosentilla on 
tuettava ilmastotoimia ja 20 prosentilla digitaalista siirtymää. Keskeisenä 
haasteena on varmistaa, että nämä resurssit edistävät yhteenkuulu-
vuutta koordinoidusti.

Vuoden 2022 koheesiofoorumilla käynnistetään sidosryhmien välinen kes-
kustelu viimeaikaisesta kriisistä saaduista kokemuksista ja pohditaan kohee-
siopolitiikan tulevia haasteita ja sitä, miten varmistetaan, ettei mikään alue 
jää muista jälkeen.
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Kappale 1 

Koronapandemian alueellinen ulottuvuus

 • Koronapandemian puhkeaminen on aiheuttanut EU:ssa vähintään 872 000 ylimääräistä 
kuolemaa aiempiin vuosiin verrattuna. Ylikuolleisuus oli suurempaa vähemmän kehittyneillä 
alueilla kuin siirtymäalueilla ja kehittyneemmillä alueilla. Vaikka ensimmäinen aalto koetteli 
pääasiassa luoteisia ja eteläisiä alueita, seuraavat aallot aiheuttivat eniten kuolleisuutta 
itäisillä alueilla.

 • Pandemian hillitsemiseksi asetetut rajoitukset johtivat pahimpaan taantumaan sitten vuoden 
1945. Vaikutus oli suurin eteläisillä, varsinkin matkailusta riippuvaisilla, alueilla, joilla tehtyjen 
työtuntien määrä ja BKT alenivat jyrkimmin.

 • Matkustusrajoitukset vaikuttivat matkailualan lisäksi raja-alueisiin, joilla ihmiset eivät voineet 
enää ylittää kansallisia rajoja päästäkseen työpaikalleen tai palveluiden pariin.

 • Työpaikkojen säilyttämisohjelmien ansiosta vaikutus työllisyyteen ja työttömyys jäivät paljon 
pienemmiksi kuin tehtyjen työtuntien ja BKT:n väheneminen olisi antanut olettaa. Tämän 
ansiosta EU onnistui välttämään työttömyyden suuren kasvun.

 • Etätöitä tekevien määrä kaksinkertaistui. Tämä lisäys oli suurin monilla pääkaupunkiseuduilla. 
Tällaisilla alueilla on yleensä muita kehittyneempi palvelutalous ja työpaikkoja, joita voi helposti 
hoitaa kotoa käsin, korkeasti koulutettu työvoima ja laadukas tietotekninen infrastruktuuri. 
Kaikki nämä tekijät helpottivat etätyön lisääntymistä. 
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Koronapandemian  
alueellinen ulottuvuus

Alueellinen ylikuolleisuus pandemian alkamisen 
jälkeen osoittaa eri aaltojen kumulatiivisen vaiku-
tuksen (kartta 1.1). Siinä näkyvät tautipesäkkeet 
Italiassa ja Madridissa, joihin ensimmäinen aalto 
iski voimakkaasti, sekä Puolassa, Tšekin tasaval-
lassa, Slovakiassa ja Bulgariassa, joita runtelivat 
enemmän seuraavat aallot. Kaiken kaikkiaan2 vä-
hemmän kehittyneillä alueilla ylikuolleisuusaste 
oli korkein (17 prosenttia korkeampi), kun sitä ver-
rataan siirtymäalueisiin (11 prosenttia) ja kehitty-
neempiin alueisiin (12 prosenttia). 

Ylikuolleisuus oli ensimmäisen aallon aikana suu-
rinta kaupunkiseuduilla ja kohosi huippuunsa, 
80 prosenttiin, elokuussa 2020, kun se oli alle 
40 prosenttia välialueilla ja vain 20 prosenttia 
maaseutualueilla. Toisen aallon aikana ylikuolemia 
oli eniten, enimmillään 55 prosenttia, maaseu-
tualueilla, ja hieman vähemmän pikkukaupungeis-
sa ja esikaupungeissa (48 prosenttia) ja isoissa 
kaupungeissa (43 prosenttia) (kuva 1.2). 

2 Aluetason tietoja ei ole saatu Irlannista, Sloveniasta eikä  kolmelta 
Saksan alueelta (DE9, DEB, DED).

1. Pandemian terveysvaikutukset

Maaliskuun 2020 ja heinäkuun 2021 välisenä ai-
kana koronapandemia aiheutti EU:ssa vähintään 
872 000 ylimääräistä kuolemaa1. Toisin sanoen 
viiteen edelliseen vuoteen verrattuna kuolemia oli 
pandemian alettua 13 prosenttia enemmän. Tämä 
sisältää suoraan koronavirustaudista johtuvat 
kuolemat sekä sairaalakapasiteetin täyttymisestä 
ja tavanomaisen hoidon puutteesta epäsuorasti 
johtuvat kuolemat. Esimerkiksi puolella NUTS 3 
-alueista, joista oli saatavilla tietoja, ainakin yhdel-
lä viikolla kuolleisuus oli yli kaksi kertaa tavallista 
suurempi. 

Ylikuolleisuus koetteli ensimmäisen aallon aikana 
pääasiassa Italian, Espanjan, Ranskan, Belgian ja 
Alankomaiden alueita. Toisen aallon aikana ylikuol-
leisuus oli korkein etupäässä Itä-Euroopan alueilla 
– Puolassa, Bulgariassa, Slovakiassa, Tšekin ta-
savallassa, Romaniassa ja Unkarissa (kuva 1.1 ja 
kartta 1.1).

1 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.
php?title=Excess_mortality_-_statistics 
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Kuva 1.1 Ylikuolleisuus EU:n maantieteellisillä alueilla, tammikuu 2020–heinäkuu 2021

Lähde: Eurostat [demo_mexrt] ja PO REGIOn laskelmat.
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https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Excess_mortality_-_statistics
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Viimeisin viikko, jolta tietoja on saatavilla, vaihtelee välillä viikko 
38/2021–47/2021.
Lähde: Eurostat (demo_r_mweek3) — tiedot haettu 2.12.2021.

Kartta 1.1 Ylikuolleisuus viikon 9/20 jälkeen
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Kuva 1.2 Ylikuolleisuus EU:ssa kaupunki-maaseutuluokittelun mukaan, 
tammikuu 2020–marraskuu 2021

NUTS 3 -tietojen puuttumisen vuoksi luvuista puuttuvat DE, EE, IE, HR, MT ja SI.  
Lähde: Eurostat [demo_r_mweek3] ja Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) mallinnus.
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Laatikko 1.1 Kaupungit ja alueet pandemian vastaisen taistelun eturintamassa

1 Euroopan alueiden komitea (2021a).

2 OECD (2020a).

3 Euroopan alueiden komitea (2021b).

Euroopan alueiden komitean julkaisemassa EU:n 
vuotuisessa alue- ja kuntabarometrissä tuodaan 
esille EU:n kaupunkien ja kuntien nykyiset ja tulevat 
haasteet. Tämän kertomuksen uusimmassa painok-
sessa1 käsitellään monenlaisia aiheita, kuten pande-
mian epätasaisia talous- ja terveysvaikutuksia2 sekä 
jäsenvaltioiden elpymis- ja kestävyyssuunnitelmia. 

Kertomuksessa korostuu huoli siitä, että pande-
mia saattaa vähentää ylikansallista rahoitusta tu-
lojen laskiessa ja menojen noustessa samaan ai-
kaan3. Ensimmäisen karkean arvion mukaan tämä 
voi aiheuttaa EU:n alue- ja paikallisviranomaisille 
180 miljardin euron rahoitusvajeen, jos ongelma 
jätetään käsittelemättä. Onneksi merkittävä EU:n ja 
kansallinen tuki alue- ja paikallisviranomaisille on 
todennäköisesti lievittänyt tätä vaikutusta, mutta 
se voi vielä jättää jotkin alueet ja kaupungit muita 

suojattomammiksi. Tässä kertomuksessa keskus-
tellaan myös pandemian epätasaisten terveysvai-
kutusten monista syistä, kuten eroista ikäraken-
teessa, liikkuvuudessa, rajoituksissa, perimmäisissä 
terveysongelmissa, terveydenhuollon kapasiteetissa 
ja rokotekattavuudessa. Kertomuksessa päätellään, 
että vain paikkakohtaisella poliittisella reagoinnilla 
voidaan tasoittaa näitä suuria paikallisia eroja. 

Kertomuksen mukaan paikallis- ja  alueviranomaisten 
tulee olla tiiviisti mukana elpymis- ja kestävyys-
suunnitelmien laatimisessa ja täytäntöönpanossa. 
Ensimmäinen arviointi osoittaa, ettei paikallis- ja 
alueviranomaisten kanssa neuvoteltu yhtenäises-
ti näitä suunnitelmia laadittaessa ja että joillakin 
näistä neuvotteluista oli vain rajallinen vaikutus 
 lopullisiin suunnitelmiin. 
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Kartta 1.2 Täyden koronarokotesuojan saanut väestö, marraskuu 2021*
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*Tiedot on haettu marraskuun 2021 alussa. Usean lähteen käytön vuoksi 
todelliset havaintojaksot ja käytetyt määritelmät eivät välttämättä ole 
yhtenäisiä.
Lähde: PO REGIOn laskelmat perustuvat Euroopan tautienehkäisy- ja 
valvontakeskuksen (ECDC), kansallisten lähteiden ja Eurostatin tietoihin.
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Koronavirustaudin vuoksi elinajanodote puto-
si vuonna 2020 lähes kaikissa jäsenvaltioissa. 
Pudotus oli suurin Espanjassa (-1,6 vuotta) ja 
Bulgariassa (-1,5 vuotta). Ainoastaan kahdessa 
jäsenvaltiossa, Tanskassa ja Suomessa, elinajano-
dote nousi, mutta vain vähän3. 

Rokotteet ovat paras ulospääsy pandemiasta. 
Marraskuussa 2021 noin 70 prosenttia koko-
naisväestöstä oli saanut täyden rokotesuojan. 
Rokotteiden suosio vaihteli kuitenkin jäsenvalti-
oiden välillä ja sisällä. Marraskuun tietojen mu-
kaan useilla Romanian ja Bulgarian alueilla alle 
20 prosenttia väestöstä oli täysin rokotettua, kun 
taas useilla Belgian, Ranskan ja Espanjan alueilla 
yli 80 prosenttia oli saanut täyden rokotesuojan 
(kartta 1.2). 

2. Pandemian talousvaikutukset

Pandemian aikaisen taloudellisen taantuman sy-
vyyteen vaikutti kolme päätekijää. Ensinnäkin 
kansallisten, alue- ja paikallisviranomaisten mää-
räämien, viruksen leviämistä ehkäisevien sulkutoi-
mien pituus ja tiukkuus. Paikat, joissa sulkutoimet 
olivat erittäin tiukat, kärsivät yleisesti syvemmäs-
tä taantumasta4. Toiseksi tietynlaiset taloudelli-
set toiminnot saivat paljon kovemman iskun kuin 
muut. Palvelut (etenkin majoitus sekä kulttuuriin, 
vapaa-aikaan ja matkailuun liittyvät) ja läsnäoloa 
yleensä edellyttävät toiminnot kärsivät hillintätoi-
mista eniten. Näistä toimialoista eniten riippuvai-
set jäsenvaltiot ja alueet kokivat taloudellisen toi-
meliaisuutensa vähenevän jyrkästi. Kolmanneksi 
jäsenvaltioiden, alueiden ja kuntien poliittisten re-
aktioiden laajuus ja voimakkuus vaihtelivat, mikä 
heijastaa osin pandemian epätasaisesti jakautu-
neita vaikutuksia. 

3 Irlannin tiedot vuodelta 2020 eivät ole vielä saatavilla.

4 Sapir (2020).

2.1 Pandemiarajoitukset

Pandemian vuoksi asetetut rajoitukset eivät vaihdel-
leet suuresti EU:n jäsenvaltioiden välillä (kuva 1.3). 
Rajoitukset olivat tiukimmillaan huhtikuussa 2020, 
minkä jälkeen niitä höllennettiin kesällä 2020 ja 
lisättiin jälleen syksyllä ja talvella 2020–2021. 
Rajoituksia alettiin vähentää hitaasti toukokuus-
sa 2021, ja tämä jatkui aina syyskuuhun asti. 
Rajoitukset olivat keskimäärin hieman höllempiä 
itäisissä jäsenvaltioissa, tiukimpia eteläisissä jäsen-
valtioissa ja keskitasoa luoteisissa jäsenvaltioissa. 

Jäsenvaltioiden välillä oli kuitenkin suurempi ero 
tietynlaisten rajoitusten käytössä. Esimerkiksi jois-
sakin jäsenvaltioissa ihmiset eivät saaneet pitkiin 
ajanjaksoihin poistua kotoaan lukuun ottamatta 
lyhyitä päivittäisiä liikuntatuokioita, ruokaostok-
sia tai välttämättömiä matkoja. Toisaalta jotkin 
jäsenvaltiot eivät asettaneet kotoapoistumiskiel-
toja oikeastaan koko aikana ja toiset asettivat 
vain vähäisiä rajoituksia. Itäisissä jäsenvaltioissa 
rajoituksia oli yleisesti vähiten, eteläisissä eniten. 
Ensimmäisen aallon aikana luoteiset jäsenvaltiot 
asettivat samanlaisia rajoituksia kuin itäiset jäsen-
valtiot, kun taas toisen ja kolmannen aallon aikana 
niiden tiukka lähestymistapa muistutti eteläisten 
jäsenvaltioiden asennetta (kuva 1.4). 

Kotoapoistumiskiellot ja maiden sisäiset liikku-
misrajoitukset tarkoittivat, että oli turvauduttava 
enemmän paikallisiin palveluihin ja tarjontaan. 
Etätyömääräys ja koulujen sulkeminen aiheuttivat 
sen, että monet kaupunkilaiset sulkeutuivat päivisin 
ahtaisiin asuintiloihin. Tämä korosti yleisölle avoin-
ten lähiviheralueiden tuomaa etua. Useimmissa 
isoissa kaupungeissa enemmistö asukkaista voi 
nauttia lyhyen kävelymatkan päässä sijaitsevas-
ta, vähintään hehtaarin kokoisesta viheralueesta. 
Lukuisissa kaupungeissa silti vain alle puolet asuk-
kaista pääsee helposti viheralueille. Tämä koskee 
kaikkia Kyproksen, Maltan ja Romanian kaupunke-
ja sekä joitakin Italian, Ranskan ja Portugalin isoja 
kaupunkeja, joissa alle puolella asukkaista on ko-
toaan alle 400 metrin kävelymatka viheralueelle 
(kartta 1.3). Myös etätyö- ja etäkoulumääräykset 
aiheuttivat haasteita kotitalouksille, joilta puut-
tuu nopea verkkoyhteys. Tämä koskee useimmin 
maaseutualueita.
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2.2 Pahin taantuma sodan jälkeen

Koronapandemia laukaisi Euroopassa syvimmän 
sodanjälkeisen taantuman. EU:n reaalisen BKT:n 
kasvu oli vuodessa keskimäärin 2,1 prosenttia 
vuosina 2014–2019. Vuonna 2020 reaalinen BKT 
laski 6,0 prosenttia. Talouden kaikkia aloja hei-
kensivät pandemian hillintätoimien seuraukset, 
maailmanlaajuisten toimitusketjujen häiriöt, ta-
varoiden ja palveluiden kysynnän romahdus sekä 

vapaa-ajan ja liikematkailun sekä virkistyspal-
veluiden väheneminen. Kaikkialla Euroopassa ja 
muualla maailmassa kriisi johti ennakoimattomiin 
poliittisiin reaktioihin iskun vaikutusten hillitsemi-
seksi ja elvytyksen vahvistamiseksi. 

Koronakriisin talousvaikutukset ovat vaihdelleet 
laajalti eri jäsenvaltioissa (kuva 1.5). Vuosina 
2019–2020 reaalisen BKT:n kasvu heikkeni 13 
prosenttiyksiköllä Maltalla ja Espanjassa (BKT kas-
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Kuva 1.4 Kotonapysymismääräyksiä koskeva indeksi EU:n maantieteellisillä alueilla, 
tammikuu 2020–syyskuu 2021 

Lähde: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government, Oxfordin yliopisto. 
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Lähde: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government, Oxfordin yliopisto. 

Kuva 1.3 Tiukkuusindeksi EU:n maantieteellisillä alueilla, tammikuu 2020–syyskuu 2021
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Kartta 1.3 Väestö, jolla on vähintään hehtaarin kokoiselle urbaanille viheralueelle 
enintään 400 metrin kävelymatka, 2018

Pääsy = vähintään hehtaarin kokoinen urbaani viheralue (tai metsä) 
enintään 400 metrin kävelymatkan päässä.
Lähde: PO REGIO, perustuu Copernicus Urban Atlas 2018:n ja GPS-tietoihin.
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voi Maltalla 5,5 prosenttia vuonna 2019 ja laski 
7,8 prosenttia vuonna 2020, Espanjassa se kas-
voi ensin 2,0 % ja laski sitten 10,8 prosenttia), 
kun taas vähennys oli alle 5 prosenttiyksikköä 
Suomessa, Tanskassa ja Luxemburgissa. Irlannissa 
oli jopa pientä nousua. Taloudellinen toimeliaisuus 
lähti uuteen nousuun vuonna 2021, varsinkin jä-
senvaltioissa, joissa se oli vähentynyt eniten5. 

2.3 Matkailuala kärsi eniten

Maiden välistä liikkumista ja muuta kuin välttämä-
töntä matkustusta koskevat rajoitukset seisautti-
vat matkailun. Matkailijoiden yöpymisvuorokau-
sien määrä romahti pandemian puhkeamisen ja 
tiukkojen matkustusrajoitusten myötä (kuva 1.6), 
yleisesti yli 90 prosenttia edellisen vuoden vas-
taavaan kuukauteen verrattuna. Kotimaisten 
matkailijoiden yöpymisvuorokausien määrä elpyi 
kesällä 2020 mutta laski sen jälkeen uudelleen. 
Ulkomaisten turistien yöpymisvuorokausien määrä 
pysytteli erittäin vähäisenä koko vuoden 2020 ja 
vuoden 2021 alkupuoliskon. Yöpymisvuorokausien 
määrä putosi vuonna 2020 kaiken kaikkiaan 
54 prosenttia vuodesta 2019, mutta ulkomaisten 
turistien vuorokaudet vähenivät paljon enemmän 
(70 prosenttia) kuin kotimaisten (39 prosenttia). 

5 Euroopan komissio (2021a).

Nämä vähennykset johtuivat pääasiassa kansain-
väliseen matkailuun kohdistuneista rajoituksista, 
jotka otettiin käyttöön pandemian käynnistyttyä. 
Vuoteen 2020 mennessä kaikki jäsenvaltiot olivat 
ottaneet käyttöön joitakin rajoituksia, ja ne py-
syivät enimmäkseen voimassa kesään 2021 asti 
(kuva 1.7). Sisäiset liikkumisrajoitukset olivat osa 
reagoinnista pandemian ensimmäiseen aaltoon, 
mutta niitä höllennettiin kesällä 2020. Toisen ja 
kolmannen aallon aikana sisäiset rajoitukset pysyi-
vät paljon löyhempinä. Tämä elvytti hieman koti-
maanmatkailua kesällä 2020, mutta matkailijoiden 
yöpymisvuorokausien määrä jäi talvella ja keväällä 
2021 paljon pienemmäksi kuin vuonna 2019. 

Kansainvälisen matkailun rajoitukset vaikuttivat 
myös kohtuuttomasti raja-alueisiin. Ihmiset, jot-
ka yleensä ylittävät kansallisen rajan työn, koulu-
tuksen, terveydenhuollon tai muiden palveluiden 
vuoksi, eivät yhtäkkiä enää saaneetkaan kulkea 
sen yli. Alkuperäisten rajoitusten asettamisen jäl-
keen – vaikka joillakin rajoilla sallittiin rajat ylit-
tävä työmatkaliikenne, monilla ei – korostui tarve 
parantaa hallintojärjestelmää raja-alueiden toimi-
vuuden tehostamiseksi. 

Jäsenvaltiot, joissa yöpymisvuorokaudet väheni-
vät eniten asukasta kohden, olivat Kypros, Malta, 
Kroatia, Kreikka ja Espanja. Niissä vähennys oli 
yli kaksinkertainen EU:n keskiarvoon verrattuna 
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Kuva 1.5 Reaalisen BKT:n kasvun muutos edellisestä vuodesta, 2020–2021

Lähde: Eurostat [nama_10_gdp] ja PO ECFINin kevään 2021 ennuste.
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(kuva 1.8). Vähennys oli paljon pienempi jäsenval-
tioissa, joissa on yleensäkin verrattain vähän yö-
pymisvuorokausia asukasta kohden. 

Tietyt alueet ovat erityisen riippuvaisia matkai-
lusta, esimerkiksi monet Välimeren saaret ja jot-
kin rannikkoalueet, Alppien alueet, Mustanmeren 
rannikko, Algarve ja Kanariansaaret. Myös jotkin 
pääkaupungit ja suurkaupungit vetävät puoleensa 
paljon turisteja mutta eivät ole yhtä riippuvaisia 

matkailusta kuin rannikko- tai vuoristokohteet, 
koska niiden talous on niin vahva ja monipuoli-
nen. Matkailusta riippuvaisimpien alueiden tun-
nistamiseksi voidaan yhdistää kolme tunnuslukua: 
yöpymisvuorokaudet asukasta kohden, yöpymis-
vuorokausien sesonkiluonteisuus ja ulkomaisten 
matkailijoiden osuus.6

6 Batista ja Silva, F. ym. (2018).
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Lähde: Oxford COVID-19 Government Response Tracker, Blavatnik School of Government, Oxfordin yliopisto.
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Kuva 1.6 Matkailumajoituksen yöpymisvuorokausien määrän muutos EU:ssa, 
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Lähde: JRC, F. Batista ym. (2018).
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Alueet, jotka saavat korkeat pisteet kaikista kol-
mesta tunnusluvusta, kärsivät todennäköisesti 
eniten matkailun ja yöpymisvuorokausien vähe-
nemisestä. Esimerkiksi Välimeren rannikko ja saa-
rialueet ovat todennäköisesti kärsineet erityisen 
paljon (kartta 1.4).

Matkailu ei ole ainoa ala, joka on kärsinyt pan-
demian laukaisemasta laskusuhdanteesta. Myös 
läsnäoloa vaativat palvelut7 saivat kovan iskun. 
Vuoden 2020 toisella neljänneksellä toiminta näil-
lä aloilla oli 25 prosenttia vähäisempää koronaa 
edeltävään tasoon verrattuna8. Muut alat kärsi-
vät vähemmän mutta kokivat silti toiminnassaan 
jyrkän laskun, varsinkin teollisuus (19 prosentin 
pudotus) ja rakentaminen (15 prosentin pudotus). 
Tietotekniikka-, pankki- ja rahoituspalvelualan kal-
taiset palvelut, joilla etätyömahdollisuudet ovat 
erittäin laajat ja työntekijät osaavia, supistuivat 
paljon vähemmän (alle 10 prosenttia), ja nämä 
toiminnot palasivat entiselle tasolle nopeasti. 

7 Kauppa, liikenne ja majoitus sekä taide, viihde ja muut 
palvelutoiminnot.

8 Euroopan komissio (2021b). 

2.4 Vaikutus EU:n työmarkkinoihin 
jäi vaimeaksi

Pandemia vaikutti työmarkkinoihin melko rajal-
lisesti useiden työpaikkojen säilytysohjelmien 
vuoksi, jotka toteutettiin nopeasti kriisin puhjettua. 
Siksi taantuma ei lisännyt paljonkaan työttömyyt-
tä. EU:n työttömyysaste nousi tammikuun 2019 
ja kesäkuun 2021 välisellä jaksolla vain 0,5 pro-
senttiyksikköä eli 6,6 prosentista 7,1 prosenttiin 
huippulukeman ollessa 7,7 prosenttia syyskuussa 
2020. Sen sijaan Yhdysvalloissa, joka ei tukeutu-
nut yhtä vahvasti työpaikkojen säilytysohjelmiin, 
työttömyysaste kaksinkertaistui 3 prosentista 
6 prosenttiin joulukuun 2019 ja kesäkuun 2021 
välisellä jaksolla huippulukeman ollessa 14 pro-
senttia huhtikuussa 2020 (kuva 1.9). 

EU:n tasolla työllisyys9 laski kolmella miljoonalla 
eli 1,5 prosenttia vuosina 2019–2020. Eteläisissä 
EU-maissa työllisyys väheni eniten (2,7 prosent-
tia). Vähennys oli pienempi itäisissä EU-maissa 
(1,2 prosenttia), kun luoteisissa EU-maissa se oli 
pienin (0,9 prosenttia). Työllisyys alkoi elpyä vuo-
den 2021 toisella neljänneksellä mutta ei ole vielä 
saavuttanut vuoden 2019 tasoa. 

9 Lähde: Eurostat, kansantalouden tilinpito; kotimainen työllisyys. 
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Kuten työttömyysluvuista huomaa, myös 
(20–64-vuotiaiden) työllisyysaste putosi EU:ssa 
melko vähän, vain 0,7 prosenttiyksikköä vuosina 
2019–2020. Vähennys oli suurin (1,4 prosent-
tiyksikköä) eteläisessä EU:ssa, sitten luoteisessa 
EU:ssa (0,6 prosenttiyksikköä) ja itäisissä jäsen-
valtioissa (0,2 prosenttiyksikköä). Työllisyysaste 
laski kaikkialla EU:ssa eniten pikkukaupungeissa 
ja esikaupungeissa (1,1 prosenttiyksikköä) vuosina 

2019–2020, sitten isoissa kaupungeissa (0,7 pro-
senttiyksikköä) ja tuskin lainkaan maaseutualueil-
la (0,3 prosenttiyksikköä). Neljännesvuosittaisista 
luvuista näkyy, että lasku oli suurin isoissa kau-
pungeissa toisella neljänneksellä, mutta sen jäl-
keen sen ohitti pudotus pikkukaupungeissa ja esi-
kaupungeissa (kuva 1.10).
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2.5 Tehdyt työtunnit 
vähenivät merkittävästi

Pandemian vuoksi EU:ssa tehtyjen työtuntien 
määrä putosi selvästi vuosina 2019–2020, vaik-
ka vähennyksen laajuus riippuu käytetystä tie-
donlähteestä ja työajasta, jolta työtunnit laske-
taan. Työvoimatutkimus (LFS), jossa mitataan 
viikkotunteja, osoittaa pudotuksen olleen EU:ssa 
12 prosenttia, kun taas kansallisten tilinpitojen10 
mukaan, joissa mitataan vuositunteja, pudotus 
oli 6 prosenttia (kuva 1.11). Molempien  lähteiden 
mukaan suurimmat vähennykset tapahtuivat 
Kreikassa, Espanjassa, Portugalissa ja Italiassa. 
Työvoimatutkimuksen mukaan niistä kärsivät eri-
tyisesti alueet, joiden matkailutalous on merkittä-
vä (kartat 1.4 ja 1.5). Kehittyneemmät alueet pär-
jäsivät hieman paremmin (työvoimatutkimuksen 
mukaan vähennys oli 10 prosenttia) kuin siirtymä-
alueet tai vähemmän kehittyneet alueet (pudotus 
molemmissa 13 prosenttia).

Työtuntien määrä väheni eniten kyseisellä jaksol-
la majoitus- ja ruokapalvelualalla (52 prosenttia) 
sekä taide-, viihde- ja virkistysalalla (36 prosenttia). 
Kaksi eniten kärsinyttä laajaa ammattiryhmää oli-
vat palvelu- ja myyntityöntekijät (laskua 27 pro-
senttia) sekä perusammatit (laskua 23 prosenttia). 

10 Vuoden 2020 tiedot on ilmoitettu 11 jäsenvaltion osalta 
väliaikaisiksi. 

2.6 Suuri harppaus etätöihin

Vuonna 201911 EU:n työllisestä työvoimasta 
5,5 prosenttia teki yleisesti etätöitä. Pandemia ja 
määräys tehdä mahdollisuuksien mukaan etätöitä 
kaksinkertaistivat vuonna 2020 tämän osuuden 
12,4 prosenttiin. Etätyömahdollisuus riippuu toi-
minnan laadusta. Kuten edellä on todettu, jotkin 
tehtävät voidaan hoitaa ainoastaan lähityönä, esi-
merkiksi monet terveydenhuollon, teollisuuden ja 
maatalouden työt. Monilla alueilla, joilla sijaitsee 
iso kaupunki, havaittiin etätyöntekijöiden määrän 
valtava kasvu, mikä heijastaa sitä, miten suu-
ri osa työstä voidaan tehdä kotoa käsin (yleen-
sä korkean osaamistason työntekijöitä). Lisäys 
oli yli 15 prosenttiyksikköä varsinkin Brysselin, 
Helsingin, Dublinin, Pariisin, Kölnin ja Wienin seu-
dulla (kartta 1.6). Kriittisten12 ja etätyönä teh-
tävien työpaikkojen jakautuminen riippuu vah-
vasti kaupungistumisasteesta. Maaseutualueilla 
etätyöksi soveltumattomien tehtävien osuus on 
yleensä suurempi kuin isoissa ja pikkukaupungeis-
sa sekä esikaupungeissa13.

11 Eurostatin työvoimatutkimuksen (LFS) väliaikainen moduuli 2019.

12 Kriittiset työpaikat voidaan määritellä tehtäviksi, jotka on hoidet-
tava jopa pandemian aikana kansalaisten terveyden, turvallisuu-
den ja ruokahuollon turvaamiseksi. 

13 Euroopan komissio (2021c). 
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Kartta 1.5 Todellisten viikkotyötuntien muutos, 2019–2020
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2.7 Alueellisessa vaikutuksessa on 
todennäköisesti suurta vaihtelua

Vuoden 2020 alueellisia BKT-tietoja ei ole vielä 
saatavilla, mikä rajoittaa laajuutta, jolla korona-
pandemian vaikutusta EU:n alueisiin voidaan arvi-
oida. Malliharjoitus14, jossa käytetään kansallisia 
tietoja ja RHOMOLO-aluemallia, antaa kuitenkin 
käsityksen mahdollisista alueellisista vaikutuksista. 
Sen mukaan vaikutus on ollut erityisen raju ete-
läisen Euroopan alueilla ja Ranskassa ja lievempi 
pohjoisilla ja itäisillä alueilla (kartta 1.7). Mallin mu-
kaan Espanjan, Italian, Ranskan ja Kreikan joiden-
kin alueiden BKT laskenee erityisen jyrkästi. Tämä 
koskee erityisesti alueita, joilla tukku- ja vähittäis-
kauppa sekä kuljetus- ja majoituspalvelut (eli alat, 
joille matkailu on tärkeää) tuottavat ison osan ar-
vonlisäyksestä, mikä vastaa edellä mainittuja muu-
toksia todellisissa työtunneissa vuonna 2020. 

14 Vuoden 2020 kansallisten työllisyystietojen perusteella EU:n toi-
mialaluokitukseen sisältyvien alojen tuotannon, viennin ja epä-
varmuuden kasvun oletetaan heijastuvan korkotason nousuun. 
Tutkimuksessa Sakkas ym. (2021) käytettiin RHOMOLO-mallia 
NUTS 2 -alueille kohdistuneiden kriisin vaikutusten arvioimiseen. 
Iskujen voimakkuutta säädetään niin, että jäsenvaltiot on ase-
tettu järjestykseen tuotannon menetyksen mukaan, mikä vastaa 
mahdollisimman pitkälti reaalisen BKT:n tuoreimpia kasvulukuja 
vuodelta 2020, joiden julkaisija on Euroopan komissio (2021a).
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 • Talous- ja rahoituskriisivuosien jälkeen ja niiden jälkimainingeissa EU:n talous on jälleen 
kasvussa, ja kasvu on erityisen nopeaa matalan tulotason jäsenvaltioissa. 

 • Pitkän lähentymiskauden jälkeen, vuoden 2008 kriisistä lähtien, alueiden erot 
asukaskohtaisessa bruttokansantuotteessa ovat lakanneet supistumasta. Alueelliset erot 
työllisyys- ja työttömyysasteessa kasvoivat hätkähdyttävästi talouskriisin jälkeen. Ne alkoivat 
jälleen supistua vuodesta 2013 lähtien mutta ovat yhä huomattavan paljon suurempia kuin 
vuonna 2007. 

 • Vähiten kehittyneiden alueiden asukaskohtainen bruttokansantuote lähestyy EU:n keskiarvoa 
niin tuottavuuden nopean kasvun kuin työllisyyden lisääntymisenkin ansiosta. Tätä suuntausta 
vauhdittaa pääasiassa kehitys itäisten jäsenvaltioiden alueilla, kun taas monet eteläisten 
jäsenvaltioiden vähiten kehittyneet alueet eivät saa eroa kurottua umpeen, kärsivät 
taantumasta ja putoavat kyydistä. 

 • Viimeisten kahden vuosikymmenen aikana maatalousalaa on modernisoitu, mikä on 
johtanut tuottavuuden pitkäaikaiseen ja jatkuvaan nousuun ja työllisyyden laskuun. Nämä 
kehityssuuntaukset ovat olleet erityisen selviä vähiten kehittyneillä alueilla, joilla on uudistettu 
talouden toimialoja.

 • Siirtymäalueet, joiden asukaskohtainen bruttokansantuote on 75–100 prosenttia EU:n 
keskiarvosta, näyttävät juuttuneen ”kehitysloukkuun”. Vuosina 2001–2019 niiden 
asukaskohtainen bruttokansantuote jäi kauas EU:n keskiarvosta, ja niiden tuottavuuden kasvu 
ja työpaikkojen luominen olivat vähäisempiä kuin muilla alueilla. Niiden tuotantosektorit 
ovat pienempiä kuin alueilla, joiden asukaskohtainen bruttokansantuote on matalampi tai 
korkeampi, eivätkä niiden koulutusjärjestelmät ja instituutioiden laatu ole riittävän vahvoja 
takaamaan kilpailukykyä maailmanmarkkinoilla. 

 • Innovointi keskittyy EU:ssa edelleen pääkaupunkiseuduille ja muille suurkaupunkialueille. 
EU:n luoteisissa jäsenvaltioissa hyvät alueelliset yhteydet, lujat digitaaliset valmiudet, 
ammattitaitoinen työvoima ja houkutteleva liiketoimintaympäristö ovat auttaneet ympäröiviä 
alueita hyödyntämään erittäin innovointikykyisten alueiden läheisyyttä. Eteläisissä ja 
itäisissä EU-maissa innovointikykyisimmät alueet eivät ole yhtä vahvoja, joten hyödyt niiden 
lähialueille ovat jääneet niukoiksi. Nämä mallit voivat johtaa tutkimuksen ja innovoinnin 
kahtiajakautumiseen EU:n alueiden välillä.
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 keskiarvosta3. Useimmat niistä sijaitsevat itäi-
sissä jäsenvaltioissa4, Kreikassa, Portugalissa, 
Espanjassa ja Etelä-Italiassa sekä syrjäisimmillä 
alueilla5 (kartta 2.1). Bulgariassa asukaskohtai-
nen bruttokansantuote jäi alle 50 prosenttiin EU:n 
keskiarvosta kaikilla alueilla, lukuun ottamatta 
Yugozapadenia, pääkaupunkiseutua. 

Vuosina 2001–2019 asukaskohtainen bruttokan-
santuote kasvoi reaalimääräisesti useimmilla EU:n 
alueilla (kartta 2.2), vaikkakin useimmissa tapauk-
sissa hitaasti. Kasvu oli erittäin nopeaa itäisissä 
jäsenvaltioissa ja Irlannissa. Useimmilla Kreikan 
alueilla asukaskohtainen bruttokansantuote laski 
tällä jaksolla – samoin kuin Italiassa, niin useilla 
pohjoisosan kehittyneimmillä alueilla kuin useilla 
eteläosan vähiten kehittyneillä alueillakin. Samaan 
aikaan kasvu oli erittäin hidasta Pohjois-Ranskan 
siirtymäalueilla. 

Vuosina 2001–2008 asukaskohtainen bruttokan-
santuote kasvoi lähes kaikilla alueilla (kartta 2.3). 
Kasvu ylitti keskiarvon kaikkialla, niin vähiten kehit-
tyneillä kuin siirtymäalueillakin, ja monilla itäisten 
jäsenvaltioiden alueilla kasvuvauhti oli yli 5 pro-
senttia vuodessa. Tämä vastaa valtavirran talous-
kasvuteorioita, joiden mukaan kasvu on yleensä 
sitä suurempaa, mitä matalampi asukaskohtai-
nen bruttokansantuote on alun perin. Useimmat 
näistä alueista sijaitsevat vähiten kehittyneissä ja 
kohtalaisen kehittyneissä jäsenvaltioissa6, joissa 
kasvu oli enimmäkseen EU:n keskiarvoa nopeam-
paa (kuva 2.1). Romaniassa ja Bulgariassa, jois-
sa kasvu oli erityisen nopeaa, kaikkialla ei otettu 
muita kiinni samaan tahtiin, vaan veturina toimi 

3 Asukaskohtainen bruttokansantuote ostovoimayksikköinä on 
kaikkien maassa tuotettujen tavaroiden ja palveluiden yhteisarvo 
asukasta kohden. Ostovoimayksiköillä mukautetaan maiden väli-
siä ostovoimaeroja, jotka johtuvat hintatasoeroista.

4 Itäiset jäsenvaltiot sijaitsevat Keski- ja Itä-Euroopassa ja ovat 
liittyneet EU:hun vuodesta 2004 alkaen.

5 EU:hun kuuluu yhdeksän syrjäisintä aluetta: Guadeloupe, 
La Réunion, Mayotte, Guyane, Martinique ja Saint-Martin (Ranska), 
Madeira ja Açores (Portugali) sekä Canarias (Espanja).

6 Sanastossa on luettelo vähemmän ja kohtalaisesti kehittyneistä 
jäsenvaltioista.

Alueiden taloudellinen lähentyminen1 on pysähty-
nyt EU:ssa, ja erkaantumisesta voi tulla uhka ta-
louskehitykselle2 aikana, jolloin globalisaatio tuo 
uusia haasteita taloudelliselle yhteenkuuluvuudel-
le. Vaikka EU:n talous kokonaisuudessaan on todis-
tettavasti hyötynyt ja hyötyy edelleen globalisaa-
tiosta, nämä hyödyt eivät jakaudu automaattisesti 
ja tasaisesti kaikille EU:n alueille. 

Tässä luvussa perehdytään viimeaikaisiin suun-
tauksiin eri puolilla EU:ta sijaitsevien alueiden ja 
kaupunkien taloudellisessa yhteenkuuluvuudessa, 
joka näkyy asukaskohtaisessa bruttokansantuot-
teessa sekä tuottavuuden ja työllisyyden perim-
mäisissä kehityssuuntauksissa. Luvussa arvioi-
daan ”kehitysloukkuun” putoavien alueiden riskejä 
ja keskustellaan alueellisen kilpailukyvyn taustalla 
olevista tekijöistä, kuten yrittäjyydestä, digitali-
saatiosta ja innovoinnista. Tässä esitellään myös 
kokonaistunnusluku, alueellinen kilpailukykyindek-
si (RCI), jonka avulla tehdään yhteenveto kilpailu-
kyvyn eri ulottuvuuksista.

Suurimmat huolenaiheet, jotka tuodaan esille täs-
sä luvussa, ovat vähiten kehittyneiden alueiden 
suorituskyky verrattuna kehittyneimpiin aluei-
siin ja maaseutualueiden suorituskyky verrattuna 
kaupunkeihin.

1. EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden 
lähentymisen ja erkaantumisen 
viimeaikaisia suuntauksia

Vuonna 2019 runsas neljännes (29 prosent-
tia) EU:n kansalaisista asui NUTS 2 -alueel-
la, jonka asukaskohtainen (ostovoimakorjattu) 
 bruttokansantuote jäi alle 75 prosenttiin EU:n 

1 Tässä kertomuksessa ”taloudellisella lähentymisellä” tarkoite-
taan pääasiassa erojen vähenemistä alueiden asukaskohtaisessa 
BKT:ssä. Luvussa käsitellään kuitenkin myös eroja tuottavuuden 
ja työllisyyden kaltaisissa käsitteissä. 

2 Iammarino ym. (2017).
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asukaskohtainen bruttokansantuote laski (kart-
ta 2.3, kuva 2.2). Pahin isku kohdistui pääasiassa 
Etelä-Euroopan maihin mutta myös Romaniaan, 
Irlantiin ja Suomeen. Useimmilla Kreikan alueilla 
asukaskohtainen bruttokansantuote pieneni kes-
kimäärin yli 3 prosenttia vuodessa. Kriisi hidasti 
kasvua enemmän (tai pienensi sitä nopeammin) 
monilla vähiten kehittyneillä ja siirtymäalueilla 
verrattuna EU:n keskiarvoon tällä jaksolla ja käänsi 
lähentymissuuntauksen. Siksi lähentymisprosessi 

 pääkaupunkiseutu. Etelä-Italian alueet eivät kui-
tenkaan noudattaneet tätä saavuttamisen mallia. 
Niiden kasvu oli negatiivista jo 00-luvulla, vaikka 
niiden asukaskohtainen bruttokansantuote jäi rei-
lusti alle EU:n keskiarvon.

Maailmanlaajuinen finanssikriisi vuosina 2007–
2008 sai EU:n asukaskohtaisen bruttokansan-
tuotteen laskuun jaksolla 2009–2013. Noin 
60 prosenttia EU:n väestöstä asui alueilla, joiden 
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pysähtyi ja erot alkoivat jälleen kasvaa. Useimmat 
Puolan alueet sekä jotkin Bulgarian ja Romanian 
alueista poikkesivat tästä merkittävästi. 

Jaksolla 2014–2019 havaittiin selvää elpymis-
tä suuresta taantumasta (kartta 2.3, kuva 2.3). 
Asukaskohtainen bruttokansantuote kasvoi lähes 
kaikilla alueilla, vaikkakin hitaammin kuin ennen krii-
siä. Nopea kasvuvauhti palautui useimmille itäisille 
alueille, mikä jälleen tuki lähentymistä. Sen sijaan 
useilla luoteisilla alueilla kasvuvauhti jäi matalam-
maksi kuin ennen kriisiä, merkittävimpänä poik-
keuksena Irlanti. Monilla eniten kärsineillä eteläisten 
jäsenvaltioiden alueilla, varsinkin Portugalissa ja 
Espanjassa, kasvuvauhti palautui entiselleen mutta 
jäi heikoksi Kreikassa ja useilla Italian alueilla. 

Vuonna 2019 kaiken kaikkiaan yli neljännes EU:n 
väestöstä asui alueilla, joiden reaalinen BKT ei 
ollut vielä palautunut kriisiä edeltäneelle tasolle. 
Tämä tarkoittaa Kreikan ja Kyproksen koko väes-
töä, neljää viidestä italialaisesta, kolmannesta 
espanjalaisista mutta myös kolmea neljännestä 
suomalaisista ja yli kolmannesta itävaltalaisis-
ta. Useimmissa itäisissä jäsenvaltioissa asukas-
kohtainen bruttokansantuote oli palautunut krii-
siä edeltäneelle tasolle kaikilla tai lähes kaikilla 
alueilla. Romaniassa 40 prosenttia ja Kroatiassa 
25 prosenttia väestöstä asuu kuitenkin alueilla, 
joilla tämä ei pidä paikkaansa.

Ennen vuosien 2007–2008 kriisiä erot asukas-
kohtaisessa bruttokansantuotteessa EU:ssa oli-
vat laskussa7, pääasiassa siksi, että hidaskasvui-
simmat alueet kasvavat keskiarvoa nopeammin 
(kuva 2.4). Heti kriisin jälkeisinä vuosina alueelliset 
erot kuitenkin hieman suurenivat. Merkkejä on sii-
tä, että kriisin keskeyttämä pitkäaikainen alueelli-
nen lähentyminen jatkuu jälleen, vaikkakin erittäin 
hitaasti.

Myös alueelliset erot työllisyys- ja työttömyys-
asteessa8 kapenivat vuodesta 2000 alkaen aina 
finanssikriisiin asti, jonka jälkeen ne kasvoivat 
ja saavuttivat uuden huippunsa vuonna 2013. 
Sen jälkeen ne alkoivat jälleen kaventua, mutta 
vuonna 2020 erot molemmissa olivat suuremmat 
kuin vuonna 2008. Erot työllisyysasteessa pysyt-
televät yhä enimmäkseen samalla tasolla kuin 
vuonna 2000.

Kuten edellä todetaan, alueiden taloudellis-
ta lähentymistä jaksolla 2001–2019 vauhditti 
enimmäkseen se, että monet vähiten kehitty-
neet alueet ottivat muita kiinni ja niiden asukas-
kohtainen bruttokansantuote kasvoi nopeam-
min kuin muualla, paitsi vuosina 2010 ja 2011, 

7 Variaatiokerroin, joka painotetaan kunkin alueen väestömäärän 
mukaan, laski 12 prosenttia vuosina 2001–2008.

8 Mitattuna keskipoikkeamalla, joka painotetaan alueen kokonais-
väestömäärän mukaan.
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Lähde: ARDECO ja Eurostat, PO REGIOn laskelmat.

Kuva 2.3 Asukaskohtaisen BKT:n kasvuvauhti vähiten ja kohtalaisen kehittyneissä 
jäsenvaltioissa, 2014–2019
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heti  maailmanlaajuisen finanssikriisin jälkeen 
(kuva 2.5). Keskiarvo kätkee kuitenkin tästä poik-
keavat suuntaukset vähiten kehittyneillä alueilla. 
Vaikka Itä-Euroopan alueilla kasvu on ollut vah-
vaa ja ne ovat saaneet muita alueita kiinni, useil-
la Etelä-Euroopan alueilla kasvu on ollut hidasta 
tai negatiivista ja niiden asukaskohtainen brutto-
kansantuote etääntyy EU:n keskiarvosta (jaksos-
sa 3 jäljempänä perehdytään näihin suuntauksiin 
tarkemmin).

Siirtymäalueet eivät kuitenkaan noudata samaa 
kaavaa. Vuodesta 2005 alkaen kasvu jäi näillä 
alueilla jälkeen EU:n keskiarvosta, lukuun ottamat-
ta vuotta 2009. Tämän vuoksi ostovoimakorjattu 
asukaskohtainen bruttokansantuote erkani EU:n 
keskiarvosta lähentymisen sijaan (kuva 2.6a). 

Maaseutuvoittoisten alueiden ostovoimakorjat-
tu asukaskohtainen bruttokansantuote on noin 
70 prosenttia EU:n keskiarvosta (kuva 2.6b). 
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Kuva 2.4 EU:n NUTS 2 -alueiden väliset erot, 2000–2020

Analyysi perustuu NUTS 2 -tasoon, mutta samaan suurkaupunkialueeseen kuuluvat alueet on yhdistetty.
Lähde: Eurostat [nama_10r_2gdp, reg_lmk], PO REGIOn laskelmat.
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Jaksolla 2001–2019 kaupunkien lähistöllä sijait-
sevat maaseutualueet lähentyivät EU:n keskiarvoa. 
Tämä ei koskenut kuitenkaan syrjäisiä maaseu-
tualueita, joiden asukaskohtainen bruttokansan-
tuote laski hieman suhteessa EU:n keskiarvoon. 
Tällä jaksolla myös syrjäiset välialueet etääntyivät 
EU:n keskiarvosta.

Maailman kansantalouksien keskinäisen riippu-
vuuden lisääntyminen vaikutti hyvin eri tavoin EU:n 

alueisiin9. Vaikka toiset niistä ovat pystyneet hyvin 
hyödyntämään sen tarjoamia uusia mahdollisuuk-
sia, toiset kärsivät työpaikkojen menetyksestä, 
palkkatason jumiutumisesta ja markkinaosuuksien 
menetyksestä alhaisista tuotantokustannuksis-
ta hyötyville kilpailijoille, jotka siirtyvät teknises-
ti kehittyneemmille toimialoille (ks. myös jakso 4 
jäljempänä).

9  Euroopan komissio (2017a).
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Kuva 2.6 Asukaskohtaisen BKT:n muutos ostovoimayksikköinä EU:n alueilla, 2000–2019
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Laatikko 2.1 EU:n syrjäisimmät alueet 

Euroopan unioniin kuuluu yhdeksän syrjäisintä 
aluetta, jotka sijaitsevat maantieteellisesti kaukana 
Euroopan mantereelta: Karibianmerellä, Makrone-
sian alueella ja Intian valtamerellä. Ne ovat Cana-
rias (ES), Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martini-
que, Mayotte, Saint-Martin (FR), Madeira ja Açores 
(PT). Niihin sovelletaan EU:n perussopimusten mää-
räyksiä, ja ne ovat olennainen osa unionia.

Syrjäisimmillä alueilla asuu noin viisi miljoonaa ih-
mistä, ja niiden väestö on kasvanut merkittävästi 
maahanmuuton ansiosta. Myös väestön luonnolli-
nen kasvuvauhti on suhteellisen nopea, sillä useim-
milla näistä alueista väestö on paljon nuorempaa 
kuin Euroopan mantereella. 

Alueiden asukaskohtainen bruttokansantuote jää 
alle EU:n keskiarvon (taulukko 2.1). Mayottella, jonka 

väkiluku oli noin 270 000 vuonna 2019, se on vain 
kolmannes EU:n keskiarvosta, eli alueen asukaskoh-
tainen bruttokansantuote oli matalin koko EU:ssa. 
Asukaskohtainen bruttokansantuote on alhainen 
myös Guyanessa (45 prosenttia EU:n keskiarvosta) 
ja La Réunionilla (68 prosenttia). Näiden kolmen 
alueen matala asukaskohtainen bruttokansantuote 
liittyy etupäässä matalaan työllisyysasteeseen ja 
Guyanessa ja Mayottella heikkoon työntekijäkohtai-
seen tuottavuuteen. Tuottavuus on heikko myös Ma-
deiralla ja Açoresilla. Syrjäisillä alueilla työikäisten 
osuus kokonaisväestöstä on useimmissa tapauksis-
sa lähempänä EU:n keskiarvoa, vaikka Mayottella 
se jää paljon keskiarvon alapuolelle, mikä heijastaa 
nuorten suurta määrää, kun taas Canariasilla, Ma-
deiralla ja Açoresilla se ylittää selvästi keskiarvon.

Taulukko 2.1 Asukaskohtainen bruttokansantuote ja sen osatekijät syrjäisimmillä alueilla, 
2019

Asukaskohtainen 
bruttokansantuote 

(ostovoimakor-
jattu) 

(euroa)

Tuottavuus 
(BKT työntekijää 

kohden) 
(euroa)

Työllisyysaste 
(osuus  

työikäisestä 
väestöstä, %)

Työikäinen väestö 
(20–64-vuotiaiden 
osuus kokonaisvä-

estöstä, %) 

EU-27  31 278  72 057 73,1 59,4
Canarias  22 928  57 071 61,4 65,4
Guadeloupe  22 215  72 083 55,4 55,6
Martinique  23 042  64 244 63,7 56,3
Guyane  14 188  53 329 50,9 52,3
La Réunion  21 123  70 610 52,1 57,4
Mayotte  9 016  47 781 43,3 43,6
Região Autónoma dos Açores  21 911  48 473 71,2 63,5
Região Autónoma da Madeira  23 768  50 542 74,1 63,5
NUTS 2 -alue Guadeloupeen kuuluu Saint-Martinin syrjäisin alue. 
Lähde: Eurostat [nama_10r_2gdp, lfst_r_lfe2emprt_custom_1270645], PO REGIOn laskelmat.
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Laatikko 2.2 Talouskasvu ja paikallistaloudet:  
alueellinen analyysi EU:n alueiden kestävyydestä 

Tuoreessa tutkimuksessa1 keskitytään kriisiin ja 
sen jälkeisiin vuosiin (2008–2015) ja perehdytään 
tekijöihin, joiden avulla alueet elpyivät suuresta 
taantumasta. Päätarkoituksena oli tunnistaa niiden 
alueiden ominaisuuksia, joilla havaittiin taloudellista 
kestävyyttä ja mahdollisia heijastusvaikutuksia. 

EU-27:n ja Yhdistyneen kuningaskunnan alueet 
luokitellaan kahteen ryhmään niiden lähtötason, 
vuoden 2008 asukaskohtaisen bruttokansantuot-
teen perusteella: melko korkean tulotason luoteinen 
alueryhmä sekä matalamman tulotason eteläinen 
ja itäinen ryhmä. Jäljempänä analysoidaan seuraa-
via keskeisiä kysymyksiä:

1. Mitkä tekijät kytkeytyvät alueen kykyyn selvitä 
talouden häiriöistä ja ylläpitää taloudellista hy-
vinvointia? 

2. Ovatko talouskasvun ja kestävyyden määrit-
täjät samat kaikilla alueilla, vaikka ne olisivat 
taloudellisen kehityksen eri vaiheissa (asukas-
kohtaisella bruttokansantuotteella mitattuna)?

Analyysi perustuu pääosin talouskasvun malliin, jos-
sa alueen kasvu riippuu naapurialueiden kasvusta ja 
joistakin alkuperäisistä ominaisuuksista, aina klassi-
sista (alkuperäisen asukaskohtaisen bruttokansan-
tuotteen taso, väestönkasvu, inhimillinen pääoma 
ja investoinnit) alueellisen kilpailukyvyn monimut-
kaisempiin osatekijöihin (hallinnon laatu, yritysten 
kehitystaso, tekninen valmius ja innovointikyky). 
Mallissa otetaan huomioon myös alueiden maan-
tieteellinen läheisyys talouskehitystä arvioitaessa ja 
tarkastellaan mahdollisia alueellisia, myös rajat ylit-
täviä, heijastusvaikutuksia2. Tämän mallin pohjalta 
analyysissä tunnistetaan, mitkä näistä tekijöistä 
ovat nopeuttaneet alueiden talouskasvua ja miten 

1 Annoni ym. (2019).

2 LeSage ja Fischer (2008).

suuri vaikutus niillä on ollut. Analyysissä käytettyjä 
teoreettisia puitteita ja oletuksia käsitellään syvälli-
semmin teoksessa Annoni ym. (2019). Tärkeimmät 
havainnot, joista on yhteenveto taulukossa 2.2, ovat 
seuraavat:

Alueelliset vaikutukset todetaan tärkeiksi kaikilla 
alueilla. Alueet hyötyvät siitä, että niiden ympäril-
lä sijaitsee nopeakasvuisia alueita, niin luoteisessa 
kuin kaakkoisessakin alueryhmässä. Inhimillinen 
pääoma on molemmissa alueryhmissä tärkeä tekijä 
ja peruskoulutus erittäin tärkeä. Heikosti koulutettu-
jen suuri osuus vaikuttaa olevan merkittävämpi este 
kasvulle kuin korkeasti koulutettujen pieni osuus.

Luoteisessa alueryhmässä instituutioiden laatu on 
kasvun keskeinen tekijä, mikä vastaa kirjallisuuden 
tuoreita tuloksia, jotka korostavat laadukkaita ins-
tituutioita kasvun vahvana veturina, varsinkin kehi-
tyksen myöhäisemmissä vaiheissa3. EU:n luoteisen 
alueryhmän (ja Yhdistyneen kuningaskunnan) alueet 
olivat sitä kestävämpiä, mitä enemmän niihin suun-
nattiin julkisia ja yksityisiä investointeja. Tulokset 
osoittavat myös, että suuret investoinnit aiheutta-
vat merkittäviä positiivisia heijastusvaikutuksia eli 
että alueelle kohdistuvat isot investoinnit kiihdyttä-
vät naapurialueiden kasvuvauhtia. 

Alueellisen kestävyyden keskeinen tekijä on myös 
liiketoimintaympäristö, jossa on runsaasti lisäarvoa 
tuottavaa toimintaa. 

Eteläisessä ja itäisessä alueryhmässä teknologian 
käyttöönotto on tärkeää kasvun kannalta ja tuot-
taa myönteisiä heijastusvaikutuksia myös naapuri-
alueille. Heijastusvaikutukset ovat tosiaan yleisesti 
tärkeämpiä eteläisille ja itäisille alueille kuin luo-
teisille alueille, joilla ne olivat ehkä merkittävämpiä 
aikaisemmilla jaksoilla.

3 Annoni ja Catalina-Rubianes (2016); Pike ym. (2017).
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2. Vähiten kehittyneiden 
jäsenvaltioiden tuottavuus 
lähentymässä

2.1 Maatalouden ja teollisuuden 
työllisyys on laskussa mutta 
tuottavuus nousussa 

Eri kehitystasoilla olevien jäsenvaltioiden talou-
delliset rakenteet poikkeavat yleensä toisistaan. 
Vähiten kehittyneillä alueilla maatalouden ja teol-
lisuuden osuudet työllisyydestä ovat suhteellisen 
suuret (taulukko 2.3). Vuonna 2018 näillä alueilla 
maatalouden osuus työllisyydestä oli yli 12 pro-
senttia, kolminkertainen verrattuna siirtymäaluei-
siin ja kahdeksankertainen verrattuna kehittyneim-
piin alueisiin. Teollisuuden palveluksessa oli noin 
21 prosenttia, kuusi prosenttiyksikköä enemmän 
kuin siirtymäalueilla ja kehittyneimmillä alueilla. 
Siirtymäalueilla ja kehittyneimmillä alueilla työlli-
syys jakautuu toimialoittain lähes samaan tapaan, 
sillä rahoitus- ja vakuutusala sekä julkishallinto 
työllistävät enemmän ihmisiä. 

Bruttoarvonlisäyksen muodostuminen eri toimi-
aloilla noudattaa samaa yleistä kaavaa kuin työl-
lisyys, mutta erot eri kehitystasoilla olevien aluei-
den välillä ovat yleensä vähäisempiä. Huolimatta 
siitä, että vähiten kehittyneillä alueilla maatalous 
työllistää paljon ihmisiä, etenkin maatalouden 
bruttoarvonlisäys on pieni eli tuottavuus on heikko. 

Maatalouden työllisyys väheni vuosina 2001–
2018, varsinkin vähiten kehittyneillä alueilla 
(yli 3 prosenttia vuodessa), mikä kertoo niiden ta-
louden rakenneuudistuksista ja maatalouden mo-
dernisoinnista. Jälkimmäinen kohotti merkittävästi 
alan tuottavuutta ja bruttoarvonlisäystä. Koska 
maatalouden osuus työpaikoista on näillä alueilla 
suuri, prosessi todennäköisesti jatkuu. Sama kaa-
va voidaan havaita siirtymäalueilla ja kehittyneim-
millä alueilla, mutta työllisyys väheni ja bruttoar-
vonlisäys kasvoi alle puolet vähiten kehittyneiden 
alueiden vastaavasta kasvusta. 

Myös teollisuuden työllisyys väheni kaikissa näis-
sä kolmessa aluetyypissä, vaikkakin paljon vä-
hemmän kuin maataloudessa. Huolimatta työ-
paikkojen menetyksestä bruttoarvonlisäys kasvoi 
selvästi, samoin kuin tuottavuus, varsinkin vähiten 

Taulukko 2.2 Yhteenveto suorista ja heijastusvaikutuksista

Luoteiset alueet Eteläiset ja itäiset alueet

Suorat Heijastus-
vaikutukset

Suorat Heijastus-
vaikutukset

BKT:n kasvu ei sov. ei sov.

Alkuperäinen 
asukaskohtainen BKT
Julkiset ja yksityiset investoinnit

Väestönkasvu

Instituutioiden laatu

Ylemmän perusasteen koulutus

Korkeamman asteen koulutus 
ja ammatillinen koulutus
Tekninen valmius

Yritysten kehitystaso
ei sov.: ei voida soveltaa 
Vihreä varjostus kertoo myönteisestä vaikutuksesta, punainen negatiivisesta  
(mitä tummempi sävy, sitä merkittävämpi on arvioitu kerroin).  
Lähde: Annoni ym. (2019).
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Taulukko 2.3 Työllisyysaste ja bruttoarvonlisäys NACE-toimialaa ja alueryhmää kohden, osuudet 2018 sekä muutokset 2001–2018

Vihreät palkit tarkoittavat myönteisiä muutoksia, punaiset kielteisiä.
Lähde: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, PO REGIOn laskelmat. 

Työllisyys Bruttoarvonlisäys
Vähiten 

kehittyneet 
Siirtymäalueet Kehittyneimmät Vähiten 

kehittyneet 
Siirtymäalueet Kehittyneimmät 

Osuus vuonna 2018 (%)

A: Maatalous, metsästys ja kalastus

B–E: Teollisuus (lukuun ottamatta rakennusalaa)

F: Rakentaminen

G–J: Tukku- ja vähittäiskauppa ym.

K–N: Rahoitus- ja vakuutustoiminta ym.

O–U: Julkishallinto ym.

Yhteensä

A: Maatalous, metsästys ja kalastus

B–E: Teollisuus (lukuun ottamatta rakennusalaa)

F: Rakentaminen

G–J: Tukku- ja vähittäiskauppa ym.

K–N: Rahoitus- ja vakuutustoiminta ym.

O–U: Julkishallinto ym.

Yhteensä

Keskimääräinen muutos (%) edellisestä vuodesta, 2001–2018

EU-27 EU-27

12,4 3,9 1,6 4,8 4,7 2,5 0,9 1,7

20,6 14,8 14,8 16,2 22,5 18,8 20,8 20,6

7,0 6,8 5,7 6,3 5,9 6,0 4,6 5,1

26,2 27,1 28,2 27,4 24,5 21,7 24,8 24,1

9,0 15,0 19,4 15,9 19,5 24,7 28,6 26,6

24,7 32,4 30,3 29,4 23,0 26,3 20,3 22,0

100 100 100 100 100 100 100 100

-3,4 -1,5 -1,3 -2,7

-0,4 -0,6 -0,7 -0,6

0,5 -0,4 0,0 0,0

1,2 1,0 0,9 1,0

2,5 2,0 2,1 2,1

0,7 0,7 1,2 1,0

0,0 0,6 0,8 0,6

0,9 0,4 0,2 0,5

2,2 1,2 1,3 1,4

0,0 -0,6 -0,1 -0,2

1,3 0,8 1,5 1,4

2,3 1,9 1,9 1,9

1,6 1,6 1,6 1,6

1,6 1,2 1,5 1,5
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kuitenkin sen, että monilla näistä alueista, varsin-
kin Kreikassa ja Italiassa, asukaskohtainen brut-
tokansantuote laski tällä jaksolla samalla, kun 
tuottavuus heikkeni, työllisyysaste laski tai nousi 
suhteellisen vähän ja työikäisen väestön osuus 
supistui. Useimmilla EU:n syrjäisimmistä alueista 
asukaskohtainen bruttokansantuote pysyi samal-
la tasolla tai pieneni. 

Vuosina 2001–2008 asukaskohtainen brutto-
kansantuote kasvoi EU:ssa reaalimääräisesti 
1,8 prosenttia vuodessa tuottavuuden kasvaessa 
1,2 prosenttia vuodessa ja työllisyysasteen lisä-
tessä siihen vielä 0,4 prosenttia vuodessa (tau-
lukko 2.4). Useilla vähiten kehittyneillä alueilla, 
joilla BKT:n kasvu oli huomattavasti EU:n keskiar-
voa nopeampaa, tuottavuuden nousu oli asukas-
kohtaisen bruttokansantuotteen kasvun tärkein 
tekijä, jopa enemmän kuin koko EU:ssa, kun taas 
työllisyysaste pysytteli ennallaan.

Vuosina 2009–2013 EU:n asukaskohtainen brut-
tokansantuote laski 0,4 prosenttia vuodessa. Myös 
työllisyys heikkeni (0,5 prosenttia vuodessa), sillä 
työllisyysaste ja työikäisen väestön osuus laski-
vat. Tuottavuus sen sijaan parani edelleen, vaik-
kakin entistä hitaammin. Muutoksen kaava näkyy 
jokaisessa alueryhmässä, mutta selvemmin vähi-
ten kehittyneillä alueilla ja epäselvemmin kehitty-
neimmillä alueilla. Vähiten kehittyneiden alueiden 
ryhmä koki vastaavasti jyrkimmän laskun asukas-
kohtaisessa bruttokansantuotteessa mutta myös 
työllisyysasteessa. 

Vuosina 2014–2019 asukaskohtaisen bruttokan-
santuotteen kasvu palautui kaikissa alueryhmissä. 
Päinvastoin kuin ennen finanssikriisiä, kasvu liittyi 

 kehittyneillä alueilla. EU:n sisämarkkinat ovat luo-
neet lisää mahdollisuuksia korkean arvonlisäyk-
sen toimialojen erikoistumiselle, jolloin vähiten 
 kehittyneet alueet ja jotkin siirtymäalueet ovat 
pystyneet pitämään suuremman osuuden työvoi-
masta teollisuuden palveluksessa, koska niillä on 
houkutteleva tasapaino työvoimakustannusten, 
tuottavuuden ja saavutettavuuden välillä. 

Rakennusteollisuuden kasvu oli vaatimatonta jak-
solla 2001–2018, ja ala jopa hieman supistui siir-
tymäalueilla. Sen sijaan palvelualojen työllisyys ja 
bruttoarvonlisäys kasvoivat tällä ajanjaksolla kai-
kissa alueryhmissä, varsinkin rahoitustoiminnassa 
– ja erityisesti vähiten kehittyneillä alueilla.

2.2 Tuottavuus on tärkein tekijä, 
joka tukee asukaskohtaisen 
bruttokansantuotteen kasvua 

Jaksolla 2001–2019 asukaskohtainen bruttokan-
santuote kasvoi suurimmassa osassa EU:n alueita 
(kartta 2.4 ja taulukko 2.4). Lisäys johtui enim-
mäkseen tuottavuuden kasvusta10 ja vähemmässä 
määrin työllisyyden kasvusta. Työikäisen väestön 
osuus kokonaisväestöstä pieneni tällä jaksolla 
hieman EU:ssa ja useimmilla alueilla. Monilla vä-
hiten kehittyneillä alueilla, varsinkin itäisissä jä-
senvaltioissa, tuottavuus ja työllisyys lisääntyivät 
keskimääräistä enemmän. Tätä heikensi vain hie-
man työikäisen väestön osuuden pieneneminen, 
joten niiden asukaskohtainen bruttokansantuote 
kasvoi EU:n keskiarvoa nopeammin. Tämä kätkee 

10 Huom. Tämä tuottavuuden kasvu, jota mitataan BKT:nä työllistä 
henkilöä kohden, ei heijasta työllisen henkilön keskimääräisten 
työtuntien vähenemistä tällä jaksolla.

Laatikko 2.3 Asukaskohtaisen bruttokansantuotteen kasvutekijät

Asukaskohtaisen bruttokansantuotteen kasvu jakautuu kolmeen osatekijään: muutokset tuottavuudessa 
(työntekijäkohtainen bruttoarvonlisäys), muutokset työllisyysasteessa (työllisyys suhteessa työikäiseen 
väestöön) sekä muutokset työikäisten osuudessa kokonaisväestöstä. Sen vuoksi seuraava yhtälö toimii:

BKT
=

BKT
x

Työllisyys
x

Työikäinen väestö
Kokonaisväestö Työllisyys Työikäinen väestö Kokonaisväestö

Sama yhtälö voidaan ilmaista muutosten avulla: asukaskohtaisen bruttokansantuotteen muutos on tuotta-
vuuden, työllisyysasteen ja työikäisen väestön osuuden muutosten summa.
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Kartta 2.4 Asukaskohtaisen BKT:n kasvu, tuottavuus, työllisyysaste ja työikäinen väestö, 
2001–2019

Keskimääräinen prosentuaalinen muutos edellisestä vuodesta

< -0,4

-0,4– -0,2

-0,2– -0,1

-0,1–0,0

0,0–0,3

0,3–0,5

Työllisyysaste työskentelypaikan mukaan määriteltynä työllisyytenä, 
joka on jaettu 20–64-vuotiaiden asukkaiden määrällä.
Lähde: PO REGIOn laskelmat JRC:n ja Eurostatin tietojen pohjalta.
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Keskimääräinen muutos (%) edellisestä vuodesta

Vähiten kehittyneet alueet

Siirtymäalueet

Kehittyneimmät alueet

Vähiten kehittyneet alueet

Siirtymäalueet

Kehittyneimmät alueet

Vähiten kehittyneet alueet

Siirtymäalueet

Kehittyneimmät alueet

Vähiten kehittyneet alueet

Siirtymäalueet

Kehittyneimmät alueet

Vihreät palkit tarkoittavat myönteisiä muutoksia, punaiset kielteisiä. 
Vähiten kehittyneet alueet, pois lukien Mayotte.
Työllisyysaste tarkoittaa työskentelypaikan mukaan määriteltyä työllisyyttä jaettuna 20–64-vuotiaiden asukkaiden määrällä.

Lähde: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, PO REGIOn laskelmat.

Asukaskohtainen 
bruttokansantuote

Tuottavuus Työllisyys Työikäisen väestön 
osuus

Keskimääräinen muutos (%) edellisestä vuodesta

2001–2019

2001–2008

2009–2013

2014–2019

EU-27

EU-27

EU-27

EU-27

1,22 0,88 0,50 -0,17

1,69 1,53 0,21 -0,05

0,90 0,62 0,49 -0,22

1,06 0,66 0,61 -0,21

1,76 1,16 0,43 0,15

2,79 2,26 0,00 0,52

1,47 0,81 0,44 0,22

1,49 0,93 0,67 -0,12

-0,36 0,50 -0,53 -0,33

-0,98 0,46 -1,23 -0,21

-0,59 0,47 -0,65 -0,41

-0,31 0,21 -0,17 -0,36

1,82 0,81 1,46 -0,45

2,51 1,46 1,73 -0,68

1,38 0,50 1,53 -0,64

1,66 0,67 1,20 -0,22

Taulukko 2.4 Vuotuisen asukaskohtaisen bruttokansantuotteen keskimääräisen muutoksen osatekijät, 
2001–2019 ja alajaksoilla
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kuitenkin vahvasti työllisyysasteen nousuun, joka 
enemmän kuin korvasi työikäisen väestön osuu-
den vähenemisen, ja työvoiman tuottavuus  kasvoi 
hitaammin kuin ennen kriisiä. Tämä muutoksen 
kaava oli jälleen selvempi vähiten kehittyneillä 
alueilla. Elpyminen oli toisaalta vähäisempää siir-
tymäalueilla, joiden asukaskohtainen bruttokan-
santuotteen kasvu oli vain runsaat puolet vähiten 
kehittyneiden alueiden kasvusta, samaa tasoa 
kuin ennen kriisiä.

2.3 Pääkaupunkiseutujen tulokset 
ovat parempia kuin muiden alueiden

Vuonna 2019 suurkaupunkialueiden osuus EU:n 
väestöstä oli 59 prosenttia, työpaikoista 63 pro-
senttia ja bruttokansantuotteesta 68 prosenttia. 
Ne ovat tärkeitä työpaikka- ja yrityskeskittymiä, 
joissa tuottavuus on korkeampaa kuin muualla. 

Vuosina 2001–2019 
suurkaupunkialueiden re-
aalinen asukaskohtainen 
bruttokansantuote kasvoi 
nopeammin kuin muilla 
alueilla kaikkialla EU:ssa 
(taulukko 2.5). Tämä 
johtui pääasiassa keski-
määräistä suuremmista 
kasvuluvuista pääkaupun-
kiseuduilla, vaikka muut-
kin suurkaupunkialueet 
päihittivät muut alueet, 
lukuun ottamatta luotei-
sia jäsenvaltioita.

Itäisten ja luoteisten 
 jäsenvaltioiden alueilla 
asukaskohtaisen brutto-
kansantuotteen kasvu liit-
tyi pääasiassa tuottavuu-
den nousuun. Kehityskulku 
on erilainen eteläisissä 
jäsenvaltioissa, joissa 
tuottavuus nousi tällä 
jaksolla erittäin hitaasti ja 
suurin osa asukaskohtai-
sen  bruttokansantuotteen 

Keskimääräinen vuotuinen muutos (%) edellisestä vuodesta

Itä-Euroopassa sijaitsevat jäsenvaltiot

Pääkaupunkiseudut

Muut suurkaupunkialueet

Muut kuin suurkaupunkialueet

Yhteensä

Luoteis-Euroopassa sijaitsevat jäsenvaltiot

Pääkaupunkiseudut

Muut suurkaupunkialueet

Muut kuin suurkaupunkialueet

Yhteensä

Etelä-Euroopassa sijaitsevat jäsenvaltiot

Pääkaupunkiseudut

Muut suurkaupunkialueet

Muut kuin suurkaupunkialueet

Yhteensä

Asukaskohtainen 
bruttokan-
santuote

Tuottavuus Työllisyys 
suhteessa 
väestöön

Työllisyydessä suhteessa väestöön yhdistyvät työllisyysaste ja työikäisen väestön osuus koko 
väestöstä.
Lähde: Eurostat [reg_eco10], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, PO REGIOn laskelmat. 
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Taulukko 2.5 Asukaskohtaisen BKT:n, tuottavuuden ja työllisyyden 
muutos aluetyypeittäin, 2001–2019

Laatikko 2.4 Suurkaupunkialueet 
ja muut alueet

Pääkaupunkiseudut, suurkaupunkialueet ja muut 
alueet määritellään seuraavasti: Suurkaupunki-
alueet ovat NUTS 3 -alueita tai niiden ryhmiä, 
jotka edustavat kaikkia vähintään 250 000 asuk-
kaan toiminnallisia kaupunkialueita. Pääkaupun-
kiseudut ovat alueita, joilla sijaitsee maan pää-
kaupunki. Kaikki muut ovat muita alueita.

Lisätietoja on osoitteessa  
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/
index.php/Territorial_typologies_for_European_
cities_and_metropolitan_regions 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions%20
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions%20
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Territorial_typologies_for_European_cities_and_metropolitan_regions%20
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(vaatimattomasta) kasvusta kytkeytyi työllisyyden 
lisääntymiseen. Pääkaupunkiseuduilla itäisissä 
ja eteläisissä  jäsenvaltioissa työllisyyden kasvun 
vaikutus bruttokansantuotteen kasvuun oli kak-
sinkertainen keskimääräiseen verrattuna, mikä 
heijastaa sitä, että sinne keskittyy yhä enemmän 
työpaikkoja.

Työllisyys koheni sekä suurkaupunkialueilla että 
muilla alueilla yleisesti vuosina 2000–2008, vaik-
kakin pääkaupunkiseuduilla nopeammin kuin muilla 
suurkaupunkialueilla ja suurkaupunkialueilla enem-
män kuin muilla alueilla (kuva 2.7). Seuraavien kah-
den vuoden aikana se heikkeni selvästi kaikilla alu-
eilla. Pääkaupunkiseuduilla se alkoi elpyä vuonna 
2010, ja kasvuvauhti kiihtyi vuonna 2013 jatkaen 
samaan tahtiin vuoteen 2019 asti, jolloin koko-
naistyöllisyys oli merkittävästi korkeammalla kuin 
ennen vuosien 2007–2008 kriisiä. Muilla suurkau-
punkialueilla elpyminen oli hitaampaa. Työllisyys 
pysytteli alle kriisiä edeltävän tason vuoteen 2015 
asti, ja vuosina 2015–2019 sen kasvuvauhti jäi jäl-
keen pääkaupunkiseuduista. Muilla kuin suurkau-
punkialueilla finanssikriisin vaikutukset näkyivät 
kauemmin: työllisyys alkoi kasvaa vasta vuonna 
2013 ja kasvoi paljon vähemmän kuin suurkau-
punkialueilla vuoteen 2019 asti saavuttaen kriisiä 
edeltävän tason vasta vuonna 2018. 

3. Kehitysloukut11 ja niihin 
liittyvät riskit EU:n alueille

3.1 Alueiden talouden 
pysähtyminen ja kehitysloukut

Viime vuosina on käynyt yhä selvemmäksi, että 
kaikki EU:n alueet, joiden asukaskohtainen brut-
tokansantuote jää alle keskiarvon, eivät saavuta 
muita. Alueet voidaan luokitella eri ryhmiin niiden 
BKT:n tason12 mutta myös bruttokansantuotteen 
kasvun perusteella. 

Jakson 2001–2019 reaalisen asukaskohtaisen 
bruttokansantuotteen vuotuisen kasvun kytkemi-
nen alueiden lähtötasoon vuonna 2000 asukas-
kohtaisella bruttokansantuotteella mitattuna pal-
jastaa yllättäviä kehityskulkuja (kuva 2.8). 

Toiset niistä ovat lähentymisteorian mukaisia. 
Varsinkin monilla alueilla, joiden asukaskohtainen 

11 Professorit Simona Iammarino, Andrés Rodríguez-Pose ja Michael 
Storper ovat antaneet merkittävän panoksensa tähän jaksoon.

12 Kaikkialla tässä jaksossa alueet luokitellaan sen mukaan, mikä oli 
niiden asukaskohtainen bruttokansantuote suhteessa EU:n keski-
arvoon vuonna 2000. Sovelletut kynnysarvot vastaavat arvoja, 
joita tällä hetkellä käytetään luokituksessa ”vähiten kehittyneet, 
siirtymäalueet ja kehittyneimmät alueet”, mutta ne poikkeavat 
vuonna 2000 käytetyistä. Näitä ryhmien nimiä ei siksi käytetä 
tässä jaksossa.
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Lähde: Eurostat [nama_10r_3empers], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, PO REGIOn laskelmat.
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bruttokansantuote jäi alle 75 prosenttiin EU:n kes-
kiarvosta vuonna 2000, kasvu oli vahvaa seuraa-
vien 19 vuoden aikana, eli ne saavuttivat muita 
nopeasti. Nämä alueet sijaitsevat enimmäkseen 
EU:n itäisissä jäsenvaltioissa. Sen sijaan monet 
EU:n eteläisistä alueista eivät päässeet näihin 
verrattain suuriin kasvulukuihin. Hätkähdyttävän 
monella eteläisellä alueella asukaskohtainen 
bruttokansantuote laski tällä jaksolla, vaikka nii-
den alkuperäinen asukaskohtainen bruttokan-
santuote oli alle 75 prosenttia EU:n keskiarvosta. 
Lähentymisteorian mukaan alueilla, joiden asu-
kaskohtainen bruttokansantuote ylitti keskiarvon 
vuonna 2000, kasvuluvut olivat yleisesti matalam-
mat kuin muualla. 

Alueryhmässä, jonka asukaskohtainen bruttokan-
santuote oli 75–100 prosenttia EU:n keskiarvos-
ta (eli keskitason alueet), kasvu ei osoita mitään 
merkkejä muiden saavuttamisesta. Näiden aluei-
den keskimääräinen kasvu jäi tosiaankin jälkeen 
alueista, joiden asukaskohtainen bruttokansan-
tuote oli keskimääräistä suurempi. Monet niistä, 
etenkin EU:n eteläisissä jäsenvaltioissa, kärsivät 
pitkistä ajanjaksoista, jolloin kasvu oli heikkoa tai 
negatiivista, tuottavuus nousi hitaasti ja työpaik-
koja syntyi vähän tai jopa katosi. 

Julkaisussa Iammarino ym. (2020) on kehitetty 
kehitysloukkujen käsite, joka perustuu useam-

piin ulottuvuuksiin kuin pelkkään BKT:n kasvun 
hidastumiseen. Siinä käsitellään alueen talouden 
dynamiikan kolmea ulottuvuutta: asukaskohtai-
nen bruttokansantuote, tuottavuus ja työllisyys. 
Noin 45 prosenttia edellä mainittujen keskita-
son alueiden väestöstä asui vuonna 2000 alu-
eilla, joiden kasvu oli erittäin hidasta13 vuosina 
 2001–2019 (kuva 2.9). Lisäksi kolmannes väes-
töstä asui alueilla, joiden tuottavuus kasvoi hyvin 
hitaasti, ja 40 prosenttia alueilla, joilla työpaikkoja 
syntyi erittäin vähän väestörakenteen muutokseen 
nähden. Kaikkien näiden väestöryhmien osuudet 
ovat suurempia, joissakin tapauksissa huomatta-
vastikin, kuin muilla alueilla. 

Vuodesta 2000 alkaen yhä useammat alueet 
ovat kärsineet talouskehityksen pysähtymisestä 
sen jälkeen, kun niiden asukaskohtainen brutto-
kansantuote oli ensin noussut 75–100 prosenttiin 
EU:n keskiarvosta (kartta 2.5). Koska tämä ryhmä 
on kasvanut ajan myötä, siitä pois siirtyminen on 
yhä harvinaisempaa. Oikeastaan vain yksi alue 
(Zahodna Slovenija) yhteensä 53:sta keskitason 
alueesta vuonna 2000 onnistui nostamaan asukas-
kohtaisen bruttokansantuotteensa  keskimääräistä 

13 Tässä erittäin heikko kasvu määritellään keskimääräiseksi vuo-
tuiseksi kasvuksi jakson aikana heikoimmassa kvartaalissa aluei-
ta, jotka on asetettu järjestykseen kasvuvauhdin perusteella (eli 
ne 25 prosenttia, joissa kasvu oli hitainta jaksolla 2001–2019).
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 korkeammalle tasolle 
vuoteen 2019 mennes-
sä14. Toisaalta 18:lla 
näistä alueista, pääasias-
sa EU:n eteläisissä jäsen-
valtioissa, asukaskohtai-
nen bruttokansantuote 
laski alle 75 prosenttiin 
EU:n keskiarvosta, mikä 
tarkoittaa erkaantumista 
ja erojen kasvua. 

Matala talouskasvu kes-
kitason alueryhmässä 
tarkoittaa niiden joutu-
neen kehitysloukkuun. 
Monet niistä eivät ole 
yhtä hintakilpailukykyi-
siä kuin vähiten kehitty-
neet alueet, joiden ominaisuuksia ovat edullinen 
pääoma ja työvoima, eivätkä ne ole yhtä innova-
tiivisia tai tuottavia kuin kehittyneimmät alueet. 
Niiden kustannukset ovat yleensä vastaavasti liian 
korkeita kilpailuun vähiten kehittyneiden alueiden 
kanssa, eivätkä niiden innovointijärjestelmät ole 
riittävän vahvoja kilpailuun kehittyneimpien aluei-
den kanssa. Siksi niiden on erittäin vaikea irrot-
tautua kehitysloukusta ja nostaa asukaskohtainen 
bruttokansantuotteensa korkeammalle tasolle. 
Joillakin näistä alueista asukaskohtainen brut-
tokansantuote oli aiemmin matala, ja ne kirivät 
muita kiinni vielä muutama vuosi sitten, kun taas 
toiset olivat aiemmin melko vauraita mutta ovat 
päätyneet talouden pitkittyneeseen suhteelliseen 
taantumaan. Neljänneksellä alueista, joiden asu-
kaskohtainen bruttokansantuote ylitti keskiarvon 
vuonna 2000, pääasiassa luoteisissa mutta myös 
eteläisissä jäsenvaltioissa, asukaskohtainen brut-
tokansantuote oli pudonnut alle EU:n keskiarvon 
vuoteen 2019 mennessä (kartta 2.5). 

14 Kannattaa muistaa, että Zahodna Slovenija paransi suoritusky-
kyään jakson aikana tunnuslukujen perusteella, jotka on tunnis-
tettu tässä määrääviksi tekijöiksi kehitysloukkuun joutumisen 
riskin kannalta ja joissa teollisuudesta keskimääräistä isompi osa 
tuottaa bruttoarvonlisäystä, tuotekehitysmenot ovat keskimää-
räistä suuremmat suhteessa BKT:hen ja työikäisestä väestöstä 
keskimääräistä suuremmalla osalla on kolmannen asteen koulu-
tus. Instituutioiden taso jää kuitenkin alle EU:n keskiarvon. 

3.2 Kehitysloukkujen 
tunnistaminen EU:n alueilla

Julkaisussa Iammarino ym. (2020) alueen riskiä 
joutua kehitysloukkuun tiettynä vuonna arvioidaan 
perusteena asukaskohtaisen bruttokansantuot-
teen, tuottavuuden ja työllisyyden kasvumalli sekä 
niiden kasvu suhteessa alueen sijaintimaahan ja 
EU:n keskiarvoon.

Tähän lähestymistapaan perustuvan analyysin 
mukaan alueiden välillä on suurta vaihtelua nii-
den vuosien määrässä, jolloin alueet olivat ke-
hitysloukussa jaksolla 2001–2019 (kartta 2.6). 
Yleensä alueet, jotka olivat kehitysloukussa vä-
hintään 15 vuotta tällä jaksolla (niitä kutsutaan 
tästä eteenpäin kehitysloukussa oleviksi  alueiksi), 
keskittyvät yleisesti EU:n eteläisiin jäsenvaltioihin 
(varsinkin Kreikkaan ja Italiaan) tai ovat Ranskan 
maaseutualueita tai vanhoja teollisuusalueita. 
Näitä alueita sijaitsee kuitenkin myös useissa luo-
teisissa jäsenvaltioissa. Kehitysloukut vaikutta-
vat siten alueisiin alkuvaiheen kasvun eri tasoilla. 
Vastaavasti voidaan tunnistaa kolmenlaisia kehi-
tysloukussa olevia alueita niiden vuoden 2000 asu-
kaskohtaisen bruttokansantuotteen perusteella.

 • Kehitysloukussa olevat alueet, joiden asu-
kaskohtainen bruttokansantuote on erittäin 
matala, jotka saavat huomattavan paljon 
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mukaan

Erittäin hidas kasvu määritellään tässä keskimääräiseksi vuotuiseksi kasvuksi jakson aikana alueiden 
heikoimmassa neljänneksessä.
Lähde: Eurostat [nama_10r_2gdp], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, PO REGIOn laskelmat.
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Kartta 2.5 Alueiden siirtyminen kehitysluokasta toiseen, 2000–2019
Asukaskohtaista bruttokansantuotetta (ostovoimakorjattu) kuvaava siirtymämatriisi (indeksi, EU-27:n keskiarvo = 100), 2000–2019
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Kartta 2.6 Vuosia kehitysloukussa vuosina 2001–2019 vuoden 2000 asukaskohtaisen BKT:n 
tason perusteella

500 km

Asukaskohtainen BKT (indeksi EU-27 = 100) vuosittain
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> 100 %, 10–14 vuotta

Kuusi pääkaupunkiseutua on yhdistetty ympäröiviin alueisiin, jotta asukaskohtaisen 
bruttokansantuotteen arvo ei vääristyisi.
Lähde: PO REGIOn laskelmat JRC:n ja Eurostatin tietojen pohjalta.
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 koheesiopoliittista tukea mutta jotka, päinvas-
toin kuin muut vähiten kehittyneet alueet, ovat 
ponnistelleet pitääkseen yllä pitkäaikaista kas-
vua, jäävät jatkuvasti jälkeen EU:n muista alu-
eista. Tähän ryhmään kuuluvat Italian Calabria, 
Makedonian Anatoliki, Thraki ja Ipeiros sekä 
Kreikan Dytiki Ellada. 

 • Kehitysloukussa olevat alueet, joiden asu-
kaskohtainen bruttokansantuote jää hieman 
alle keskiarvon (75–100 prosenttia EU:n kes-
kiarvosta vuonna 2000), mutta joissa talou-
den dynamiikka on sen jälkeen pysähtynyt. 
Ne ovat vastaavasti ponnistelleet tilanteensa 
parantamiseksi, usein sekä suhteellisesti että 
absoluuttisesti. Tähän ryhmään kuuluu lukui-
sia alueita Etelä-Italiassa, alueita Portugalissa, 
Kreikassa ja Kyproksella sekä useita alueita 
Ranskassa ja Belgian Flanderissa.

 • Kehitysloukussa olevat alueet, joiden asu-
kaskohtainen bruttokansantuote ylittää kes-
kiarvon mutta jotka huolimatta suhteellisesta 
vauraudestaan ovat kärsineet tiheistä tai pit-
kistä jaksoista, jolloin niiden BKT:n, tuottavuu-
den ja työllisyyden kasvu jää alle keskiarvon, 
usein niiden vaurauden tärkeimpinä lähteinä 
toimineiden teollisuudenalojen sulkemisen 
vuoksi. Tähän ryhmään kuuluu lukuisia aluei-

ta Pohjois- ja Keski-Italiassa, useita aluei-
ta Ranskassa sekä muutamia Espanjassa, 
Portugalissa, Saksassa, Tanskassa, Itävallassa 
ja Alankomaissa.

Syyt kehitysloukkuun joutumiseen vaihtelevat 
alueittain. Silti niillä on yhteisiä piirteitä, muun 
muassa teollisuuden, inhimillisen pääoman, inno-
vaatiopanosten ja instituutioiden tason tuottama 
arvonlisäys. 

Kehitysloukussa jaksolla 2000–2019 olleilla EU:n 
alueilla teollisuustuotannon osuus kokonaistuotan-
nosta on yleensä pienehkö, inhimillisen pääoman 
taso heikko (vähän kolmannen asteen koulutuksen 
saaneita työntekijöitä) sekä tieteeseen ja tekno-
logiaan kohdennettu tuki vähäistä (taulukko 2.6). 
Alueet, joilla paikallishallinnon taso on korkea ja 
siten myös institutionaalinen ympäristö suotuisa, 
pärjäävät yleensä paremmin kuin alueet, joiden hal-
linto on tehotonta, avoimuus ja vastuunkanto rajoi-
tettua ja joilla korruptio rehottaa. Kehitysloukussa 
olevilla alueilla vanhusten osuus on suurempi ja 
väestörakenteeseen liittyvää dynamiikkaa on vä-
hemmän, vaikka tämä on yhtä todennäköisesti 
loukkuun joutumisen seuraus kuin sen syy.

Alueiden poikkeavat ominaisuudet edellyttävät eri-
laisia lähestymistapoja kehitysloukun  välttämiseksi 

Laatikko 2.5 Miten lasketaan riski joutua kehitysloukkuun?

Menetelmä on kehitetty julkaisussa Iammarino ym. 
(2020), jossa arvioidaan, onko NUTS 2 -alue ke-
hitysloukussa tiettynä vuonna kolmen muuttujan 
kehityksen perusteella: (i) asukaskohtainen brutto-
kansantuote markkinahintaan, (ii) bruttoarvonlisäys 
työntekijää kohden (tuottavuus) markkinahintaan 
sekä (iii) työllisyysaste suhteessa kokonaisväestöön. 

Jokaisen kolmen muuttujan osalta verrataan alueen 
kasvuvauhtia kyseistä vuotta edeltävän viiden vuo-
den jakson aikana kolmeen vertailuarvoon:

 • itse alueen kasvuvauhti tätä viisivuotisjaksoa 
edeltävien viiden vuoden aikana; 

 • sen sijaintivaltion kasvuvauhti viiden vuoden 
jaksolla; ja 

 • EU:n keskimääräinen kasvuvauhti tällä jaksolla. 

Tästä syntyy yhdeksän erillistä vertailua (tai kuusi 
jäsenvaltioissa, joissa on vain yksi NUTS 2 -alue). 

Näiden vertailujen perusteella lasketaan erilaiset 
riskitunnusluvut. Tässä kertomuksessa käytetty tun-
nusluku lasketaan seuraavasti: Kunkin yhdeksän 
vertailuluvun osalta, jos alueen viimeaikainen kas-
vuvauhti jää alle vertailuarvon, alue saa yhden pis-
teen; jos ei, se ei saa yhtään pistettä. Riski, että alue 
joutuu kyseisenä vuonna kehitysloukkuun, määritel-
lään yhdeksässä (tai kuudessa) vertailussa saadun 
keskimääräisen pistemäärän perusteella. 

Tässä tehtävää analyysia varten alueen katsotaan 
olevan tiettynä vuonna kehitysloukussa, jos sen 
loukkuunjäämisriski on yli 0,5. Alueen katsotaan ol-
leen kehitysloukussa jaksolla 2000–2019, jos sen 
riski on ollut yli 0,5 vähintään 15 vuoden ajan.
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riippuen alueen kehitystasosta. Hallinnon laatua 
parantamalla ja teollisuustuotantoa lisäämäl-
lä parannetaan mahdollisuuksia, että alue, jonka 
asukaskohtainen bruttokansantuote jäi alle keski-
arvon vuonna 2000, ei jää loukkuun. Jälkimmäinen 
parantaisi tässä myös siirtymäalueiden mahdolli-
suuksia. Kehittyneimpien alueiden mahdollisuudet 
välttää kehitysloukku ovat paremmat, jos niiden 
T&K-investointeja lisätään ja työvoiman koulutus-
tasoa nostetaan. Mahdollisuuksia voitaisiin paran-
taa kaikilla alueilla lisäämällä kolmannen asteen 
koulutuksen saaneiden osuutta väestöstä. 

Alueelliset kehitysloukut ovat vakava riski EU:n tu-
levaisuudelle. Näiden loukkujen avaaminen ja siten 
kahlitun taloudellisen potentiaalin vapauttaminen 
useilla EU:n kärsivillä ja pysähtyneillä alueilla kas-
vattaisi niiden BKT:tä, tuottavuutta ja työllisyyttä 
sekä tukisi lisäksi koko EU:n kasvumahdollisuuksia. 
Kyse ei ole vain taloudesta: keskimääräistä hei-
kompi taloudellinen suorituskyky ja työtilaisuuk-
sien puute aiheuttavat kustannuksia yhteiskunnille 
ja poliittista tyytymättömyyttä järjestelmää koh-
taan, jonka ei katsota hyödyttävän jälkeen jäänei-
tä alueita. Tämä johtaa tyytymättömyyden leviä-
miseen maantieteellisesti15.

15 Ks. Dijkstra ym. (2020), jossa osoitetaan EU:n jäsenvaltioissa 
ja alueilla esiintyvän poliittisen tyytymättömyyden kytkeytyvän 
merkittävässä määrin talouden ja teollisuuden taantumiseen. 

Koska kehitysloukkuja voi esiintyä kaikilla kehi-
tystasoilla ja ne näyttävät olevan riski erityisesti 
siirtymäalueille, ne saattavat edellyttää poliittista 
reagointia muuallakin kuin kaikkein köyhimmillä 
alueilla. Se, että autetaan kaikkia kehitysloukus-
sa olevia alueita muuttumaan yhä dynaamisem-
miksi, vähentää osaltaan alueellisia eroja ja vä-
hentää tyytymättömyyden kasvamisriskiä EU:n 
yhteiskunnissa.

4. EU:n alueiden kilpailukyky

4.1 Innovointi, digitalisaatio 
ja älykäs erikoistuminen

Innovointi on tärkeää varsinkin tuottavuuden pit-
käaikaisen kasvun kannalta ja itsessään avainteki-
jä myös yritysten kilpailukyvyn tukemisessa. Tämä 
on erityisen tärkeää EU:n yrityksille, joiden täytyy 
yhä enenevissä määrin kilpailla maailman kehit-
tyvillä alueilla, kuten Kaakkois-Aasiassa, sijaitse-
vien yritysten kanssa, jotka hyödyntävät muita 
halvempaa työvoimaa ja löyhempää työmarkkina-
sääntelyä sekä saavuttavat EU:ta nopeasti tekno-
logian käyttöönotossa16. Innovointikyky ja muualla 
tuotettujen innovaatioiden haltuunotto on ensisi-
jaisen tärkeää – varsinkin siksi, että päinvastoin 

16 Maailman talousfoorumi (2019).

Taulukko 2.6 Kehitysloukussa olevien ja muiden alueiden sosioekonomiset ominaisuudet 
asukaskohtaisella bruttokansantuotteella mitattuina

Kehitysloukussa? Asukaskohtainen BKT  
(ostovoimakorjattu) v. 2000, indeksi

< 75 % 75–100 % > 100 % Kaikki

Osuus teollisuudesta mitattuna 
bruttoarvonlisäyksellä (%), 2018

Kyllä 10,5 13,4 19,4 17,7
Ei 25,7 19,7 20,8 21,3

Tutkimus- ja tuotekehitysmenot 
(% BKT:stä), 2017

Kyllä 0,73 1,29 1,76 1,60
Ei 0,93 1,36 2,67 2,30

Kolmannen asteen koulutuksen saanut 
25–64-vuotias väestö (%), 2019

Kyllä 19,5 25,1 29,3 27,5
Ei 26,3 31,3 36,9 32,7

Instituutioiden laatuindeksi (EQI), 2017
Kyllä -1,71 -0,29 0,31 -0,08

Ei -0,71 0,11 0,76 0,11
Osuus väestöstä mitattuna 
asukaskohtaisella BKT:llä (%), 2017

- 26,2 17,9 55,9 100,0

Loukkuun jäänyt osuus väestöstä mitattuna 
asukaskohtaisella BKT:llä (%), 2017

- 3,0 38,0 22,7 20,3

Lähde: Eurostat [nama_10r_3gva, rd_e_gerdreg, edat_lfse_04], ARDECO, Cambridge Econometrics, AMECO, Maailmanpankki, 
PO REGIOn laskelmat.
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kuin  kustannuksia karsivat strategiat, innovointi on 
periaatteessa rajatonta ja siksi keskeistä pitkäai-
kaisen kasvun ylläpitämiseksi. 

Huoli tutkimuksen ja innovoinnin kahtiajakautumi-
sesta on kuitenkin lisääntynyt, mikä johtuu innova-
tiivisimpien yritysten ja tutkimuskeskusten maan-
tieteellisestä keskittymisestä niin jäsenvaltioiden 
sisällä kuin koko EU:ssakin. Vaikka keskittyminen 
voi johtaa tutkimuksen ja innovoinnin myönteisiin 
heijastusvaikutuksiin, keskukset sijaitsevat hyvin 
usein kehittyneimmillä alueilla17, mikä kasvattaa 
maantieteellisiä eroja18. Tämä tutkimuksen ja in-
novoinnin kahtiajakautuminen voi saada lisävauh-
tia käynnissä olevasta digitalisaatioprosessista. 

Innovoinnin mittaaminen tunnustetaan yleises-
ti vaikeaksi19, 20. Yleisimmin käytetty tunnusluku, 
patenttihakemusten määrä, antaa vain käsityksen 
todellisesta innovointitoiminnasta, koska siinä nä-

17 Ks. Rodriquez-Pose (2020), jossa on analyysi EU-maiden välisen 
tutkimus- ja innovointikuilun seurauksista.

18 Esimerkiksi Euroopan komission julkaisussa (2020a) päätellään, 
että taloudellisen ja innovointitoiminnan keskittyminen edelleen 
pääkaupunki- ja suurkaupunkialueille taantuvien tai syrjäisten 
alueiden sijaan johtaa kielteiseen kehitykseen alueilla, joiden 
kyky hyödyntää innovaatioita on heikko.

19 OECD ja Eurostat (2018).

20 Tämä koskee etenkin alempia hallintotasoja, mikä korostaa tar-
vetta työstää parempia tietoja alueiden innovoinnista, kuten mai-
nitaan (esimerkiksi) komission tiedonannossa pitkän aikavälin 
maaseutuvisiosta (Euroopan komissio, 2021d).

kyvät vain Euroopan patenttivirastoon rekisteröi-
dyt innovaatiot. Ne liittyvät pääasiassa teollisuu-
den teknisiin innovaatioihin, kun taas palvelualalla 
jäävät patentoimatta monet elleivät useimmat 
innovaatiot, jotka ovat usein immateriaalisia21. 
Siitä huolimatta patentit ovat hyödyllinen, vaikka-
kin rajallinen, eri alueiden teknisen innovointikyvyn 
vertailukeino.

Vuosina 2016–2017 Euroopan patenttivirasto 
rekisteröi 122 patenttihakemusta miljoonaa asu-
kasta kohden (kartta 2.7). Niistä näkyy selkeä 
alueellinen malli, sillä eniten hakemuksia toimit-
tavat alueet sijaitsevat enimmäkseen luoteisissa 
jäsenvaltioissa ja Pohjois-Italiassa. NUTS 3 -tasol-
la Saksan Ludwigshafenista (BASFin kotipaikka) 
tuli eniten hakemuksia (3 224 hakemusta miljoo-
naa asukasta kohden tuolla jaksolla), sen jälkeen 
Erlangenista (2 558, Siemensin suuri  toimipaikka) 
ja Alankomaiden Zuidoost-Noord-Brabantista 
(2 529, Philipsin pääkonttori). Keskittymisaste tar-
koittaa, että innovoinnissa on kuilu kehittyneimpi-
en jäsenvaltioiden ja alueiden sekä muiden välillä.

Suurkaupunkialueet tarjoavat yleensä ympä-
ristön, joka on varsin suotuisa uusien ideoiden, 
tuotteiden ja prosessien kehittämiselle. Laajasta 

21 Tämä koskee myös alkutuotannon käytäntöjä sekä innovoinnin 
organisatorisia ja sosiaalisia muotoja, jotka voivat vahvistaa so-
siaalista pääomaa.
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Laatikko 2.6 Maailmanlaajuiset arvoketjut, suorat ulkomaiset sijoitukset  
ja epätasa-arvo1

Teknologinen muutos yhdistettynä maailmanlaa-
juisten arvoketjujen (GVC) tiivistymiseen on saanut 
aikaan tarpeen asettaa kansallinen ja alueellinen 
talouskehitys ja innovointipolitiikka avoimiin ja toi-
sistaan riippuviin kehyksiin. Monikansallisia yrityk-
siä (MNE), jotka toteuttavat erimuotoisia sijoituksia 
ulkomailla, pidetään keskeisinä tekijöinä maailman 
valtioiden ja alueiden keskinäisten yhteyksien ja 
maailmantalouteen integroitumisen kannalta. Ne 
ovat myös tärkeitä toimijoita kansainvälisen kau-
pan virroissa. Kauppa ja investoinnit, joita usein 
kuvaillaan ”saman kolikon eri puoliksi”2, kietoutuvat 
toisiinsa hyvin monimutkaisesti maailmanlaajuisis-
sa arvoketjuissa3. Kauppavirtoja voivat ohjata tosi-
asiassa arvopaperit tai jokin muu. Edellä mainittuun 
kuuluu ulkomaisten osakkuusyhtiöiden verkostoja 
suorien ulkomaisten sijoitusten kautta (FDI), jotka 
ovat voimakkaasti sidoksissa maailmanlaajuisiin ar-
voketjuihin4, kun taas muuhun kuin arvopapereihin 
perustuvaan kauppaan liittyy enemmän sopimus-
kumppaneita ja lähellä olevia ulkopuolisia alihank-
kijoita5. Kauppa arvoketjujen ja suorien ulkomaisten 
sijoitusten kautta on täydentävä ilmiö, joka on otet-
tava huomioon samalla, kun yritetään hahmottaa 
maailmanlaajuisten yhteyksien maantieteellinen ja 
toiminnallinen ulottuvuus.

Maailmanlaajuisessa arvoketjussa voidaan erottaa 
kahdenlaista toimintaa: (a) yhteydet taaksepäin eli 
ulkomaisen arvoketjun osuus maan kokonaisvien-
nistä ja (b) yhteydet eteenpäin eli kotimainen ar-
voketju, joka sisältyy välittäjien kautta kolmansiin 
maihin vietäviin tuotteisiin, ilmaistuna bruttoviennin 
osuutena. Kun tarkastelemme kunkin maan asemaa 
suhteessa EU:n keskiarvoon, voimme tunnistaa neljä 
laajaa taloudellista ryhmää: 

1. arvoketjun vahva integraatio: vahvat yhteydet 
taaksepäin ja eteenpäin (V-V); 

2. arvoketjun heikko integraatio: heikot yhteydet 
taaksepäin ja eteenpäin (H-H); 

3. taaksepäin suuntautuva arvoketjun integraa-
tio: vahvat yhteydet taaksepäin ja heikot eteen-
päin (V-H); sekä 

4. eteenpäin suuntautuva arvoketjun integraa-
tio: heikot yhteydet taaksepäin ja vahvat eteen-
päin (H-V). 

Eteenpäin suuntautuvan integraation ryhmään 
kuuluvat innovatiivisimmat maat T&K-investoin-
tien (ja patenttihakemusten) perusteella, ainoina 
 poikkeuksina Puola ja Romania. Tässä ryhmäs-
sä asukaskohtaisessa bruttokansantuotteessa on 
melko laajaa vaihtelua Gini-kertoimella mitattuna 
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Kuva 2.11 Profiili maailmanlaajuisessa arvoketjussa, T&K-menot ja Gini-kerroin 
jäsenvaltioittain, 2015

Gini-kerrointa ei ole saatavilla niiden maiden osalta, joissa on vain yksi tai kaksi NUTS 2 -aluetta.
Lähde: Eurostat, PO REGIO:n laskelmat.

1 Tässä laatikossa on yhteenveto julkaisusta “Foreign direct investment, global value chains and regional economic development in 
Europe”, jonka kirjoittajat ovat Comotti ym. (2020) ja tilaaja Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto.

2 Krugman (2007).
3 OECD (2018), s. 31.
4 Esimerkiksi Altomonte ym. (2012).
5 Taglioni ja Winkler (2014).
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 kirjallisuudesta löytyy tähän syitä: luova ja 
 ammattitaitoinen työvoima, taloudellisen toimin-
nan erikoistuneet klusterit, yliopistot ja tutkimus-
laitokset22. Patentointivilkkaudessa näkyy selviä 
eroja suurkaupunkialueiden (noin 167 hakemusta 
miljoonaa asukasta kohden) ja muiden alueiden 
välillä (noin 58 hakemusta miljoonaa asukasta 
kohden) (kuva 2.10). Aika monilla suurkaupunki-
alueilla hakemusten määrä on kuitenkin pienem-
pi kuin samojen jäsenvaltioiden muilla alueilla, 
mikä tarkoittaa, että kaikki suurkaupunkialueet 
eivät tarjoa suotuisaa  innovointiympäristöä. 

22 Euroopan komissio ja UN-HABITAT (2016).

Patenttihakemusten selvä alueellinen malli ja 
niiden keskittyminen suurkaupunkialueille tar-
koittavat silti, että EU:n sisällä on tutkimus- ja 
innovointikuilu.

Laajalti käytetty innovointikyvyn, ennemmin kuin 
suorituskyvyn, tunnusluku ovat T&K-menot suh-
teessa BKT:hen. Se mittaa innovointiprosessiin 
käytettyjä panoksia tai työmäärää, ei niinkään 
sen tuotoksia. Kuten patentit, T&K-menotkaan 
eivät todennäköisesti kuitenkaan mittaa täydelli-
sesti innovointitoimintaa, varsinkaan teollisuuden 
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Kuva 2.12 T&K-menot yhteensä, 2001 ja 2019

LU: Vuoden 2001 luku liittyy vuoteen 1999; MT ja HR: vuoteen 2002.
Lähde: Eurostat [rd_e_gerdreg], PO REGIOn laskelmat.

(kuva 2.11). Sen sijaan arvoketjun heikon integraa-
tion talouksissa T&K-menot (ja patenttihakemus-
ten määrä) ovat matalat mutta myös taloudelliset 
erot suuria. Arvoketjun vahvan integraation maissa 
havaitaan taloudellisten erojen vaihtelua, kun taas 
taaksepäin suuntautuvan arvoketjun integraation 
maissa T&K-menojen osuus on vähäinen (Tanskaa 
lukuun ottamatta) ja taloudelliset erot pienemmät. 

EU:n johtavat teollisuusalueet noudattavat enim-
mäkseen pääkaupunkiseutujen malleja ja hierar-
kioita. Sekä sisäänpäin että ulospäin suuntautuvat 
suorat ulkomaiset sijoitukset ovat luonteenomaisia 
eteenpäin suuntautuvan arvoketjun integraation ta-
louksille, kuten Bayern, Baden-Württemberg, Hes-
sen, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen ja Rhein-

land-Pfalz (Saksa), Zuid-Holland ja Noord-Holland 
(Alankomaat), Sydsverige (Ruotsi) sekä Pomorskie 
ja Malopolskie (Puola). Myös tietyillä keskeisillä 
teollisuusalueilla arvoketjun heikon integraation 
maissa sekä sisäänpäin että ulospäin suuntautu-
vien suorien ulkomaisten investointien määrä on 
suhteellisen suuri: Piemonte (Italia) sekä Cataluña, 
País Vasco, Galicia ja Andalucia (Espanja). Flanders 
(Belgia) arvoketjun vahvan integraation luokassa 
noudattaa samanlaista kaavaa, kun taas EU:n itäis-
ten jäsenvaltioiden teollisuusalueilla, jotka kuuluvat 
taaksepäin suuntautuvan arvoketjun integraation 
ryhmään, havaitaan enimmäkseen sisäänpäin suun-
tautuviin suoriin ulkomaisiin sijoituksiin viittaavia 
kansainvälistymisprofiileita. 
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 ulkopuolisilla aloilla, joilla ovat yleisiä muut kuin 
tekniset ja tutkimuspohjaiset innovaatiot.

T&K-menot olivat EU:ssa 2,2 prosenttia BKT:stä 
vuonna 2019 (kuva 2.12) ja olivat kasvaneet vain 
hieman edellisten kahden vuosikymmenen aikana 
(1,8 prosentista BKT:stä vuonna 2001). Menojen 
osuus kasvoi kaikissa jäsenvaltioissa, Ruotsia ja 
Tanskaa lukuun ottamatta, joissa se oli korkealla 
tasolla jo vuonna 2001, sekä Irlantia23. Huolimatta 
menojen kokonaiskasvusta useimmissa jäsenval-
tioissa menojen osuus jäi enimmäkseen jälkeen 

23 Vähäinen lisäys Luxemburgissa liittyy siihen, että yritysten T&K-
menot ovat pienentyneet huomattavasti viimeisen vuosikymme-
nen aikana. Tämä voi liittyä siihen, että muutaman monikansal-
lisen yrityksen käyttäytymisellä voi olla suuri vaikutus yritysten 
T&K-toimintaa koskeviin virallisiin tilastoihin (ks. OECD (2019)).

pitkälle kehittyneiden kansantalouksien, varsinkin 
Japanin (jossa menot olivat 3,2 prosenttia BKT:stä 
vuonna 2019) tai Yhdysvaltain (3,1 prosenttia), lu-
vuista. Mitään todisteita ei ole myöskään menojen 
osuuden lähentymisestä EU:n sisällä. Jäsenvaltioilla, 
joiden T&K-menot olivat melko vähäiset vuonna 
2001, menolisäys oli pienin jaksolla 2001–2019, 
mikä tarkoittaa jäsenvaltioiden välisen tutkimus- ja 
innovointikuilun suurentuneen.

T&K-menot ovat suurimmat EU:n luoteisissa jäsen-
valtioissa (keskimäärin 2,7 prosenttia BKT:stä vuon-
na 2019) ja pienimmät itäisissä (1,3 prosenttia) ja 
eteläisissä (1,4 prosenttia) jäsenvaltioissa. NUTS 2 
-tasolla menot olivat suurimmat, yli 7 prosenttia 
BKT:stä, Saksan Braunschweigissa ja Stuttgartissa 
sekä Belgian Brabant Wallonissa (kartta 2.8).

Taulukko 2.7 Tutkimuksen ja tuotekehityksen kokonaismenot sekä etäisyys EU 2020 -tavoitteeseen,  
2019

Vähiten 
kehittyneet

Siirtymäalueet Kehittyneimmät EU-27

T&K-menot % BKT:stä 1,0 1,4 2,5 2,2
Etäisyys EU:n tavoitteeseen 
(ero prosenttiyksikköinä)

2,0 1,6 0,5 0,8

% alueista, jotka ovat  
saavuttaneet EU:n tavoitteen

0,0 2,9 20,1 11,9

BE (paitsi BE10) ja IE: tiedot ovat vuodelta 2017. FR: tiedot ovat vuodelta 2013. 
Tässä ovat mukana vain alueet, joilta on saatavilla tietoa. 
Lähde: Eurostat [rd_e_gerdreg] ja PO REGIOn laskelmat.
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Kuva 2.13 T&K-menot yhteensä, 2019 
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Lähde: Euroopan komissio – Alueellinen innovaatioiden tulostaulu, 2021.
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Yleensä alueet, joiden T&K-menot ovat suurim-
mat, ovat myös kehittyneimpiä, ja usein niillä si-
jaitsee maan pääkaupunki (Belgia ja Saksa ovat 
 merkittäviä poikkeuksia) (kuva 2.13). Niistä 20 
alueesta, joiden menot ovat suurimmat, 19 on ke-
hittyneimpiä (asukaskohtainen bruttokansantuote 
ylittää EU:n keskiarvon), kun taas kaksi kolman-
nesta 50 alueesta, joiden menot ovat pienimmät, 
on vähiten kehittyneitä (asukaskohtainen brutto-
kansantuote alle 75 prosenttia keskiarvosta). 

Vuonna 2019 T&K-menot suhteessa BKT:hen ylit-
tivät Eurooppa 2020 -ohjelman 3 prosentin tavoit-
teen vain harvoilla NUTS 2 -alueilla, ja niillä asuu 
vain 12 prosenttia EU:n väestöstä (taulukko 2.7). 
Nämä ovat kaikki EU:n luoteisosissa sijaitsevia 
kehittyneimpiä alueita, lukuun ottamatta Saksan 
Dresdeniä, joka on siirtymäalue. Yksikään vähiten 
kehittyneistä alueista ei saavuttanut 3 prosentin 
tavoitetta, sillä niiden menot jäivät keskimäärin 
2 prosenttiyksikköä tavoitteesta.

Laatikko 2.7 Alueellinen innovaatioiden tulostaulu (RIS) -menetelmä

RIS-tulostaulun vuoden 2021 versiossa on ver-
taileva arvio eri alueiden innovointijärjestelmistä. 
Se perustuu Euroopan innovaatioiden tulostaulussa 
(EIS) käytettyjä 21 tunnuslukua koskeviin tietoihin. 
Tunnuslukusarja sisältää korkeakoulutuksen, tie-
teelliset julkaisut, tietotekniset taidot, T&K-menot, 
yritysten innovointikyvyn ja patentoinnin. Tiedot on 
kerätty useista lähteistä, kuten Eurostat, SCOPUS 
(Science-Metrix), yhteisöille suunnattu innovointiky-
sely (Eurostat ja kansalliset tilastokeskukset) sekä 
Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO).

Tunnuslukujen arvot standardoidaan minimi-mak-
simi-menetelmällä: lasketaan kaikilla alueilla ero 

havaintoarvon ja enimmäisarvon välillä ja jaetaan 
sitten kaikkien alueiden ääriarvojen erotuksella. 
RIS-kokonaisarvo lasketaan tunnusluvuista saatujen 
pisteiden painottamattomana keskiarvona. Alueel-
lisessa innovaatioiden tulostaulussa alueet luoki-
tellaan neljään innovointikykyryhmään perusteena 
RIS-kokonaispisteet suhteessa EU:n keskiarvoon: 
innovointijohtajat (26 aluetta), vahvat innovoijat 
(55 aluetta), keskitason innovoijat (69 aluetta) ja 
vaatimattomat innovoijat (65 aluetta). Näitä inno-
vointiryhmiä voi tarkastella lähemmin jakamalla 
kunkin ryhmän parhaaseen, keskinkertaiseen ja hei-
koimpaan kolmannekseen.
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Kuva 2.14 EU:n väestön osuus alueellisen innovaatiotulostaulun luokan ja alueen 
kehitystason mukaan, 2021 ja 2016

Mikäli RIS-pisteet ovat saatavilla vain NUTS 1 -tasolta, saman pistemäärän oletetaan koskevan myös siihen kuuluvia NUTS 2 -alueita. 
Molempien vuosien laskelmat perustuvat vuoden 2021 väestötietoihin ja kehitystasoluokitukseen. 
Lähde: Alueellinen innovaatiotulostaulu 2021, PO REGIOn laskelmat.
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Alueellinen innovaatiotulostaulu

Vuoden 2021 alueellisessa innovaatiotulostau-
lussa (RIS) korostuu innovaatioiden keskeinen 
rooli aluekehityksessä24. Kyseessä on Euroopan 
innovaatioiden tulostaulun (EIS) laajennus, jonka 
avulla arvioidaan alueiden innovointisuorituskykyä 
EIS-tulostaulun sisältämien tunnuslukujen alayk-
siköiden perusteella. Vuonna 2021 se käsitti 215 
EU:n aluetta25 sekä 30 aluetta Norjassa, Serbiassa, 
Sveitsissä ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. 

EU:n innovatiivisimmat alueet olivat tällä mittarilla 
Saksan Oberbayern, Tanskan Hovedstaden, Etelä-
Suomi ja Ruotsin Stockholm (kartta 2.9). Huolimatta 
maiden sisäisestä vaihtelusta alueiden luokitus vas-
taa laajalti jäsenvaltioiden luokitusta, mikä kertoo 
siitä, että tunnusluvun arvoon vaikuttavat alueelli-
sella tasolla kansalliset piirteet. Useimmat alueel-
liset ”innovointijohtajat” sijaitsevat jäsenvaltioissa, 
jotka tunnistetaan ”innovointijohtajiksi" tai ”vah-
voiksi innovoijiksi”, ja lähes kaikki ”keskitason” ja 
”vaatimattomiksi” innovoijiksi katsotut alueet sijait-
sevat samantasoisiksi luokitelluissa jäsenvaltiois-
sa. Joissakin ”keskitason innovoijiksi” luokitelluissa 

24 Vuoden 2021 alueellinen innovointitulostaulu on osoitteessa  
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/
performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_fi.

25 Kaikista jäsenvaltioista on NUTS 2 -tason tietoa, lukuun ottamat-
ta Itävaltaa, Belgiaa ja Ranskaa, joita koskevat tiedot ovat NUTS 
1 -tasolta.

jäsenvaltioissa on silti alueellisia ”osaamistaskuja”, 
kuten Tšekin, Espanjan ja Liettuan pääkaupunkiseu-
dut ja Espanjan Pais Vasco, kun taas jotkin alueet 
”vahvoiksi innovoijiksi” luokitelluissa jäsenvaltioissa 
jäävät muista jälkeen.

Alueiden kehitystaso ja innovointipisteet kytkey-
tyvät tiiviisti yhteen (kuva 2.14). Vuonna 2021 
vähiten kehittyneiden alueiden väestöstä ”kehit-
tyvällä innovointialueella” asui noin 70 prosenttia, 
joka on kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2016. 
Tämä tarkoittaa, että monista vähiten kehittyneis-
tä alueista, jotka olivat aiemmin keskitason inno-
voijia, on tullut kehittyviä innovoijia. Minkään vä-
hiten kehittyneen alueen väestö ei myöskään asu 
”vahvaksi” tai ”johtavaksi” innovoijaksi katsotulla 
alueella. Viimeisten viiden vuoden aikana vähiten 
kehittyneet alueet ovat jääneet vastaavasti jäl-
keen innovoinnissa eivätkä ole saaneet kiinni mui-
ta alueita. Asteikon toisessa päässä lähes kaikki 
”johtavat innovoijat” kuuluvat kehittyneimpien 
alueiden ryhmään, ja vain 2 prosenttia siirtymä-
alueiden väestöstä asui tähän ryhmään kuuluvalla 
alueella vuonna 2021. Myös enemmistö ”vahvois-
ta innovoijista” kuuluu kehittyneimpien alueiden 
ryhmään. Näiden alueiden väestöstä 84 prosenttia 
asui vuonna 2021 joko ”vahvaksi” tai ”johtavak-
si innovoijaksi" luokitellulla alueella, kun vastaava 
osuus oli 70 prosenttia vuonna 2016. 
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Kuva 2.15 Digitaalitekniikoiden käyttöönotto EU:n yrityksissä jäsenvaltion kehitystason mukaan, 
2020

Kattaa kaikki EU:ssa sijaitsevat rahoitusalan ulkopuoliset yritykset, joilla on vähintään 10 työntekijää (Eurostatin koodi 10_C10_S951_XK).
Lähde: Eurostat [isoc_eb] ja PO REGIOn laskelmat.

2030-tavoite

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_fi
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/statistics/performance-indicators/regional-innovation-scoreboard_fi
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Tulostaulu vahvistaa yleisesti sen, että EU:n aluei-
den innovointikyky vaihtelee laajalti, mikä koros-
taa huomiota, että innovoinnilla on selvä alueel-
linen ulottuvuus. Tämän laajan vaihtelun vuoksi 
innovointitukitoimissa, kuten koheesiopolitiikan 
ohjelmissa, tulee ottaa erikseen huomioon paikal-
linen tai alueellinen konteksti tukimuodosta pää-
tettäessä. Tässä auttaa ”älykäs erikoistuminen”, 
joka perustuu paikkalähtöisyyteen.

Digitalisaation laajentaminen

Digitaalitekniikoilla on mahdollista vauhdittaa 
osallistavaa ja kestävää kasvua tukemalla inno-
vointia sekä parantamalla tehokkuutta ja palve-
luita26. Nykyinen komissio on asettanut vihreän ja 
digitaalisen siirtymän eli ”kaksoissiirtymän” poliit-
tisen asialistan kärkeen, sillä nämä kaksi kehitys-
suuntausta muokkaavat EU:ta ja sen tulevaisuut-
ta. EU:n tavoite vauhdittaa yritysten digitaalista 

26 Ks. OECD:n pohdintaa digitalisaatiosta ja innovoin-
nista osoitteesta https://www.oecd.org/g20/topics/
digitalisation-and-innovation.

muutosta kannustamalla niitä ottamaan käyttöön 
kolme digitaaliteknologiaa27 eli pilvipalvelut, mas-
sadatan ja tekoälyn (AI). Tavoitteena on, että 
75 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä28 ottaisi 
nämä käyttöön vuoteen 2030 mennessä.

Pilvipalveluiden suosio oli vuonna 2020 suurempi 
kuin kahden muun teknologian (kuva 2.15), ja niitä 
hyödyntävien yritysten osuus oli kaksinkertainen 
vuoteen 2014 verrattuna. Vuodelle 2030 asetet-
tu tavoite saavutetaan tällä kasvuvauhdilla, jos se 
vain jatkuu. Massadatan ja tekoälyn käyttö on jää-
nyt vähäisemmäksi, mikä voi johtua siitä, että ne 
ovat uudempia ja niiden sovellusmahdollisuudet 
voivat olla yritysten näkökulmasta suppeampia. 

Digitaalitekniikoiden käyttöönottoon EU:ssa 
kätkeytyy suuria eroja jäsenvaltioiden välillä. 
Jokaisessa näistä kolmesta teknologiasta vähi-
ten kehittyneiden valtioiden yritykset ovat muista 

27 Euroopan komissio (2021e).

28 Kaikki rahoitusalan ulkopuoliset yritykset, joilla on vähintään 10 
työntekijää (Eurostatin koodi 10_C10_S951_XK).
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Kuva 2.16 Verkkokauppaan ja -liiketoimintoihin liittyvien tekniikoiden käyttöönotto EU:n 
yrityksissä jäsenvaltion kehitystason mukaan, 2020

Lähde: Eurostat [isoc_eb, isoc_ec] ja PO REGIOn laskelmat.
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Kattaa kaikki EU:ssa sijaitsevat rahoitusalan ulkopuoliset yritykset, joilla on vähintään 10 työntekijää (Eurostatin koodi 10_C10_S951_XK). 
Tiedot ERP-ohjelmistosta ovat vuodelta 2019, automaattisesti kytkeytyvistä liiketoimintaprosesseista vuodelta 2017 sekä 
verkko-ostoksista vuodelta 2018, lukuun ottamatta seuraavia maita: AT, DE, IT, SE, EU-27 (2017), EE, HR, SI (2016) ja FI, MT (2015).
Näiden viiden tunnusluvun täydelliset määritelmät ovat (1) nopeimman kiinteän verkkoyhteyden suurin mahdollinen sopimuksen mukainen 
latausvauhti on vähintään 100 Mb/s; (2) yritykset, joiden liiketoimintaprosessit kytkeytyvät automaattisesti niiden alihankkijoiden ja/tai 
asiakkaiden prosesseihin; (3) yritykset, joilla on toiminnanohjauksen ERP-ohjelmistopaketit tiedon jakamiseen eri toiminta-alueiden kesken; 
(4) yritykset, joiden liikevaihdosta vähintään prosentti tulee verkkokaupasta; ja (5) yritykset, jotka ostavat vähintään prosentin kaikista 
hyödykkeistä verkosta.

https://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation/
https://www.oecd.org/g20/topics/digitalisation-and-innovation/
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Laatikko 2.8 Älykkäät erikoistumisstrategiat

Älykäs erikoistuminen on paikkalähtöinen 
lähestymistapa innovointipolitiikkaan. Siinä 
investoinnit suunnataan tutkimukseen ja in-
novointiin tietyillä toimialoilla, jotka tunnis-
tetaan laajalla ja osallistavalla prosessilla, 
jotta käyttöön saataisiin olennaisten sidos-
ryhmien, kuten yritysten, julkisten elinten, 
tutkimuslaitosten ja kansalaisyhteiskunnan, 
 paikallistuntemus. 

Ohjelmointikaudella 2014–2020 kehitetyt 
älykkäät erikoistumisstrategiat määritellään 
asetuksessa (EU) 1303/2013 seuraavasti: 
”Älykkäällä erikoistumisstrategialla tarkoite-
taan kansallisia tai alueellisia innovaatiostra-
tegioita, joissa asetetaan prioriteetteja kilpai-
luedun luomiseksi kehittämällä tutkimus- ja 
innovaatiovahvuuksia ja sovittamalla niitä lii-
ketoiminnan tarpeisiin, jotta voidaan reagoida 
esiin tuleviin mahdollisuuksiin ja markkinake-
hitykseen johdonmukaisella tavalla välttäen 
samalla päällekkäisyydet ja toiminnan pirs-
toutuminen.”

Käytännöllisesti katsoen älykkäässä eri-
koistumisstrategiassa resurssit keskitetään 
tarkkaan määritellyille ”ensisijaisille alueil-
le”. Nämä ensisijaiset alueet voidaan rajata 
tiedon alojen tai toimintojen mukaan (ei pel-
kästään tieteen vaan myös yhteiskuntaan, 
kulttuuriin ja luovuuteen liittyvien toimintojen 
mukaan) tai tietyn toimialan alajärjestelmien 
tai useiden eri toimialojen mukaan. Ne voivat 
vastata myös tiettyjä markkinarakoja, kluste-
reita, tekniikoita tai niiden soveltamista erityi-
siin yhteiskunnallisiin ja ympäristöhaasteisiin. 
Näiden ensisijaisten alojen on samaan aikaan 
vastattava alueen kulloisiakin varoja ja kyettä-
vä hyödyntämään  innovointimahdollisuuksia.

Älykkäät erikoistumisstrategiat otettiin käyt-
töön kaudella 2014–2020 ennakkoehtona 
kaikille Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) 
temaattisen tavoitteen 1 mukaisille sijoitus-
tavoitteille. Merkittävä ominaisuus on se, että 
jäsenvaltioiden tai alueiden on tunnistettava 
investointien ensisijaiset tavoitteet ”yrittäjyy-
den muodostusprosessin” kautta. Siihen osal-
listuvat innovoinnin keskeiset sidosryhmät, 
yritykset sekä kaikki nykyiset tai mahdolliset 
innovaatioalan toimijat, joilla voi olla olen-
naista tietämystä maahan tai alueelle perus-
tettavista uusista toiminnoista. 

Älykäs erikoistuminen oli keskeinen osa EU:n 
koheesiopolitiikkaa jaksolla 2014–2020. Täl-
lä jaksolla laadittiin yhteensä 180 älykästä 
erikoistumisstrategiaa, ja EAKR investoi niihin 
yli 40 miljardia euroa (68 miljardia euroa, jos 
kansallinen osarahoitus lasketaan mukaan). 

Osittainen siirtyminen kohti innovatiivista 
ja älykästä muodonmuutosta

Vaikka älykkään erikoistumisen vaikutusta 
innovointiin, työpaikkoihin ja tuottavuuteen 
onkin vielä liian aikaista arvioida, joitain todis-
teita on jo siitä, miten politiikkaa on toteutettu 
ruohonjuuritasolla ja miten se on vaikuttanut 
poliittiseen päätöksentekoon. 

Tuoreen tutkimuksen1 mukaan useimmilla 
alueilla investointien tärkeysjärjestys perustui 
laajaan ja osallistavaan ”yrittäjyyden muodos-
tusprosessiin”, joka useimmissa tapauksissa 
toteutettiin älykkään erikoistumisstrategian 
muotoilemiseksi. Noin puolet näistä 180 stra-
tegiasta sekä noin puolet niille tarjottavasta 
EAKR-rahoituksesta koski elintarvike- ja bio-
talouden hankkeita (21 prosenttia), biotieteitä 
ja terveysalaa (15 prosenttia), tietotekniikkaa 
tai Teollisuus 4.0 -aloja (15 prosenttia). Vaikka 
priorisoinnin laajuus vaihteleekin alueittain, 
todisteita on siitä, että tietyt prioriteetit hei-
jastavat hyvin alueiden tieteellistä ja teknis-
tä profiilia sekä julkisen ja yksityisen sektorin 
vahvuuksia. 

Strategiat eivät välttämättä vastaa talouden 
nykyistä rakennetta, joka näkyy työllisyyden 
jakautumisessa toimialoittain, mutta niissä 
asetetaan yleensä muutoksessa olevat toi-
mialat etusijalle, työllisyyden kasvuvauhdilla 
mitattuna. Älykkään erikoistumisen hyväk-
symisperusteita on sovellettu hankkeiden 
seulonnassa yleisesti hyvin, ja siitä johtu-
vat tutkimukseen ja innovointiin suunnatut 
EAKR-investoinnit vastaavat laajalti valittuja 
prioriteettialueita. 

Haasteita on edelleen, mutta julkishallinto 
näyttää omaksuneen uusia käytäntöjä kan-
sallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla. 
Varsinkin viimeaikaisista tutkimuksista, jotka 
perustuvat päätöksentekijöiden käsitykseen 
ja tapaustutkimuksiin2, ilmenee, että älykkään 
erikoistumisen kokemus on parantanut koordi-

1 Prognos ja CSIL (2021).

2 Hegyi ym. (2021); Guzzo ja Gianelle (2021).
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 jäljessä, ja käyttöönotto on yleisintä kehittyneim-
missä jäsenvaltioissa. 

Samanlainen kaava havaitaan verkkokaupan ja säh-
köisen liiketoiminnan käyttöönotossa (kuva 2.16). 
Käyttöönotto edellyttää riittävän nopeaa verkko-
yhteyttä. EU:n yrityksistä keskimäärin 46 prosen-
tilla on laajakaistayhteys, jonka nopeus on vähin-
tään 100 Mb/s, mutta osuus on pienempi vähiten 
kehittyneissä jäsenvaltioissa. Vähiten kehittyneissä 
jäsenvaltioissa yritykset ovat jääneet jälkeen myös 
kahden erityisen verkkokaupparatkaisun käyttöön-
otossa, nimittäin automaattisesti niiden alihankki-
joihin tai asiakkaisiin kytkeytyvien liiketoimintapro-
sessien sekä tietojen jakamiseen eri toimintojen 
välillä käytettävien toiminnanohjausjärjestelmien 
(ERP) käytössä. Sama koskee verkkokauppaa ja on-
line-ostoksia. Vähiten kehittyneissä jäsenvaltioissa 
niiden yritysten osuus on pienempi, joilla verkkokau-
pan osuus on vähintään 1 prosentti liikevaihdosta ja 
online-ostosten osuus vähintään 1 prosentti koko-
naismyynnistä, vaikka ero toisiin jäsenvaltioihin on 
suurempi online-ostoksissa.

Nämä tulokset vahvistavat sen, että digitalisaatio 
voi jyrkentää edelleen tutkimus- ja innovointikui-
luja, ainakin jäsenvaltioiden välillä. Se, että digi-
taalitekniikoiden vaikutus yritysten kilpailukykyyn 
kasvaa entisestään, aiheuttaa huolta koheesion 
näkökulmasta. Koska teknologian käyttöönotto on 

tärkeä taloudellisen lähentymisen veturi, vähiten 
kehittyneet jäsenvaltiot ovat vaarassa jäädä yhä 
enemmän jälkeen kiinniottamisen sijaan, jos nii-
den yritykset eivät osaa innovoida digitalisaation 
avulla. Kohtalaisen kehittyneet jäsenvaltiot voi-
vat myös havaita kilpailukykynsä heikentyvän, jos 
ne eivät toimi näin, joten niillä on riski joutua tai 
jäädä kehitysloukkuun (edellä jaksossa 3 kerrotun 
mukaisesti).

4.2 Yritysten dynamiikka EU:n alueilla

Vuonna 2018 vähintään yhden työntekijän työl-
listävien yritysten (”työnantajayritysten”) määrä29 
oli asukasta kohden suurin Kreikassa, Kyproksella, 
Luxemburgissa, Sloveniassa (josta on saatavilla 
vain kansallisen tason tietoa) sekä useimmissa 
Unkarin ja Viron osissa (kartta 2.10). Tämä voi kie-
liä siitä, että isoja yrityksiä on suhteellisen vähän. 
Vaikka yritysten määrä vaihteleekin jäsenvalti-
oissa suuresti alueiden kesken, kansallinen kon-
teksti näyttää olevan tärkeä tekijä. Useimmissa 
jäsenvaltioissa yritysten määrä asukasta kohden 
on suurin pääkaupunkiseuduilla, lukuun ottamatta 
Ranskaa, Italiaa, Itävaltaa ja Espanjaa. Tämä joh-
tuu osin  siitä, että niillä sijaitsevat useiden, var-

29 Tämä käsittää kaikki Euroopan unionin NACE Rev. 2 -toimialaluo-
kituksen mukaiset yritystoimintaan osallistuvat yritykset, lukuun 
ottamatta holdingyhtiöiden vakuutustoimintaa (toimiala K642).

Laatikko 2.9 Yritysdemografiatilastot

Alueellisen tason työllistäjäyrityksiä koskevat 
demografiatilastot osoittavat, missä päin  EU:ta 
yritykset (joissa on vähintään yksi työntekijä) 
sijaitsevat ja mikä on yritysten perustamis-, 
lakkautus- ja kasvuvauhti. Tässä luvussa pereh-
dytään lukuisten yritysten tunnuslukuihin, jotka 
koskevat väestöä, työntekijää yritystä kohden, 
yritysten perustamis- ja lopettamisastetta (suh-
teessa väestöön) sekä kasvuyritysten osuutta 
(määritellään tässä yrityksiksi, joilla on vähin-
tään 10 työntekijää ja jotka kasvavat yli 10 pro-
senttia vuodessa kolmen vuoden jaksolla). 

Lisätietoja on osoitteessa http://ec.europa.eu/eu-
rostat/statistics-explained/index.php/ Structural_
business_statistics_at_regional_level.

nointia ja vahvistanut suhdeverkostoa alueellis-
ten ja paikallisten toimijoiden välillä sekä tehnyt 
päätöksentekoprosessista ja innovointipolitiikan 
hallinnoinnista yhä osallistavampaa. Se näyttää 
myös tukeneen koordinointielinten, alustojen 
sekä temaattisten työryhmien ja klustereiden 
uudelleenjärjestelyitä ja/tai perustamista. Tästä 
huolimatta julkisen ja yksityisen sektorin väli-
sen sekä julkisen sektorin sisäisen koordinoinnin 
tehokkuus on edelleen ongelma useilla alueilla. 
Tulevaisuudessa tähän tarvitaan lisää ponniste-
luita sekä taitojen ja resurssien vahvistamista, 
jotta poliittiset tehtävät kyettäisiin hoitamaan. 
Selkeä ja mahdollisimman sitoutunut hallintora-
kenne on todettu tässä tärkeäksi.

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Structural_business_statistics_at_regional_level
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Laatikko 2.10 Alueiden yhteenkuuluvuus: yritysten 
erkaantuminen ja keinot kuroa umpeen kuiluja

Pandemia on tuonut esille alueiden ja yhteiskunta-
ryhmien välisiä eroja. Se, miten kovaa koronapande-
mia iski yrityksiin, vaihteli eri puolilla EU:ta riippuen 
toimialan toimenpiteistä ja kyvystä sopeutua pan-
demiatilanteeseen. Kriisi kiihdytti talouden ja yh-
teiskuntien rakennemuutosta ja synnytti koheesioon 
kohdistuvia riskejä, kun yritykset sopeutuivat eri 
tahtia käynnissä olevaan elpymisvaiheeseen, jossa 
digitalisaatiolla on paljon painoarvoa. 

Euroopan investointipankin investointikysely 
( EIBIS)1, EU:n investointinäkymiä keräävä vuotui-
nen yritystutkimus, valaisee koronakriisin vaikutuk-
sia investointeihin ja niiden yhteyksiä alueelliseen 
yhteenkuuluvuuteen. Siinä yritysten vastaukset 
ryhmitellään sen mukaan, sijaitsevatko ne vähiten 
kehittyneellä, siirtymäalueella vai kehittyneimmällä 
alueella2.

Kyselyn tulokset osoittavat, että koronakriisin ai-
heuttama investointien väheneminen rasitti vielä 
alun perinkin heikkoa investointitoimintaa, varsinkin 
vähiten kehittyneillä alueilla. Näillä alueilla 79 pro-
senttia yrityksistä tekee investointeja, kun siirtymä-
alueilla osuus on 85 prosenttia ja kehittyneimmillä 
alueilla 87 prosenttia3. Vähiten kehittyneiden ja siir-
tymäalueiden yritykset ovat yleensä pienempiä, ja 
vientiä harjoittavia yrityksiä on yleensä vähemmän 
kuin kehittyneimmillä alueilla. Yritysten investoinnit 
suuntautuvat yleensä vähiten kehittyneillä ja siirty-
mäalueilla aineelliseen omaisuuteen. Tutkimukseen 

ja tuotekehitykseen investointinsa suuntaavia yri-
tyksiä on vähemmän kuin kehittyneimmillä alueilla, 
joilla sijaitsee enemmän aktiivisia innovoijia (yrityk-
siä, jotka panostavat runsaasti tutkimukseen ja tuo-
tekehitykseen) (kuva 2.17).

 Vähiten kehittyneiden ja siirtymäalueiden yritykset 
toimivat haastavammassa ympäristössä ja ilmoitta-
vat useammin investointeihin kohdistuvista esteistä. 
Ne huomaavat paljon useammin, että niiden inves-
tointeja estävät epävarmuus, energiakustannukset 
sekä liikenneinfrastruktuurin ja rahoituksen puute. 

Haastava investointiympäristö yhdistettynä pande-
miaa edeltäviin rakenteellisiin eroihin voi vaikeuttaa 
sopeutumista käynnissä olevaan elpymiseen. Har-
vat yritykset vähiten kehittyneillä ja siirtymäalueil-
la ovat reagoineet pandemiaan ottamalla käyttöön 
enemmän digitaaliteknologiaa, kun taas monet ke-
hittyneimmillä alueilla ovat edistyneet tässä.

Politiikkatoimet ovat osaltaan rajoittaneet pande-
mian välitöntä vaikutusta työpaikkojen määrään. 
Suurempi osa yrityksistä odottaa kuitenkin korona-
pandemian puhkeamisen vähentävän työllisyyttä 
pitkällä aikavälillä (19 prosenttia vähiten kehittyneil-
lä alueilla, 14 prosenttia siirtymäalueilla ja 12 pro-
senttia kehittyneimmillä alueilla). Myös rakenteel-
liset siirtymät kohti vihreää ja digitaalista taloutta 
ja innovointia ovat tulevaisuudessa tärkeitä, jotta 
voidaan ylläpitää kilpailukykyä ja auttaa vähem-
män vauraiden alueiden talouksia ottamaan muita 
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Kuva 2.17 Investointien jakautuminen alueiden kehitystason mukaan, 2020

(%
)

Tulokset kattavat kaikki yritykset, jotka ovat investoineet viimeisen tilikauden aikana (pois lukien ”en tiedä” -vastaukset ja 
vastaamisesta kieltäytyneet). 
Tulokset on saatu vastauksista kyselyn kysymykseen: ”Kuinka paljon yrityksenne investoi viime tilikaudella kuhunkin seuraavista 
tarkoituksenaan ylläpitää tai kasvattaa yrityksen liikevaihtoa tulevaisuudessa?”
Lähde: EIBIS 2021.
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sinkin  suuryritysten, pääkonttorit. Pääkonttoreihin 
liittyy myös se, että pääkaupunkiseuduilla on 
enemmän työntekijöitä yritystä kohden30. Muilla 
kuin suurkaupunkialueilla on yleensä vähem-
män työnantajayrityksiä asukasta kohden kuin 
suurkaupunkialueilla. 

Yritykset voivat siirtyä kaupungistuneille alueille 
hyötyäkseen talouden keskittymisestä, yhteen-
sovittamisesta, jakamisesta ja oppimisesta31. 
Kaupunkien työmarkkinat ovat yleensä isot, mikä 
helpottaa työvoiman kysynnän ja tarjonnan yh-
teensovittamista sekä tukee panosten ja infra-

30 Tätä tulosta on tulkittava melko varovasti. Tietyt suuryritykset 
voivat muodostua useista paikallisyksiköistä ja sijaita useilla 
alueilla, mutta niiden työntekijät rekisteröidään usein maan pää-
kaupungissa sijaitsevaan pääkonttoriin. Tämä voi kasvattaa pää-
kaupungissa työskentelevien työntekijöiden määrää. 

31 Duranton ja Puga (2020).

struktuurin jakamista, kun taas keskinäistä oppi-
mista helpottaa se, että ihmiset työskentelevät ja 
asuvat lähellä toisiaan.

Uusien yritysten syntyminen kuuluu taloudellisen 
kehityksen ja työpaikkojen luonnin vahvimpiin 
vetureihin. Uudet yritykset voivat auttaa avaa-
maan uusia toimialoja ja korkean arvonlisäyksen 
tarjoavia markkinoita ja antaa näin panoksensa 
talouden rakenneuudistuksiin32. Ne voivat myös 
osaltaan parantaa kilpailukykyä auttamalla aloit-
televia yrityksiä tehostamaan toimintaansa. 

32 Dent ym. (2016).

kiinni sekä säilyttää ja lisätä laadukkaiden työpaik-
kojen tarjontaa pitkällä aikavälillä. EIBIS-analyysi 
osoittaa, että pandemia on heikentänyt inhimillisen 
pääoman muodostusta, sillä yhä harvemmat aikui-
set osallistuvat koulutukseen ja kouluja on suljettu 
ympäri EU:ta. Vielä pahempaa on se, että koulujen 
sulkemiset ovat todennäköisesti lisänneet alueiden 
välisiä eroja, koska vähemmän vauraat jäsenvaltiot 
sulkivat koulunsa pidemmäksi aikaa. Tämä korostaa 

tarvetta investoida inhimilliseen pääomaan osana 
elpymisstrategioita, joilla hillitään alueellisten ja so-
siaalisten erojen kasvamisen riskiä tulevaisuudessa. 

1. Linkki julkaisuun: https://www.eib.org/en/publications- 
research/economics/surveys-data/eibis/index.htm.

2. Lisätietoja menetelmistä: Delanote ja Wruuck (2021). 
3. Perustuu vuoden 2020 EIBIS-kyselyyn. Linkki julkaisuun:  

https://www.eib.org/en/publications/econ-eibis-2020-eu.
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Luovan tuhon taloudellista käsitettä kuvataan teok-
sessa Schumpeter (1942) seuraavasti: ”teollinen 
muutosprosessi, joka mullistaa jatkuvasti taloudel-
lista rakennetta sisältäpäin tuhoten aina vanhan ja 
luoden uuden rakenteen”. Käsitteenä sitä tutkitaan 
talouskasvun mahdol-
lisena veturina, usein 
sisäsyntyisen kasvun 
yhteydessä1. Yritysten ja 
työllisyyden dynamiik-
kaa koskevassa kirjalli-
suudessa luovaa tuhoa 
mitataan yritysten keski-
määräisellä perustamis- 
ja lakkautusvauhdilla, 
joka tunnetaan myös yri-
tysten vaihtuvuutena. 

Vaihtuvuuden ja reaali-
sen bruttokansantuot-
teen keskimääräisellä 
vuotuisella kasvuvauh-
dilla oli merkittävä, posi-
tiivinen korrelaatio EU:n 
NUTS 2 -alueilla jaksolla 
2008–2018 (kuva 2.20). 

1 Katso esim. Aghion ja Howitt (1992).

Tämä kertoo ensisijaisesti sen, että lähes kaikilla alu-
eilla, joilla vaihtuvuus oli yli 12 prosenttia, bruttokan-
santuotteen kasvu jäi alle keskiarvon2. Alueilla, joilla 
vaihtuvuus on vähäisempää, korrelaatio on heikompi, 
ja tosiasiassa monet niistä kasvoivat vauhdilla.

2 Ainoa poikkeus tästä on Guyane, jota voidaan pitää syrjäise-
nä alueena.
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Kuva 2.20 Luova tuho ja BKT:n kasvu EU:n alueilla, 2008–2018

Tarkka ajanjakso vaihtelee alueittain, koska tiedoissa yritysten vaihtuvuudesta on aukkoja.
Lähde: Eurostat, PO REGIOn laskelmat.
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Laatikko 2.12 Yrittäjyys on olennaista aluekehityksen kannalta, 
mutta uus- ja kasvuyritysten rahoitukselle on erityisrajoitteita

Uus- ja kasvuyritykset tarvitsevat pääomaa. Uusyri-
tysten on kuitenkin vaikeampi saada riskipääomaa 
EU:ssa kuin Yhdysvalloissa. EU:n kasvuyritysten on 
vieläkin vaikeampi kasvaa ja säilyttää itsenäisyy-
tensä kuin yhdysvaltalaisten. Lisäongelma on se, 
että riskipääoma keskittyy yleensä muutamalle 
paikkakunnalle, usein pääkaupunkiin. 

Komissio käynnisti vuonna 2016 Euroopan laajui-
sen riskipääomaa tarjoavan rahastojen rahaston 
lisätäkseen sijoitusmahdollisuuksia riskipääoman 
avulla ja helpottaakseen rahoituksen saatavuut-
ta pienille ja innovatiivisille yrityksille start-up- ja 
scale-up-yrityksiä koskevan aloitteen1 avulla. Tämä 
täydentää muita EU:n yritysten kilpailukykyä ja 
pk-yrityksiä koskevaan ohjelmaan (COSME) kuuluvia 
ja Horisontti 2020 -aloitteen InnovFin-rahoitusvä-
lineitä, joilla helpotetaan pk-yritysten vakuuksien, 
lainojen ja oman pääoman saantia jäsenvaltioiden 
paikallisten rahoituslaitosten kautta. 

1 COM(2016) 733 lopullinen.

Euroopan komission perustama Yritys-Euroop-
pa-verkosto tarjoaa kaikilla alueilla uus- ja kasvu-
yritysten auttamiseksi kasvuyritysneuvontaa, jossa 
jaetaan tietoa asianmukaisista kansallisista ja EU:n 
säädöksistä, rahoituksesta ja kumppanuusmahdol-
lisuuksista sekä rajat ylittäviin julkisiin hankintoihin 
osallistumisesta. Verkosto perustuu yhteiseen di-
gitaaliseen palveluväylään2 sekä olemassa oleviin 
kansallisiin ja EU:n yhteyspisteisiin. 

2 Yhteinen digitaalinen palveluväylä tarkoittaa aloitetta, jolla 
luodaan keskitetty palvelupiste tiedonsaantia, hallinnollisia 
menettelyitä ja tukea varten, joita yksityishenkilöt ja yri-
tykset tarvitsevat asettuakseen toiseen EU:n jäsenvaltioon. 
Viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä käyttäjät pys-
tyvät hoitamaan lukuisia menettelyitä EU:n kaikissa jäsen-
valtioissa ilman papereiden täyttämistä esimerkiksi rekiste-
röidäkseen auton tai hakeakseen eläkettä.
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Vuonna 2018 uusien työnantajayritysten määrä 
asukasta kohden oli yleisesti suurempi pääkau-
punkiseuduilla niin kehittyneissä kuin vähiten ke-
hittyneissäkin jäsenvaltioissa. Perustamisvauhti 
oli erityisen nopea Budapestissä ja Tallinnassa 
(kuva 2.18). Poikkeuksia tästä ovat Pariisi, Rooma 
ja Madrid, joissa yrityksiä perustetaan vähemmän 
kuin muilla kyseisten jäsenvaltioiden suurkaupun-
kialueilla. Monilla toimialoilla suurkaupunkialueilla 
toimiviin yrityksiin kohdistuu yleensä paljon kilpai-
lua laajojen markkinoiden vuoksi, joten niillä on 
suuri vaara ajautua pois markkinoilta, jos ne eivät 
huolehdi kilpailukyvystään33. Yritysten nopea lak-
kauttamisvauhti kulkee usein samaa rataa nopean 
perustamisvauhdin kanssa, kuten Budapestissä 
ja Tallinnassa, vaikka yrityksiä lakkautetaan 
yleensä vähemmän kuin perustetaan, varsinkin 
suurkaupunkialueilla34.

Kasvuyrityksillä35 on tärkeä rooli kaupunkien ja 
alueiden talouskasvussa, koska ne antavat pa-
noksensa tuottavuuteen ja innovointiin36. Vuonna 
2018 pääkaupunkiseuduilla sijaitsi yleensä eniten 
kasvuyrityksiä asukasta kohden. Ainoat poikkeuk-
set olivat Lissabon, Amsterdam, Rooma, Pariisi ja 
Wien, mutta niissäkin määrä ylitti silti maan keski-
arvon (kuva 2.19). Kaikissa jäsenvaltioissa määrä 
oli suurempi suurkaupunkialueilla kuin muualla. 

4.3 Euroopan alueiden kilpailukyky

Alueellinen kilpailukyky tarkoittaa alueen kykyä 
tarjota houkutteleva ja kestävä ympäristö yrityk-
sille sekä asukkaiden asuin- ja työskentelypai-
kaksi. Vuonna 2010 käynnistetty ja sen jälkeen 
säännöllisesti päivitetty RCI-indeksi on suunniteltu 
mittaamaan EU:n NUTS 2 -alueiden kilpailukyvyn 
eri ulottuvuuksia37. Sen avulla alueet voivat ajan 
myötä seurata ja arvioida kehitystään muihin alu-

33 Melitz ja Ottaviano (2008); Combes ym. (2012).

34 Tämä voi heijastaa sitä, että yritykset voivat lopettaa toimintansa 
ilman, että ne lakkautetaan muodollisesti.

35 Kasvuyrityksissä oli vähintään 10 työntekijää jakson alussa, ja 
niiden tarjoamat työpaikat lisääntyivät yli 10 prosenttia vuodes-
sa seuraavien kolmen vuoden aikana.

36 Acs ym. (2008).

37 Ks. Annoni ja Kozovska (2010), Dijkstra, Annoni ja Kozovska 
(2011), Annoni ja Dijkstra (2017) ja Annoni ja Dijkstra (2019).

eisiin verrattuna38. RCI-indeksin tuorein versio jul-
kaistiin vuonna 2019. Sen mukaan EU:n pohjois-
ten/läntisten ja eteläisten/itäisten alueiden välillä 
on edelleen selvä kuilu vielä 10 vuoden kuluttua 
kriisistä (kartta 2.11). 

Kuten edellisissäkin versioissa, vuoden 2019 RCI-
indeksissä näkyy monikeskuksinen malli: useim-
mat pääkaupunkiseudut ja suurkaupunkien sijain-
tialueet menestyvät hyvin, mikä johtuu toiminnan 
keskittymisestä, hyvistä yhteyksistä ja korkeata-
soisesta inhimillisestä pääomasta. 

Pääkaupunkiseudut ovat yleensä kilpailukykyisim-
piä, lukuun ottamatta Alankomaita (jossa pääkau-
punkiseutu on vasta toisella sijalla), Italiaa (jos-
sa Lombardia on kilpailukykyisin alue) ja Saksaa 
(kuva 2.21).

Ero pääkaupunkiseudun ja muiden alueiden vä-
lillä on erityisen suuri Ranskassa, Espanjassa, 
Portugalissa ja monissa Itä-Euroopassa sijaitse-
vissa jäsenvaltioissa. Tämä voi aiheuttaa myös 
huolta, koska se asettaa paineita pääkaupunkiseu-
dulle, kun taas muilla alueilla resurssit voivat olla 
alikäytettyjä.

Asukaskohtaisen bruttokansantuotteen korkea 
taso kytkeytyy yleisesti vahvaan kilpailukykyyn. 
Tämä suhde on kuitenkin selvempi, kun bruttokan-
santuotteen taso on matala – vauraiden alueiden 
kilpailukyvyssä on enemmän vaihtelua. 

38 Kaikki kolme perustuvat samaan lähestymistapaan kuin 
Maailman talousfoorumin maailmanlaajuinen kilpailukykyindeksi.
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Laatikko 2.13 Alueellisen kilpailukykyindeksin (RCI) menetelmät

RCI-indeksin vuoden 2019 versio perustuu 74 tun-
nuslukuun, jotka on valittu 84 vaihtoehtoisesta 
tunnusluvusta (jotkin vuonna 2016 käytetyt tun-
nusluvut on vaihdettu uusiin). Useimmat saata-
villa olevista tunnuslukuarvoista koskevat jaksoa 
 2015–2017, toiset vuotta 2018, kun taas muuta-
mat ovat peräisin vuodelta 2014.

Tiedot saatiin monenlaisista lähteistä, kuten hal-
linnon laatuindeksi (Göteborgin yliopisto), maail-
manlaajuiset hallintotapaa mittaavat tunnusluvut 
(Maailmanpankki), maailman kilpailukykyindeksi 
(Maailman talousfoorumi) ja alueellinen innovaa-
tiostrategia (PO GROW).

Aiempien versioiden menetelmiä noudattaen tun-
nusluvut ryhmitellään kilpailukyvyn 11 ulottuvuu-
den perusteella, jotka kuvaavat tuottavuuden ja 
pitkäaikaisen kehityksen kannalta olennaisia seik-
koja. Nämä 11 ulottuvuutta jaetaan puolestaan 
kolmeen alaindeksiin: perustasoa, tehokkuutta ja 
innovointia mittaavat alaindeksit. Perusryhmä si-
sältää viisi ulottuvuutta: 1) instituutiot, 2) makrota-
loudellinen vakaus, 3) infrastruktuuri, 4) terveys ja 
5) ensimmäisen asteen koulutus, jotka ovat kaikkien 
talouksien vahvoja vetureita. Alueiden talouden ke-
hittyessä ja kilpailukyvyn parantuessa ammattitai-
toiseen työvoimaan ja tehokkaisiin työmarkkinoihin 

liittyvät tekijät muodostuvat tärkeiksi tehoryhmälle. 
 Tähän kuuluu kolme ulottuvuutta: 6) korkeakoulu-
tus, ammatillinen koulutus ja elinikäinen oppiminen, 
7) työmarkkinoiden tehokkuus sekä 8) markkinoiden 
koko. Kehityksen myöhemmissä vaiheissa inno-
vointiryhmästä tulee yhä tärkeämpi. Se muodostuu 
kolmesta ulottuvuudesta: 9) tekniset valmiudet, 
10) yritysten kehitystaso ja 11) innovointi. Tunnus-
lukujen arvot standardoidaan z-pisteiksi laskemalla 
havaitun pistemäärän ja keskiarvon välinen ero eri 
alueilla ja jakamalla se keskihajonnalla.

EU:n alueet luokitellaan viiteen kehitysvaiheeseen 
vertaamalla niiden jakson 2015–2017 keskimää-
räistä asukaskohtaista bruttokansantuotetta (osto-
voimakorjattu) EU:n keskiarvoon. Kolmen alaindeksin 
painotuksia käytettiin RCI-indeksin kokonaiserojen 
laskemiseen eri kehitysvaiheissa (taulukko 2.8).

Vuoden 2019 RCI-indeksi seuraa kaikkien NUTS 2 
-alueiden suorituskykyä EU:n jäsenvaltioissa. Kuten 
aiemmissakin versioissa, samaan toiminnalliseen 
kaupunkialueeseen kuuluvat alueet on yhdistetty, 
mikä koskee kuuden pääkaupunkiseudun toiminnal-
lisia kaupunkialueita (Wien, Bryssel, Praha, Berliini, 
Budapest ja Amsterdam). 

Lisätietoja menetelmistä: ks. Annoni ym. (2019).

Taulukko 2.8 Kolmen RCI-alaindeksin painotukset kehitysvaiheittain 

Kehitysvaihe Perustasoa  
mittaava alaindeksi 

Tehokkuutta  
mittaava alaindeksi 

Innovointia  
mittaava alaindeksi 

Vaihe 1: BKT-indeksi <50 30,00 50,00 15,00
Vaihe 2: BKT-indeksi 50–75 31,25 50,00 18,75
Vaihe 3: BKT-indeksi 75–90 27,50 50,00 22,50
Vaihe 4: BKT-indeksi 90–110 23,75 50,00 26,25

Vaihe 5: BKT-indeksi >=110 20,00 50,00 30,00
BKT-indeksi lasketaan EU:n keskiarvon perusteella (=100). 
Lähde: Annoni ym. (2019).
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Kappale 3 

Vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa

 • EU on hyväksynyt Euroopan vihreän kehityksen ohjelman, jonka päämääränä on tehdä EU:n 
taloudesta ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Tämä edellyttää kasvihuonepäästöjen 
nopeaa vähentämistä, lisää investointeja vihreisiin tekniikoihin sekä luonnonympäristön suojelua. 

 • Kasvihuonepäästöt vähenivät 24 prosenttia vuosina 1990–2019. Tätä vauhtia EU saavuttaa 
vuodelle 2020 asetetun tavoitteensa pienentää kasvihuonepäästöjä 20 prosenttia. Uusi 
2030-tavoite, joka kuuluu 55-valmiuspakettiin, tarkoittaa 55 prosentin vähennystä. Tämä 
merkitsee suuria päästövähennyksiä sekä päästökauppajärjestelmän (ETS) sisä- että ulkopuolella.

 • Energiankulutus on laskenut EU:ssa huomattavasti viime vuosikymmeninä. Siitä huolimatta 
tuoreimmat luvut kertovat, että vuoden 2020 energiatehokkuustavoitetta ei saavuteta. 
2030-tavoite on kunnianhimoisempi ja edellyttää lisätoimia. 

 • Uusiutuvien energialähteiden osuus EU:n energiankulutuksesta kasvoi tasaisesti 11 prosentista 
19 prosenttiin vuosina 2006–2018, lähelle 20 prosentin 2020-tavoitetta, mutta jotkin 
jäsenvaltiot ovat jääneet jälkeen kansallisista 2020-tavoitteistaan. Vuodelle 2030 asetettu 
40 prosentin tavoite edellyttää yhteisiä ponnisteluita uusiutuvan energian tuotannon 
vauhdittamiseksi ja kokonaisenergiankulutuksen vähentämiseksi. 

 • Ilmastonmuutos vaikuttaa monin tavoin yhä useampiin EU:n alueisiin, mutta vaikutus vaihtelee 
niiden maantieteen ja talouden rakenteen mukaan. Vaikutukset matkailun ja maatalouden 
kaltaisiin aloihin ovat todennäköisesti erityisen suuret.

 • EU:n vesialueista vain 40 prosentin ekologinen tila on hyvä. Selvästä kehityksestä huolimatta 
useilla maaseutualueilla ja vähiten kehittyneillä alueilla tarvitaan yhä merkittäviä investointeja 
jäteveden käsittelyyn. 

 • Hyötykäyttöön otetun jätteen osuus nousi EU:ssa 46 prosentista 54 prosenttiin vuosina 2004–
2018. Tämä tukee ympäristönsuojelua, raaka-aineiden kierrätystä ja energian talteenottoa. 
Tästä huolimatta kierrätyksen ja jätteenpolton osuus energian talteenotosta on useissa 
jäsenvaltioissa yhä vähäinen. 

 • Pahimpien ilman epäpuhtauksien aiheuttamat päästöt ovat selvästi vähentyneet EU:ssa. 
Monissa kaupungeissa ilman epäpuhtauksille altistuminen on kuitenkin edelleen yleistä. 
Kolmannes kaupunkilaisista elää kaupungissa, jossa ylitetään vähintään yksi ilman 
epäpuhtauksille asetetuista rajoista.

 • Luonnon monimuotoisuus vähenee ja ekosysteemipalvelut heikkenevät EU:n kaikissa 
maan, makean veden ja meren ekosysteemeissä. Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja 
ennallistaminen voivat osaltaan parantaa ekosysteemipalveluiden sujuvuutta sekä hillitä 
ilmastonmuutosta vaikutuksineen. Esimerkiksi investoinnit kaupunkien kasvillisuuteen tai 
kosteikkoihin voivat vähentää helleaaltojen ja tulvien vaikutusta, tarjota lisää elinympäristöjä 
uhanalaisille lajeille, vähentää ilman- ja melusaastetta sekä tarjota tilaa virkistyskäyttöön ja 
näin ollen parantaa kaupunkilaisten elämänlaatua. Maaseutualueilla erittäin monimuotoisten 
alueiden vaaliminen voi lisätä elinympäristöjen kytköksiä toisiinsa ja auttaa lajeja sopeutumaan 
ilmastonmuutokseen sekä vahvistaa samalla pölytyksen, ilmaston ja vesistön säätelyn ja 
eroosiolta suojautumisen kaltaisia ekosysteemipalveluita.
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Kappale 3

Vihreämpi, vähähiilinen Eurooppa

1. EU:n ilmastotoimet ja Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelma 

Ilmastonmuutos ja ympäristön köyhtyminen ovat 
suurimpia uhkia elinoloille Euroopassa – ja oike-
astaan koko maailmassa. EU on niihin reagoidak-
seen hyväksynyt Euroopan vihreän kehityksen oh-
jelman, uuden kasvustrategian kunnianhimoisine 
tavoitteineen, jotka koskevat luonnonvarojen te-
hokasta käyttöä, kilpailukykyä, kasvihuonepäästö-
jä (GHG) ja osallisuutta. Tavoitteena on tehdä EU:n 
talouksista ja yhteiskunnista ilmastoneutraaleja 
vuoteen 2050 mennessä vähentämällä päästöjä, 
investoimalla vihreisiin tekniikoihin ja suojelemalla 
luonnonympäristöä. Komissio on tehnyt ehdotuk-
sen EU:n uudesta ilmastolaista tehdäkseen tavoit-
teesta myös laillisesti sitovan2.

Viime vuosikymmenten aikana EU on hyväksynyt 
joukon tavoitteita, jotka koskevat kasvihuonepääs-
töjä, energiatehokkuutta ja uusiutuvien energia-
lähteiden osuutta energiankulutuksesta, tavoit-
teenaan siirtyminen vähähiiliseen talouteen. EU:n 
keskeiset tavoitteet asetettiin seuraavissa puit-
teissa (taulukko 3.1): 

 • vuonna 2007 hyväksytty ilmasto- ja energia-
paketti 2020, jonka avulla oli tarkoitus vä-
hentää (vuoden 1990 tasolta) vuoteen 2020 
mennessä kasvihuonepäästöjä 20 prosenttia, 
kasvattaa uusiutuvien energialähteiden osuut-
ta 20 prosenttiin energiakulutuksesta ja pa-
rantaa energiatehokkuutta 20 prosenttia;

 • vuonna 2014 hyväksytyt ilmasto- ja energia-
puitteet 2030, joissa 2020-tavoitteet nostet-
tiin vastaavasti 40, 32 ja 32,5 prosenttiin;

 • Euroopan vihreän kehityksen ohjelma, jossa 
komissio ehdotti 2030-tavoitteen päivittämis-
tä seuraavasti: kasvihuonepäästöjä vähenne-
tään 55 prosenttia, uusiutuvan energian osuus 

2 Euroopan komissio (2018b).

Viime aikojen äärimmäiset sääilmiöt, kuten Saksan 
ja Belgian tappavat tulvat ja Kreikan hillitsemät-
tömät metsäpalot, tuovat esille haasteita, jotka 
EU:n on ratkaistava torjuakseen ilmastonmuutok-
sen seurauksia. Hallitustenvälisen ilmastopaneelin 
(IPPC) tuoreimman katsauksen mukaan ilmas-
ton lämpeneminen 1,1 °C:lla esiteollisista ajoista 
johtuu lähes yksinomaan ihmisen toiminnasta1. 
IPCC ilmoittaa, että 50 prosentin todennäköisyy-
dellä maapallon lämpötila nousee 1,5 °C ennen 
vuotta 2040. Ilmastonmuutoksen vaikutukset 
muuttuvat siksi yhä yleisimmiksi ja ankarammiksi 
kaikilla EU:n alueilla. 

Samalla maailmaa koettelee valtava sukupuut-
tojen aalto. Se tarkoittaa luonnon monimuotoi-
suuden nopeaa vähenemistä joka puolella maa-
palloa. Planeettamme kahdeksasta miljoonasta 
lajista miljoona on tällä hetkellä uhanalaisia ih-
misen toiminnan vaikutusten vuoksi, joita ovat 
muun muassa muutokset maan ja merten käy-
tössä, liikakalastus ja -laidunnus, ilmastonmuu-
tos, saastuminen ja vieraslajien nopea leviäminen. 
Ihmiskunnan paineesta johtuva monimuotoisuu-
den menetys jatkuu edelleen myös EU:ssa, mikä 
horjuttaa ekosysteemien kykyä tuottaa hyötyjä 
ihmisille. Ympäristömme laatu on kuitenkin olen-
nainen ihmisten hyvinvoinnin ja tärkeiden ekosys-
teemipalveluiden ylläpitämisen kannalta. Näistä 
mainittakoon ilmaston säätely, tulvien torjunta, il-
man ja veden laatu, maaperän hedelmällisyys, pö-
lytys sekä elintarvikkeiden, polttoaineiden, kuitujen 
ja lääkkeiden tuotanto. 

Tässä luvussa perehdytään ilmastonmuutokseen ja 
ympäristöön liittyviin pääsuuntauksiin. Arvioimme, 
missä määrin EU on tai ei ole saavuttanut joita-
kin alaan liittyvistä tärkeimmistä tavoitteistaan. 
Analysoimme myös, miten ja missä määrin ilmas-
tonmuutoksen seuraukset vaikuttavat EU:n alu-
eisiin ja miten hyvin ne onnistuvat suojelemaan 
ympäristöään. 

1 Hallitustenvälinen ilmastopaneeli (2021). 
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nostetaan 40 prosenttiin ja energiatehokkuut-
ta parannetaan 36 prosenttia; sekä

 • pitkän aikavälin 2050-strategia, jonka avulla 
EU:sta tehdään ilmastoneutraali vuoteen 2050 
mennessä. 

Heinäkuussa 2021 Euroopan komissio hyväk-
syi joukon lakiehdotuksia määritelläkseen, miten 
se aikoo tehdä EU:sta ilmastoneutraalin vuoteen 
2050 mennessä, mukaan lukien välitavoitteen, 
jonka mukaan kasvihuonepäästöjen nettovähen-
nyksen on oltava vähintään 55 prosenttia vuoteen 
2030 mennessä. ”55-valmiuspaketissa”3 yhdis-
tyvät päästökaupan laajentaminen uusille toimi-
aloille ja EU:n nykyisen päästökauppajärjestelmän 
(ETS) tiukentaminen, uusiutuvien energialähteiden 
käytön ja energiatehokkuuden parantaminen, vä-
häpäästöisten liikennemuotojen käyttöönoton no-
peuttaminen, veropolitiikan kytkeminen Euroopan 
vihreän kehityksen ohjelman tavoitteisiin, hiilivuo-
don torjuntatoimet sekä EU:n luonnollisten hiilinie-
lujen säilyttämistä ja kasvattamista tukevat väli-
neet. Samalla on käynnistetty entistä avoimempi 
ja dynaamisempi hallinnollinen prosessi, jotta EU 
voisi saavuttaa 2030-tavoitteet ja täyttää Pariisin 
sopimuksen mukaiset kansainväliset sitoumuk-
sensa, joihin kuuluvat integroitu seurantajärjestel-
mä ja raportointisäännöt. 

Näiden suunnitelmien toteutuminen edellyttää toi-
menpiteitä kaikkialla EU:n taloudessa ja  varsinkin 

3  Euroopan komissio (2021f).

investointeja ympäristöystävällisiin tekniikoihin, 
kohdennettua T&K- ja innovointitoimintaa, yhä 
puhtaampaa, edullisempaa ja terveellisempää 
yksityistä ja julkista liikennettä, energia-alan vä-
hähiilistämistä sekä parannuksia rakennusten 
energiatehokkuuteen. 

1.1 Kasvihuonepäästöjen vähentäminen 

Vuotta 2020 koskevassa ilmasto- ja energiapake-
tissa4 EU sitoutui vähentämään kasvihuonepääs-
töjä vuoteen 2020 mennessä 20 prosenttia vuo-
den 1990 tasolta. Tämän tavoitteen toteuttamista 
tuettiin kahdella välineellä, päästökauppajärjestel-
mällä (ETS) ja taakanjakopäätöksellä (ESD). 

Päästökauppajärjestelmä on markkinalähtöinen 
työkalu, jonka avulla vähennetään suurten energia- 
ja tuotantolaitosten sekä lentoliikenteen päästöjä. 
Se kattaa noin 45 prosenttia EU:n kokonaispääs-
töistä, ja tuolloin oli tavoitteena pienentää näitä 
päästöjä vuoteen 2020 mennessä 21 prosent-
tia vuoden 2005 tasosta. Taakanjakopäätöksen 
piiriin kuuluvat päästökaupan ulkopuoliset alat, 
kuten liikenne, rakennukset, maatalous (muut 
kuin hiilidioksidipäästöt) ja jätteenkäsittely, joi-
den osuus on noin 55 prosenttia EU:n päästöistä. 

4 Vuoden 2020 ilmasto- ja energiapaketti on sarja sitovia lain-
säädännöllisiä toimenpiteitä, joiden avulla varmistetaan, että EU 
saavuttaa vuodelle 2020 asetetut ilmasto- ja energiatavoitteen-
sa. EU-maiden johtajat hyväksyivät tavoitteet vuonna 2007, ja 
ne pantiin täytäntöön lainsäädännöllisesti vuonna 2009. Ne ovat 
myös päätavoitteita Eurooppa 2020 -strategiassa, jolla tuetaan 
älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua.

Taulukko 3.1 EU:n keskeiset ilmasto- ja energiatavoitteet

Tavoitteen aikajana 2020 2030 2030 2050

Poliittinen kehys Vuoteen 2020 
ulottuva ilmasto-  
ja energiapaketti

Vuoteen 2030 
ulottuva  ilmasto- 
ja energiakehys

Eurooppalainen 
ilmastolaki ja 

55-valmiuspaketti

Eurooppalainen 
ilmastolaki ja 

55-valmiuspaketti
Hyväksymisvuosi 2007 2014 2021 2021
Tavoitteet
Kasvihuonepäästöjen vähennys 20,0 % 40,0 % 55,0 % Kasvihuonekaasujen 

nettomääräiset 
nollapäästöt

Uusiutuvan energian osuus 
energiankulutuksesta

20,0 % 32,0 % 40,0 % ei saatavilla

Energiatehokkuuden lisäys 20,0 % 32,5 % 36,0–39,0 % ei saatavilla

Lähde: Euroopan komissio.
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Jäsenvaltiot ovat sitoutuneet kansallisiin 2020-ta-
voitteisiin, jotka on asetettu niiden kehitystason 
mukaan: kehittyneimpien jäsenvaltioiden 20 pro-
sentin vähennyksestä vähiten kehittyneiden val-
tioiden enintään 20 prosentin lisäykseen vuoden 
2005 tasolta. Taakanjakopäätöksen tavoitteena 
on pienentää sen piiriin kuuluvien alojen päästöjä 
10 prosenttia.

Saatavilla olevien tuoreimpien lukujen mukaan EU 
on todennäköisesti saavuttanut 2020-tavoitteen-
sa. Kasvihuonepäästöt vähenivät 24 prosenttia 
jaksolla 1990–2019, kun taas EU:n bruttokansan-
tuote kasvoi noin 60 prosenttia. Talouden kasvihuo-
nekaasuintensiteetti, joka määritellään päästöiksi 
suhteessa bruttokansantuotteeseen, laski alle puo-
leen vuoden 1990 tasosta5. Taakanjakopäätöksen 
piiriin kuuluvat EU-27:n päästöt olivat 10 prosent-
tia alemmat vuonna 2019 kuin vuonna 2005, joten 
2020-tavoite lienee saavutettu. 

Vuonna 2014 EU hyväksyi lakeja päästöjen pie-
nentämiseksi vähintään 40 prosentilla vuoteen 
2030 mennessä. Taakanjaon piiriin kuuluvien toi-
mialojen kansalliset päästötavoitteet on tarkis-
tettu, jotta vuoteen 2030 mennessä saavutettai-
siin 30 prosentin vähennys vuoden 2005 tasolta. 
Näihin tavoitteisiin, jotka on kirjattu vuoden 2018 

5 Euroopan komissio (2020b).

asetukseen6, sisältyvät 0–40 prosentin vähennyk-
set. Vaikka kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet 
olemaan lisäämättä taakanjaon piiriin kuuluvien 
alojen päästöjä, päästöt ovat kasvaneet Maltalla, 
Latviassa, Liettuassa ja Puolassa (kuva 3.1)7.

Vuonna 2018 taakanjaon piiriin kuuluvat pääs-
töt olivat 2030-tavoitetta pienemmät ainoastaan 
Kreikassa, Unkarissa ja Kroatiassa, suuremmat 
lukuisissa jäsenvaltioissa joko siksi, että tavoi-
te oli asetettu korkealle (kuten Luxemburgissa, 
Suomessa, Saksassa ja Belgiassa, joissa kaikis-
sa se oli vähintään 35 prosenttia), tai siksi, että 
päästöt olivat vähentyneet vain vähän (kuten 
Irlannissa) tai lisääntyneet (kuten Bulgariassa, 
Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Maltalla).

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman mukaises-
ti, kuten edellä on todettu, EU käynnisti vuoteen 
2030 ulottuvan ilmastotavoitesuunnitelman, jossa 
asetettiin kunnianhimoiseksi tavoitteeksi vähentää 
päästöjä vähintään 55 prosenttia vuoden 1990 ta-
sosta vuoteen 2030 mennessä aiemman 40 pro-
sentin tavoitteen sijaan matkalla kohti ilmasto-
neutraalia EU:ta vuoteen 2050 mennessä.

6 Euroopan komissio (2018a).

7 Taakanjakoon liittyvät kansalliset tavoitteet on tarkistettava 
55-valmiuspaketin yhteydessä, mutta niitä ei ole vielä asetettu. 
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Kuva 3.1 Kasvihuonepäästöjen muutos päästökauppaohjelman ulkopuolella, 2005–2018, 
ja Eurooppa 2030 -tavoitteet
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Asukaskohtaiset kasvihuonepäästöt vaihtelevat 
merkittävästi jäsenvaltioiden sisällä. Tämä koskee 
varsinkin Espanjaa, Portugalia, Saksaa, Kreikkaa, 
Bulgariaa ja Puolaa, joiden tietyt alueet ovat var-
sinaisia päästöpesäkkeitä (kartta 3.1)8. Eroja kor-
keissa päästötasoissa voivat selittää monet eri 
tekijät, varsinkin seuraavat: taloudellisen toime-
liaisuuden taso ja rakenne, tuotantolaitosten ja ra-
kennusten energiatehokkuus, uusiutuvan energian 
käyttö sekä maankäyttö, ilmasto ja maantiede9. 

Jaksolla 1990–2018 kasvihuonepäästöt pieneni-
vät lähes kaikilla EU:n alueilla mutta lisääntyivät 
merkittävästi joillakin niistä, etenkin Kyproksella, 
Irlannissa, Espanjassa ja Puolassa, joissa ne koho-
sivat huimasti eli yli 30 prosenttia (kartta 3.2). 

1.2 Lisää energiatehokkuutta 

Energiatehokkuuden lisääminen on keskeistä ym-
päristön suojelemisen, kasvihuonepäästöjen vä-
hentämisen ja elämänlaadun parantamisen kan-
nalta. EU on asettanut kunnianhimoiset tavoitteet 
vuosille 2020 ja 2030 keskittymällä rakentamisen 
kaltaisiin toimialoihin, joilla mahdolliset säästöt 
voivat olla suurimmat.

Osana vuoden 2020 ilmasto- ja energiapakettia 
vuonna 2007 asetettu tavoite oli parantaa tuolloin 
tehtyihin ennusteisiin verrattuna energiatehok-
kuutta 20 prosenttia vuoteen 2020 mennessä10. 

8 Luvut perustuvat Edgar-tietokantaan (maailman ilmakehätut-
kimuksen päästötietokanta), jossa on tietoja päästöistä ja ruu-
dukkokarttoja kaikista maista vuosilta 1970–2015 (hiilidioksidin 
osalta vuoteen 2018 asti), niin ilmansaasteista kuin päästöistä-
kin, jotka on laskettu yhdenmukaisesti, jotta eri maita koskevat 
tiedot olisivat vertailukelpoisia. Päästöjen alueellisen sijainnin 
arvioimiseksi Edgarissa käytetään kansainvälisiä tietoja toimin-
noista (pääasiassa kansainvälisen energiaviraston (IEA) ener-
giatasetilastoja vuodelta 2017, viraston tietoja hiilidioksidipääs-
töistä pääpolttoainetyypeittäin ja BP-tilastoja) sekä päästöjen 
tekijöistä teknisten tietokantojen ja arvioiden perusteella. Koska 
menetelmissä on eroja, luvut eivät aina vastaa virallisia arvioita, 
joita jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet kansallisella tasolla. 

9 Crippa ym. (2019).

10 Energiatehokkuustavoite 20 prosenttia pantiin täytäntöön lain-
säädännössä vuoden 2012 energiatehokkuusdirektiivin hyväksy-
misen myötä.

Jäsenvaltioita pyydettiin tämän tavoitteen saavut-
tamiseksi asettamaan omat suuntaa-antavat kan-
salliset energiatehokkuustavoitteensa11.

Vuonna 2018 muutettiin vuoden 2012 energiate-
hokkuusdirektiiviä12, jotta voitiin asettaa 2030-ta-
voitteeksi vähentää EU:n energiankulutusta aina-
kin 32,5 prosenttia13. Energiankulutuksen vähennys 
ei kuitenkaan välttämättä tarkoita energiatehok-
kuuden paranemista. Energiankulutuksen päätekijät 
ovat bruttokansantuotteen kasvu ja tuotannon osuus 
taloudessa. Energiankulutuksen muutokset eivät 
siksi heijasta ainoastaan muutoksia energiatehok-
kuudessa vaan myös taloudellisen toimeliaisuuden 
vaihteluita sekä muutoksia talouden rakenteessa.

Vuonna 2019 primäärienergian kulutus oli laskenut 
9,7 prosenttia ja energian loppukulutus14 5,5 pro-
senttia vuoden 2005 tasolta. Primäärienergian 
kulutus ja energian loppukulutus ylittivät kuitenkin 
3,0 ja 2,6 prosentilla 2020-tavoitteet sekä 19,9 ja 
16,3 prosentilla 2030-tavoitteet. Siksi onkin to-
dennäköistä, että EU ei pääse 2020-tavoitteisiinsa 
ja on yhä kaukana 2030-tavoitteista, mikä edellyt-
tää lisäponnisteluita EU:n talouden energiatehok-
kuuden parantamiseksi.

Energiankäytön vähentäminen edistyy eri jä-
senvaltioissa selvästi eri tahtiin. Vuoteen 2018 
mennessä vain 11 EU:n 27 jäsenvaltiosta oli 
saanut primäärienergian kulutuksensa alle oman 
2020-tavoitteensa, ja vain yhdeksän energian lop-
pukäytön alle tavoitteensa. Lukuisissa jäsenval-
tioissa tavoitteen saavuttamiseen oli vielä pitkä 
matka (Kypros, Malta, Bulgaria ja Ranska primää-
rienergian kulutuksen osalta, Liettua, Unkari, Malta 
ja Slovakia loppukäytön osalta) (kuva 3.2). 

11 Euroopan unioni (2012). Jäsenvaltioiden tavoitteet näky-
vät niiden kansallisissa toimintasuunnitelmissa ja vuotuisis-
sa edistymiskertomuksissa (https://ec.europa.eu/energy/topics/
energy-efficiency/targets-directive-and-rules/national-energy-ef-
ficiency-action-plans_fi?redir=1). Yhdistyneen kuningaskunnan 
eron myötä EU:n vuosien 2020 ja 2030 energiankulutukseen 
liittyviä lukuja sopeutettiin siten, että ne koskevat vain nykyisiä 
27:ää jäsenvaltiota. 

12 Euroopan unioni (2018b).

13 EU:n tavoitteeksi on 55-valmiuspaketissa asetettu 36 prosenttia, 
mutta taakanjaon kansallisia tavoitteita ei ole vielä määritelty. 

14 Primäärienergian kulutus mittaa kotimaista kokonaiskysyntää, 
kun taas energian loppukulutus tarkoittaa loppukäyttäjien todel-
lista kulutusta. Ero liittyy pääasiassa siihen, mitä itse energia-ala 
tarvitsee, sekä siirtymä- ja jakeluhävikkeihin.

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/national-energy-efficiency-action-plans_fi?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/national-energy-efficiency-action-plans_fi?redir=1
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/targets-directive-and-rules/national-energy-efficiency-action-plans_fi?redir=1
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Laatikko 3.1 Työllisyys EU:n päästökauppaan liittyneissä yrityksissä

1 Euroopan komissio (2021h).

2 Ks. esimerkiksi: Abrell ym. (2011) 
tai Dechezleprêtre ym. (2018).

EU:n päästökauppajärjestelmä käynnistettiin vuon-
na 2005, ja se on maailman suurin päästökauppa-
ohjelma, johon kuuluu EU:ssa noin 14 000 teolli-
suuslaitosta, energialaitosta ja muuta yritystä, joista 
suurin osa on erittäin energiaintensiivisiä yksiköitä. 
Päästökaupan keskeinen periaate on määritellä 
vuotuisten kasvihuonepäästöjen kokonaismäärä 
(hiilidioksidiekvivalentteina) ja myydä se huutokau-
palla mukana oleville tuotantolaitoksille. 

Päästökauppaan osallistuvien laitosten maantie-
teellinen jakauma vaihtelee suuresti EU:n NUTS 2 
-alueittain. Äskettäisessä tutkimuksessa1 arvioitiin, 
että päästökauppaan osallistuvien laitosten työl-
lisyys on noin 1 prosentti EU-27:n kokonaistyölli-
syydestä mutta vaihtelee hieman alueittain (kart-
ta 3.3). Vuonna 2018 päästökauppaan osallistuvien 
laitosten osuus kokonaistyöl-
lisyydestä oli yli 3 prosenttia 
seitsemällä NUTS 2 -alueel-
la, korkein eli 4,1 prosenttia 
Unkarin Közép-Dunántúlissa. 
NUTS 3 -tasolla päästökaup-
paan osallistuvien laitosten 
osuus kokonaistyöllisyydestä 
oli yli 10 prosenttia kolmella 
alueella, korkein eli 14 pro-
senttia Ruotsin alueella Got-
lands län. Viisi parhaista 10 
alueesta sijaitsi Saksassa. 

Huolta on aiheuttanut ajatus, 
että päästökauppajärjestel-
mä lisäisi yritysten kustan-
nuksia, heikentäisi kilpailuky-
kyä ja kannustaisi siirtämään 
toiminnot paikkoihin, joissa 
ympäristölainsäädäntö on 
höllempää. Yritykset voivat 
kuitenkin reagoida monin ta-
voin hiilen hinnan nousuun – 
toiminnan ja työpaikkojen vä-
hentämisen sijaan ne voivat 
parantaa energiatehokkuut-
ta, vaihtaa energialähdettä, 
siirtyä uuteen teknologiaan 
tai tehdä innovaatioita. 

Tämän vahvistavat lukuisat tutkimukset, jotka kos-
kevat päästökauppajärjestelmän vaikutusta yri-
tysten suorituskykyyn ja työpaikkojen määrään. 
Päätelmä on yleensä se, että (i) päästökauppajär-
jestelmä tarjoaa kilpailuetuja verrattuna vaihtoeh-
toisiin sääntelyskenaarioihin ja (ii) järjestelmällä ei 
ole tähän mennessä ollut merkittävää tilastollista 
vaikutusta säänneltyjen yritysten työntekijämää-
rään tai voittoihin. Sen sijaan järjestelmä on saa-
nut yritykset lisäämään investointeja, etenkin hiiltä 
säästäviin tekniikoihin2. 
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taa tämä osuus vähintään 20 prosenttiin vuoteen 
2020 mennessä ja liikenteessä 10 prosenttiin. 
EU:n jäsenvaltiot ovat sitoutuneet näihin velvoit-
taviin kansallisiin tavoitteisiin, jotka sisältyvät 
vuonna 2009 annettuun direktiiviin15 ja koskevat 
uusiutuvan energian osuutta energiankulutukses-
sa. Ne vaihtelevat Maltan 10 prosentista Ruotsin 
49 prosenttiin. 

15 Euroopan unioni (2017a).

1.3 Vauhtia uusiutuvan 
energian käyttöön 

Uusiutuvalla energialla on yhä suurempi merkitys 
EU:n energiantuotannossa. Uusiutuvan energian 
osuus energian bruttomääräisestä loppukulutuk-
sesta kasvoi EU:ssa tasaisesti 11 prosentista 19 
prosenttiin vuosina 2006–2018. Vuoteen 2020 
ulottuvassa ilmasto- ja energiapaketissa, joka 
hyväksyttiin vuonna 2007, tavoitteena oli nos-
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Laatikko 3.2 Hiilestä riippuvaiset alueet muutoksessa 

1  JRC on tunnistanut hiilipaikkakuntia, joihin hiilen 
louhinnan ja hiilivoimaloiden väheneminen vaikut-
taa, ja arvioi, että yli 200 000 työpaikkaa saattaisi 
vaarantua. Katso Alves Dias ym. (2018).

2  Vuoteen 2030 ulottuvien EU:n ilmasto- ja 
energiatavoitteiden mahdollisten vaikutus-
ten arvioimiseksi komissio on kehittänyt sarjan 
EUCO-skenaarioita. Uusimmassa skenaariossa, 
EUCO3232.5:ssä, mallinnetaan, mikä vaikutus olisi 
sen tavoitteen saavuttamisella, että energiatehok-
kuutta parannettaisiin 32,5 prosenttia ja että uusiu-
tuvan energian osuus energiankulutuksesta nousisi 
32 prosenttiin, kuten on sovittu Puhdasta energiaa 
kaikille eurooppalaisille -paketissa. Komissio käytti 
tätä skenaariota kesäkuussa 2019 arviossaan, joka 
koski jäsenvaltioiden kansallisten energia- ja ilmas-
tosuunnitelmien luonnoksia (NECP).

3  Analyysissa otetaan huomioon erilaisten uu-
sien työpaikkojen luonne ja kesto. Toimintaan ja yl-
läpitoon liittyvien työpaikkojen kestoksi arvioidaan 
15 vuotta asennuksesta, koneenrakennukseen liit-
tyvien vuosi ja asennukseen liittyvien vuosi (ensiksi 
mainittu ennen asennusta).

Uusiutuvien energialähteiden (RES) käyttö voi tarjo-
ta hyvän tilaisuuden monille alueille. Tämä koskee 
etenkin siirtymävaiheessa olevia hiilestä riippuvai-
sia alueita1 (CRiT), jotka voisivat helpottaa ener-
giasiirtymää ja tukea entisiä kaivospaikkakuntia 
työpaikkojen avulla, jotka syntyvät uusiutuvan ener-
gian tuotantokapasiteetin kasvattamisesta. Yhtei-
sen tutkimuskeskuksen (JRC) tuoreen tutkimuksen 
mukaan nämä paikkakunnat voisivat luoda jopa 
315 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2030 mennes-
sä ottamalla käyttöön uusiutuvan energian teknii-
koita, EUCO3232.5-energiaskenaarion ennusteen 
mukaisesti2. Asuinrakennusten energiatehokkuuden 
kohentaminen voisi tuoda noin 200 000 uutta työ-
paikkaa vuodessa kokoaikaisiksi muutettuina3.

Siirtymämahdollisuudet vaihtelevat alueittain (kart-
ta 3.4). Useimmilla EU:n vanhoilla hiilipaikkakunnilla 
puhtaat energialähteet ja energiatehokkaat teknii-
kat voisivat synnyttää enemmän työpaikkoja kuin 
niiden hiiliteollisuus tällä hetkellä tarjoaa, kun taas 
monilla muilla paikkakunnilla nämä tekniikat voisi-
vat tuoda yhtä paljon työpaikkoja kuin hiili.

Kartassa 3.4 alueet ryhmitellään seuraavasti:

 • 17 aluetta, joilla on erittäin vähähiilinen 
 työllistämispotentiaali ja joilla RES-alojen 
työllistämismahdollisuudet ovat tällä hetkel-
lä verrattavissa hiileen liittyviin työpaikkoihin. 
Hiilestä vapautuminen tulevaisuudessa aut-
taa ohittamaan hiiliteollisuuden työpaikkojen 
määrän, vaikka tukea voidaankin tarvita koko 
potentiaalin hyödyntämiseksi.

 • Seitsemän aluetta, joilla on hitaasti hiilestä 
vapauttava työllistämispotentiaali (SDEP) 
ja jotka voivat kehittää hiilestä vapautta-
via toimialoja korvatakseen hiiliteollisuuden 
työpaikkojen menetyksen. EUCO3232.5-ske-
naarion sisältämä arvio muutosvauhdista voi 
luoda epätasapainoa siirtymään, joten tukea 
voidaan tarvita näiden alojen kehityksen kiih-
dyttämiseksi.

 • Seitsemän aluetta, joilla on rajoitettu hiiles-
tä vapauttava työllistämispotentiaali (RDEP) 
ja jotka eivät EUCO3232.5-skenaariossa 

kehitä hiilestä vapauttavien toimialojen 
työllisyyttä saavuttaakseen hiiliteollisuu-
den työpaikkojen nykyisen määrän. Tu-
kea voidaan tarvita hyödyntämättömän 
potentiaalin vapauttamiseen tai vaihto-
ehtoisten työpaikkojen edistämiseen.
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Vuoden 2030 ilmasto- ja energiapuitteissa, joista 
sovittiin vuonna 2014, asetettiin tavoitteeksi uu-
siutuvan energian osuuden nostaminen 32 pro-
senttiin energiankulutuksesta vuoteen 2030 men-
nessä, mutta osana 55-valmiuspakettia komissio 
on ehdottanut tavoitetason nostamista 40 pro-
senttiin16. Jotta tavoite kyettäisiin saavuttamaan, 
uusiutuvan energian osuuden pitäisi kaksinkertais-
tua vuoden 2018 tasoon verrattuna.

Uusiutuvan energian osuus energiankulutuksesta 
vaihtelee selvästi eri puolilla EU:ta. Vuonna 2018 se 
ylitti 40 prosentin osuuden Suomessa ja Latviassa 
ja oli lähes 55 prosenttia Ruotsissa (kuva 3.3). 
Muissa jäsenvaltioissa se on paljon pienempi – alle 
10 prosenttia Maltalla, Luxemburgissa, Belgiassa ja 
Alankomaissa – vaikka onkin kasvanut merkittävästi 
viime vuosina. Vuonna 2018 EU:n jäsenvaltioista 13 
oli päässyt kansalliseen 2020-tavoitteeseensa, ja 
Ruotsi, Viro ja Tanska ylittivät sen yli 5 prosenttiyk-
siköllä. Samaan aikaan toiset jäsenvaltiot ovat yhä 
kaukana tavoitteestaan, esimerkiksi Belgia, Ranska 
ja Irlanti, joissa uusiutuvan energian osuus jäi vuon-
na 2018 alle 75 prosenttiin niiden kansallisesta 
2020-tavoitteesta. Alankomaat olisi voinut saavut-
taa tavoitteensa vain, jos uusiutuvan energian osuus 
olisi lähes kaksinkertaistunut jaksolla 2018–2020. 

16 Yleistä velvoittavaa tavoitetta, että uusiutuvan energian osuus 
olisi 40 prosenttia energiamuotojen käytöstä EU:ssa, täydenne-
tään 2030-tavoitteen saavuttamiseksi suuntaa-antavilla kan-
sallisilla osuuksilla. Ne kertovat, mitä kunkin jäsenvaltion tulisi 
saavuttaa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.

Uusiutuvan energian tuotantokyky kytkeytyy tiiviis-
ti maiden ja alueiden maantieteeseen. Tuulivoiman 
tuotanto on helppoa rannikkoalueilla, kuten EU:n 
luoteisosissa ja Itämeren, Atlantin valtameren ja 
joillakin Välimeren rannikoilla. Vesivoiman tuotan-
to edellyttää sopivia pinnanmuodostukseen liitty-
viä ominaisuuksia, kun taas aurinkovoiman tuo-
tanto on yleisempää EU:n eteläisillä alueilla, missä 
on paljon enemmän aurinkoisia päiviä kuin muual-
la. Vuonna 2018 asukaskohtainen aurinkosähkö-
kapasiteetti (aurinkokennot) oli suurin Saksassa 
(590 wattia asukasta kohden), sitten Alankomaissa 
(401) ja Belgiassa (394)17. Espanjassa (197) ja 
Portugalissa (88) osuus oli paljon pienempi, vaikka 
näiden jäsenvaltioiden aurinkovoiman tuotantoky-
ky olisi EU:n suurimpia.

1.4 Liikenteen muuttaminen 
vähähiiliseksi

Vuoden 2008 talouskriisiä seuranneen jyrkän 
pudotuksen jälkeen jaksolla 2008–2014 liiken-
teen kasvihuonepäästöt kohosivat EU:ssa jak-
solla 2014–2019 samaa vauhtia kuin jaksolla 
 1990–2008 eli vajaat 2 prosenttia vuodessa18 
(kuva 3.4). Tämä tarkoittaa, ettei liikenne ole 

17 EurObserv’ER (2020).

18 Euroopan ympäristökeskus (2021a). 
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Tässä kuvassa näkyvät liikennealan kasvihuonepäästöjen suuntaus vuodesta 1990 sekä vuoteen 2035 ulottuvat ennusteet EU:n 
tasolla (EU-27). Arvoihin sisältyvät kaikki kotimaisen liikenteen sekä kansainvälisen lento- ja meriliikenteen päästöt. Vuoden 2019 
arvo on alustava arvio kasvihuonekaasuinventaarion ennakkotiedoista, joista jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet MMR-asetuksen (EU) 
N:o 525/2013 mukaisesti. Se ei sisällä laivakuljetuksia (oletetaan pysyneen ennallaan). 
”Nykyiset toimet” -ennuste heijastaa nykyistä politiikkaa ja toimenpiteitä, ”lisätoimet”-ennuste sisältää myös pidemmälle 
suunnitellut toimintalinjan ja toimenpiteet, joista jäsenvaltiot raportoivat maaliskuuhun 2020 asti.
Lähde: EYK.
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 seurannut yleistä suuntausta eli kasvihuonepääs-
töjen vähenemistä viime vuosina. Alan osuus kai-
kista EU:n kasvihuonepäästöistä on siksi muuttu-
nut yhä merkittävämmäksi.

Ennusteiden mukaan liikenteen kasvihuonepäästöt 
pienenevät suhteellisen vähän tulevina vuosina ja 
ylittävät edelleen vuoden 1990 tason huolimatta 
jäsenvaltioissa tällä hetkellä suunnitteilla olevista 
toimenpiteistä. Siksi tarvitaan lisätoimia, varsin-

kin maantieliikenteeseen mutta myös lentoliiken-
teeseen ja merikuljetuksiin, joissa kysyntä lisää 
päästöjä niin absoluuttisesti kuin suhteellisestikin. 
Kasvihuonepäästöjen vähentämisen on oltava kai-
killa liikenteen alasektoreilla paljon kunnianhimoi-
sempaa, jotta koko ala voisi antaa oman panok-
sensa Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa 
asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.
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Kuva 3.5 Matkustajaliikenne liikennemuodon mukaan, 2019
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Kuva 3.6 Rahtiliikenne kuljetusmuodoittain, 2019
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EU:n uusi kestävän ja älykkään liikkuvuuden stra-
tegia (EUSSSM)19 sisältää toimenpiteitä, joiden 
avulla voidaan vähentää merkittävästi kaikkien 
liikennemuotojen hiilidioksidi- ja saastepäästöjä, 
tavoitteena pienentää päästöjä 90 prosenttia vuo-
teen 2050 mennessä. Osana strategiaa komissio 
tukee raide- ja sisävesiliikenteen kaltaisia kestä-
vämpiä liikennemuotoja.

Autoilu on yhä tärkein matkustajaliikenteen muo-
to, ja sen käyttö on jopa hieman lisääntynyt viime 
vuosina (kuva 3.5). Vuonna 2014 autoilun osuus 
oli 82,2 prosenttia sisämaanliikenteestä, ja se 
nousi 82,8 prosenttiin vuonna 2019. Junien osuus 
matkustajaliikenteestä kohosi hieman 7,7 prosen-
tista 8,0 prosenttiin, mikä tarkoitti, että linja-auto-
jen, raitiovaunujen ja johdinautojen osuus putosi 
10,1 prosentista 9,2 prosenttiin. Autoilun osuus 
jää alle 80 prosenttiin vain viidessä jäsenvaltios-
sa (Romania, Itävalta, Slovakia, Tšekin tasavalta ja 
Unkari), kun taas Liettuassa sen osuus on runsaat 
90 prosenttia. 

Nämä suuntaukset aiheuttavat huolta, sillä liiken-
teen osuus EU:n kasvihuonepäästöistä on lähes 
neljäsosa, ja se on suurin syy kaupunkien ilman-
saasteille. Maantieliikenne aiheuttaa ehdottomasti 
eniten päästöjä, sillä sen osuus kaikista liikenteen 
kasvihuonepäästöistä oli vuonna 2019 yli 70 pro-
senttia. Maantieliikenteen päästöjen odotetaan kui-
tenkin vähenevän, sillä se vapautuu muita liiken-
nemuotoja nopeammin hiilestä. Suurinta lisäystä 
odotetaan lentoliikenteessä ja kansainvälisissä 
merikuljetuksissa, joiden osuus liikenteen pääs-
töistä todennäköisesti kasvaa tulevina vuosina.

Kuten matkustajatkin, suurin osa EU:n tavaralii-
kenteestä kulkee maanteillä (kuva 3.6). Vuonna 
2019 rahdista 76,6 prosenttia kuljetettiin maan-
teitse, kun osuus vuonna 2014 oli 73,9 prosenttia. 
Kahdeksassa jäsenvaltiossa osuus oli yli 80 pro-
senttia, ja suurin se on Kreikassa (98 prosenttia) ja 
Irlannissa (99 prosenttia). (Maltalla ja Kyproksella 
ei ole sisävesi- eikä raideliikennettä, joten maan-

19 Euroopan komissio ilmoitti EUSSSM-strategiasta Euroopan vih-
reän kehityksen ohjelmaa koskevan tiedonantonsa yhteydessä. 
EUSSSM on suunniteltu tukemaan EU:n vihreän kehityksen ohjel-
man tavoitetta, joka on liikenteeseen liittyvien kasvihuonepääs-
töjen vähentäminen 90 prosentilla vuoteen 2050 mennessä. 

teiden osuus rahtikuljetuksista on 100 prosenttia). 
Asteikon toisessa päässä yli puolet rahdista kulkee 
Bulgariassa, Romaniassa, Latviassa ja Liettuassa 
rautateitse tai sisävesitse.

2. Ilmastonmuutoksen 
vaikutusten vähentäminen

Ilmastonmuutos tunnustetaan vakavimmaksi 
uhaksi koko ihmiskunnalle. Tutkijat ovat toden-
neet maapallon lämpötilan nousun esiteollisista 
ajoista 2 °C:lla ylärajaksi, jonka ylittyessä syntyy 
todellinen riski, että koko planeetan ympäristössä 
tapahtuu vaarallisia ja mahdollisesti katastrofaa-
lisia muutoksia. Viimeiset kolme vuosikymmentä 
ovat olleet lämpimämpiä kuin yksikään aiemmis-
ta vuosikymmenistä sinä aikana, kun lämpötiloja 
on seurattu vuodesta 1850 alkaen. Lämpötilan 
nopean nousun ja siihen liittyvien erilaisten ilmas-
toon kohdistuvien muutosten vaikutukset ulottu-
vat kaikkialle maapallolla. Etelä-Eurooppa ja osa 
Itä-Euroopasta kärsivät tulevaisuudessa yhä ylei-
semmistä ja ankarammista helleaalloista, metsä-
paloista ja kuivuuskausista. Pohjois-Eurooppa on 
jo muuttumassa märemmäksi, joten siellä kas-
vaa tulvien ja äärimmäisten sääilmiöiden riski. 
Rannikkoseudut puolestaan kärsivät seurauksista, 
jotka johtuvat napaseudun jääpeitteen ja jäätiköi-
den sulamisen aiheuttamasta merenpinnan nou-
susta. Ilmastonmuutos vaikuttaa raskaasti myös 
meriympäristöön. Näiden vaikutusten arvioidaan 
lisääntyvän hätkähdyttävästi, mikä häiritsee va-
kavasti merivirtauksia ja herkkiä ekosysteemeitä, 
kuten koralliriuttoja, biologisia luonnonvaroja ja 
ravintoketjuja.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset muodostuvat 
merkittäväksi haasteeksi yhä useammilla EU:n 
alueilla. Noin 7 prosenttia EU:n väestöstä asuu tul-
variskialueilla ja yli 9 prosenttia alueilla, joilla on jo 
ennestään 120 sateetonta päivää vuodessa. EU:n 
alueiden altistuminen ilmastonmuutoksen vahin-
gollisille vaikutuksille vaihtelee alueittain riippu-
en niiden sijainnista mutta myös niiden talouden 
rakenteesta. Matkailun tai maatalouden kaltaiset 
alat kärsinevät siitä erittäin paljon.
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2.1 Ilmastonmuutoksen 
aiheuttama tulvariski

Tulvat ovat Euroopassa ja muualla maailmassa 
merkittävä syy taloudellisiin vahinkoihin ja ihmis-
henkien menetykseen20. Vaikka riskin pienentä-
miseksi on ryhdytty huomattaviin toimenpiteisiin, 
tulvavahingot näyttävät kasvaneen viime vuosi-
kymmeninä21. Käynnissä oleva ilmastonmuutos 
yhdistettynä maan ottamiseen infrastruktuurin 
käyttöön, varsinkin tulva-alangoilla, aiheuttaa to-
dennäköisesti EU:lle yhä enemmän yhteiskunnalli-
sia ja taloudellisia vahinkoja. 

Yhteiskuntien tulvariskin kasvaminen tulevaisuu-
dessa korostaa sitä, miten tärkeää on tunnistaa 
sopeutumisstrategioita, jotka ovat tehokkaita ja 
kestäviä talouden, yhteiskunnan ja ympäristön 
kannalta. Tällaisten strategioiden tehoa on arvioi-
tava mahdollisten vahinkojen torjumiseksi mutta 
myös niihin liittyvien taloudellisten kustannusten 
kannalta (esimerkiksi esteiden rakentaminen ja yl-
läpito). Viimeaikaisten arvioiden mukaan jokien tul-
viminen22 ilman mitään lievitys- ja sopeutustoimia 
ja maapallon lämpötilan noustessa 3 °C vuosisa-
dan loppuun mennessä lisäisi jokien tulvavahinko-
jen aiheuttamia menetyksiä EU:ssa lähes 50 mil-
jardilla eurolla vuodessa eli yli kuusinkertaisiksi 
nykyisestä tasosta, ja yli kolminkertainen määrä 
ihmisiä altistuisi tulville23. Vahinkojen ennustetaan 
kasvavan lämpötilojen ja talouskasvun myötä lä-
hes kaikilla EU:n alueilla, vaikka Itä-Euroopassa 
sijaitsevat jäsenvaltiot kärsisivätkin enemmän 
menetyksiä suhteessa bruttokansantuotteeseensa 
(kartta 3.5). Maapallon lämpötilan nousun rajoit-
taminen 1,5 °C:seen puolittaisi taloudelliset me-
netykset ja jokien tulvimiselle altistuvan väestön 
määrän EU:ssa.

Tulvariskien vähentämiseen tähtäävät strategiat 
voivat rajoittaa huomattavasti ilmastonmuutok-
sesta johtuvia ennustettuja menetyksiä. Näillä 
strategioilla on omat kustannuksensa ja hyötyn-
sä, kuten ilmenee tuoreesta tutkimuksesta, jossa 

20 Ks. esimerkiksi: Alfieri ym. (2015).

21 Paprotny ym. (2018).

22 Dottori ym. (2020).

23 Sama lähde.

arvioidaan neljää eri lähestymistapaa rannikkojen 
tulvavahinkojen hillitsemiseksi24 seuraavasti.

 • Vallitusjärjestelmien vahvistaminen tuottaa 
todennäköisesti enemmän hyötyjä kuin kus-
tannuksia, mutta siirtää yleensä riskejä alavir-
taan, koska se kannustaa rakentamaan lisää 
asuinalueita ja perustamaan toimintoja riski-
alueille tulvaesteiden taakse, mikä voi epäon-
nistuessaan aiheuttaa katastrofeja. 

 • Puskurivyöhykkeet ja vallit edellyttävät suuria 
investointeja mutta voivat vähentää merkittä-
västi taloudellisia ja ihmishenkien menetyksiä. 

 • Tulvankestävät rakennukset voivat selvästi vä-
hentää menetyksiä kohtuullisin investoinnein, 
mutta ne eivät estä tulvia, joten niillä voidaan 
torjua tulvavahinkoja vain osittain. 

 • Asutuksen siirto voi tuoda suurimmat hyö-
dyt, mutta se on kustannustehottomin keino, 
vaikka sen kustannukset vaihtelevatkin mer-
kittävästi. Sille on myös vaikea saada yleistä 
hyväksyntää.

Tulokset osoittavat, että tulvapiikkien vähentämi-
nen puskurivyöhykkeiden avulla voi pienentää vai-
kutuksia kustannustehokkaasti useimmissa EU:n 
jäsenvaltioissa (ks. jakso 2.2). Tällaisen strategian 
täytäntöönpano EU:n tasolla voisi pienentää ta-
loudellisia vahinkoja ja tulvalle altistuvan väestön 
määrää yli 70 prosenttia vuoteen 2100 mennes-
sä. Puskurivyöhykkeet tarjoavat monia lisähyötyjä: 
tulva-alankojen luonnollinen toiminta palautuu, 
ekosysteemi paranee ravinteiden poiston, veden 
suodatuksen ja pohjavesivarantojen täyttymisen 
myötä, elinympäristöt houkuttelevat kaloja sekä 
mahdollisuudet virkistykseen ja luontoharrastuk-
siin paranevat. Paikallisista olosuhteista riippuen 
sopivampia voivat olla muut strategiat kuin pus-
kurialueiden rakentaminen.

24 Vousdoukas ym. (2020).
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2.2 Euroopan rannikoiden suojelu 
merenpinnan nousulta

Rannikkovyöhykkeet ovat erittäin kiinnostavia 
alueita. Yli 200 miljoonaa EU:n kansalaista asuu 
50 kilometrin säteellä rannikolta, joka ulottuu 
Luoteis-Atlantilta ja Itämereltä Välimerelle ja 
Mustallemerelle ja ympäröi myös EU:n syrjäisim-
piä alueita. Muutto rannikkovyöhykkeille näyttää 
edelleen jatkuvan. Tällaisilla alueilla sijaitsee usein 
merkittävää kaupallista toimintaa, ja ne tukevat 
erilaisia ekosysteemeitä tärkeine elinympäristöi-
neen ja ravinnonlähteineen. 

Rannikkovyöhykkeet ovat erityisen alttiita ilmas-
tonmuutokselle, mikä johtuu merenpinnan nousun 
ja yhä yleisempien ja voimakkaampien myrskyjen 
yhteisvaikutuksesta, ihmisen toiminnan aiheutta-
man paineen lisäksi. Maailman merien pinta on 
noussut jo 13–20 senttimetriä esiteollisesta kau-
desta25, ja nousu on vain kiihtynyt 1990-luvulta 
alkaen. Vuoden 1950 jälkeistä nousua selittää 
maapallon lämpeneminen26. Tämä on jo aiheutta-
nut rannikon eroosiota ja tehnyt Euroopan ranni-
koista yhä alttiimpia onnettomuuksille. Maapallon 
lämpenemisen aiheuttama merenpinnan jatkuva 
nousu voi aiheuttaa EU:n rannikolla ennennäke-

25 Ks. esimerkiksi: Dangendorf ym. (2019). 

26 Fasullo ja Nerem (2018). 

mättömiä tulvavahinko-
ja, jos rannikonsuojelua 
lisäävät ja riskiä vähen-
tävät toimenpiteet jäte-
tään toteuttamatta. 

Tämän vahvistaa tuore 
tutkimus27, jossa arvioi-
daan, mitkä olisivat lisä-
suojelutoimien eli vallien 
parantamisen kustannuk-
set ja hyödyt. Suurimpien 
vahinkojen arvioidaan 
koh distuvan Ranskaan, 
Tanskaan, Italiaan, Alan-
komaihin ja Saksaan 
(kuva 3.7 ja kartta 3.6), 
vaikka mahdolliset va-
hingot suhteessa brutto-

kansantuotteeseen olisivat suuremmat joissakin 
muissa jäsenvaltioissa, kuten Kyproksella (5 pro-
senttia), Kreikassa (3 prosenttia) ja Tanskassa 
(2 prosenttia). Näiden vahinkojen estämiseksi tar-
vitaan siksi asianmukaisia sopeutustoimia. 

Kuten kirjoittajat toteavat, vallien korottaminen 
EU:n rannikolla voisi vähentää merkittävästi tulva-
vahinkoja. Tähän liittyvät kustannukset ja hyödyt 
vaihtelevat kuitenkin selvästi rannikkovyöhykkeit-
täin. Asuinalueiden läheisyys tekee valleihin inves-
toimisesta taloudellisesti kannattavaa varsinkin, 
kun väestöntiheys ylittää 500 asukasta neliökilo-
metrillä. Kaupunkialueilla ja keskeisillä talousalu-
eilla vallien korottamisesta saadut hyödyt ovat 
usein moninkertaiset kustannuksiin verrattuina. 
Suurten päästöjen skenaariossa tilanne olisi tämä 
noin 23 prosentilla EU:n rannikosta. Muilla alueilla 
ei tarvita lisäsuojaa rannikkotulvilta tai se ei ole 
taloudellisesti kannattavaa. Tämä johtuu siitä, että 
luonnolliset esteet tarjoavat riittävän suojan me-
renpinnan nousulta tai vallien korottamisen kus-
tannukset olisivat hyötyjä suuremmat, kuten lähes 
asumattomilla tai mutkittelevilla rannikoilla.

Analyysin mukaan rannikkoesteitä on lisäsuojaa 
tarvitsevilla alueilla korotettava keskimäärin met-
rillä, jos suurten päästöjen skenaario  toteutuu. 

27 Vousdoukas ym. (2020).
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Sloveniassa, Latviassa, Puolassa, Saksassa ja 
Alankomaissa niitä on korotettava enemmän ja 
Belgiassa yli kaksi metriä. Tämä tarkoittaa, että 
kuten monilla tällaisilla alueilla, rantaviiva saattaa 
irtautua sisämaan alueista. 

Kun NUTS 2 -alueiden rannikkovyöhykkeille koi-
tuvat hyödyt ja kustannukset lasketaan yhteen, 
kustannus-hyötysuhde on suurin kaupunkikeskuk-
sissa (kartta 3.6). Sopeutuminen tuo isot taloudel-
liset hyödyt seuraaville alueille: Ionia Nisia (suh-
de on 30 suurten päästöjen skenaariossa), País 
Vasco (27), Aquitaine (16), Calabria (11.3), Basse-
Normandie (14), Pays de la Loire (13), Puglia (11) 
ja Alentejo (11).

Kun rannikkovyöhykkeiden tulokset yhdistetään 
jäsenvaltioiden tasolla, suhde suurten päästöjen 
skenaariossa on suurin Alankomaissa (18), sit-
ten Kreikassa (12), Ranskassa ja Belgiassa (kum-
massakin 11). Sen sijaan kustannus-hyötysuh-
de on matala, vaikka edelleen yli 1, Bulgariassa, 
Suomessa, Kroatiassa ja Maltalla (enintään 3 kus-
sakin maassa).

Myös vihreään infrastruktuuriin suuntautuvat in-
vestoinnit voivat olla tehokas keino vahvistaa 
EU:n rantavalleja merenpinnan nousua vastaan. 
Varsinkin meriruohoniittyjen ja koralliriuttojen kal-
taisten rannikoiden ekosysteemien suojaaminen ja 
ennallistaminen voi tarjota puskurin myrskyjä vas-
taan ja osaltaan vähentää rannikoiden eroosiota 
samalla, kun se hyödyttää luonnon monimuotoi-
suutta ja luonnonvaroja.

2.3  Myös infrastruktuuriin 
kohdistuu riskejä

EU:lla on laaja liikenneverkko, johon kuuluu noin 5 
miljoonaa kilometriä päällystettyjä teitä, 0,5 mil-
joonaa kilometriä rautateitä, yli 2 400 lentokent-
tää ja lähes 2 000 merisatamaa. Niiden yhteisarvo 
on noin 9 biljoonaa euroa. Tämä verkko on erityisen 
alttiina ilmaston aiheuttamille mullistuksille ja sik-
si yleisesti rakennettu kestämään lämpötilan muu-
toksia, jotka näkyvät historiallisissa havainnoissa, 
tai alueellisten rakennusstandardien mukaisesti. 
Lisääntyneiden kasvihuonepäästöjen aiheuttama 

keskilämpötilan nousu tai äärimmäisten sääolo-
jen yleistyminen lisännevät kuitenkin taloudellisia 
menetyksiä. 

Tuoreessa tutkimuksessa28 arvioidaan tulvien ja 
helleaaltojen (eniten vahinkoja aiheuttavat ilmas-
tomullistukset YK:n katastrofiriskin vähentämisen 
tukitoimiston 20-vuotisen katsauksen mukaan29) 
suorat vaikutukset EU:n liikenneverkkoon, johon 
kuuluvat maantiet, rautatiet, lentokentät ja me-
risatamat. Kunkin luonnonmullistuksen vaikutus 
arvioidaan vuotuisten vahinkojen muutoksena, jos 
maapallon lämpötila nousisi 1,5, 2 tai 3 °C jaksoon 
1981–2010 verrattuna.

Odotusten mukaisesti tulvariski keskittyy tulva-alt-
tiille alueille, joilla on maanteiden ja sähköistettyjen 
rautateiden kaltaista arvokasta infrastruktuuria. 
Noin 95 prosenttia mahdollisista tulvavahingoista 
kohdistuu maanteihin ja rautateihin, kun taas len-
tokenttien ja merisatamien osuus jää 4 prosenttiin. 
Rautateihin kohdistuvien mahdollisten vahinkojen 
arvioidut kustannukset ovat erityisen korkeat, lähes 
kaksinkertaiset maanteihin verrattuna, mikä hei-
jastaa niiden jälleenrakentamisen huomattavasti 
korkeampia kustannuksia ja sijaintia alangoilla. 

Lähes kaikkien EU:n alueiden odotetaan kärsivän 
infrastruktuuriinsa kohdistuvista lisääntyvistä tul-
vavahingoista, jotka johtuvat ilmastonmuutokses-
ta. Tämä koskee erityisesti EU:n luoteisia ja itäisiä 
alueita, jotka ovat tulva-alttiita ja joilla vahingot 
voivat olla joissakin tapauksissa yli kuusinkertaiset 
nykyisiin verrattuna, jos maapallon lämpötila nou-
see 3 °C. Liikenneinfrastruktuuriin kohdistuvien tul-
vavahinkojen ennustetaan lisääntyvän useimmilla 
eteläisillä alueilla vähemmän mutta silti yli kaksin-
kertaisiksi nykytasoon verrattuna (kartta 3.7).

Myös maanteiden kunnossapitokustannusten arvi-
oidaan kasvavan kaikilla EU:n alueilla yhä yleisty-
vien helleaaltojen vuoksi. Jäsenvaltiot, joille aiheu-
tuu selvästi eniten lisäkustannuksia, ovat Bulgaria, 
Puola, Kreikka, Irlanti ja Romania. Tulevia riskejä 
voidaan hillitä parantamalla teitä tai huoltamalla 
niitä useammin.

28 Feyen ym. (2020).

29 Pascaline ja Rowena (2018). 
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Lisääntyneet ylläpitokulut suuntautuvat useimmi-
ten kylä- ja maalaisteihin, jotka ovat yleensä kun-
tien vastuulla. Koska teiden kunnossapitobudjetit 
ovat jo nykyään yleensä rajoitettuja, ilmaston-
muutoksen aiheuttamat vahingot voivat olla eri-
tyisen ongelmallisia.

Myös ratakiskojen vääntyminen yleistynee maa-
pallon lämpenemisen myötä, mikä kasvattaa 
kunnossapitokuluja. Suurimpien lisäysten (jopa 
10 prosenttia, jos lämpötila nousee 3 °C) arvioi-
daan kohdistuvan Saksan ja Etelä-Espanjan alu-
eisiin, joilla jännitteettömät lämpötilat30 ylittyvät 
useimmin. Lisäykset voivat olla merkittäviä myös 
Belgian, Ranskan, Ruotsin, Suomen, Puolan ja 
Tšekin tasavallan alueilla. 

2.4 Äärimmäisten sääolojen 
vaikutukset jakautuvat epätasaisesti

Äärimmäisten helleaaltojen ennustetaan tulevan 
yhä yleisemmiksi ja voimakkaammiksi ilmaston-
muutoksen myötä. EU:ssa helleaalloille altistuvien 
ihmisten määrän arvioidaan kasvavan 10 miljoo-
nasta vuodessa (keskiarvo jaksolla 1981–2010) lä-
hes 300 miljoonaan, jos maapallon keskilämpötila 
nousee 3 °C tämän vuosisadan loppuun mennes-
sä31 (kartta 3.8). Helleaaltojen aiheuttamien kuo-
lemien määrä voi siksi kasvaa lähes 100 000:een 
vuodessa ilman ilmastonmuutoksen hillitsemistä, 
mikä on huomattavasti suurempi määrä kuin ny-
kyiset 2 750 kuolemaa vuodessa.

Helleaalloille altistuvien ihmisten määrä vaihtelee 
EU:n jäsenmaittain ja alueittain. Helleaalloille altis-
tumisriskin pitäisi lisääntyä Etelä-Euroopassa, kun 

30 Jännitteetön (tai neutraali) lämpötila tarkoittaa pistettä, jolloin 
ratakiskossa ei ole jännitettä eikä puristusta. Jännitteetön lämpö-
tila määritetään yleensä noin 5 °C:ksi yli keskitason matalimman 
ja korkeimman lämpötilan välillä, joihin ratakiskon lämpötila voi 
laskea tai nousta. Rautatieyhtiöiden tulee seurata ratakiskojen 
jännitteetöntä lämpötilaa tunnistaakseen riskejä, suunnitellak-
seen tehokkaita ylläpitotoimenpiteitä sekä säilyttääkseen niiden 
turvallisuuden ja suorituskyvyn.

31 PESEA IV -tutkimus ihmisen toiminnan vaikutuksista ääriheltee-
seen ja -pakkaseen sisältää kvantitatiivisen arvion ihmisen al-
tistumisesta näille sään ääri-ilmiöille ja niistä johtuvasta kuol-
leisuudesta Euroopassa. Menetelmissä yhdistetään empiiriset 
tiedot katastrofeista johtuvista kuolemista ilmastoa koskeviin 
historiatietoihin, Eurostatin väestötietoihin sekä erittäin tarkkoi-
hin sosioekonomisiin ja ilmastoennusteisiin.

taas leudot talvet voivat vähentää merkittävästi 
altistumista ääripakkasille – lähes kymmenker-
taisesti, jos maapallon keskilämpötila nousee 3 °C 
tämän vuosisadan loppuun mennessä (kartta 3.9). 
Helleaallot, ihmisten altistuminen riskeille ja kuo-
lemat lisääntynevät kaikkialla Euroopassa, mut-
ta Kyproksella, Kreikassa, Maltalla ja Espanjassa 
helleaaltoihin liittyvät kuolemat voivat 40-kertais-
tua, jos mihinkään sopeutus- ja hillintätoimiin ei 
ryhdytä.

Helleaalloille altistumisriskien ja kuolemien lisään-
tymistä voidaan rajoittaa monenlaisin keinoin, 
esimerkiksi parantamalla talojen, koulujen ja sai-
raaloiden suunnittelua ja eristystä, koulutusta tai 
varoitusjärjestelmiä. Tämä riski on otettava huo-
mioon myös kaupunkisuunnittelussa kaupunkien 
lämpösaarekeilmiöiden vähentämiseksi32. Tuosta 
näkökulmasta kaupunkien vihreällä infrastruktuu-
rilla voi olla suuri merkitys varsinkin, jos lisätään 
puu- ja kasvipeitettä, rakennetaan aurinkoa hei-
jastavia tai viherkattoja tai viilentäviä pinnoitteita 
(ks. jakso 3.5).

3. Ympäristömme kohentaminen

EU:hun kohdistuu ennennäkemättömiä ympäris-
tön kestävää kehitystä koskevia haasteita, joita 
aiheuttavat etenkin luonnon monimuotoisuuden 
heikkeneminen, ekosysteemipalveluiden rapau-
tuminen, vähäisten luonnonvarojen köyhtyminen 
sekä saastumisen monenlaiset muodot ihmisten 
terveydelle ja hyvinvoinnille koituvine riskeineen. 

Kuten viimeaikaisissa tieteellisissä katsauksissa33 
todetaan, nykyiset tuotanto- ja kulutussuuntauk-
set ovat äärimmäisen kestämättömiä. 

EU on käynnistänyt useita poliittisia aloittei-
ta vastatakseen näihin haasteisiin sekä pannut 

32 Kaupunkilämpösaarekkeet ovat kaupungistuneita alueita, joil-
la lämpötilat kohoavat korkeammiksi kuin niiden ulkopuolisil-
la alueilla. Tämä johtuu usein siitä, että rakennusten, teiden ja 
muun infrastruktuurin kaltaiset rakenteet imevät ja heijastavat 
auringon lämpöä enemmän kuin metsien ja vesistöjen kaltaiset 
luonnonympäristöt.

33 Biologista monimuotoisuutta ja ekosysteemipalveluja käsittelevä 
hallitustenvälinen tiedepoliittinen foorumi (2019), Kansainvälinen 
resurssipaneeli (2019) ja Yhdistyneiden Kansakuntien ympäristö-
ohjelma (2019).
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 täytäntöön monipuolista lainsäädäntöä vähen-
tääkseen ilman, veden ja maaperän saasteita. 
Tämä kaikki on tuottanut viime vuosikymmeni-
nä huomattavia hyötyjä. EU:n kansalaiset saavat 
nauttia veden laadusta, joka on maailman parhai-
ta, ja yli 18 prosenttia EU:n maa-alasta on omis-
tettu luonnonsuojelulle. Osana Euroopan vihreän 
kehityksen ohjelmaa Euroopan komissio on hyväk-
synyt vuoteen 2030 ulottuvan EU:n biodiversiteet-
tistrategian, jossa todetaan, että luonnon ennallis-
taminen tukee merkittävästi sekä ilmanmuutoksen 
hillintää että siihen sopeutumista, ”pellolta pöy-
tään” -strategian34, saasteettomuutta koskevan 
toimintasuunnitelman35, EU:n metsästrategian36 ja 
EU:n maaperästrategian37. Kahdeksas ympäristöä 
koskeva toimintasuunnitelma on tarkoitettu tuke-
maan Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa ja 
siirtymistä kohti ilmastoneutraalia, resurssiteho-
kasta ja uudistavaa talousjärjestelmää samalla, 
kun parannetaan ekosysteemien tilaa. 

34 Pellolta pöytään -strategiassa asetettiin seuraavat kunnianhi-
moiset tavoitteet, jotka ulottuvat vuoteen 2030: vähennetään 
kemiallisten ja vaarallisten torjunta-aineiden käyttöä ja riskejä 
50 prosenttia, ravinnehävikkiä vähintään 50 prosenttia, lannoit-
teiden käyttöä vähintään 20 prosenttia, karja- ja vesitalouden 
eläinten mikrobilääkkeiden myyntiä 50 prosenttia sekä omiste-
taan 25 prosenttia maatalousmaasta luomuviljelyyn. Yhteisen 
maatalous politiikan ja siihen liittyvien kansallisten strategiasuun-
nitelmien uudistus vuodesta 2023 alkaen tukee osaltaan noiden 
tavoitteiden saavuttamista. 

35 Vuoteen 2050 ulottuvan saasteettomuusstrategian tavoittee-
na on vähentää ilman, veden ja maaperän saastumista tasolle, 
jota ei enää pidetä haitallisena terveydelle ja ekosysteemeille. 
Se sisältää keskeiset 2030-tavoitteet: ilman laatua parannetaan 
ilmansaasteiden aiheuttamien ennenaikaisten kuolemien vähen-
tämiseksi 55 prosenttia, veden laatua parannetaan vähentämällä 
jätteitä, meriin päätyvää muoviroskaa (50 prosenttia) ja ympä-
ristöön päätyvää mikromuovia (30 prosenttia), maaperän laatua 
parannetaan vähentämällä ravinnekatoa ja kemiallisten torjun-
ta-aineiden käyttöä 50 prosenttia, vähennetään 25 prosenttia 
niiden ekosysteemien määrää, joissa ilmansaasteet uhkaavat 
luonnon monimuotoisuutta, vähennetään liikennemelulle jatku-
vasti altistuvien ihmisten osuutta 30 prosenttia sekä vähenne-
tään merkittävästi jätetuotantoa ja yhdyskuntajätteen jäännös-
osaa 50 prosenttia. 

36 Vuoteen 2030 ulottuva EU:n uusi metsästrategia tukee EU:n 
luonnon monimuotoisuutta koskevia tavoitteita sekä tavoitet-
ta vähentää kasvihuonepäästöjä ainakin 55 prosenttia vuoteen 
2030 mennessä ja saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 
mennessä.

37 Euroopan komissio (2021g). EU:n maaperästrategian tavoitteena 
on osaltaan tukea maaperän köyhtymisen nollatason saavutta-
mista vuoteen 2030 mennessä. Strategiassa otetaan huomioon 
erilaiset haasteet, kuten saastuneiden maa-alueiden tunnistami-
nen, köyhtyneen maaperän ennallistaminen, ehdot niiden hyvän 
ekologisen tilan määrittelylle sekä maaperän laadun seurannan 
parantaminen.

Näiden EU:n aloitteiden tavoitteena on ympäristö-
haasteisiin reagointi keskitetyillä toimilla ja järjes-
telmällisillä ratkaisuilla. Niiden onnistuminen riip-
puu suuresti EU:n antamasta tuesta, kansallisesta 
politiikasta ja rahoitusvälineistä.

3.1 Lisäinvestointeja tarvitaan 
veden laadun parantamiseen

Vesi on erittäin tärkeää ihmisten terveydelle ja 
hyvinvoinnille sekä keskeinen luonnonvara maa-
talouden, tiettyjen teollisuudenalojen, energian-
tuotannon ja liikenteen kannalta. Vesi ja kosteikot 
ovat tärkeitä myös monien ekosysteemipalvelui-
den (esimerkiksi tulvatasangot) tuottamiseksi ja 
korvaamattomia monien lajien elinympäristöjen 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi. 

Huolta aiheuttaa EU:n vesialueiden tila. Vain 40 pro-
senttia niistä on hyvässä ekologisessa tilassa, ja mo-
nien kosteikkojen kunto on surkea38. Vaikka erilaisia 
saastelähteitä onkin vähennetty viime vuosikym-
meninä, ravinteiden39, vaarallisten aineiden ja liial-
lisen vedenoton aiheuttama paine on edelleen suuri. 
Tämä tarkoittaa, että vielä ei ole saavutettu vuo-
den 2000 vesipuitedirektiivissä asetettua tavoitetta 
kohentaa kaikkien vesialueiden tilaa vuoteen 2015 
mennessä niin laadullisesti kuin määrällisestikin.

Useimmat EU:n kansalaiset saavat nauttia hy-
vistä vesipalveluista (kuten juomaveden tarjonta, 
jäteveden keräys ja käsittely), mutta nuo palvelut 
puuttuvat yhä lukuisilta alueilta, etenkin maaseu-
tualueilta ja vähiten kehittyneiltä alueilta. 

Vuonna 1991 annettu direktiivi40 yhdyskuntajäte-
vesien käsittelystä on keskeisessä asemassa py-
rittäessä vähentämään veden saastumista EU:ssa, 
sillä siinä edellytetään jäsenvaltioilta yhdyskunta-
jätevesien talteenottoa ja käsittelyä. Sen tavoit-
teena on, että kaikki jätevedet kerätään talteen 
ja käsitellään asianmukaisesti. Direktiivin täy-
täntöönpano edellyttää merkittäviä investointeja 

38 Euroopan ympäristökeskus (2019). 

39 Ravinnekuormitus johtuu siitä, että ilmassa ja vedessä on liikaa 
typpeä ja fosforia. Typpi ja fosfori ovat ravinteita, jotka ovat ve-
den ekosysteemien luonnollisia osia.

40 Euroopan unioni (1991).
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 uuteen infrastruktuuriin mutta myös nykyisten lai-
tosten kunnossapitoa ja laajentamista. 

Yhdyskuntajätevesien käsittelyyn suunnatut huo-
mattavat investoinnit ovat osaltaan vähentäneet 
orgaanisten ainesten ja ravinteiden keskittymistä 
pintavesiin. Vuonna 2018 yli 98 prosenttia yhdys-
kuntajätevesistä kerättiin talteen41, vaikka edel-
leen on monia taajamia, joihin on rakennettava 
infrastruktuuria tai joissa sitä on parannettava. 
Kroatiassa otettiin jätevesistä talteen vain noin 
89 prosenttia ja Kyproksella 85 prosenttia, kun 
osuus oli alle 80 prosenttia Romaniassa ja vain 
57 prosenttia Sud-Munteniassa.

Käsittely edellyttää yhä merkittäviä  ponnisteluita42. 
Noin 7 prosenttia EU:n yhdyskuntajätevesistä ei 
täyttänyt sekundäärikäsittelyn (biologisen käsit-
telyn) standardeja vuonna 2018 eikä yli 16 pro-
senttia täyttänyt tiukempia standardeja (fosforin 
ja typen poisto). Lähes 79 prosenttia EU:n alueista 
tarjoaa ainakin sekundäärikäsittelyn 90 prosentil-
le yhdyskuntajätevesistä, mutta jälkikäsittelyssä 
osuus jää 57 prosenttiin. Alle 30 prosenttia yhdys-

41 Nämä luvut eivät järjestelmällisesti vastaa direktiivin tavoittei-
ta, sillä joissakin jäsenvaltioissa kaikkien taajamien ei edellytetä 
noudattavan direktiivin säännöksiä siirtymäkauden takia. 

42 Käsittelyn taso määrittelee osittain jäteveden vaikutuksen ve-
den ekosysteemeihin. Primäärisessä (mekaanisessa) käsittelyssä 
poistetaan osa lietteestä, kun taas sekundäärisessä (biologises-
sa) käsittelyssä hajotetaan aerobisten tai anaerobisten mikro-or-
ganismien avulla suurin osa orgaanisesta aineksesta ja jätetään 
osa ravinteista käsittelemättä. Tertiäärisessä käsittelyssä (jälki-
käsittelyssä) orgaaniset ainekset poistetaan vieläkin tarkemmin.

kuntajätevesistä päätyy jälkikäsittelyyn Kroatian 
alueilla, joillakin Italian, Romanian ja Espanjan 
alueilla sekä useilla Ranskan ja Portugalin syrjäi-
simmillä alueilla (kartta 3.10).

3.2 Jätetuotanto pysyttelee 
suurena, mutta yhä enemmän 
päätyy hyötykäyttöön

Vuoden 2008 jätettä koskeva puitedirektiivi on 
EU:n säädöskehys jätteen käsittelylle ja jätehuol-
lolle. Sen tavoitteena on suojella ympäristöä ja 
tukea osaltaan EU:n siirtymistä kiertotalouteen. 
Siinä asetetaan päämäärät ja tavoitteet, joilla pa-
rannetaan jätehuoltoa, kannustetaan tekemään 
kierrätysinnovaatioita ja vähennetään kaatopaik-
kojen määrää. Euroopan komissio hyväksyi vuonna 
2020 myös uuden kiertotalouden toimintasuunni-
telman (CEAP) Euroopan vihreän kehityksen ohjel-
man tärkeäksi kulmakiveksi. Sen tavoitteena on 
pienentää luonnonvaroihin kohdistuvaa painetta ja 
luoda kestävää kasvua ja työpaikkoja. 

Vuonna 2018 EU:ssa tuotettiin yli 2,3 miljardia 
tonnia jätettä (noin 5,2 tonnia asukasta kohden). 
Jätetuotanto seuraa tiiviisti taloudellisia suhdan-
teita (kuva 3.8). Se väheni vuonna 2008 talous- 
ja rahoituskriisin iskiessä mutta kipusi elpymisen 
myötä uudelle ennätystasolle. Jätteen tuottami-
seen kytkeytyvä käyttäytymismalli ei siksi näytä 
juuri muuttuvan ajan myötä. 

Rakentaminen on EU:n jätetuotannon suurin lähde 
(sen osuus oli 36 prosenttia kokonaistuotannosta 
vuonna 2018), jonka jälkeen tulevat kaivosteollisuus 
(26 prosenttia), tuotantoalat (11 prosenttia), jäte- ja 
vesipalvelut (10 prosenttia), kotitaloudet (8 prosent-
tia), muut palvelut ja energia (kumpikin 4 prosenttia). 
Suurin osa rakentamisen sekä kaivos- ja louhinta-
teollisuuden jätteistä luokitellaan merkittäväksi mi-
neraalijätteeksi, jonka osuus oli noin 65 prosenttia 
kaikesta EU:ssa vuonna 2018 tuotetusta jätteestä.

Toisissa jäsenvaltioissa jätettä tuotetaan pal-
jon enemmän kuin toisissa (kuva 3.9). Suomessa 
määrä oli noin 23 tonnia vuonna 2018, Latviassa 
vain tonni. Jäsenvaltioissa, joissa jätettä tuotetaan 
paljon asukasta kohden, on yleisesti paljon myös 
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kaivos- ja louhintateollisuutta, kuten Romaniassa, 
Suomessa, Ruotsissa ja Bulgariassa, ja/tai ra-
kennus-/purkuteollisuutta, kuten Luxemburgissa. 
Esimerkiksi Virossa noin 30 prosenttia tuotetus-
ta jätteestä on peräisin kaivos- ja louhintateolli-
suudesta43, kun alan osuus on vain 0,1 prosenttia 
Latviassa tuotetusta jätteestä. 

43 Virossa tuotetusta jätteestä, pois lukien merkittävä mine-
raalijäte, suuri osa on peräisin liuskeöljyyn perustuvasta 
energiatuotannosta.

Jätteenkäsittely on kohentunut EU:ssa hitaasti. 
Hyötykäytetyn jätteen (eli kierrätettävän tai pol-
tettavan energia talteen ottaen) osuus kasvoi 46 
prosentista 54 prosenttiin vuosina 2004–2018. 
Hävitettävän jätteen (pääasiassa kaatopaikalle 
päätyvän – osuus 39 prosenttia vuonna 2018) 
määrä laski 1 027 miljoonasta tonnista 984 mil-
joonaan tonniin vuosina 2004–2018, eli vähennys 
oli 4 prosenttia. 
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Monet jäsenvaltiot menettävät edelleen merkittä-
vän määrän ”sekundäärisiä raaka-aineita”, kuten 
energiaa, metalleja, puuta, lasia, paperia ja muo-
via, joita ne voisivat hyödyntää jätteen talteenoton 
avulla. Vaikka talteen otetun jätteen osuus lisään-
tyi jaksolla 2010–2018 useimmissa jäsenvalti-
oissa, se laski Kyproksella, Suomessa, Kreikassa, 
Alankomaissa, Romaniassa ja Espanjassa. Vuonna 
2018 osuus oli alle 25 prosenttia Ruotsissa, 
Suomessa, Kreikassa, Romaniassa ja Bulgariassa 
(jossa se jäi vain 3 prosenttiin), kun se oli yli 90 pro-
senttia Tanskassa ja Sloveniassa (kuva 3.10). 

Kierrätetyn jätteen määrä on hieman lisääntynyt 
EU-27:ssä ja kasvoi 37 prosentista 38 prosenttiin 
jaksolla 2010–2018. Kierrätys on ehdottomas-
ti tärkein käsittelytapa Italiassa ja Belgiassa, ja 
sen osuus käsiteltävästä jätteestä on edellisessä 
79 ja jälkimmäisessä 77 prosenttia. Osuus on yli 
50 prosenttia vain kahdeksassa jäsenvaltiossa, 
muualla paljon matalampi, kuten Bulgariassa ja 
Romaniassa, joissa vain 3 prosenttia jätteestä kä-
sitellään kierrättämällä. 

Uudelleenkäyttö, ennaltaehkäisy ja kierrätys ovat 
keskeisiä toimia kiertotalouden kehittämisen kan-
nalta. Ne ovat olennaisia myös terveysriskien vä-
hentämiseksi ja ympäristön laadun parantamisek-
si. Niiden avulla pienennetään kasvihuonepäästöjä 
(suoraan vähentämällä kaatopaikkapäästöjä ja 

epäsuorasti kierrättä-
mällä materiaaleja, jot-
ka muuten on kaivettava 
luonnosta ja käsiteltävä). 
Jäsenvaltioissa, joissa 
kierrätettävän jätteen 
osuus on vähäinen, on 
erityistarve parantaa 
jätehuoltoa, kannustaa 
kierrätysinnovaatioihin, 
rajoittaa kaatopaikkojen 
käyttöä ja ottaa käyttöön 
kannustimia, joilla voi-
daan muuttaa kuluttajien 
käyttäytymistä. 

3.3 Ilman laatu on parantunut, 
mutta lisätoimia tarvitaan

Puhdas ilma on olennainen luonnonvara ihmisil-
le, kasveille ja eläimille. Useimmat epäpuhtaudet 
saavat alkunsa ihmisen monenlaisesta toiminnas-
ta ja lisäksi joistakin luonnonilmiöistä, kuten tuli-
vuorenpurkauksista tai tuulieroosion tuottamasta 
pölystä. EU on pannut täytäntöön lukuisia poliitti-
sia toimintaohjelmia ja lakeja, kuten vuonna 2008 
annetun ilmanlaatudirektiivin44 ja vuonna 2016 
annetun kansallisia päästövähennystavoitteita 
koskevan direktiivin45, jotka jo parantavat tasai-
sesti ilman laatua. Saastepesäkkeitä on silti vielä 
jäljellä, ja ne edellyttävät toimenpiteitä EU:n, kan-
sallisella ja paikallisella tasolla.

Keskeisten ilman epäpuhtauksien aiheuttamat 
päästöt vähenivät EU:ssa vuosina 2000–2017, 
vaikka bruttokansantuote kasvoi (kuva 3.11). 
Ilman saastuminen näyttää kytkeytyneen irti talou-
dellisesta toimeliaisuudesta, mikä heijastaa muu-
toksia niin teknologiassa (esimerkiksi  puhtaampi 
liikenne) kuin käyttäytymisessäkin (esimerkiksi uu-
siutuvan energian lisääntynyt käyttö). 

44 Euroopan unioni (2008). Direktiivissä asetetaan standardit jou-
kolle epäpuhtauksia, kuten otsonille (03), pienhiukkasille (PM2,5 ja 
PM10) ja typpidioksidille (NO2).

45 Euroopan unioni (2016). Direktiivissä asetetaan kansalliset pääs-
tövähennystavoitteet vuosille 2020–2029 ja vuodesta 2030 
eteenpäin.
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Päästövähennykset ovat parantaneet yleisesti 
ilman laatua. Vuonna 2019 EU täytti 2010-ta-
voitteet, jotka oli asetettu vuonna 2001 anne-
tussa tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisia 
päästörajoja koskevassa direktiivissä. Nämä neljä 
epäpuhtautta ovat rikkidioksidi (NOx), typen oksidit 
(SO2), haihtuvat orgaaniset yhdisteet (NMVOC) ja 
ammoniakki (NH3)

46. Vain neljä jäsenvaltiota ylit-
ti kansalliset ammoniakkipäästörajansa (Kroatia, 
Tšekin tasavalta, Irlanti ja Espanja)47.

46 Direktiivin 2016/2284/EU säännösten mukaan vuoden 2010 
päästörajat (jotka on asetettu vuonna 2001 annetussa direktii-
vissä) pysyvät voimassa vuoden 2019 loppuun asti.

47 Euroopan ympäristökeskus (2021b).

Merkittäviä ponnisteluita vaaditaan kuitenkin 
päästötasojen alentamiseksi 2030-päästörajojen 
tasolle, sillä 11 jäsenvaltiota ylittää 30 prosentilla 
rikkidioksiditavoitteensa ja kymmenessä jäsenval-
tiossa PM2,5-päästöt pitäisi puolittaa (taulukko 3.2). 

Taulukosta 3.2 käy ilmi, miten paljon päästöjä on 
vähennettävä 2030-päästörajoihin  pääsemiseksi. 
Positiiviset luvut (punaisella) tarkoittavat, että 
lisävähennyksiä tarvitaan. Negatiiviset luvut (vih-
reällä) tarkoittavat, että päästöt alittavat rajoituk-
set. Tarvittava päästövähennys lasketaan vuonna 
2019 ilmoitettujen päästöjen ja vuoden 2030 jäl-
keisten päästövähennyssitoumusten välisenä pro-
sentuaalisena erona. 

Taulukko 3.2 Etäisyys 2030-tavoitteisiin

Unkari
Romania
Tšekin tasavalta
Kypros
Slovenia
Saksa
Puola
Portugali
Espanja
Liettua
Irlanti
Kroatia
Italia
Ranska
Bulgaria
Tanska
Kreikka
Slovakia
Itävalta
Latvia
Luxemburg
Alankomaat
Suomi
Ruotsi
Viro
Belgia
Malta

Jäsenvaltioiden määrä 
Alle tavoitteen
Yli 30 prosenttia yli tavoitteen

NMVOC% vuoden 2019 tasosta

Taulukosta näkyy, kuinka paljon päästöjä on vielä vähennettävä 2030-päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi. Positiiviset luvut 
(punaisella) tarkoittavat, että lisävähennyksiä tarvitaan. Negatiiviset luvut (vihreällä) tarkoittavat, että päästöt alittavat rajoitukset. 
Tarvittava päästövähennys lasketaan vuonna 2019 ilmoitettujen päästöjen ja vuoden 2030 jälkeisten päästövähennyssitoumusten 
välisenä prosentuaalisena erona.
Lähde: EYK.

NH3 NOx PM2,5 SO2

EU-27

31 32 40 53 33
10 21 35 55 27

9 36 36 51 11
-15 7 27 38 83

4 21 32 38 25
27 -4 48 15 24
11 9 18 47 20

6 23 28 37 8
14 14 15 45 3

3 33 37 -2 6
9 23 30 3 0
5 18 26 31 -22
1 15 26 25 -14
9 0 37 12 -7

-1 27 9 40 -26
10 -21 25 25 -3
-5 7 10 7 14
28 -3 8 -3 1
17 -5 45 13 -40
19 12 5 19 -28
22 11 48 -28 -30

2 -13 25 -3 -38
4 2 5 -3 -59

10 -5 47 -43 -73
6 -10 -25 -30 -29

-2 -22 11 -15 -65
-6 26 62 6 -274
12 15 36 28 12

5 8 1 8 14
1 3 11 10 2
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Vaikka ilmansaasteet ovat vähentyneetkin EU:n 
tasolla, ilman laadussa on vielä valtavia alueellisia 
eroja (kartta 3.11 ja kartta 3.12).

Suuria hiukkaspitoisuuksia tuottavat enimmäk-
seen dieselmoottoreiden, hiilikaivosten, maatalou-
den ja muun raskaan teollisuuden päästöt. Niihin 
vaikuttavat myös sääolot, sillä saastemäärä nou-
see auringonpaisteen ja korkeiden lämpötilojen 
myötä. Joissakin paikoissa puun, hiilen ja muiden 
kiinteiden polttoaineiden poltto kotitalouksien uu-
neissa, varsinkin talvisin, aiheuttaa paikallises-
ti korkeita pienhiukkaspäästöjä (etenkin PM2,5)

48. 
Korkeita hiukkaspitoisuuksia havaitaan vastaavas-
ti pääasiassa Itä- ja Etelä-Euroopan maissa sekä 
osissa Italian, Saksan, Belgian ja Ranskan teollisia 
ja tiheään asuttuja alueita.

Rikkidioksidi saa alkunsa enimmäkseen fossii-
listen polttoaineiden käytöstä sisäisissä polt-
tomoottoreissa mutta myös lämpö- ja ener-
gialaitoksissa. Rikkidioksidipäästöt tulevat siis 
pääasiassa moottoriajoneuvoista, mutta myös 
palamattomista prosesseista, kuten hitsauksesta, 
typpihapon valmistuksesta ja räjähteiden käytös-
tä. Rikkidioksidipäästöt voivat olla erittäin suuria 
ja rikkidioksidia koskevat ilmanlaatustandardit 
ylittyvät myös ”katukanjoneissa” eli kaduilla, joita 
reunustavat korkeat rakennukset ja joilla liikenne 
on hyvin vilkasta. 

Vuonna 2018 korkeimmat rikkidioksidipitoisuu-
det havaittiin Alankomaissa, Belgiassa, läntisessä 
Saksassa ja Pohjois-Italiassa (kartta 3.13). Korkeita 
pitoisuuksia havaitaan myös itäisillä ja eteläisillä 
alueilla sekä EU:n ydinalueilla, joille keskittyy run-
saasti väestöä, teollisuutta ja liikenneverkkoja. 

Otsonia syntyy typpidioksidin ja haihtuvien orgaa-
nisten yhdisteiden välisessä kemiallisessa reak-
tiossa auringonpaisteessa. Siksi terveydelle vaa-
rallinen otsonitaso ylittyykin usein kuumassa ja 
aurinkoisessa kaupunkiympäristössä. Suuria pitoi-
suuksia esiintyy useimmin Pohjois-Italiassa, Etelä- 
ja Itä-Ranskassa ja Espanjassa, mutta myös Etelä-

48 Arvion mukaan kotitalouksien kiinteiden polttoaineiden polton 
osuus on alle 3 prosenttia energian kokonaiskulutuksesta EU:ssa 
mutta primäärisestä PM2,5:stä 45 prosenttia eli kolme kertaa 
enemmän kuin maantieliikenteen osuus (Amann ym. 2018).

Saksassa, Tšekin tasavallassa ja osissa Itävaltaa 
(kartta 3.14)49. 

Saasteille altistutaan erityisesti kaupunkialu-
eilla, joilla suurin osa EU:n väestöstä asuu. 
Kaupunkilaisten osuus, joka altistuu ihmisten ter-
veyden suojelemiseksi asetetut EU:n standardit 
ylittävälle ilmansaasteelle, on laskenut vuodesta 
2000 lähtien50. Huono ilmanlaatu on edelleen on-
gelma, ja monilla alueilla havaitaan edelleen taso-
ja, jotka voivat olla haitallisia.

Tämä koskee varsinkin tiettyjä saasteita, ku-
ten PM10:tä ja O3:a. Vuonna 2019 EU:n raja-arvot 
ylittäville tasoille altistui 10 prosenttia (PM10) ja 
21 prosenttia (O3) EU:n kaupunkien asukkaista. 
Muille saasteille altistuminen ei ole yhtä vakavaa, 
mutta siitä huolimatta 3 prosenttia kaupunkilai-
sista asui alueilla, joilla ylittyy EU:n asettama rik-
kidioksidiraja, ja 1 prosentti alueilla, joilla ylittyy 
PM2,5-raja. Typpidioksidin raja-arvon ylittävälle ta-
solle altistuvien ihmisten osuus on pudonnut alle 
0,1 prosenttiin viimeisten 10 vuoden aikana.

Ilmansaasteille altistuminen voi aiheuttaa monen-
laisia sairauksia (sydän- ja verisuonitauteja, hen-
gityselintulehduksia, vakavaa astmaa tai syöpää). 
Arvioiden mukaan altistuminen PM2,5:lle aiheuttaa 
EU:ssa noin 400 000 ennenaikaista kuolemaa 
vuodessa. Vuonna 2017 rikkidioksidi oli syynä noin 
70 000:een ennenaikaiseen kuolemaan ja otsoni 
noin 15 000:een51. Itä-Euroopan asukkaat ovat 
erityisvaarassa, sillä ennenaikaisten kuolemien il-
maantuvuus oli Bulgariassa 174 aina 100 000:a 
asukasta kohden ja Unkarissa 133, reilusti yli EU:n 
keskiarvon eli 79:n. 

Alueita, joilla PM2,5:lle altistuminen aiheuttaa eniten 
terveysongelmia menetettyjen elinvuosien mää-
rällä mitattuna, ovat suurimmista pitoisuuksista 
kärsivät alueet, joiden asukaskohtainen bruttokan-
santuote on myös yleensä matala ( kartta 3.15). 

49 Otsonipitoisuudet voivat haihtua erittäin nopeasti, koska ne riip-
puvat suuresti sääoloista. Siksi on tärkeää ilmoittaa keskiarvo 
kolmelta vuodelta, joka on myös vuonna 2008 annetun ilmanlaa-
tudirektiivin määräaika tavoitteen asettamiseksi ihmisten tervey-
den suojelulle.

50 Euroopan ympäristökeskus (2021c).

51 Euroopan ympäristökeskus (2019). 
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Siksi matalan tulotason ja ilmansaasteille altistu-
misen välillä onkin vahva korrelaatio. 

3.4 Maaseutualueiden asutus tiivistyy

Maanpeitto

Maankäytön sujuva hoito on olennaista keskeis-
ten tuotantoresurssien ja ekosysteemipalveluiden 
ylläpitämiseksi. Tuottava maa ja hedelmällinen 
maaperä ovat välttämättömiä elintarviketuotan-
non, ravinteiden kierron helpottamisen, luonnon 
monimuotoisuuden suojelun, veden säätelyn ja 
puhdistuksen sekä ilmastonmuutoksen hillinnän 
kannalta. 

Nykyiset maankäyttötavat ja hallinto vaikuttavat 
maan ja maaperän kuntoon ja aiheuttavat usein 
tuotantomaan menettämistä. Kestämättömät 
maa- ja metsätalouskäytännöt, rakennusten ja 
infrastruktuurin rakentaminen sekä ilmastonmuu-
tos ovat pääsyyt maan köyhtymiseen. 

Maanpinnan läpäisemättömyys 

Maanpinnan sulkeminen eli läpäisemättömyys on 
suuri huolenaihe, sillä se estää monia maaperälle 
kuuluvista tehtävistä. Maanpinnan läpäisemättö-
myyttä lisäävät uudet rakennukset, jotka peittävät 

maanpinnan vettä läpäisemättömällä keinotekoi-
sella materiaalilla, kuten asfaltilla ja betonilla.

Läpäisemättömän maanpinnan laajuus vaihtelee 
huomattavasti eri puolilla EU:ta. Se korreloi voi-
makkaasti väestöntiheyteen, mutta asukasta koh-
den lasketun läpäisemättömän maanpinnan osuus 
maankäytöstä vaihtelee paljon aluetyypeittäin. 

Rakennetut maa-alueet ja liikenneinfrastruktuu-
ri muodostavat suurimman osan läpäisemättö-
mästä maanpinnasta. Kuten LUISA-peruskartasta 
(LBM) näkyy52, rakennetuksi maa-alueeksi ja lii-
kenneinfrastruktuuriksi luokiteltua maata on 
EU:ssa asukasta kohden laskettuna keskimäärin 
neljä kertaa enemmän maaseutualueilla kuin kau-
pungeissa (kuva 3.12). Rakennetut maa-alueet 
ja liikenneinfrastruktuuri ovat melko  rajoitettuja 

52 LBM on CORINE-maanpeittokartan vahvistettu versio, joka muo-
dostuu joukosta paikkatietojen yhdistämisprosesseja. Siihen yh-
distetään erittäin tarkat maankäyttötiedot, jotka kerätään luotet-
tavista lähteistä, CLC lähtökohtana. LBM:n alueellinen resoluutio 
on hehtaari rakennettujen alueiden ja viisi hehtaaria rakentamat-
tomien alueiden osalta. LBM perustuu edelleen melko karkeaan 
alueluokitteluun eikä siten toimi mittarina käynnissä olevalle 
maankäytölle. Vaikka samoja tietolähteitä käytettiin niin vuoden 
2012 kuin vuoden 2018 kartan laatimiseen, syöttötiedot eivät 
ole aina täysin vertailukelpoisia. Tämä koskee erityisesti kaupun-
kien rakennemuutoksia maantieteellisten yksiköiden, kuten kun-
tien tai NUTS 3 -alueiden, tasolla. Syöttötiedoissa olevien erojen 
vaikutus jää kuitenkin rajalliseksi, koska LBM:ssä käytetään kar-
keaa lähestymistapaa ottamalla huomioon useita tiedonlähteitä 
ja luokitellaan alueet laajoihin läpäisemättömyysluokkiin.
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Maltalla, Italiassa, Alankomaissa, Slovakiassa, 
Luxemburgissa, Sloveniassa, Puolassa ja 
Romaniassa, joissa niitä on alle 1 000 neliömetriä 
asukasta kohden, kun niiden määrä on Kyproksella 
1 845 ja Suomessa 2 435 neliömetriä. 

Vuosina 2012–2018 rakennetuksi maa-alueeksi ja 
liikenneinfrastruktuuriksi luokiteltu maa ei lisään-
tynyt EU:n kaupungeissa mutta kasvoi merkittä-
västi maaseutualueilla. Asukaskohtainen lisäys 
on ollut suurempi kuin lähes kaikkien jäsenvalti-
oiden kaupungeissa (kuva 3.13). Lisäys oli suurin 
Suomessa ja Liettuassa, keskimäärin yli 40 neliö-
metriä vuodessa. Edellä olevan mukaan väestön-
kasvu kaupungeissa vaikuttaa vähemmän raken-
nettujen maa-alueiden ja liikenneinfrastruktuurin 
laajuuteen kuin väestönkasvu maaseutualueilla.

Myös EU:n alueiden välillä on laajaa vaihtelua, sillä 
läpäisemätön maa-ala asukasta kohden on paljon 
pienempi useimmilla Itä-Euroopan alueilla kuin 
joillakin Ranskan, Espanjan, Portugalin ja Saksan 
alueilla (kartta 3.16). 

Maankäytön dynamiikka: hylätyn 
maatalousmaan tapaus

Maatalousmaan hylkääminen53 on suurin muutos 
maankäytössä koko Euroopassa. Maatalousmaan 
hylkäämistä vuoristoisilla ja syrjäisillä alueilla on 
analysoitu laajasti, ja se johtuu pääasiassa joi-
denkin maaseutualueiden väestön vähenemisestä, 
maatalouden matalasta tulotasosta ja tuottavuu-
desta verrattuina muiden alojen uusiin työtilai-
suuksiin sekä epäsuotuisista luonnonesteistä, jotka 
on ylitettävä (esimerkiksi rinteillä viljelyn vaikeus)54.

Maan hylkäämisen vaikutukset luonnon moni-
muotoisuuteen ja muihin ekosysteemipalveluihin 
vaihtelevat ajan ja paikan mukaan55. Kielteisimpiä 
vaikutuksia voi esiintyä alueilla, joilla perinteiset, 
laajat maankäytön suunnittelukäytännöt ovat tu-
keneet erittäin monimuotoisia elinympäristöjä ja 
maisemallisia piirteitä. Hylkääminen voi vaihdella 
biologisen, geologisen, kemiallisen ja vedenkier-
ron mukaan, samoin kuin muuttuvan kasvillisuu-
den ja maaperän ominaisuuksien mukaan. Se voi 
johtaa yleistyviin metsäpaloihin, maaperän eroo-
sioon, mutavyöryihin ja aavikoitumiseen sekä 

53 Maatalousmaan hylkäämisellä tarkoitetaan yleisesti alueita, 
joita on käytetty aiemmin viljan viljelyyn tai karjan laiduntami-
seen, joilla ei ole enää maataloustoimintoja ja joille ei ole istu-
tettu metsää tai rakennettu keinotekoisia alueita. Ks. esimerkiksi: 
Perpiña Castillo ym. (2021).

54 Ks. esimerkiksi: Lasanta ym. (2016).

55 Ustaoglu (2018).
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 maisemallisiin muutoksiin. Se voi johtaa myös 
kasvillisuuden palautumiseen, kun uusi metsä kor-
vaa nurmi- ja pensaskasvit. Tämä sitoo hiiltä, yllä-
pitää monimuotoisuutta, parantaa veden laatua ja 
varantoja, elvyttää maaperää ja tarjoaa mahdolli-
suuksia ekomatkailulle. 

Viimeaikaisten ennusteiden mukaan56 alueiden 
maanhylkäämismallit vuoteen 2030 asti osoitta-
vat, että todennäköisesti hylättävän maatalous-
maan osuus EU:n NUTS 3 -alueilla vaihtelee alle 2 
prosentista yli 30 prosenttiin (kartta 3.17). Lähes 5 
prosentilla NUTS 3 -alueista hylätään todennäköi-
sesti yli 15 prosenttia maatalousmaasta. Poliittiset 
päättäjät voisivat suunnata eniten kärsiville alueil-
le toimenpiteitä, joilla torjutaan tai minimoidaan 
kielteisiä vaikutuksia sekä tuetaan maankäytön 
suunnittelun asianmukaisia muotoja laadukkaiden 
luontokohteiden perustamiseksi57.

3.5 Lisäinvestointeja tarvitaan 
ekosysteemien elvyttämiseen 
sekä vihreän infrastruktuurin 
ja luontolähtöisten ratkaisujen 
kehittämiseen 

Luonnon monimuotoisuus ja luonto ovat olennaisia 
elämän ylläpitämiseksi elintarviketarjonnan, pöly-
tyksen, hiilen talteenoton, luonnonkatastrofien hil-
linnän ja virkistysmahdollisuuksien kaltaisten eko-
systeemipalveluiden avulla. Monimuotoisuuden 
menettäminen aiheuttaa siksi ankaria seurauksia 
yhteiskunnalle ja taloudelle sekä ihmisten tervey-
delle ja hyvinvoinnille.

EU:n ponnistuksista huolimatta sen monimuo-
toisuus katoaa edelleen hälyttävää vauhtia, eikä 
EU:n monia poliittisia tavoitteita koskaan saavute-
ta. Varsin hitaasti on edetty kohti 2020-tavoitetta 

56 Perpiña Castillo ym. (2018). Heidän ennusteidensa perusteena on 
alueellinen LUISA-mallinnusalusta. LUISA on yleiseurooppalainen 
mallinnusalusta, jonka Yhteinen tutkimuskeskus on kehittänyt 
tuottaakseen vaihtoehtoisia skenaarioita aluekehityksestä ja ym-
märtääkseen paremmin EU:n tiettyjen politiikkojen vaikutuksia 
yhtenäisissä alueellisissa kehyksissä.

57 Esimerkiksi alueilla, joilla on luonnollisia tai muita erityisestei-
tä, (ANC) on vaikeampi harjoittaa maataloutta tiettyjen luonno-
nolojen aiheuttamien erityisongelmien vuoksi. Jotta tätä maata 
ei hylättäisi, EU tarjoaa tukea sekä maaseudun kehittämis- että 
toimeentulotukiohjelmien muodossa.

parantaa elinympäristöjen suojelun tasoa vuonna 
1992 annetun direktiivin mukaisesti ja lintukannan 
suojelua vuonna 2009 annetun direktiivin mukai-
sesti. Esimerkiksi direktiivin nojalla suojelluista 
lajeista 60 prosentin ja elinympäristöistä 81 pro-
sentin suojelun tason arvioidaan olevan huono tai 
heikko58. Tuoreiden arvioiden mukaan kaikkialla 
EU:ssa menetetään edelleen luonnon monimuotoi-
suutta ja ekosysteemipalveluita.

Jotain edistystäkin on nähty, etenkin suojelualuei-
den nimeämisessä. EU:n Natura 2000 -verkosto, 
jonka tarkoituksena oli suojella EU:n arvokkaimpia 
ja uhanalaisimpia lajeja ja elinympäristöjä, kattaa 
nyt 18 prosenttia EU:n maa-alasta ja lähes 9 pro-
senttia merialueista, mikä tekee siitä maailman 
suurimman suojelualueverkoston. 

Natura 2000 -verkosto on laajalti valmis maalla, 
vaikka joidenkin jäsenvaltioiden on vielä ehdotet-
tava lisää alueita lukuisten lajien ja elinympäristö-
jen suojeluun viimeistelläkseen kansallisen verkos-
tonsa. Meriympäristössä Natura 2000 -alueiden 
nimeäminen on edennyt paljon hitaammin. Tämä 
johtuu laajalti siitä, että tarkempia tieteellisiä 
tietoja puuttuu suojeltavien meriympäristöjen ja 
 lajien jakautumisesta alueiden tunnistamiseksi ja 
asianmukaisen hallinnon käynnistämiseksi.

Vuoteen 2030 ulottuvan monimuotoisuusstrate-
giansa59 mukaisesti EU panee täytäntöön sarjan 
toimenpiteitä näiden suuntausten kääntämiseksi. 
Tähän kuuluu se, että EU:n maa-alasta 30 pro-
senttia ja merialueista 30 prosenttia määrätään 
suojeltaviksi, elvytetään köyhtyneet ekosysteemit, 
lisätään luomuviljelyä ja monimuotoisia maise-
mallisia piirteitä maatalousmaalle, palautetaan 
ainakin 25 000 kilometriä EU:n jokia vapaasti vir-
taaviksi, pysäytetään pölyttäjien katoaminen ja 
käännetään suuntaa, istutetaan kolme miljardia 
puuta sekä vähennetään torjunta-aineiden käyt-
töä ja niistä johtuvia riskejä 50 prosenttia vuoteen 
2030 mennessä. Vauhdittaakseen ekosysteemei-
den elpymistä komissio antaa vuonna 2022 EU:n 
luonnon ennallistamista koskevan lakiehdotuksen.

58 Euroopan ympäristökeskus (2020).

59 Euroopan komissio (2020c).
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Luontolähtöiset ratkaisut tukevat ekosysteemin 
ennallistamista keskeisten yhteiskunnallisten on-
gelmien ratkaisemiseksi – ja samalla luonnon mo-
nimuotoisuutta. Esimerkkejä luontolähtöisistä rat-
kaisuista ovat investoinnit seuraaviin:

 • kosteikkojen ja tulva-alankojen ennallistami-
nen tulvariskien hillitsemiseksi ja veden sää-
telyn parantamiseksi samalla, kun tarjotaan 
arvokkaille kasvi- ja eläinlajeille elinympä-
ristöjä ja kaloille kutualueita, vähennetään 
ravinteita sekä täydennetään pohjavesiä ja 
virkistyskäyttömahdollisuuksia;

 • maatalousmaan erittäin monimuotoiset mai-
semalliset piirteet, jotka voivat lisätä ekolo-
gisia yhteyksiä, tarjota elinyhteisöjen verkos-
ton sekä lajeille mahdollisuuden muuttoon ja 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseen samalla, 
kun vahvistetaan pölytyksen, ilmaston ja ve-
den säätelyn sekä eroosiolta suojautumisen 
kaltaisia ekosysteemipalveluita; ja

 • kaupunkien viheralueet, jotka voivat tukea 
ja yhdistää uudelleen kasvi- ja eläinkuntaa 
hillitsemällä tulvimista, kaupunkien helle-
aaltoja ja ilmansaasteita sekä tarjoamalla 
virkistysmahdollisuuksia.

Ekosysteemit tuottavat palveluita, jotka tuovat 
taloudelle lisäarvoa ja näkyvät ekosysteemien ti-
linpidossa. Euroopan komission INCA-hankkeessa 
tehtiin ensimmäinen arvio seitsemän ekosystee-
mipalvelun taloudellisesta arvosta EU:ssa vuonna 
2019. Niiden arvoksi laskettiin 234 miljardia eu-
roa, joka vastaa maa- ja metsätalouden tuotta-
maa bruttomääräistä lisäarvoa60.

Terveiden ekosysteemien tärkeänä tehtävänä on 
säädellä vedenkiertoa ja hillitä jokien tulvimista. 
Jopa paikoissa, joihin on rakennettu tulvia ehkäise-
viä rakennelmia, kosteikkojen sekä ennallistettujen 
ja uudelleen yhdistettyjen tulva-alankojen kaltai-
set ekosysteemit vähentävät yhdessä tulvapiikke-
jä ja pitävät ne turvallisissa rajoissa. Vettymistä 
parhaiten vähentäviä ekosysteemeitä ovat kostei-
kot ja tulva-alangot ja niiden jälkeen metsitetyt 
alueet ja metsät.

Viime vuosina (ks. jaksot 2.2 ja 2.3) jokien tulvat 
ovat aiheuttaneet yhä merkittävämpiä vahinko-
ja, koska tulva-alangoilla on paljon taloudellista 
toimeliaisuutta ja joillakin alueilla sateet ovat li-
sääntyneet61. Tuoreen tutkimuksen mukaan noin 
13 prosenttia EU:n rakennetuista alueista sijaitsee 

60  Vysna ym. (2021).

61 Euroopan ympäristökeskus (2016).
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tulva-alangoilla, joilla on suojauduttava tulvilta62. 
Katastrofiriskien vähentämiseksi luodussa Sendai-
kehyksessä tunnistetaan siksi ensisijaiseksi toi-
menpiteeksi ekosysteemien kestävä hoito, jolla 
pienennetään tulvariskiä63.

Ekosysteemien arvo tulvilta suojautumisessa arvi-
oidaan noin 16 miljardiksi euroksi eli 823 000 eu-
roksi tulva-alankojen rakennettua neliökilometriä 
kohden. Ekosysteemivaje osoittaa, että 68 prosen-
tilla näistä alueista tai 9 prosentilla kaikesta EU:n 
rakennetusta maa-alasta tulvariskiä voitaisiin 
pienentää parantamalla ylävirran ekosysteemeitä 
(kartta 3.18).

Ekosysteemivajeen pienentäminen asuinalueiden 
suojelemiseksi tulvilta voisi vähentää merkittä-
västi tulvimistiheyttä, kuten näkyy sen korrelaa-
tiosta tähän vajeeseen (kuva 3.14). Tämä koros-
taa ekosysteemien tärkeää asemaa tulvariskien 
hillinnässä.

Myös vihreällä infrastruktuurilla voi olla keskeinen 
rooli ilmastonmuutoksen muiden seurausten, kuten 
kaupunkien lämpösaarekeilmiön, lieventämisessä. 

Maanpinnan ja ilman lämpötilat ovat yleensä kor-
keampia kaupungeissa kuin maaseutuympäristös-
sä. Rakennetut alueet sitovat enemmän auringon 
säteilyä kuin luonnollinen kasvillisuus, mikä nostaa 
lämpötilaa. Tietyillä kaupunkialueilla lämpötila on 
kesäaikaan poikkeuksetta useita asteita lämpi-
mämpi kuin maaseudulla. Lämmitys ja liikenne li-
säävät vielä kaupunkialueille vapautuvaa lämpöä. 
Nämä kaupunkien lämpösaarekkeet voivat muut-
tua helleaaltojen myötä niin kuumiksi, että ne li-
säävät lämpöön liittyvien sairauksien ja kuolemien 
riskiä. Lisääntyvän kaupungistumisen ja ilmaston-
muutoksen myötä yleistyvien lämpöaaltojen odo-
tetaan pahentavan kaupunkien lämpösaarekkei-
den vaikutuksia tulevina vuosikymmeninä.

62 Vallecillo ym. (2020). ”Rakennetut alueet” vastaavat CORINE-
maanpeittokartan 1. tason keinotekoisia päällysteitä (ks. CLC-
nimikkeistö osoitteessa https://land.copernicus.eu/eagle/files/
eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010). 

63 Yhdistyneet Kansakunnat (2015). 

Kaupungeissa ja niiden ympäristössä oleva kas-
villisuus, kuten puut, kaupunkipuistot ja -metsät, 
lievittää kaupunkien äärimmäisiä lämpötiloja. 
Puut tarjoavat suojaa mutta myös viilentävät ym-
päröivää aluetta haihduttamalla vettä lehtiensä 
läpi. 

Kaupunkien kasvillisuuden vaikutusta niiden läm-
pötilaan voidaan mitata paikan päälle rakennetuil-
la sääasemilla, jotka seuraavat ilman lämpötilaa, 
sekä maanpinnan lämpötilaa mittaavan kaukoha-
vainnoinnin avulla. Maanpinnan lämpötilatietoja, 
jotka on kerätty 601 toiminnalliselta kaupunki-
alueelta Euroopassa, käytetään mallissa, jolla ar-
vioidaan kaupunkien ja niiden kehysalueiden kas-
villisuuden vaikutusta lämpötilan alenemiseen 
(kartta 3.19)64. Tulosten mukaan eurooppalaiset 
kaupungit olisivat keskimäärin 5 °C kuumempia 
ilman kasvillisuutta. Kaupunkien kasvillisuus vii-
lentää kaupunkeja keskimäärin 1,07 °C. Etäällä 
merestä sijaitsevissa kaupungeissa kasvillisuus 
laskee lämpötilaa yleensä enemmän kuin ran-
nikkokaupungeissa. Muutamassa tapauksessa 
kaupunkien viheralueet voivat olla kuumempia 
kuin rakennetut alueet, varsinkin Välimeren kau-
pungeissa, joissa kaupungeissa kasvavien pui-
den ja metsien viilennyskyky heikkenee vesipulan 
pitkittyessä.

Kaupunkien kasvillisuuden viilentävä vaikutus on 
paikallista ja rajoittuu viheralueisiin. Lähes puo-
let kaupunkilaisista asuukin liian kaukana viher-
alueista hyötyäkseen puiden ja kaupunkimetsien 
lämpötilaa alentavasta vaikutuksesta, varsinkin 
kaupungeissa, joissa viheralueita on harvakseen. 
Kaupunkien puupeitteen lisääminen voi olla te-
hokas strategia kaupunkien lämpökeskittymien 
vähentämiseksi65. Nyrkkisääntönä on että kun 
puupeitteen osuus nousee 16 prosenttiin toimin-
nallisesta kaupunkialueesta, kaupungin lämpötila 
laskee 1 °C:n.

64 Maes ym. (2021).

65 EU:n LIFE-ohjelmaan (ympäristön rahoitusväline) kuuluvan (VEG-
GAP-hankkeen (kasvillisuutta kaupunkien viheralueiden ilman-
laatusuunnitelmia varten) tuloksissa tunnistetaan kaupunkien 
viheralueille parhaiten sopivat kasvit, esimerkiksi otsonia tuotta-
vien kasvien välttämiseksi.

https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010
https://land.copernicus.eu/eagle/files/eagle-related-projects/pt_clc-conversion-to-fao-lccs3_dec2010
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 • EU:n kaupunkien välisillä, enintään 500 km:n pituisilla matkoilla juna voi kilpailla 
menestyksekkäästi lyhyen matkan lentojen kanssa kokonaismatka-ajassa, mikäli saavutetaan 
riittävä junan kulkunopeus. Noin 140 kilometrin tuntinopeudet vaikuttavat riittäviltä 
lentomatkojen ohittamiseksi suorituskyvyssä tämän mittaisilla tai lyhyemmillä matkoilla.

 • EU:n alueella tehtävillä enintään 90 minuutin matkoilla autot ovat yleensä junia parempi 
vaihtoehto. Useimmissa itäisissä jäsenvaltioissa tieliikenneverkkoon tehtävien investointien 
lisääminen voisi parantaa saavutettavuutta huomattavasti. Junalla määräpaikkaan 
pääseminen kestää usein paljon pidempään, etenkin maaseudulla ja raja-alueilla, mutta 
junamatkan kokonaiskestoa voi lyhentää huomattavasti pyöräilemällä asemalle ja sieltä pois. 

 • Suurkaupunkialueilla ruuhkat vaikeuttavat huomattavasti pääsyä lähikohteisiin autolla. 
Onneksi useimmilla EU:n kaupungeissa asuvilla on hyvät mahdollisuudet käyttää julkista 
liikennettä; kun sopiva infrastruktuuri on olemassa, polkupyörällä voi kuitenkin päästä läheisiin 
kohteisiin paljon nopeammin kuin julkista liikennettä käyttämällä.

 • EU pyrkii vähentämään tieliikennekuolemia ainakin 50 prosentilla jaksolla 2020–2030, 
alle 25 kuolemaan miljoonaa asukasta kohden. Kuolemantapausten määrä on näin pieni 
vain harvoilla alueilla, mikä korostaa tarvetta koordinoituun pyrkimykseen parantaa 
liikenneinfrastruktuuria ja käyttäjien käyttäytymistä. Nopeusrajoitusten alentamisen myötä 
monien kaupunkien tieliikennekuolemien määrä on nyt reilusti alle vuodelle 2030 asetetun 
tavoitteen, mutta tieliikenteen turvallisuutta on parannettava vielä lisää vuodelle 2050 
asetetun nollan kuolonuhrin tavoitteen saavuttamiseksi.

 • Laajakaistayhteyksissä EU:ssa on selvä digitaalinen kahtiajako sekä maaseutu- ja 
kaupunkialueiden että vähiten kehittyneiden ja kehittyneimpien alueiden välillä. 
Digitaalipalveluiden tarjonta ja kyky toimia menestyksekkäästi maailmanlaajuisessa 
liiketoimintaympäristössä riippuvat yhä enemmän nopeista ja tehokkaista laajakaistayh-
teyksistä. Ellei tätä eroa saada kurottua umpeen, vähiten kehittyneiden ja maaseutualueiden 
kilpailukyky todennäköisesti heikkenee, mikä kasvattaa eroja entisestään. 



Kahdeksas taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus

104

Kappale 4

Yhteenliitetympi Eurooppa

nopeat digitaaliset yhteydet ovat tärkeitä kaikilla 
alueilla, etenkin syrjäisillä tai haja-asutusalueil-
la, missä liikenneverkot eivät ole kovin kehitty-
neitä ja digitaalisilla yhteyksillä voi olla tärkeä 
rooli olennaisten palvelujen saavutettavuuden 
takaamisessa.

1. Rautatieliikenne voi kilpailla 
lyhyen matkan lentojen kanssa

Vuonna 2021 komissio ehdotti toimintasuunni-
telmaa pitkän matkan ja rajat ylittävien rautatei-
den matkustajaliikennepalvelujen edistämiseksi2. 
Tämä perustuu jäsenvaltioiden pyrkimyksiin no-
peuttaa kaupunkien välisiä tärkeitä yhteyksiä pa-
rantamalla kapasiteetin hallintaa, koordinoimalla 
aikataulujen laatimista, luomalla järjestelmät liik-
kuvan kaluston jakamiseen ja parantamalla infra-
struktuuria uusien junapalvelujen tarjoamiseksi, 
myös öisin.

Suurnopeusratojen3 parantaminen voisi tuoda mat-
kustajille lyhyen matkan lentojen rinnalle vaihto-
ehdon, joka ei vain vähentäisi hiilidioksidipäästöjä 
vaan vapauttaisi myös niukkaa lentoasemakapa-
siteettia ja vähentäisi kannattamattomien lento-
reittien ylläpitotarvetta. Kulkunopeudesta, lähtö-
selvitysajasta4, rullausajasta ja matka-ajasta, joka 
kuluu lentokentälle tai asemalle pääsemiseen5, 
riippuen suurnopeusjunat voivat olla lennoille jär-
kevä vaihtoehto aina 500 km:n matkoihin asti6.

2 Euroopan komissio (2020e).

3 Suurnopeusjuna on Eurostatin määritelmän mukaan ”juna, joka 
on suunniteltu kulkemaan ainakin 250 kilometrin tuntinopeu-
della erityisillä suurnopeusraiteilla”, ja kallistuva suurnopeusju-
na ”kallistusjärjestelmällä varustettu juna, joka on suunniteltu 
kulkemaan vähintään 200 kilometrin tuntinopeudella uusituilla 
suurnopeusradoilla”.

4 Lentokentälle tai rautatieasemalle saapumisen ja varsinaisen 
lähdön välinen aika. 

5 Rautatieasemat sijaitsevat useimmiten kaupunkialueilla tai hyvin 
lähellä niitä, jotta niille pääsisi helpommin kuin lentokentille.

6 Eräiden kirjoittajien mukaan kannattava matka suurnopeusjunal-
la olisi peräti 1 000 km tai jopa 2 000 km, jos yöjunat huomioi-
daan (katso esim. Rothengatter ym. (2011); Chiara ym. (2017); 
Sun ym. (2017); Prussi ja Lonza (2018).

Ihmisten liikkuvuus on yksi sosiaalisen ja talouselä-
män mahdollistavista tekijöistä. Hyvin kohdistetut 
investoinnit infrastruktuuriin ja verkon suunnitte-
lu tärkeitä liikennejärjestelmän saavutettavuuden 
takaamiseksi yksityisille ihmisille ja yrityksille sekä 
yhteyksien paikallisten erojen vähentämiseksi. 

Hyödyistä huolimatta liikkuvuudesta aiheutuu kus-
tannuksia yhteiskunnalle. Niihin sisältyvät kasvi-
huone- ja saastepäästöt mutta myös onnettomuu-
det ja ruuhkat, jotka kaikki vaikuttavat terveyteen 
ja hyvinvointiin. EU:n liikennestrategiassa1 keski-
tytään tällä hetkellä siirtymään kohti kestävää ja 
älykästä liikkuvuutta, mihin liittyy sen kasvihuone-
kaasupäästöjen merkittävä vähentäminen ja siten 
ratkaiseva liikennemuotojen muutos. 

Tämä luku osoittaa, että saavutettavuuden ja yh-
teyksien osalta etenkin rautateiden matkustajalii-
kenne pystyy korvaamaan lyhyen matkan lentoja 
ja tiematkoja kaupunkien välillä, mikäli verkos-
ton suunnittelu, palvelun tiheys ja matkan nope-
us ovat riittäviä tehdäkseen siitä houkuttelevan 
vaihtoehdon. 

Kaupunkiympäristössä myös ruuhkat ovat mer-
kittävä haaste. Siellä kestävämmillä liikennemuo-
doilla, kuten julkisella liikenteellä ja moottoritto-
milla liikkumistavoilla, on suuri potentiaali väestön 
keskittymisen ja lyhyempien matkojen ansiosta. 

Tässä luvussa käsitellään myös muita kestävän 
matkustajaliikennejärjestelmän näkökulmia, kuten 
sähköautojen latausinfrastruktuuria ja liikenne-
turvallisuutta. Tärkeää on, että parempi liikenne-
turvallisuus saattaisi lisätä moottorittomien liik-
kumistapojen, etenkin pyöräilyn, suosiota ja siten 
edistää vähäpäästöistä liikkuvuutta. 

Lopuksi luvussa käsitellään laajakaistayhteyksiä, 
joista on digitalisoituvassa maailmassa tullut tär-
keä verkostoitumisen väline. Hyvä peittoalue ja 

1 Euroopan komissio (2020e).
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Lähde: PO REGIO UIC:ltä saatujen tietojen perusteella, kansalliset ja alueelliset rautatieliikenteen 
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Kartta 4.1 Suurten kaupunkikeskusten välisten rautatieyhteyksien nopeus EU:ssa, 2019
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Suurnopeusjunat vastaavat 31 prosentista mat-
kustajien rautateitse kulkemista matkakilomet-
reistä EU:ssa7. Ranskassa ja Espanjassa osuus on 
lähes 60 %. Yli puolessa jäsenvaltioista ei kuiten-
kaan ole vielä ollenkaan suurnopeusratoja. 

7 Tämä luku perustuu kaikkiin suurnopeusjuniin, mukaan lukien kal-
listuvat junat, jotka pystyvät kulkemaan 200 kilometrin tuntino-
peudella eivätkä välttämättä vaadi suurnopeusinfrastruktuuria.

1 356 junayhteydestä EU:n kaupunkien välillä, jois-
sa on vähintään 200 000 asukasta (tai jotka ovat 
pääkaupunkeja) ja jotka sijaitsevat 500 km:n sä-
teellä toisistaan, nopeimman junayhteyden nopeus8 
on huomattavasti pienempi kuin suurnopeusjunan 
(kartta 4.1 ja kuva 4.1). Vain 3 prosentissa näis-
tä reiteistä nopeus on yli 150 kilometriä  tunnissa. 

8 Nopein saatavilla oleva yhteys, joka lähti vuonna 2019 arkisin 
kello 6.00–20.00. 
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Lisäksi kaupunkikeskuksissa on oltava vähintään 200 000 asukasta.
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dessä toisiinsa9. Yli 5 prosentilta eri jäsenvaltioissa 
sijaitsevista kaupunkipareista puuttuu rautatieyh-
teys, kun taas samassa jäsenvaltiossa sijaitsevilla 
vastaava luku on vain 0,3 % (kuva 4.3)10. Myös no-
peudet ovat rajat ylittävissä yhteyksissä usein al-
haisempia kuin maan sisäisissä yhteyksissä. Noin 
40 prosentissa ensin mainituista ja 16 prosentis-
sa viimeksi mainituista nopeus on alle 60 km/h. 
Lisäksi rajat ylittävistä yhteyksistä vain 0,4 pro-
sentissa nopeus on yli 150 km/h. 

Keskimäärin EU:n kansalaisilla on käytettävissään 
556 lentoa enintään 90 minuutin ajomatkan pääs-
sä. Pääsy matkustajalennoille on kuitenkin erittäin 
epätasaista eri puolilla EU:ta, sillä joillakin alueil-
la Alankomaiden eteläosassa on tarjolla yli 2 500 
lentoa päivässä, kun taas joillakin itäisen Puolan, 
Bulgarian, Viron ja Latvian alueiden asukkailla ei 
ole käytettävissään yhtään lentoa alle 90 minuu-
tin ajomatkan päässä (kartta 4.2). Lentojen saa-
tavuus on huomattavasti parempi lähellä suuria 
kaupunkikeskuksia, etenkin pääkaupunkeja, joissa 
suuret lentokentät usein sijaitsevat. 

Kuten edellä mainitaan, juna- ja lentomatkai-
lun realistisessa vertailussa on otettava huo-
mioon erot ajassa, joka tarvitaan lentokentälle tai 

9 Euroopan komissio (2018a).

10 On syytä huomata, että näitä reittejä voidaan ajaa sekä yli rajo-
jen että maan sisällä pitkän matkan linja-autoilla, mikä voisi olla 
syy rautatieyhteyden puuttumiseen.

Osuus on suurin EU:n eteläosassa, missä sekä 
Italialla että Espanjalla on pitkälle kehitetty 
suurnopeusrautatieverkko. Luoteisella alueel-
la suurnopeusyhteyksiä on lähinnä Ranskassa ja 
Saksassa. Niiden määrä on suunnilleen sama mut-
ta osuus pienempi. Suuremman väestöntiheyden 
vuoksi rautateitä on tiheämmässä ja lyhyen mat-
kan hitaita yhteyksiä on enemmän. Luoteis-EU:ssa 
on kuitenkin suhteellisesti eniten rautatieyhteyk-
siä, joilla nopeus on yli 90 kilometriä tunnissa, ja 
kaupunkipareja ilman minkäänlaista yhteyttä on 
hyvin vähän. Rautatieverkko on vähiten kehittynyt 
itäisessä EU:ssa, missä 20 prosentilta kaupunkipa-
reista puuttuu yhteys, eikä yli 150 km/h:n yhteyk-
siä ole lainkaan. Useimmilla reiteillä nopeus on 
itse asiassa yhä alle 60 km/h. 

Sellaisten yhteyksien osuus, joiden nopeus ylittää 
150 km/h, on suurempi suurten kaupunkikeskusten 
välillä (eli keskusten, joiden väkiluku on yli 500 000) 
(7 prosenttia) kuin pienten kaupunkikeskusten vä-
lillä, joiden väkiluku on 200 000–500 000, (1 pro-
sentti) tai suurten ja pienten keskusten välillä 
(3 prosenttia) (kuva 4.2). Ero on samankaltainen 
niiden yhteyksien osuuksissa, joiden nopeus on yli 
90 km/h (36 prosenttia suurten ja 19 prosenttia 
pienten kaupunkiparien välillä). Vaikka tekninen 
yhteentoimivuus onkin hieman edistynyt, junamat-
koja EU:n rajojen yli haittaavat yhä monet esteet. 
Rautatieverkossa on lukuisia aukkoja, joiden koh-
dalla kansalliset rautatiet eivät ole kunnolla yhtey-
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Vain enintään 500 km:n päässä toisistaan sijaitsevat kaupunkikeskukset huomioidaan. 
Lisäksi kaupunkikeskuksissa on oltava vähintään 200 000 asukasta.
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 rautatieasemalle pääsyyn, odotusajat ja varsinai-
set lähtö- saapumisajat11. Noin 297 yhteyttä EU:n 
kaupunkien välillä12, jotka sijaitsevat alle 500 km:n 
päässä toisistaan, hoidetaan sekä rautateitse että 
lentäen. 68:lla näistä reiteistä kokonaismatka-aika 
junalla on lyhyempi kuin lentäen, ja 21:llä niistä 

11 Tähän analyysiin käytettyjä oletuksia ovat seuraavat. Aika ennen 
ensimmäiseen junaan nousemista – 15 minuuttia; lähtöselvitys ja 
koneeseen nouseminen lähtöpaikan lentokentällä – 60  minuuttia; 
rullaus, jonka oletetaan sisältyvän lentoaikaan – 30  minuuttia; 
ja siirtymisaika määräpaikan lentokentällä – 30 minuuttia. 
Oletuslentonopeus on 500 km/h. Jos käytettävissä on useampi 
kuin yksi lentokenttien välinen yhteys samojen kaupunkikeskus-
ten välillä, käytetään yhteyttä, jolla on eniten matkustajia.

12 Kuten aiemminkin, tämä koskee kaupunkikeskuspareja, joissa mo-
lemmissa keskuksissa on vähintään 200 000 asukasta (tai jotka 
ovat pääkaupunkeja) ja joiden välinen etäisyys on alle 500 km.

erotus on tunti tai enemmän (kuva 4.4). Kyseiset 
reitit ovat lähinnä Alankomaissa, Belgiassa, 
Saksassa ja Ranskassa tai maiden välillä, mutta 
niihin sisältyy myös kolme Italian sisäistä yhteyttä.

Vaikka lentokoneet ovat usein junia tehokkaampia 
yli 300 kilometrin matkoilla, monilla tämänpituisilla 
reiteillä tilanne on kuitenkin päinvastainen (kuva 4.5). 
Tämä tarkoittaa, että rautatieyhteydet saattavat 
pystyä kilpailemaan lentämisen kanssa suhteellisen 
pitkillä matkoilla, mikäli saavutetaan riittävä kul-
kunopeus. Tässä huomioiduilla reiteillä 140 km/h 
vaikuttaa riittävältä junan nopeudelta, jolla juna päi-
hittää lentokoneen tehokkuudessa (kuva 4.6). 

2. Maantie- ja rautatieliikenteen 
suorituskyky vähintään 
päivän pituisilla matkoilla 
vaihtelee jäsenvaltion ja 
kaupungistumisasteen mukaan 

Kaupunkien ulkopuolella julkinen liike ei ole usein 
kovin kehittynyttä verkon tiheyden ja palvelun tihey-
den osalta. Etäisyydet ovat usein liian pitkiä pyöräil-
lä tai kävellä. Siksi riippuvuus autosta on usein suu-
rempaa. Matkustettaessa enintään 120 kilometrin 
päähän junat ovat yleisin vaihtoehto autoille, mi-
käli lähellä on rautatieasema. Pidemmillä, enintään 
500 kilometrin matkoilla, suurempien kaupunkikes-
kusten välillä junat voivat olla tehokkaampia kuin 
autot (tai lentokoneet, kuten edeltä käy ilmi).

2.1 Rautateiden henkilöliikenteen 
suorituskyky on heikko, etenkin 
maaseudulla, mutta se paranee, 
jos junamatkaan yhdistetään pyöräily

Kestävänä liikennevälineenä junaliikenne on rat-
kaisevan tärkeä osa Euroopan laajuisen liikenne-
verkon (TEN-T) suunnittelua ja rakennetta, samoin 
kuin EU:n ilmastopolitiikkaa. 

Matkustajien halukkuus harkita junien käyttöä riip-
puu suuresti siitä, miten paljon aikaa junamatkaan 
menee auton käyttöön verrattuna. Se riippuu myös 
lähtöasemalle pääsyn ja kohdeasemalta  lopulliseen 

Solingen / Wuppertal–
Frankfurt am Main

Utrecht–Düsseldorf

Düsseldorf–Frankfurt 
am Main

Lyon–Marseille

Pariisi–Lyon

Haarlem–Antwerpen

Pariisi–Rennes

Nancy–Strasbourg

Utrecht–Ruhrgebiet

Bryssel–Pariisi

Firenze–Rooma

Amsterdam–Antwerpen

Fürth–München

Rooma–Napoli

Leiden–Antwerpen

Utrecht–Antwerpen

Rotterdam–Bryssel

Rooma–Caserta

Haag–Antwerpen

Köln–Frankfurt am Main

Rotterdam–Antwerpen

0 1 2 3 4

Lento Junamatka

Kuva 4.4 Kokonaismatka-aika rautateitse 
ja lentoteitse valituilla reiteillä, 2019 
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Reitit on luokiteltu rautateitse ja lentoteitse 
tehtävien matkojen keston erojen perusteella.
Lähde: PO REGIO, PO JRC Sabren lentoyhtiöitä 
koskevien tietojen pohjalta.
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määräpaikkaan pääsyn helppoudesta13. Junan ja 
auton käytön vertailemiseksi realistisella tavalla on 
omaksuttava ovelta ovelle -näkökulma, jolloin suo-
rituskyky riippuu myös junamatkan yhteydessä käy-
tetystä muusta liikkumistavasta (kävely, pyöräily, 
julkinen liikenne, auto). Lisäksi on otettava huomioon 
junavuorojen tiheys, mikä tarkoittaa, että matka-ai-

13 Tämän luvun liikenneanalyyseissä pääpaino on saavutettavuu-
dessa, eikä siinä huomioida muita matkustusvalintoja määrittä-
viä tekijöitä, joihin kuuluvat ensinnäkin liikkumisen suorat kus-
tannukset, kuten lippujen hinnat, mutta myös turvallisuuteen ja 
mukavuuteen liittyvät näkökulmat.

ka voi vaihdella sen mukaan, ovatko matkustajien 
lähtö- ja/tai saapumisaikavaihtoehdot rajoitettuja, 
kuten työmatkalaisilla, vai voivatko he valita mat-
kustusaikansa joustavasti (katso laatikko 4.1). 

Junaliikenteen suorituskyky (joka tässä jaksossa 
määritellään väestön määräksi, joka voidaan ta-
voittaa 90 minuutin sisällä jaettuna 120 km:n sä-
teellä asuvan väestön määrällä – katso laatikko 4.2) 
vaihtelee huomattavasti eri  jäsenvaltioiden  välillä 
(kuva 4.7). Suorituskyky on suurin Espanjassa, 
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Kuva 4.6 Ero kaupunkiparien välisessä matka-ajassa rautateitse verrattuna matkaan 
lentoteitse junan kulkunopeuden mukaan, 2019 

Pystyakselin negatiiviset arvot kertovat, että kokonaismatka-aika on junalla lyhyempi kuin lentoteitse.
Lähde: PO REGIO, PO JRC Sabren lentoyhtiöitä koskevien tietojen pohjalta.
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Pystyakselin negatiiviset arvot kertovat, että kokonaismatka-aika on junalla lyhyempi kuin lentoteitse.
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jota seuraavat Itävalta ja Saksa. Suorituskyky 
on heikoin EU:n itäisissä jäsenvaltioissa, etenkin 
Liettuassa ja Romaniassa14. 

Junaliikenteen hyvä suorituskyky ei aina merkitse 
hyvää saavutettavuutta. Esimerkiksi Tanskassa 
saavutettavuus on hyvästä suorituskyvystä huo-
limatta vain keskitasoa, mikä viittaa siihen, että 
matala läheisyystaso (eli hajanainen asutus) 
kumoaa rautatieverkon ja -yhteyksien laadun. 
Samoin Ruotsissa, missä rautatieliikenteen suori-
tuskyky on samaa luokkaa kuin Alankomaissa ja 
Belgiassa, saavutettavuus on suhteellisen heik-
ko matalan läheisyystason vuoksi, joka heijastaa 
maan alhaista väestöntiheyttä. Sitä vastoin saa-
vutettavuus rautateitse on suurin Alankomaissa ja 
Belgiassa, vaikka rautatieliikenteen suorituskyky 
on vain keskitasoa.

Kaikissa jäsenmaissa rautatieliikenteen suori-
tuskyky on paljon heikompi kuin autoliikenteen 
suorituskyky. Autolla 90 minuutin sisällä saavu-
tettavien ihmisten määrä on EU:ssa yhdeksän 
kertaa suurempi kuin vastaavasti junalla saavu-
tettavien. Tässä on kuitenkin oletuksena, että ase-
malle ja asemalta pois kuljetaan kävellen. Muiden 
 liikkumisvälineiden käyttö voi parantaa rautatielii-
kenteen suorituskykyä merkittävästi (ks. alla). 

14 Näissä vertailuissa on oletuksena, että junamatkaan yhdistetään 
lyhyet kävelymatkat asemille ja asemilta pois, jotta matkustaja 
voisi optimoida matkan ajoituksen.
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Kuva 4.7 Rautatieliikenteen ja lyhyen kävelymatkan saavutettavuus, läheisyys ja suorituskyky, 
2019

Saavutettavuus määritellään väestöksi, joka voidaan saavuttaa 90 minuutin matka-ajassa, läheisyys 120 km:n 
säteellä asuvaksi väestöksi ja rautatieliikenteen suorituskyky ensin mainitun suhteeksi viimeksi mainittuun. 
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Luvuissa on oletuksena matkan kulkeminen optimaalisessa ajassa. Lyhyt kävelymatka määritellään enintään 
15 minuuttia kestäväksi kävelyksi. Maita, joissa ei ole rautateitä (CY, MT), ei huomioida.
Lähde: REGIO-GIS.

Laatikko 4.1 Vertailu joustavien 
ja aikataulun rajoittamien 
junamatkojen välillä 

Tämän alakohdan suorituskykyarviot perustuvat 
oletukseen, että matkustajilla ei ole aikarajoituk-
sia, että he voivat suunnitella matkansa käyttäen 
nopeinta saatavilla olevaa junayhteyttä ja että 
heidän ei tarvitse odottaa asemilla.  Yhtey det, 
joissa on lähtöaikoihin liittyviä rajoituksia, voivat 
sopia paremmin jokapäiväisille matkoille, kuten 
työmatkoille. Tämä rajoittaa yhteyden valintaa 
ja saattaa edellyttää odotusaikaa, jos yhteyk-
siä on tarjolla, yhteyksien tiheydestä riippuen. 
Junien houkuttelevuus työmatkojen kulkuvä-
lineenä edellyttää riittävän tiheitä yhteyk siä. 
Suorituskyky on tietysti heikompi silloin, kun 
matkoihin liittyy aikataulun asettamia rajoi-
tuksia. Kaupunkialueita, joilla suorituskyky on 
tässä tapauksessa paras, on nyt Itävallassa ja 
Ranskassa sekä Tanskassa, eli yhteydet ovat hy-
vin tiheät niiden kaupungeissa ympäristöineen. 
 Suorituskyky Alankomaiden kaupunkialueilla on 
lähes sama kuin Belgiassa, vaikkakin suoritusky-
ky nopeinta saatavilla olevaa yhteyttä käyttäen 
on paljon parempi Belgiassa (kuten käy ilmi ku-
vasta 4.8a). Tämä tarkoittaa, että yhteydet ovat 
Belgiassa harvempia kuin Alankomaissa.
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Laatikko 4.2 Politiikan kannalta olennaiset indikaattorit: saavutettavuus läheisyyden  
ja liikenteen suorituskyvyn kannalta

Saavutettavuuden (eli määräpaikkojen tai eri pai-
koissa sijaitsevien toimintojen tavoittamisen help-
pouden) parantaminen on yksi liikennepolitiikan 
tärkeimmistä tavoitteista. Saavutettavuuden indi-
kaattoreissa yhdistyvät liikennejärjestelmien tehok-
kuus ja paikkojen alueellinen jakautuminen. Kaupun-
gin saavutettavuus voi kuitenkin olla hyvä toimivan 
liikennejärjestelmän vuoksi tai siksi, että kaupunki 
on suuri ja tiheään rakennettu ja siellä on paljon 
mahdollisia määräpaikkoja ja ihmisiä keskittyneinä 
pienelle alueelle. Näiden kahden asian erottamiseksi 
toisistaan Kansainvälinen liikennefoorumi on yhdes-
sä Euroopan komission ja OECD:n kanssa kehittänyt 
seuraavan kolmeen komponenttiin perustuvan me-
todologisen kehyksen (yhteenveto  taulukossa 4.1).

Absoluuttinen saavutettavuus on niiden määräpaik-
kojen tai asukkaiden kokonaismäärä, jotka voidaan 
tavoittaa (ajamalla, pyöräilemällä, kävelemällä tai 
julkisen liikenteen avulla) tietyn ajan kuluessa tie-
tystä paikasta. Kuten edellä mainittiin, siihen sisäl-
tyvät sekä kaupungin tai tietyn alueen koko ja ra-
kentamistiheys että liikenneverkko, joka yhdistää 
kyseisen paikan muihin paikkoihin sekä kaupungin 
sisällä että sen ulkopuolella. 

Läheisyys viittaa alueelliseen keskittymiseen mat-
kan lähtöpaikan ympärille ja tavoitettavissa olevien 
mahdollisten määräpaikkojen tai asukkaiden mää-
rään. Se mittaa määräpaikkojen tai väestön määrää 
tietyllä säteellä lähtöpaikasta riippumatta niiden 
saavuttamiseen kuluvasta ajasta. Läheisyys mää-
ritellään tässä yhteydessä maantieteellisten omi-
naisuuksien ja maankäyttöpolitiikan mukaan, jotka 
vaikuttavat etäisyyteen lähtöpaikasta matkustajien 
mahdollisiin määräpaikkoihin. 

Minkä tahansa liikennemuodon suorituskyvyssä 
huomioidaan erityisesti määräpaikkojen alueellinen 
jakautuminen. Se perustuu (autolla, julkisen liiken-
teen avulla tai polkupyörällä) tavoitettavien mää-
räpaikkojen, tai väestön, sekä lähellä (eli tietyllä 
säteellä) olevien määräpaikkojen tai asukkaiden ko-
konaismäärään. Se lasketaan tietyllä liikennemuo-
dolla saatavan saavutettavuuden suhteena poten-
tiaalisten määräpaikkojen tai tavoitettavan väestön 
läheisyyteen. Jos tulokseksi saadaan vähintään yksi, 
tietyn liikennemuodon suorituskyky on suuri, jos 
taas tulos on lähellä nollaa, suorituskyky on heikko, 
kun tavoitteena on pääsy läheisiin määräpaikkoihin. 
Vaikka tämä suhde on jossain määrin abstrakti, sillä 
vältetään poikkeama, joka johtuu määräpaikkojen 
tai kyseisen paikan ympärillä asuvan väestön mää-
rästä. Se kattaa useita arvioitavan, määräpaikkoihin 
pääsyn mahdollistavan liikennemuodon tehokkuu-
den näkökohtia, kuten julkisten liikenneyhteyksien 
tiheys, ajoneuvon nopeus, pysäkkien ja vaihtojen 
määrä ja matka lähimmälle pysäkille tai asemalle. 
Huomaa, että tämä liikenteen suorituskyvyn käsite 
on määritelty suppeasti saavutettavuuden yhtey-
dessä eikä siten heijasta muita liikennejärjestelmän 
laatunäkökohtia, kuten lippujen hintoja, ympäristö-
kustannuksia, liikenteen turvallisuutta tai pysäköin-
timahdollisuuksia.

Yksi tämän indikaattorijoukon ominaisuuksista on, 
että saavutettavuus on seurausta läheisyydestä ja 
liikenteen suorituskyvystä. Siksi nämä kaksi seikkaa 
yhdessä ilmaisevat maankäyttötapojen ja liikenne-
verkkojen vaikutuksen saavutettavuuteen. 

Taulukko 4.1 Saavutettavuuden indikaattorit

Saavutettavuuden  
indikaattori 

Kuvaus 

Absoluuttinen saavutettavuus Määräpaikkojen tai väestön määrä, joka voidaan tavoittaa tietyn ajan kuluessa 
tiettyä liikennemuotoa käyttäen (eli tavoitettavissa olevat määräpaikat tai väestö). 

Läheisyys Tietyn etäisyyden sisällä olevien määräpaikkojen tai väestön  
(eli läheisten määräpaikkojen tai väestön) kokonaismäärä.

Liikenteen suorituskyky Tavoitettavissa olevien määräpaikkojen tai väestön 
suhde läheisiin määräpaikkoihin tai väestöön. 
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Rautatieliikenteen suorituskyky vaihtelee vie-
lä enemmän alueiden välillä (NUTS 3 -tasolla 
( kartta 4.3). Jos edelleen oletetaan, että junamat-
kaan yhdistetään edestakainen kävely asemalle, 
noin 12 prosentilla EU:n asukkaista, lähinnä kaupun-
kialueilla asuvilla, on käytettävissään suhteellisen 
tyydyttävät junayhteydet (suorituskykyindikaattori 
yli 20). Parhaiten suoriutuvia alueita ovat Pariisi ja 
sitä ympäröivät alueet, Berlin, Barcelona, København 
ympäristöineen sekä Wien, mutta myös Espanjan 
Zaragoza ja Valladolid niissä tarjolla olevien suurno-
peusjunayhteyksien vuoksi. Kaikilla NUTS 3 -alueilla 

rautatieliikenteen suorituskyky on kuitenkin heikom-
pi kuin tieliikenteen (ks. alla), mikä tuskin kannustaa 
etenkään usein matkustavia matkustamaan junalla. 

Rautatieliikenteen suorituskyky paranee huomat-
tavasti, jos junamatkaan yhdistetään lyhyt pyöräi-
ly lyhyen kävelymatkan sijaan (kartta 4.4). Tämä 
nostaa EU:n keskimääräisen suorituskykyindikaat-
torin yhdeksästä 21:een ja 40 prosenttiin sellaisen 
väestön osuuden, joilla on käytössään junayhteys, 
jonka suorituskykyindikaattori on yli 20. Joillakin 
Ranskan ja Saksan suurkaupunkialueilla, Berliini 
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ja Pariisi mukaan lukien, rautatieliikenteen suori-
tuskykyindikaattori on noin 80 tai jopa korkeampi. 
Rautatieliikenteen suorituskyky on kuitenkin kaikil-
la alueilla tieliikenteen suorituskykyä alhaisempi. 

Kun matka asemalle taitetaan kävellen tai pyöräil-
len, rautatieliikenteen suorituskyky on odotusten 
mukaisesti yleensä suurin isommissa kaupungeis-
sa, sitten pikkukaupungeissa (kuva 4.8a). Se on al-
haisin maaseutualueilla (katso määritelmät laati-
kosta 4.3), sillä rautatieasemat sijaitsevat yleensä 
kaupunkikeskuksissa tai niiden lähellä ja asutus on 
maaseutualueilla harvemmassa. 

Junamatkoilla, joihin yhdistyy lyhyt kävelymat-
ka, liikenteen suorituskyky on suurin Tanskan, 
Ranskan, Itävallan ja Espanjan kaupunkialueil-
la, etenkin Tanskassa, missä Kööpenhaminassa 
ja sen ympäristössä on tiheä lähiliikenneverkko. 
Useimmissa jäsenvaltioissa liikenneyhteydet ovat 
heikommat pikku- kuin suurkaupungeissa, mutta 

Luxemburgissa, Ruotsissa ja Puolassa suoritusky-
ky on molemmissa samaa luokkaa. 

Asemalle pyöräily kävelyn sijaan lisää rautatielii-
kenteen suorituskykysuhteen yli 50:een Tanskan 
ja Ranskan kaupungeissa. Kaikissa jäsenvaltiois-
sa kaupunkiliikenteen suorituskyky hyötyy eni-
ten junan ja pyöräilyn yhdistelmästä (kuva 4.8b). 
Rautatieliikenteen suorituskyky paranee kuitenkin 
myös pikkukaupungeissa ja esikaupungeissa pol-
kupyörää käyttämällä, etenkin Ruotsissa, Saksassa 
ja Tanskassa – samoin kuin maaseutualueilla. Siksi 
pyöräily-ystävällistä infrastruktuuria rautatiease-
mien ympärillä tulisi edelleen kehittää.

2.2 Tieliikenteen suorituskyky on 
parempi kuin rautatieliikenteen, 
mutta se pysyy alhaisena joissakin 
jäsenvaltioissa ja maaseutualueilla

Tieliikenteen suorituskyky15 autolla liikuttaes-
sa vuonna 2018 vaihteli merkittävästi jäsenval-
tioiden välillä ja oli korkeimmillaan Belgiassa ja 
Alankomaissa (kuva 4.9). Nämä maat ovat mo-
lemmat suhteellisen pieniä ja molemmat pitkälle 
kaupungistuneita, ja niissä on tiheä liikenneverkko. 
Malta ja Kypros ovat kolmantena ja neljäntenä, mikä 
johtuu siitä, että molemmat saaret ovat suhteelli-
sen pieniä ja matka useimpiin määräpaikkoihn kes-
tää alle 90 minuuttia. Jäsenvaltioista Portugalissa 
ja Espanjassa, joissa on kymmenien vuosien ajan 
panostettu merkittävästi koheesiopolitiikkaan, tie-
liikenteen suorituskyky ylittää nyt EU:n keskiarvon 
ja on Saksan ja Ranskan tasolla. Tieliikenteen suo-
rituskyky on alhaisin Slovakiassa ja Bulgariassa, 
koska niiden liikenneverkot ovat vielä keskeneräisiä 
mutta myös  vuoristoalueiden vuoksi, joissa maasto 
asettaa rajoituksia liikenneverkolle16.

Saavutettavuuden ja läheisyyden välillä on tiivis 
yhteys jäsenvaltioissa. Saavutettavuus ei kuiten-
kaan yksinään ole sopiva indikaattori tieliikenteen 
suorituskyvystä, koska sen määrittää suuressa 
osin läheisyys (eli se, kuinka paljon ihmisiä asuu 
 lähellä). Esimerkiksi Suomessa tai Ruotsissa saa-
vutettavuus on alle puolet Puolan vastaavasta 

15 Katso liikenteen suorituskykyindikaattorin kuvaus laatikosta 4.2.

16 Lisäksi saattaa olla taloudellisia rajoitteita, koska teiden rakenta-
minen ja kunnossapito on kalliimpaa vuoristoalueilla.

Laatikko 4.3 Kaupungistumisaste 2

Tässä typologiassa jaetaan neliökilometrin ko-
koiset ruudut kuuteen eri kategoriaan väestö-
määrän ja asukastiheyden mukaan. 

1. Kaupungissa on vähintään 50 000 asukasta 
jakautuneina vierekkäisiin tiheään asuttui-
hin ruutuihin (>1 500 asukasta km2:llä) 

2. Pikkukaupungissa on 5 000–50 000 asukasta 
jakautuneina tiheään tai kohtalaisen tiheään 
asuttuihin ruutuihin (300 asukasta km2:llä)

3. Esikaupungit ovat kohtalaisen tiheään asut-
tuja ruutuja, jotka muodostavat osan vä-
hintään 5 000 asukkaan klusterista, mutta 
eivät kuulu osana kaupunkiin

4. Kylässä on 500–5 000 asukasta jakautunei-
na kohtalaisen tiheään asuttuihin ruutuihin 

5. Haja-asutusalueet ovat harvaan asuttuja 
ruutuja (50–300 as./km2)

6. Enimmäkseen asumattomat alueet ovat erit-
täin harvaan asuttuja ruutuja (0–50 as./km2)

Katso kattavampi kuvaus osoitteesta  
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products- 
manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/-/ks-02-20-499
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luvusta, mutta se ei tarkoita, että Ruotsissa ja 
Suomessa tarvittaisiin lisäinvestointeja tiestöön 
eron kuromiseksi umpeen. Tieliikenteen suori-
tuskyky kertoo, että Suomessa ja Ruotsissa noin 
80 prosenttia 120 km:n säteellä asuvasta väestös-
tä voidaan saavuttaa 90 minuutissa, kun Puolassa 
vastaava luku on vain 62 prosenttia. 

Tieliikenteen suorituskyky autolla liikuttaessa vaihte-
lee merkittävästi myös jäsenvaltioiden eri alueiden 
välillä, sekä vähiten kehittyneissä jäsenvaltioissa 
(etenkin Bulgariassa, Kreikassa ja Puolassa) että 
kehittyneimmissä (etenkin Ranskassa ja Suomessa) 
(kartta 4.5). Tieliikenteen suorituskyky on usein suh-
teellisen alhainen Itä-Euroopan  alueilla ja tiheään 

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

RO SK BG PL HR HU CZ LV EE LT SI AT IE EL FI SE IT DK LU FR PT DE ES CY MT NL BE EU-
27

Saavutettavuus (vasemmanpuoleinen akseli) Läheisyys (vasemmanpuoleinen akseli) Suorituskyky (oikeanpuoleinen akseli)

Kuva 4.9 Autoliikenteen saavutettavuus, läheisyys ja suorituskyky, 2018

Lähde: REGIO-GIS.

M
ilj

oo
na

a 
as

uk
as

ta
Autoliikenteen suorituskyky

Saavutettavuus määritellään väestöksi, joka voidaan saavuttaa 90 minuutin matka-ajassa autolla, läheisyys 120 km:n säteellä 
asuvaksi väestöksi ja auton suorituskyky lasketaan ensin mainitun suhteena viimeksi mainittuun (katso myös laatikko 4.2).

Laatikko 4.4 Moottoriteiden pituuden kasvu viime vuosina 
vaihtelee voimakkaasti jäsenvaltioiden välillä

Investoiminen uusiin moottoriteihin voi auttaa lisää-
mään tieliikenteen saavutettavuutta ja suoritusky-
kyä. Tieliikenteen saavutettavuus ja 
suorituskyky liittyvät tilastollisesti 
moottoriteiden tiheyteen ja yleisesti 
niiden osuuteen tieverkosta. 

Jaksolla 2006–2019 moottoriteiden 
pituus kasvoi kaikissa jäsenvaltiois-
sa Kyprosta lukuun ottamatta, mis-
sä se pysyi ennallaan (kuva 4.10). 
Vaihtelu jäsenvaltioiden välillä on 
kuitenkin suurta: moottoriteiden pi-
tuus Irlannissa ja Romaniassa lähes 
nelinkertaistui tänä aikana, kun taas 
Itävallassa, Saksassa, Italiassa, Alan-
komaissa, Ranskassa ja Sloveniassa 
lisäys oli alle 10 prosenttia. Kasvu oli 
keskimäärin suurempaa itäisissä jä-

senvaltioissa, missä moottoriteitä oli jakson alussa 
suhteellisen vähän.
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asutuilla alueilla Alankomaissa ja Belgiassa sekä 
monilla Espanjan alueilla. Vaikka monet viimeksi 
mainituista eivät ole keskimäärin tiheään asuttuja, 
väestö on niissä keskittynyt tiheään asuttuihin kau-
punkeihin, pikkukaupunkeihin ja kyliin ja kunnolliset 
tieverkostot takaavat suuren väestömäärän saa-
vutettavuuden enintään 90 minuutin ajomatkalla. 
Useimmilla pääkaupunkiseuduilla tieliikenteen suori-
tuskyky on korkea, ja tämä on nähtävissä erityisesti 
Bulgariassa, Kroatiassa, Romaniassa ja Slovakiassa, 
missä tieliikenteen suorituskyky yleisesti on alhainen. 

Rautatieliikenteen tavoin myös tieliikenteen suori-
tuskyky vaihtelee kaupungistumisasteen mukaan. 
Suorituskyky on kaikissa jäsenvaltioissa korkein 
kaupungeissa. Suorituskyky kaupungeissa ei viittaa 
ainoastaan kunkin kaupungin sisäiseen liikenteeseen 
vaan riippuu vahvasti myös kaupungin ja 120 kilo-
metrin säteellä olevien ympäröivien alueiden välises-
tä matka-ajasta. Näihin alueisiin voi hyvin sisältyä 
maaseutualueita. Niiden yleisesti korkeasta suori-
tuskyvystä huolimatta kaupunkien välillä on suuria 
eroja eri jäsenvaltioissa (kuva 4.11). Alankomaissa, 
Belgiassa, Suomessa, Saksassa ja Ranskassa tielii-
kenteen suorituskykyindikaattori on yli 100 mutta 
jää alle 75:een Romaniassa, Slovakiassa, Bulgariassa, 
Puolassa ja Kroatiassa. Lisäksi viimeksi mainituissa 
jäsenvaltioissa suorituskyvyssä on suuria eroja 
kolmen kaupunkialuetyypin välillä pikkukaupunkien 
ja esikaupunkien heikon suorituskyvyn vuoksi. Tässä 
suhteessa suuria eroja esiintyy myös monissa muis-

sa jäsenvaltioissa. Joissakin, erityisesti Suomessa 
ja Ruotsissa, tämä johtuu keskimäärin vähäisestä 
väestöntiheydestä ja pitkistä etäisyyksistä. 

Tieliikenteen suorituskyky on kaikissa jäsenvalti-
oissa heikoin kolmessa eri maaseutualuetyypissä, 
mutta tämä ei välttämättä johdu teiden puut-
teesta. Itse asiassa tieverkko asukasta kohden on 
kylissä neljä kertaa pidempi kuin kaupungeissa, 
10 kertaa pidempi maaseudun haja-asutusalueilla 
ja 20 kertaa pidempi enimmäkseen asumattomil-
la alueilla. Harvempi asutus tarkoittaa, että tiet-
ty saavutettavuustaso edellyttää enemmän teitä. 
Siksi tieliikenteen suorituskyky on erityisen alhai-
nen haja-asutusalueilla ja enimmäkseen asumat-
tomilla alueilla. Maaseutualueiden tieliikenteen 
suorituskyky vastaa kaupunkialueita ainoastaan 
tiheään asutuissa Belgiassa ja Alankomaissa sekä 
Maltalla ja Kyproksella. Näissä jäsenvaltioissa ky-
seiset alueet ovat haja-asutusalueita lähellä ti-
heämmin asuttuja alueita, joilla yhteydet ovat hy-
vät, tai sellaisten ympäröimiä sen sijaan, että ne 
olisivat kaukana sellaisista. Useimmissa jäsenval-
tioissa tieliikenteen suorituskyky maaseutualueilla 
on kuitenkin huomattavasti alhaisempi kuin kau-
punkialueilla. Silti jäsenvaltioiden välillä esiintyy 
suurta vaihtelua: luoteisten ja eteläisten jäsenval-
tioiden maaseutualueilla, muun muassa Saksassa, 
Ranskassa, Espanjassa ja Italiassa, suorituskyky 
on korkeampi kuin itäisissä jäsenvaltioissa, kuten 
Romaniassa, Slovakiassa ja Bulgariassa. 
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Kuva 4.11 Tieliikenteen suorituskyky autolla ja kaupungistumisasteen 2 mukaan, 2018
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Laatikko 4.5 Liikenteen suorituskyky on alhaisempi raja-alueilla

Yksi seitsemästä EU:n asukkaasta asuu alle 25 km:n 
päässä valtion rajasta. Vaikka EU:n liikennepolitii-
kassa painotetaan huomattavasti investointeja rajat 
ylittävään infrastruktuuriin ja toimiviin yhteyksiin, 
tieliikenteen suorituskyky on raja-alueilla heikompi 
kuin muilla alueilla (kuva 4.12a). Tämä ero on sel-
vempi maaseutualueilla. Isommissa kaupungeissa, 
pikkukaupungeissa ja esikaupungeissa tieliikenteen 
suorituskyvyn erot raja-alueiden ja muiden alueiden 
välillä ovat pienemmät. Rajat ylittävän infrastruk-
tuurin koordinoinnin monimutkaisuuden lisäksi heik-
koon suorituskykyyn vaikuttavat myös raja-alueen 
luonnolliset esteet, kuten vuoret ja suuret joet. 
 Tieliikenteen suorituskyky on tosiaan heikoimmil-
laan vuoristoisilla alueilla lähellä rajoja (Puola/Slo-
vakia, Itävalta/Italia, Bulgaria/Kreikka) tai rajajoen 
varrella (Bulgaria/Romania). Toisaalta liikenteen 
suorituskyky on parhaimmillaan tasaisilla ja suh-
teellisen tiheään asutuilla alueilla Benelux-maiden, 
Ranskan ja Saksan rajoilla.

Teihin verrattuna rajat ylittävää rautatieliikennet-
tä haittaavat erilaiset esteet, jotka liittyvät muun 
muassa tekniseen yhteentoimivuuteen, aikataulujen 
koordinointiin ja hallinnollisiin asioihin. Sen vuoksi ja 
huolimatta näiden ongelmien painottamisesta EU:n 
liikennepolitiikassa Euroopan rautatiealueella on yhä 
useita aukkoja mantereen maarajoilla, missä kan-
salliset rautatieverkot eivät ole kunnolla yhteydessä 
toisiinsa. Raja-alueiden ja muiden alueiden rauta-
tieliikenteen suorituskykyerot ovat suurempia kuin 
tieliikenteen (kuva 4.12b), mikä on vielä selvempää, 
kun sitä tarkastellaan suhteessa rautatieliikenteen 
alhaisempaan keskimääräiseen suorituskykyyn. 
Rautatieliikenteen heikompi suorituskyky rajat ylit-
tävillä alueilla näkyy selvimmin isommissa kaupun-
geissa sekä pikku- ja esikaupungeissa. Tämä voi olla 
yhteydessä siihen, että rautatieverkot on useimmi-
ten suunniteltu lähinnä isompien ja pikkukaupunkien 
yhdistämiseen esikaupunkeihin, minkä vuoksi rajat 
ylittävien yhteyksien puuttuminen vaikuttaa eniten 
näihin alueisiin.
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Kuva 4.12 Liikenteen suorituskyky raja-alueilla ja muilla alueilla kaupungistumisasteen mukaan
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2.3 Sähköautojen latauspisteiden 
käyttöönotto on yhä epätasaista

Siirtyminen vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimiviin 
ajoneuvoihin, mikä on tarpeen öljyriippuvuuden 
vähentämiseksi ja tieliikenteen ympäristövaiku-
tusten lieventämiseksi, edellyttää infrastruktuuri-
verkoston, etenkin sähkölatauspisteiden rakenta-
mista näille ajoneuvoille. 

Vuonna 2021 EU:ssa on edelleen vain 120 lataus-
pistettä miljoonaa asukasta kohden. Latauspisteitä 
on eniten suhteessa väkilukuun joillakin Alppien 
alueilla Itävallassa ja Italiassa, joissakin Saksan 
ja Alankomaiden osissa sekä muutamilla Ranskan 
alueilla (kartta 4.6). Toisaalta latausinfrastruktuu-
ri on suhteellisen alikehittynyttä joillakin Liettuan, 
Puolan, Romanian, Bulgarian, Kreikan, Kyproksen 
ja Tanskan alueilla. Erot EU:n eri alueiden välillä 
johtuvat suurelta osin jäsenvaltioiden välisistä 
kuin niiden sisäisistä eroista, mikä viittaa siihen, 
että latausinfrastruktuuriin liittyvien kansallis-
ten politiikkojen välisillä eroilla on suuri merkitys. 
Joissakin maissa, kuten Ranskassa ja Espanjassa, 
on kuitenkin huomattavaa alueellista vaihtelua. 

3. Yhteydet läheisiin 
määräpaikkoihin: liikenteen 
suorituskyky kaupungeissa 
ja suurkaupunkialueilla

3.1 Useimmille kaupungeissa asuville 
julkinen liikenne on helposti saatavilla

YK:n yhdestoista kestävän kehityksen tavoite 
on tehdä kaupungeista ja asutuksista osallista-
via, turvallisia, joustavia ja ympäristöystävällisiä. 
Julkinen liikenne on tärkeää tähän tavoitteeseen 
pyrittäessä. Tällä tavoitteella pyritään tosiaan tuo-
maan turvalliset, kohtuuhintaiset, esteettömät ja 
ympäristöystävälliset liikennejärjestelmät kaikkien 
ulottuville ja parantamaan liikenneturvallisuutta-
varsinkin julkista liikennettä lisäämällä – kiinnit-
tämällä huomiota etenkin naisten, lasten, vam-
maisten ja ikääntyvien, varsinkin haavoittuvassa 
tilanteessa olevien, tarpeisiin. Perusindikaattoreita, 
joita käytetään etenemisessä kohti tätä tavoitet-
ta, ovat sen väestön osuus, jolla on helppo pää-

sy julkisen liikenteen pysäkille tai asemalle, olipa 
kyseessä linja-auto, raitiovaunu, metro tai juna, 
sekä yhteyksien tiheys heidän päästessään sin-
ne. Oletuksena on, että ihmiset ovat valmiita kä-
velemään 500 metriä linja-auto- tai raitiovau-
nupysäkille ja/tai enintään kilometrin juna- tai 
metropysäkille. 

Pääsy tuon etäisyyden päässä sijaitsevalle julki-
sen liikenteen pysäkille ei ole ongelma useimmissa 
EU:n kaupunkikeskuksissa (kartta 4.7). Yli puolessa 
näistä kaupungeista tämä pätee yli 95 prosenttiin 
väestöstä. Vain kahdessatoista 384 kaupungis-
ta osuus on alle 80 prosenttia. Monet niistä ovat 
Hollannin pieniä kaupunkeja, joissa suuri osa mat-
koista kaupungin sisällä tehdään polkupyörällä. 
Jäsenvaltioiden keskiarvot vaihtelevat Romanian 
88 prosentista Luxemburgin 99 prosenttiin, ja koko 
EU:n alueella keskimääräinen osuus vaihtelee alle 
100 000 asukkaan kaupunkien 94 prosentista yli 
kahden miljoonan asukkaan kaupunkien 98 pro-
senttiin. Julkisen liikenteen pysäkkien saavutetta-
vuuden voidaan olettaa olevan muilla asuinalueilla 
(eli kaupunkien ulkopuolella) paljon heikompi kuin 
kaupungeissa, vaikka tietoja tämän analysoimi-
seksi ei ole helposti saatavilla.

3.2 Kaupunkien sisällä lähellä 
oleviin paikkoihin pääsee paljon 
helpommin polkupyörällä kuin 
julkisilla kulkuneuvoilla

Mukavasti sijaitseville julkisen liikenteen pysäkeille 
pääsyn lisäksi myös yhteyksien tiheys ja määrä-
paikat tai väestömäärä, joka voidaan saavuttaa, 
ovat tärkeitä näkökohtia kestävää liikkuvuutta 
kaupungeissa tarkasteltaessa. Tässä alakohdassa 
arvioidaan julkisen liikenteen suorituskykyä EU:n 
kaupungeissa. Se määritellään osuutena kaupun-
gin sisällä 7,5 kilometrin säteellä asuvasta väes-
töstä, joka voidaan tavoittaa enintään 30 minuutin 
matka-ajassa ”ovelta ovelle”. 

Analysoiduissa 39:ssä EU:n kaupungissa julkisen 
liikenteen suorituskykyindikaattori matkoilla, jot-
ka vievät enintään 30 minuuttia, on keskimäärin 
vaatimaton 29 (kuva 4.13), mikä tarkoittaa, että 
kaupungin asukas voi tavoittaa julkista liikennet-
tä käyttäen 29 prosenttia 7,5 kilometrin  säteellä 
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asuvasta väestöstä enintään 30 minuutissa. 
Indikaattori kuitenkin vaihtelee Dublinin 13:sta 
Luxemburgin 48:aan. 

Kaupunkien kestävän liikkuvuuden edistäminen 
tarkoittaa muutakin kuin tehokkaan julkisen lii-
kennepalvelun tarjoamista. Kävely ja pyöräily, 
samoin kuin muut mikroliikkuvuuden muodot, so-
pivat hyvin lyhyille matkoille kaupunkien sisällä, 
ja niihin kannustaminen voi auttaa vähentämään 
liikenneruuhkia. 

Kaikissa tarkastelluissa 39 kaupungissa pyöräi-
lyn suorituskyky on paljon korkeampi kuin julkisen 
liikenteen, koska siten voidaan tavoittaa paljon 
enemmän 7,5 kilometrin säteellä asuvia ihmisiä 
enintään 30 minuutissa. Julkiselle liikenteelle omi-

naisten odotusaikojen puuttuminen on ratkaiseva 
osa tätä eroa. On kuitenkin huomattava, että kaikki 
kaupunkien kadut eivät sovellu pyöräilyyn, ja ana-
lyysistä on suljettu pois kadut, joilla pyöräily on 
kielletty, (nämä ovat useimmiten kaupunkialueella 
olevia moottoriteitä), ja nopeuksia on mukautettu 
ylämäkien osalta. Polkupyöräilyn helppous riippuu 
myös pyöräteiden, liikennerajoitusten ja nopeus-
rajoitusten muodossa tarjottavista tukitoimista. 
Koska näitä ei oteta tässä huomioon, indikaattoria 
voidaan pitää pyöräilyn mahdollisen suoritusky-
vyn mittarina. Todellinen suorituskyky riippuu sii-
tä, missä määrin tukitoimia on tarjolla ja yleisestä 
kannustuksesta pyöräilyyn.

Julkisen liikenteen ja pyöräilyn suorituskykyerois-
ta huolimatta niiden luokituksessa kaupungeis-
sa on jonkinlaista johdonmukaisuutta. Mitä tulee 
julkiseen liikenteeseen, Cluj-Napoca (Romania) ja 
Luxemburg ovat pyöräilyn suorituskykyluokituksen 
kärjessä (arvot lähellä sataa), ja myös Tallinnassa, 
Ljubljanassa ja Gentissä sekä pyöräilyn että julki-
sen liikenteen suorituskyky on suhteellisen korkea. 

3.3 Ruuhkilla on suuri vaikutus 
autoliikenteen suorituskykyyn 
suurkaupunkialueilla

Vaikka kannustus kestävämpien liikennemuotojen 
käyttöönottoon (sekä synergioiden luominen nii-
den välille ja eri muotojen käytön helpottaminen) 
on yksi EU:n liikennepolitiikan kulmakivistä, auto 
on edelleen yleisin kulkuväline useimmissa kau-
pungeissa, sillä sitä käytetään keskimäärin kah-
della kolmesta työmatkasta. 

Tieliikenteen suorituskykyindikaattori autolla suju-
vissa olosuhteissa (eli ilman ruuhkia) 257 valitulla 
EU:n suurkaupunkialueella on keskimäärin 430 ja 
vaihtelee Madridin 800:sta Romanian Timisoaran 
100:aan. Luvut ovat suurimmat Espanjan, Ranskan, 
Tanskan ja Saksan kaupungeissa ja alhaisimmat 
Romanian, Maltan ja Kyproksen kaupungeissa 
(kartta 4.8).

Yleisesti ottaen maantieliikenteen suorituskyky au-
tolla on useimmiten sitä korkeampi, mitä tiheämpi 
on asutus suurkaupunkialueella. Kokonaisväkiluvun 
ja suorituskyvyn välinen suhde ei kuitenkaan 
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Kuva 4.13 Liikenteen suorituskyky enintään 
30 minuutin matkoilla, joilla yhdistetään 
pyöräilyä ja julkista liikennettä, 2018*

% 7,5 km:n säteellä asuvasta väestöstä, joka 
voidaan tavoittaa 30 minuutin sisällä

*Tarkka viitevuosi riippuu jäsenvaltiosta, mutta suurin osa 
tiedoista on vuodelta 2018. Kaupungit on luokiteltu julkisen 
liikenteen ja pyöräilyn keskimääräisen suorituskyvyn mukaan.
Lähde: PO REGIO.
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ole kovin kiinteä, ja monissa Espanjan, Ranskan 
ja Saksan pienemmissä kaupungeissa (kuten 
Zaragozassa, Rennesissä ja Braunschweigissa) 
suorituskyky on erittäin korkea.

Pitkän aikavälin väestökehityksen suuntaukset 
osoittavat kuitenkin suurkaupunkialueilla asuvan 
väestön osuuden jatkuvaa kasvua. Autokannan 
kasvun ja autojen käytön lisääntymisen lisäk-
si yksi seuraus tästä on teiden ruuhkautuminen. 
Ruuhkaisuus vaihtelee huomattavasti ajan ja pai-
kan mukaan, ja sillä on suuri vaikutus saavutetta-
vuuteen ja autoilun suorituskykyyn, sillä se vaikut-
taa sekä ajomatkoihin kaupungin ja ympäröivien 
alueiden välillä että kaupungin sisällä. Teiden ka-
pasiteetin kasvattaminen ei kuitenkaan välttämät-
tä vähennä ruuhkia keskipitkällä aikavälillä, koska 

ihmiset usein reagoivat ajamalla autolla enemmän 
ja pidempiä matkoja. Automatkojen lisääntyminen 
ja pidentyminen lisäävät myös kasvihuonekaasu-
päästöjä ja ilmansaasteita. 

Tässä käsitellyillä 257 suurkaupunkialueella ruuh-
kien vaikutus tieliikenteen suorituskykyyn on suu-
rin joissakin suurkaupungeissa, kuten Pariisissa, 
Milanossa, Toulousessa, Münchenissä, Madridissa 
ja Brysselissä (kartta 4.9). Tämä johtuu työmatka-
liikenteen määrästä; ruuhkamaksuja on käytössä 
vain Milanossa. Sitä vastoin monilla pienemmillä 
suurkaupunkialueilla eri puolilla EU:ta ruuhka-ajoil-
la on lähes olematon vaikutus suorituskykyyn. 

Vaikka hyödyt voivat olla suurempia joillakin suur-
kaupunkialueilla kuin toisilla, ruuhkia voitaisiin 

Laatikko 4.6 Ruuhkien vaikutus päivän mittaan

1 Nämä neljä suurkaupunkialuetta on valittu sillä perusteella, että niiden maantieteellinen sijainti, koko, infrastruktuurin tila 
ja  ruuhkaisuus poikkeavat merkittävästi toisistaan.

Tieliikenteen suorituskyky valikoiduilla EU:n suur-
kaupunkialueilla1 noudattaa päivän aikana tiettyä 
mallia, jossa näkyvät selvästi aamu- ja iltaruuhkien 
vaikutukset liikenteen nopeuksiin (kuva 4.14).  Kaikilla 
tarkastelluilla neljällä suurkaupunkialueella liikenne-
ruuhkien vaikutus tieliikenteen suorituskykyyn on 
suurempi aamuruuhkan klo 7–9 kuin iltaruuhkan 
aikana. Tämä saattaa johtua siitä, että koulumatkat 
ajoittuvat samaan aikaan työmatkojen kanssa aa-
muisin mutta eivät iltaisiin, 
kotimatkojen ajoitukses-
sa saattaa olla enemmän 
joustavuutta tai kaupungin 
keskustasta laitakaupun-
gille kuljettaessa saattaa 
olla vähemmän pullonkau-
loja kuin päinvastaiseen 
suuntaan ajettaessa (kos-
ka teiden kapasiteetti on 
usein suurempi kaupun-
kien ulkopuolella kuin kau-
pungissa – eli on helpom-
paa ja nopeampaa ajaa 
pienestä tilasta suurem-
paan kuin päin vastoin). 

Tieliikenteen suoritusky-
ky kaupungeissa riippuu 
suuresti päivittäisten työ-

matkalaisten määrästä ja heidän käyttämistään 
liikennemuodoista. Brysselissä ja Madridissa liiken-
teen suorituskyky heikkenee voimakkaasti ruuhkien 
vuoksi. Brysselin liikenteen suorituskyky laskee sekä 
aamu- että iltaruuhkien aikana Krakovaa heikom-
maksi. Päiväsaikaan, aamu- ja iltaruuhkien välillä, 
suorituskyky on heikompi kuin iltaruuhkan jälkeen ja 
öisin, mikä merkitsee, että tänä aikana ei koskaan 
saavuteta sujuvan liikenteen nopeuksia. 
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Kuva 4.14 Vaihtelu autoliikenteen suorituskyvyssä tunti tunnilta 
päivän aikana Brysselissä, Krakovassa, Madridissa ja Sevillassa, 
2017

Lähde: PO JRC.

Tieliikenteen suorituskyky määritellään väestön määräksi toiminnallisella kaupunkiseudulla 
30 minuutin matka-ajassa jaettuna väestön määrällä 10 km:n säteellä x 100.



Kahdeksas taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus

126

© Hallinnolliset rajat EuroGeographics Association

0 500 km

Väestö toiminnallisilla kaupunkiseuduilla
< 500 000

500 000–1 000 000

1 000 000–2 000 000

2 000 000–4 000 000

4 000 000–6 000 000

>= 6 000 000

< -250

-250– -200

-200– -150

-150– -100

-100–0

>= 0

Suorituskyky perustuu väestön 
määrään toiminnallisella 
kaupunkiseudulla.
Yli 250 000 asukkaan toiminnalliset 
kaupunkiseudut.
Aamuruuhkan ja sujuvan liikenteen 
välinen ero.
Lähde: Christodoulou ym. (2020).

Muutos 30 minuutin sisällä saavutettavan väestön 
määrässä / väestö 10 km:n säteellä x 100

Kartta 4.9 Ruuhkien vaikutus tieliikenteen suorituskykyyn autolla suurilla toiminnallisilla 
kaupunkiseuduilla, 2017
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Kartta 4.10 Tieliikennekuolemat, 2018–2019
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vähentää huomattavasti kasvattamalla julkisella 
kulkuneuvoilla ja polkupyörällä tehtävien matko-
jen osuutta. Etenkin polkupyörä on nopea ja ym-
päristöystävällinen vaihtoehto autoille kaupunkien 
sisällä (kuten edellä mainittiin).

3.4 Liikennekuolemia sattuu edelleen 
liikaa useimmilla EU:n alueilla, mutta 
monissa kaupungeissa on saavutettu 
vuoden 2030 vähennystavoite 

Kestävään liikkuvuuteen siirtyminen on yhteydes-
sä liikenneonnettomuuksien vähenemiseen. Tämä 
johtuu ensinnäkin siitä, että liikenneonnettomuuk-
sien pieni määrä on yksi kestävän liikennejärjes-
telmän näkökulmista. Toiseksi liikenneturvallisuu-
den parantaminen voisi lisätä kävelyä tai pyöräilyä, 
mikä taas voisi edistää kestävää liikkuvuutta. EU:n 
pitkän aikavälin tavoitteena on päästä lähelle nollaa 
liikennekuolemaa vuoteen 2050 mennessä (”Vision 
Zero”). Tätä varten pyritään vähentämään liikenne-
kuolemia 50 prosentilla jaksolla 2020–203017 tai 
päästä korkeintaan 25 liikennekuolemaan miljoo-
naa asukasta kohden vuoteen 2030 mennessä18. 

Tieliikennekuolemat vähenivät EU:ssa lähes 
40 prosentilla jaksolla 2008–2018. Niiden määrä 
oli kuitenkin edelleen keskimäärin 52,7 miljoonaa 
asukasta kohden vuonna 2018 — yli kaksinkertai-
nen vuoden 2030 tavoitteeseen nähden — vaikka-
kin alueiden väliset erot olivat suuria (kartta 4.10). 
Tieliikennekuolemien määrä on keskimäärin suu-
rempi vähiten kehittyneillä alueilla (69,9) kuin 
siirtymäalueilla (56,7) ja kehittyneimmillä alueilla 
(40,3). Alueet, joilla luvut ovat suurimpia – yli 90 
kuolemantapausta miljoonaa asukasta kohden – 
ovat enimmäkseen itäisissä ja eteläisissä jäsen-
valtioissa, erityisesti Romaniassa, Portugalissa, 
Kreikassa, Bulgariassa, Kroatiassa ja Puolassa. 
Belgian Luxembourgin ja Namurin provinsseissa 
luvut ovat kuitenkin yhtä korkeita: niissä on rekis-
teröity 122 ja 107 liikennekuolemaa miljoonaa 
asukasta kohden. Määrä on huomattavasti pie-
nempi pääkaupunkiseuduilla. Tämä koskee EU:n 
luoteisosaa, etenkin Wienin, Berliinin, Tukholman, 

17 Euroopan komissio (2019c). 

18 Yhdessä jäsenvaltioiden kanssa päätettiin käyttää perustasona 
vuotta 2019, koska 2020 oli poikkeuksellinen vuosi, jolloin liiken-
nekuolemat vähenivät 17 prosentilla vuodesta 2019.

Brysselin sekä Helsingin-Uudenmaan seutuja, joil-
la luvut ovat Madridin ohella kaikista alueista al-
haisimpia. Se pitää paikkansa myös itäisen EU:n 
pääkaupunkiseuduilla, kuten Praha, Budapest, 
Warszawski stołeczny ja Bucureşti-Ilfov, missä lu-
vut eivät ole niin alhaisia mutta kuitenkin alhai-
sempia kuin muilla näiden jäsenvaltioiden alueilla. 

Pääkaupunkiseutujen alhaisemmat liikennekuole-
mamäärät voivat olla osoitus alueen yleisemmästä 
liikenneturvallisuuden ja kaupungistumisasteen vä-
lisestä suhteesta. 771:stä EU:n kaupungista kerätyt 
tiedot osoittavat, että keskimääräinen liikennekuol-
leisuus kaupungeissa (33,6 miljoonaa asukasta koh-
den) on paljon alhaisempi kuin koko EU:n vastaava 
luku (52,7) (kartta 4.11). Tämä saattaa johtua siitä, 
että liikennenopeudet ovat alhaisempia kaupunki-
alueilla, autojen käyttö on vähäisempää julkisen lii-
kenteen saavutettavuuden vuoksi ja keskimääräiset 
matkat lyhyempiä kuin muilla alueilla. Keskimääräiset 
kuolleisuusluvut ovat suurempia EU:n itäisissä jäsen-
valtioissa, vaikkakin ne ovat korkeita myös monis-
sa Italian ja joissakin Belgian, Ranskan ja Espanjan 
kaupungeissa. Suurkaupungeissa luvut ovat usein 
pienempiä kuin pienissä, ja pääkaupunkiseudut 
erottuvat muista erityisen alhaisilla luvuillaan. 

4. Laajakaistayhteydet kertovat 
kahtiajaosta kaupunkien 
ja maaseudun välillä 

Suuren kapasiteetin televiestintäverkkojen saa-
tavuus on EU:n alueiden kilpailukykyyn ja ke-
hityspotentiaaliin vaikuttava keskeinen tekijä. 
Digitaalipalveluiden tarjonta ja kyky toimia menes-
tyksekkäästi maailmanlaajuisessa liiketoimintaym-
päristössä riippuvat yhä enemmän nopeista ja te-
hokkaista laajakaistayhteyksistä. Kehittyneimmät 
alueet ovat useimmiten jo hyvin varusteltuja, mut-
ta monilla vähiten kehittyneillä alueilla on vielä 
vakavia puutteita. Ellei tilannetta korjata, tämä ero 
laajakaistayhteyksissä voi kasvattaa entisestään 
alueellisia eroja talouskasvussa ja vauraudessa. 
Tämä johtuu siitä, että kehittyneimmillä alueilla 
on jo hyödyntämiseen ja kilpailukykyyn digitalisoi-
tuvassa taloudessa tarvittava infrastruktuuri, kun 
taas vähiten kehittyneet alueet jäävät yhä useam-
min paitsi taloudellisista mahdollisuuksista.
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4.1 Laajakaistaliittymien hinnat ovat 
edullisempia maaseutualueilla 

Vuosina 2016–202019 laajakaistayhteyksiä käyt-
tävien kotitalouksien osuus kasvoi EU:ssa 82 
prosentista 89 prosenttiin. Lisäys oli hieman suu-
rempi maaseutualueilla (9 prosenttiyksikköä) kuin 
isommissa kaupungeissa, pikkukaupungeissa ja 
esikaupungeissa (7 prosenttiyksikköä) (kuva 4.15). 
Osuus oli kuitenkin yhä suurempi isommissa kau-
pungeissa (92 prosenttia) kuin maaseutualueilla 
(85 prosenttia), pikku- ja esikaupungeissa näi-

19 Vuoden 2020 EU:ta koskeva luku on arvio.

den lukujen välillä (90 prosenttia). Sama koskee 
useimpia jäsenvaltioita, vaikka on joitakin poik-
keuksia, joissa eri aluetyyppien väliset erot ovat 
vähäisiä, lähinnä pienissä ja/tai tiheästi asutuissa 
jäsenvaltioissa, joissa on vähän syrjäisiä aluei-
ta, kuten Benelux-maissa, Tanskassa, Maltalla ja 
Kyproksella. Saksassa, Slovakiassa ja Puolassa 
laajakaistayhteyksiä käyttävien kotitalouksien 
osuus on myös samankaltainen isommissa kau-
pungeissa, pikkukaupungeissa ja esikaupungeissa 
sekä maaseutualueilla. 

Kuten oli odotettavissa, yhteyksiä käyttävien ko-
titalouksien osuus kasvoi vuosina 2016–2020 
kaikkialla EU:ssa20. Näiden neljän vuoden aikana 
osuudessa koko EU:n alueella tapahtui lähenemis-
tä siten, että lisäys oli suurempaa jäsenvaltioissa, 
joissa osuus oli aluksi suhteellisen pieni.

4.2 Laajakaistayhteydet ovat 
hitaampia maaseutualueilla

Laajakaistayhteyden nopeus kertoo Internet-
yhteyksien luotettavuudesta tietyissä toiminnois-
sa, kuten etätyössä. 

20 Luxemburg muutti tutkimustensa suunnittelutapaa ja tiedonke-
ruumenetelmiä vuonna 2018: siksi sen osuudet vuosina 2016 ja 
2020 eivät ole vertailukelpoisia keskenään.
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Laatikko 4.7 Tietoa 
laajakaistayhteyksien nopeuksista

Kattavia tietoja laajakaistayhteyksien nopeuk-
sista EU:ssa tarjoaa Ookla for GoodTM, joka si-
sältää tallenteita sadoista miljoonista kulutta-
jien suorittamista yhteyksien nopeustesteistä 
( Speedtest®) vuoden 2020 viimeisen neljännek-
sen aikana. Tässä jaksossa käytetään analyysin 
pohjana paikallisen hallintoyksikön keskimää-
räistä testattua nopeutta. Huomautus: Nopeus-
testitiedot eivät anna tietoa laajakaistan peitos-
ta tai liittymien määrästä kotitaloutta kohden. 
Myös yhteyden todellinen nopeus voi vaihdella 
paikallisten hallintoyksiköiden sisällä.
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Vuonna 2010 EU asetti tavoitteeksi ”vähintään 
30 Mbit/s:n laajakaistan kaikille kansalaisille ja 
yli 100 Mbit/s:n yhteyden vähintään 50 prosent-
tiin kotitalouksista” vuoteen 2020 mennessä21. 
Tiedonannossaan digitaalisesta kompassista22 
komissio määritti visionsa vuodelle 2030 kansa-
laisten ja yritysten osallistamisesta digitaalisen 
siirtymän avulla ja asetti uusiksi tavoitteiksi, että 
kaikilla eurooppalaisilla kotitalouksilla on mahdol-
lisuus gigabittiyhteyteen ja 5G-verkko kattaa kaik-
ki asutut alueet". 

21 30 Mbit/s on riittävän nopea yhteys, jotta yksi kotitalouden jä-
sen voi harjoittaa tyypillisiä kodin verkkotoimintoja, kuten teh-
dä etätöitä ja opiskella verkossa. Jos näitä toimintoja harjoittaa 
useampi käyttäjä samanaikaisesti, tarvitaan kuitenkin nopeampi 
yhteys. Katso esimerkiksi: https://www.fcc.gov/consumers/guides/
broadband-speed-guide.

22 Euroopan komissio (2021e).

Kun tarkastellaan vuoden 2020 tavoitteita, on 
vain neljä jäsenvaltiota (Tanska, Liettua, Malta ja 
Alankomaat), joissa koko väestö asui vuoden 2020 
lopussa alueilla, joilla paikallisten hallintoyksiköi-
den testattujen laajakaistayhteyksien nopeus oli 
yli 30 Mbit/s (katso laatikko 4.7), vaikka viidessä 
muussa jäsenvaltiossa sellaisilla alueilla asuikin yli 
99 prosenttia väestöstä (kuva 4.16). Slovakiassa 
ja Kreikassa yli neljäsosa väestöstä asui edelleen 
alueilla, joilla yhteyksien nopeus oli alle 30 Mbit/s, 
ja vain yhdeksässä jäsenvaltiossa suurin osa väes-
töstä asui alueella, jolla yhteyksien nopeudet ylit-
tivät 100 Mbit/s. Virossa, Kyproksella, Sloveniassa, 
Kreikassa, Itävallassa ja Tšekin tasavallassa alle 
10 prosenttia väestöstä asui sellaisilla alueilla. 
Näiden indikaattoreiden perusteella vaikuttaa sil-
tä, että vain Tanska ja Alankomaat ovat saavut-
taneet molemmat EU:n tavoitteet mutta Ruotsi ja 
Luxemburg ovat hyvin lähellä niiden saavuttamis-
ta. 13 jäsenvaltiota ei näytä saavuttaneen kum-
paakaan. Tämä viittaa siihen, että laajakaistan 
asentaminen on monissa jäsenvaltioissa edennyt 
liian hitaasti 2020-tavoitteen saavuttamiseksi.

Laajakaistayhteyksien keskimääräisissä nopeuk-
sissa näkyy erityisiä paikallisia malleja, sillä 30 
Mbit/s ylittävät nopeudet kaupungeissa ja niiden 
ympäristössä ovat yleisiä kaikissa jäsenvaltiois-
sa (kartta 4.12). Kaupunkien ulkopuolella jäsen-
valtioiden väliset erot ovat selvempiä: yhteyksien 
nopeudet ylittävät 30 Mbit/s kaikkialla Maltalla, 
Alankomaissa, Ruotsissa ja Tanskassa ja ovat sitä 
hitaampia suuressa osassa paikallisia hallinto-
yksiköiä Latviassa, Irlannissa, Tšekin tasavallas-
sa, Slovakiassa ja Kreikassa. Selkeä digitaalinen 
kahtiajako alueiden välillä on ilmeinen monissa 
jäsenvaltioissa, Ranska, Espanja, Puola, Unkari ja 
Romania mukaan lukien, kun kaupungeissa yhtey-
det ovat (erittäin) nopeita ja muilla alueilla hitaita.

Laajakaistayhteyksien nopeuksissa on merkittävä 
kahtiajako kaupunkien ja maaseutualueiden välillä 
(kuvat 4.17 ja 4.18). Lähes koko kaupungeissa asu-
va EU:n väestö asuu paikallisten hallintoyksiköiden 
alueilla, missä yhteyksien testatut nopeudet ylit-
tävät 30 Mbit/s, ja suuri osa sellaisten paikallisten 
hallintayksiköiden alueilla, missä nopeudet ylittä-
vät 100 Mbit/s. Toisaalta maaseutualueilla ym-
päri EU:ta huomattava osa väestöstä – Kreikassa 
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Kuva 4.16 Väestö keskimääräisen testatun 
laajakaistayhteyden nopeuden mukaan 
paikallisissa hallintoyksiköissä, 2020

Nopeus viittaa paikallisten hallintoyksiköiden nopeimman 
laajakaistayhteyden (kiinteän tai mobiiliyhteyden) 
keskimääräiseen testattuun nopeuteen.
Lähde: Ookla for GoodTM, PO JRC, PO REGIOn laskelmat.
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Luokittelu perustuu kunkin paikallisen hallintoyksikön nopeimman 
laajakaistayhteyden (kiinteän tai mobiiliyhteyden) keskimääräiseen 
nopeuteen.
Lähde: Ookla for Good (TM), JRC, REGIO-GIS.
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ja Slovakiassa suurin osa – joutuu tyytymään 
alle 30 Mbit/s:n nopeuksiin. Vain Tanskassa ja 
Luxemburgissa yli puolella maaseudun väestöstä 
on mahdollisuus käyttää yhteyksiä, joiden nope-
us on yli 100 Mbit/s. Ranskassa maaseutualuei-

den välillä on suuria eroja: Yhdellä viidestä näi-
den alueiden asukkaalla on mahdollisuus käyttää 
yhteyksiä, joiden nopeus on yli 100 Mbit/s, mutta 
yksi kolmesta joutuu tyytymään alle 30 Mbit/s:n 
nopeuksiin.
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Kuva 4.18 Kaupunkien ja maaseutualueiden väestö, jonka keskimääräinen testattu 
laajakaistayhteyden nopeus on paikallisissa hallintoyksiköissä yli 100 Mbit/s, 2020

Nopeus viittaa paikallisten hallintoyksiköiden nopeimman laajakaistayhteyden (kiinteän tai mobiiliyhteyden) 
keskimääräiseen testattuun nopeuteen.
Lähde: Ookla for GoodTM, PO JRC, PO REGIOn laskelmat.
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Kuva 4.17 Kaupunkien ja maaseutualueiden väestö, jonka keskimääräinen testattu 
laajakaistayhteyden nopeus on paikallisissa hallintoyksiköissä yli 30 Mbit/s, 2020

Nopeus viittaa paikallisten hallintoyksiköiden nopeimman laajakaistayhteyden (kiinteän tai mobiiliyhteyden) 
keskimääräiseen testattuun nopeuteen.
Lähde: Ookla for GoodTM, PO JRC, PO REGIOn laskelmat.
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Sosiaalisempi ja osallistavampi Eurooppa

 • Koronapandemian puhkeamiseen asti EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden työmarkkinat olivat 
matkalla vakaasti kohti elpymistä vuoden 2008 talous- ja finanssikriisin haitallisten vaikutusten 
jälkeen. Työllisyys- ja työttömyysluvuissa näkyy toistaiseksi vain vähäistä koronapandemian 
vaikutusta. Jaksolla 2013–2020 EU:n 20–64-vuotiaiden työllisyysaste nousi 5 prosenttiyksiköllä 
72,5 prosenttiin, joka on 0,7 prosenttiyksikköä alhaisempi luku kuin vuonna 2019. 

 • Vuoden 2020 työllisyysaste oli 5,5 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin EU:n 2030 -tavoite 
78 prosenttia. Se oli korkeampi kehittyneimmillä alueilla (76 prosenttia) kuin siirtymäalueilla 
(72 prosenttia) ja alhaisin vähiten kehittyneillä alueilla (67 prosenttia), vaikka se nousikin 
viimeksi mainituilla 7 prosenttiyksiköllä jaksolla 2013–2020.

 • Jaksolla 2013–2020 työttömyys väheni kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 11,4 prosentista 
7,1 prosenttiin (nousua 6,7 prosentista vuonna 2019). Työttömyysaste oli korkein vähiten 
kehittyneillä alueilla (8,8 prosenttia). Siirtymäalueilla se oli 7,9 prosenttia, ja kehittyneimmillä 
alueilla alhaisin (5,6 prosenttia). 

 • Vuonna 2019 noin 91 miljoonaa EU:n asukasta (20 prosenttia väestöstä) oli alttiina 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen riskille. Osuus oli hieman suurempi maaseutualueilla 
(22 prosenttia) kuin kaupungeissa (21 prosenttia) sekä pikku- ja esikaupungeissa (19 prosenttia), 
mutta se laski kaikissa kolmessa ryhmässä jaksolla 2012–2019. 

 • Maahanmuuttajat (jotka määritellään ulkomailla syntyneiksi) keskittyvät EU:n luoteisille 
alueille, lähinnä kaupunkeihin, joissa taloudellisia mahdollisuuksia on enemmän ja tukiverkostot 
ovat kehittyneempiä. EU:n ulkopuolelta tulleiden maahanmuuttajien työllisyysaste on noussut, 
mutta se on edelleen alhaisempi kuin syntyperäisillä EU:n kansalaisilla (62  ja 74 prosenttia 
vuonna 2020) useimmilla alueilla, etenkin kolmannen asteen tutkinnon suorittaneiden osalta. 

 • EU:n ulkopuolella syntyneiden köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen riski on kaksinkertainen 
syntyperäisiin EU:n kansalaisiin verrattuna, ja aineellista puutetta on erityisen paljon. 

 • Huolimatta EU:n vahvasta poliittisesta sitoutumisesta sukupuolten välisen tasa-arvon 
saavuttamiseen suuria eroja esiintyy yhä elämän eri osa-alueilla. Esimerkiksi 20–64-vuotiaiden 
miesten työllisyysaste oli 11 prosenttiyksikköä korkeampi kuin naisten vuonna 2020, hyvin 
lähellä vuoden 2013 tilannetta.

 • Naisten epäedullisempi asema ja menestysmahdollisuudet vaihtelevat suuresti EU:ssa niin, 
että naiset saavuttavat eniten pohjoisilla alueilla ja heidän asemansa on epäedullisin eteläisillä 
ja itäisillä alueilla. 

 • EU:n alueellinen sosiaalisen edistyksen indeksi, joka on suunniteltu sellaisten hyvinvoinnin 
näkökohtien tarkasteluun, jotka eivät käy täysin ilmi bruttokansantuotteesta, vaihtelee 
huomattavasti EU:n eri alueiden välillä: vähiten kehittyneillä alueilla tulokset ovat erityisen 
heikkoja, pohjoisilla alueilla taas hyviä.
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jäi huomattavasti alhaisemmaksi, 66 prosent-
tiin (vaikka tässä oli nousua 7 prosenttiyksikköä 
vuodesta 2013) ja siirtymäalueilla näiden välillä 
(keskimäärin 72 prosenttia). Työllisyysaste kas-
vaa eniten vähiten kehittyneillä alueilla – kuroen 
muita kiinni EU:n itäosassa ja elpyen Espanjan ja 
Portugalissa – samoin kuin Irlannissa, joka kärsi 
pahasti talous- ja finanssikriisistä. 

Jaksolla 2013–2020 työttömyys väheni kaikissa 
EU:n jäsenvaltioissa, 11,4 prosentista 7,1 prosent-
tiin (se oli 6,7 prosenttia vuonna 2019). Se las-
ki eniten Kreikassa, Espanjassa ja Kroatiassa 
( jokaisessa vähintään 10 prosenttiyksikköä). Se oli 
korkeimmillaan vuonna 2020 (8,8 prosenttia) vä-
hiten kehittyneillä alueilla, joiden jälkeen tulivat 
siirtymäalueet (7,9 prosenttia) ja kehittyneimmät 
alueet (5,6 prosenttia). Työttömyysasteet olivat 
keskimäärin korkeimpia EU:n eteläisillä alueil-
la (12 prosenttia) ja alhaisimpia itäisillä alueilla 
(4,4 prosenttia) (kartat 5.3 ja 5.4).

1. Ennen koronapandemian 
puhkeamista EU:n alueiden 
työmarkkinoilla koettiin 
positiivisten suuntausten jakso

Vuonna 2019 ennen koronapandemiaa EU:n työl-
lisyysteet olivat korkeampia ja työttömyysasteet 
matalampia kuin koskaan1. Pandemian vaikutus 
näihin lukuihin oli pieni2. 20–64-vuotiaiden työlli-
syysaste oli vain hieman alhaisempi kuin vuonna 
2019 (72,5 prosenttia, missä laskua vain 0,7 pro-
senttiyksikköä), mutta se jäi silti 2,5 prosenttiyksik-
köä Eurooppa 2020 -tavoitteesta (75 prosenttia). 
Komissio on ehdottanut tavoitteeksi työllisyys-
asteen kasvattamista vähintään 78 prosenttiin 
vuoteen 2030 mennessä3. Vuonna 2020 mennes-
sä vain viisi EU:n jäsenvaltiota oli jo saavuttanut 
tämän tavoitteen: Ruotsi, Saksa, Tšekin tasavalta, 
Viro ja Alankomaat. 

Vuoden 2020 työllisyysaste oli palautunut krii-
siä edeltävälle tasolle kaikissa jäsenvaltioissa 
lukuun ottamatta Kreikkaa, missä se oli edelleen 
5 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuonna 2008 
(61 prosenttia). Unkarissa se oli 14 prosenttiyk-
sikköä ja Maltalla 18 prosenttiyksikköä korkeampi 
kuin vuonna 2008. 

Työllisyysaste vaihtelee kuitenkin huomatta-
vasti alueesta (kartat 5.1 ja 5.2) ja aluetyypistä 
( taulukko 5.1) riippuen. Vuonna 2020 työllisyysas-
te oli kehittyneimmillä alueilla keskimäärin 76 pro-
senttia, kun taas vähiten kehittyneillä alueilla se 

1 Euroopan komissio (2020f), s. 13.

2 Vaikka pandemia ja siihen liittyvät rajoitustoimet ovat iskeneet 
ankarasti EU:n työmarkkinoihin, vaikutus on kohdistunut lähinnä 
neljännesvuosittaisiin (ei niinkään vuosittaisiin) työllisyyslukuihin 
ja tehtyihin kokonaistuntimääriin. Työttömyyden kasvu pidettiin 
kurissa hallitusten käyttöön ottamilla, työssä pysymiseen täh-
täävillä järjestelmillä (Euroopan keskuspankin talouskatsaus 
8/2020 ja ”Eurostat Statistics Explained” -palvelu, työmarkki-
nat koronapandemian valossa — neljännesvuosittaiset tilastot). 
Koronakriisin vaikutus EU:n alueilla tehtyihin kokonaistuntimää-
riin on huomioitu tämän kertomuksen luvussa 1.

3 Osana Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunni-
telmaa, jonka EU:n johtajat hyväksyivät sosiaaliasioiden huip-
pukokouksessa Portossa 7.–8. toukokuuta 2021 ja Eurooppa-
neuvostossa 25. kesäkuuta 2021.

Laatikko 5.1 Mitä tarkoittaa 
työmarkkinoiden vajaakäyttö?

Työmarkkinoiden vajaakäyttö määritellään 
työttöminä tai alityöllistettyinä osa-aikatyössä 
olevien 15–74-vuotiaiden sekä mahdollisen li-
sätyövoiman summaksi. Viimeksi mainittuun si-
sältyvät henkilöt, jotka ovat käytettävissä töihin 
mutta eivät hae töitä aktiivisesti – ”pidättyvät” 
työntekijät – sekä ne, jotka hakevat töitä mutta 
eivät ole käytettävissä välittömästi (esim. työ-
haastattelun tuloksia odottavat). 

Työmarkkinoiden vajaakäyttö voidaan ilmoit-
taa osuutena laajennetusta työvoimasta, joka 
sisältää potentiaaliset osallistujat sekä työssä 
olevat ja työttömät tavanomaisen määritelmän 
 mukaisesti.

Katso lisätietoja ”Eurostat Statistics 
 Explained” -palvelusta: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statis-
tics-explained/index.php?title=Labour_ market_
slack_%E2%80%93_annual_statistics_on_ 
unmet_needs_for_employment. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment
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Työttömyysaste on tärkein indikaattori, jolla mitataan 
työvoiman vajaakäyttöä kansantaloudessa, mutta 
se antaa vain osittaisen kuvan työvoiman tarjonnan 
ja kysynnän epätasapainosta. ”Työmarkkinoiden va-
jaakäyttö” -käsite (ks.  laatikko 5.1) sen sijaan mit-
taa työvoiman vajaakäyttöä koko laajuudessaan.

Vuonna 2020 työmarkkinoiden vajaakäyttö EU:ssa 
oli 14,5 prosenttia laajennetusta työvoimasta (vuon-
na 2019 luku oli 13,4 prosenttia): tämä oli yli kak-
sinkertainen työttömien osuuteen verrattuna4, joka 
on yksi sen komponenteista ja  muodosti 6,7 pro-
senttia laajennetusta työvoimasta (taulukko 5.2)5. 

4 Osuutena laajennetusta työvoimasta.

5 Katso lisätietoja ”Eurostat Statistics Explained” -palvelusta: 
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?-
title=Labour_market_slack_%E2%80%93_annual_statistics_
on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_
additional_labour_force. 

Taulukko 5.1 Työllisyys- ja työttömyysasteet alueryhmän ja kaupungistumisasteen mukaan, 2020 
ja muutokset 2013–2020

Kehitty-
neimmät 
alueet

Siirtymä- 
alueet

Vähiten  
kehittyneet 

alueet

EU

Työllisyysaste 2020 (%) 76,3 71,8 66,1 72,5
(% 20–64-vuotiaasta 
väestöstä)

Muutos 2013–2020 
(%-yksikköä)

3,5 4,7 3,5 5,0

Työttömyysaste 2020 (%) 5,6 7,9 8,8 7,1
(% 15–74-vuotiaasta 
työvoimasta)

Muutos 2013–2020 
(%-yksikköä)

-2,6 -5,0 -6,9 -4,4

Luoteis-EU Etelä-EU Itä-EU EU

Työllisyysaste 2020 (%) 76,4 64,8 73,8 72,5
(% 20–64-vuotiaasta 
väestöstä)

Muutos 2013–2020 
(%-yksikköä)

2,8 5,5 8,3 5,0

Työttömyysaste 2020 (%) 5,4 12,0 4,4 7,1
(% 15–74-vuotiaasta 
työvoimasta)

Muutos 2013–2020 
(%-yksikköä)

-2,1 -7,3 -5,7 -4,4

Kaupungit Pikkukaupungit 
ja esikaupungit

Maaseu-
tualueet

EU

Työllisyysaste 2020 (%) 72,2 72,0 73,0 72,5
(% 20–64-vuotiaasta 
väestöstä)

Muutos 2013–2020 
(%-yksikköä)

5,0 4,2 5,5 5,0

Työttömyysaste 2020 (%) 8,0 6,9 5,9 7,1
(% 15–74-vuotiaasta 
työvoimasta)

Muutos 2013–2020 
(%-yksikköä)

-4,3 -3,9 -4,9 -4,4

Lähde: Eurostat [lfst_r_lfe2emprt] ja [lfst_r_lfu3rt], PO REGIOn laskelmat.

Taulukko 5.2 Työmarkkinoiden vajaakäyttö alueryhmittäin, 2020 ja muutokset 2013–2020
Kehitty-
neimmät 
alueet

Siirtymä- 
alueet

Vähiten 
 kehittyneet 

alueet

EU

Työmarkkinoiden vajaakäyttö 2020 (%) 12,9 16,4 11,9 14,5
(% laajennetusta  
työvoimasta)

Muutos 2013–2020 
(%-yksikköä)

-4,2 -10,1 -9,6 -4,8

Luoteis-EU Etelä-EU Itä-EU EU

Työmarkkinoiden vajaakäyttö 2020 (%) 13,2 11,8 12,3 14,5
(% laajennetusta  
työvoimasta)

Muutos 2013–2020 
(%-yksikköä)

-1,7 -18,0 -3,5 -4,8

Lähde: Eurostat [lfst_r_sla_ga], PO REGIOn laskelmat

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Labour_market_slack_–_annual_statistics_on_unmet_needs_for_employment#Focus_on_the_potential_additional_labour_force
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Työmarkkinoiden vajaakäyttö on yli 20 prosent-
tia laajennetusta työvoimasta joillakin alueilla 
Etelä-Italiassa, Kreikassa ja Espanjassa. Talouden 
elpyessä vuosina 2013–2020 työmarkkinoiden 
vajaakäyttö väheni lähes kaikilla EU:n alueilla, 
etenkin Espanjassa (kartat 5.5 ja 5.6). 

Joissakin jäsenvaltioissa sellaisten osuus, joita ei 
lasketa työttömiksi työmarkkinoiden vajaakäytös-
sä, on huomattava, mikä kertoo työvoimapoliittis-
ten toimien tarpeesta kyseisten henkilöiden tilan-
teeseen puuttumiseksi. Alankomaissa, Irlannissa 
ja Suomessa henkilöt, joita ei laskettu työttömiksi 
vuonna 2020, muodostivat yli 60 prosenttia va-
jaakäytöstä, kun taas Liettuassa, Kreikassa ja 
Slovakiassa heitä oli alle kolmasosa.

2. Alueilla, joilla on suuria 
kaupunkeja, on paremmin 
koulutettu työvoima, vähemmän 
koulunsa keskeyttäneitä ja 
opintomenestys on parempaa

Euroopan vihreän kehityksen ohjelman ja digi-
taalisen vuosikymmenen myötä EU on laatinut 
kunnianhimoisia suunnitelmia siirtymisestä kohti 
ilmastoneutraalia, oikeudenmukaista ja digitaalis-
ta taloutta. Samaan aikaan käynnissä oleva digi-
taalinen siirtymä, jota koronapandemia nopeuttaa, 
muuttaa ihmisten tapaa työskennellä6. Vihreä ja 
digitaalinen siirtymä luo uusia mahdollisuuksia 
mutta myös uusia haasteita. 

Riittävillä politiikkatoimilla tämä kaksoissiirtymä 
voi edistää kestävää kilpailukykyä ja tuoda uusia 
laadukkaita työpaikkoja. Työllisyysvaikutus kui-
tenkin vaihtelee ammatin, toimialan, alueen ja 

6  Euroopan komissio (2020f); OECD (2020b).

Laatikko 5.2 Vuoden 2020 kestävää kilpailukykyä, yhteiskunnallista 
oikeudenmukaisuutta ja sopeutumiskykyä koskeva Euroopan osaamisohjelma

1  Lisätietoja on osoitteessa: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fi.

Vuoden 2020 Euroopan osaamisohjelma on viisivuo-
tissuunnitelma, jolla pyritään auttamaan yksityis-
henkilöitä ja yrityksiä kehittämään lisää ja parempia 
taitoja ja ottamaan ne käyttöön1 seuraavin keinoin:

 • vahvistamalla oikeudenmukaisuutta ja kes-
tävää kilpailukykyä Vihreän kehityksen ohjel-
massa määritetyllä tavalla

 • varmistamalla sosiaalinen oikeudenmukai-
suus ja panemalla täytäntöön Euroopan so-
siaalisten oikeuksien ensimmäinen periaate 
– mahdollisuus päästä yleissivistävään ja 
ammatilliseen koulutukseen ja elinikäiseen 
oppimiseen kaikille kaikkialla EU:ssa ja

 • kehittämällä valmiuksia reagoida kriiseihin 
koronapandemian myötä opitun pohjalta.

Se perustuu komission vuoden 2016 osaamisoh-
jelman 10 kokonaisuuteen. Se on yhteydessä myös 
seuraaviin:

 • Euroopan vihreän kehityksen ohjelma

 • Euroopan digitaalinen strategia

 • teollisuus- ja pk-yritysstrategia

 • Euroopan elvytyssuunnitelma

 • lisätuki nuorten työllisyyteen.

Siinä asetetaan selkeät ja mitattavissa olevat ta-
voitteet, jotka pyritään saavuttamaan vuoteen 2025 
mennessä, tiettyjen kvantitatiivisten indikaattorei-
den pohjalta:

 • ainakin 50 prosenttia 25–64-vuotiaista on 
osallistunut koulutukseen edellisten 12 kuu-
kauden aikana

 • ainakin 30 prosenttia heikosti koulutetuista 
25–64-vuotiaista on osallistunut koulutuk-
seen edellisten 12 kuukauden aikana

 • ainakin 20 prosentilla 25–64-vuotiaista työt-
tömistä on tuoretta oppimiskokemusta ja

 • ainakin 70 prosentilla 16–74-vuotiaista on 
ainakin perustason digitaalitaidot.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=fi
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 jäsenvaltion mukaan. Siirtymän suorana ja välil-
lisenä seurauksena on odotettavissa työpaikkojen 
menetyksiä kaivos- ja kaivannaisteollisuudessa 
sekä perinteisessä energiantuotannossa7. Lisäksi 
muilla energiaintensiivisillä aloilla, joilla toiminnan 
supistaminen on vaikeaa (kuten kuljetusalalla sekä 
auto- ja terästeollisuudessa) on edessään suuria 
haasteita, kuten rakenneuudistukset, työpaikan-
vaihdokset toimialojen ja alueiden sisällä sekä 
työvoiman valtavat siirtymiset niiden välillä. Vihreä 
siirtymä tuo mukanaan myös suuria sosiaalisia 
haasteita, jotka vaikuttavat kohtuuttomasti tiettyi-
hin, etenkin jo entuudestaan haavoittuvassa ase-
massa oleviin väestöryhmiin. Esimerkiksi energia-
köyhyys vaikuttaa noin 7 prosenttiin EU:n väestöstä 
(eli yli 30 miljoonaan ihmiseen), jotka eivät pys-
ty pitämään kotejaan riittävän lämpiminä. Monet 
heistä asuvat kaupungeissa8. Tällainen köyhyys 
ei vaikuta ainoastaan pienituloisiin kotitalouksiin 
vaan myös tulotasoltaan alempaan keskiluokkaan 
kuuluviin kotitalouksiin monissa jäsenvaltioissa.

Mahdollisuuksien hyödyntämiseksi ja riskien lie-
ventämiseksi tarvitaan yhä enemmän sekä digi-
taalisia taitoja että kestävän kehityksen edellyt-
tämiä taitoja, lähes kaikissa töissä mutta myös 
jokapäiväisessä elämässä (esimerkiksi koulutuk-
sessa ja terveysasioissa).

Koulutuksen ja täydennyskoulutuksen suuri vai-
kutus talouskasvuun ja tuottavuuteen on todettu 
laajalti myös empiirisessä taloustutkimuksessa9. 
Vuonna 2020 Euroopan komissio julkaisi uuden 
osaamisohjelmansa ja asetti joitakin tavoiteindi-
kaattoreita vuodelle 2025, jotta työvoiman osaa-
mista voitaisiin parantaa10, vihreää ja digitaalista 
siirtymää tukea ja pandemian sosioekonomisista 
vaikutuksista elpymistä nopeuttaa. Esimerkiksi ai-
kuiskoulutuksessa vuoteen 2025 mennessä saa-
vutettaviin tavoitteisiin sisältyy osaamisohjelman 
ehdotusten mukaan se, että vähintään 50 pro-
senttia 25–64-vuotiaista olisi osallistunut koulu-

7 Kapetaki ym. (2021); Mandras ja Salotti (2021).

8 Euroopan komissio (2019a).

9 Mankiw ym. (1992); Hanushek ja Woesmann (2007); Gennaioli 
ym. (2013); Woesmann (2016); Euroopan komissio (2019a) luku 
3, jakso 2; Euroopan komissio (2021c) luku 3, jaksot 3.3 ja 3.4.

10 Euroopan komissio (2020h).

tukseen edellisten 12 kuukauden aikana11 vuoteen 
2025 mennessä ja että ainakin 20 prosentilla työt-
tömistä aikuisista olisi tuoretta kokemusta koulu-
tuksesta. Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
toimintasuunnitelmassa ehdotetaan, että vuoteen 
2030 mennessä ainakin 60 prosentin 25–64-vuo-
tiaista tulisi vuosittain osallistua koulutukseen12. 

Vuonna 2020 noin 9 prosenttia 25–64-vuotiais-
ta osallistui elinikäiseen oppimiseen13. Osuus oli 
suurimmillaan vuosina 2018–2020 kehittyneim-
millä ja siirtymäalueilla, keskimäärin 13 pro-
senttia, mutta vähiten kehittyneillä alueilla se oli 
vain 5 prosenttia (taulukko 5.3). Tämä heijastaa 
vain osittain kansallisia suuntauksia (kartta 5.7). 
Vähiten kehittyneillä alueilla luku oli sama kuin 
jaksolla 2011–2013, joten tällä seitsemän vuoden 
jaksolla ei ole tapahtunut lisäystä. 

Osuus on pienin EU:n itäosan alueilla (vain 4,5 pro-
senttia 25–64-vuotiaista oli osallistunut yleissivis-
tävään tai ammatilliseen koulutukseen edellisten 
neljän viikon aikana vuosina 2018–2020), eikä 
viime vuosina ole tapahtunut näkyvää muutos-
ta (kartat 5.7 ja 5.8). Osuus on suurin Ranskan, 
Alankomaiden, Belgian, Tanskan, Suomen ja 
Ruotsin alueilla (yli 25 prosenttia) ja suurempi 
kaupungeissa kuin muilla alueilla. 

Yleissivistävän tai ammatillisen koulutuksen 
keskeyttäneiden suuren määrän pienentämi-
sen pitäisi auttaa parantamaan työmarkkinoiden 
tuloksia ja hävittämään sosioekonomisia köyhyys-
saarekkeita14. Tutkimuksen mukaan koulutuksen 
 keskeyttäville on suurempi riski jäädä työttö-
miksi, tehdä osa-aikatöitä tai olla määräaikai-
sessa  työsuhteessa kuin niillä, jotka suorittavat 

11 Neuvoston vuonna 2021 antamassa päätöslauselmassa kou-
lutuksesta (Euroopan unioni 2021) viitetaso laskettiin 47 pro-
senttiin. Indikaattori mittaa sellaisten 25–64-vuotiaiden osuutta, 
jotka ilmoittavat osallistuneensa ainakin yhdenlaiseen viralliseen 
tai epäviralliseen koulutukseen edellisten 12 kuukauden aikana. 
Tätä mitataan tällä hetkellä EU:n aikuiskoulutustutkimuksel-
la, joka tehdään viiden vuoden välein (viimeksi vuonna 2016). 
Vuodesta 2022 lähtien nämä tiedot ovat saatavilla myös EU:n 
työvoimatutkimuksesta joka toinen vuosi.

12 EU:n johtajat hyväksyivät aikuiskoulutuksen yleistavoitteen sosi-
aaliasioiden huippukokouksessa Portossa toukokuussa 2021 ja 
Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 2021.

13 Indikaattori mittaa niiden ihmisten osuutta, jotka ovat osallistu-
neet yleissivistävään tai ammatilliseen koulutukseen edellisten 
neljän kuukauden aikana. Se poikkeaa merkittävästi tavoitteesta 
osallistua koulutukseen edellisten 12 kuukauden aikana.

14 De Witte ja Rogge (2013); Hanushek ja Woesmann (2007).
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Kartta 5.9 Yleissivistävän tai ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet, keskiarvo 2018–2020
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Kartta 5.10 Muutos yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden osuudessa, 
keskiarvo jaksosta 2011–2013 jaksoon 2018–2020
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 keskiasteen koulutuksen loppuun asti. Siitä käy 
myös ilmi, että he yleensä ansaitsevat vähem-
män15 ja heidän terveydentilansa on heikompi16.

EU:n tasolla juuri sovittu uusi tavoite on vähentää 
koulutuksen keskeyttäneiden – 18–24-vuotiai-
den, joilla ei ole muuta pätevyyttä peruskoulutuk-
sen lisäksi ja jotka eivät enää opiskele – enintään 
9 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä17. Tämä on 
verrattavissa vuoden 2020 lukemaan (9,9 pro-
senttia), mutta jäsenvaltioiden välillä ja sisällä on 
suuria eroja: osuus vaihtelee Kreikan 3,8 prosen-
tista Maltan 16,7 prosenttiin. 

Aluetasolla koulutuksen keskeyttäneiden osuu-
det ovat suurimpia Espanjassa, Etelä-Italiassa, 
Bulgariassa ja Romaniassa: noin 25 prosent-
tia Espanjan Ceutassa ja Melillassa, Bulgarian 
Yugoiztochenissa ja Portugalin Açoresin kahdel-
la syrjäisimmällä alueella ja Ranskan Guyanessa 
(kartta 5.9). Osuus kuitenkin pienentyi huomatta-
vasti (yli 10 prosenttiyksiköllä) Espanjan ja Kreikan 

15 Campolieti ym. (2010); Falch ym. (2010); Brunello ym. (2012).

16 Arendt (2005); Kempter ym. (2011); Brunello ym. (2013).

17 Euroopan unioni (2021).

alueilla sekä Portugalissa vuosina 2011–2013 
ja 2018–2020 (kartta 5.10)18. Se kasvoi – yli 
4 prosenttiyksiköllä – Dél-Dunántúlin ja Észak-
Magyarországin alueilla Unkarissa, Yugoiztochenin 
alueella Bulgariassa, Východné Slovenskon 
alueella Slovakiassa ja Severozápadissa Tšekin 
tasavallassa. 

Osuus myös vaihtelee kaupunkien (8,7 prosenttia 
vuonna 2020), missä se on jo alle vuoden 2030 ta-
voitteen, pikku- ja esikaupunkien (11,2  prosenttia) 
ja maaseutualueiden välillä (10,5 prosenttia). 

Kehittyneimmillä ja siirtymäalueilla osuus on vain 
hieman tavoitetta suurempi (molemmissa noin 
9,5 prosenttia vuosina 2018–2020), kun taas vä-
hiten kehittyneillä alueilla se ylittää tavoitteen pal-
jon reilummin (12,1 prosenttia), koska koulutuksen 
keskeyttäneiden osuus on niin suuri EU:n etelä-
osissa (taulukko 5.3). Koulutuksen keskeyttänei-
den osuus kasvoi kaikissa kolmessa alueryhmässä 
vuosina 2011–2013 ja 2018–2020. 

18 NUTS 2 -tasolla on käytetty kolmen vuoden keskiarvoa tietojen 
luotettavuusongelmien vuoksi. 

Taulukko 5.3 Elinikäinen oppiminen ja yleissivistävän tai ammatillisen koulutuksen keskeyttäneet 
alueryhmän ja kaupungistumisasteen mukaan, 2018–2020

Kehitty - 
neimmät  
alueet

Siirtymä- 
alueet

Vähiten 
 kehittyneet 

alueet

EU

Aikuisten osallistuminen 
yleissivistävään tai ammatilliseen 
koulutukseen (% 25–64-vuotiaista) 

12,2 12,4 4,9 9,2

Yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen keskeyttäneet 
(% 18–24-vuotiaista)

9,4 9,5 12,1 9,9

Luoteis-EU Etelä-EU Itä-EU EU (2017–2019)

Aikuisten osallistuminen 
yleissivistävään tai ammatilliseen 
koulutukseen (% 25–64-vuotiaista) 

14,0 8,8 4,5 9,2

Yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen keskeyttäneet 
(% 18–24-vuotiaista)

8,9 13,8 8,8 9,9

Kaupungit Pikkukaupungit  
ja esikaupungit

Maaseu- 
tualueet

EU

Aikuisten osallistuminen yleissivistävään 
tai ammatilliseen koulutukseen 
(% 25–64-vuotiaista), 2020

11,5 8,1 6,8 9,2

Yleissivistävän tai ammatillisen 
koulutuksen keskeyttäneet  
(% 18–24-vuotiaista), 2020

8,7 11,2 10,5 9,9

Lähde: Eurostat [tmg_lfse_04] ja [edat_lfse_16], PO REGIOn laskelmat.

https://en.wikipedia.org/wiki/Yugoiztochen
https://en.wikipedia.org/wiki/Severoz%25C3%25A1pad
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 muualla19. Erittäin ammattitaitoisen työvoiman ky-
syntä houkuttelee alueille korkea-asteen koulutuk-
sen saaneita ja auttaa heitä löytämään taitojaan 
vastaavan työpaikan. Samalla yritykset löytävät 
todennäköisesti tarvitsemiaan taitoja näiltä alu-
eilta. Useimmissa jäsenvaltioissa korkeakoulutetut 
keskittyvät siksi pääkaupunkiseuduille ja niiden 
ympäristöön. 

19 Euroopan komissio ja UN-HABITAT (2016).

2.1 Erittäin ammattitaitoiset 
työntekijät asuvat pääasiassa 
EU:n pääkaupunkiseuduilla 

Hyvin koulutettu työvoima on avain taloudelliseen 
kehitykseen ja vaurauteen. Yliopistokoulutus tukee 
sosiaalista nousua ja parantaa työnsaantinäky-
miä. Kolmannen asteen tutkinnon suorittaneiden 
25–64-vuotiaiden osuus vaihtelee kuitenkin merkit-
tävästi alueittain (kuva 5.1). Pääkaupunkiseuduilla 
väestöllä on usein  korkeampi koulutus kuin 
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Kuva 5.1 Alueellinen vaihtelu kolmannen asteen tutkinnon (ISCED 5–8) suorittaneiden 
25–64-vuotiaiden osuudessa, 2020
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Koulutusalan eurooppalaisen yhteistyön strategi-
sissa puitteissa (”ET 2020”) asetetaan tavoitteeksi 
vähentää 15-vuotiaiden nuorten alisuoriutumista 
lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä 
enintään 15 prosenttiin seuraavin perustein: ”pe-
rustaitoihin liittyvä alisuoriutuminen viittaa siihen, 
että puuttuu välineitä menestymiseen työmarkki-
noilla ja laajemmin yhteiskunnassa. Siksi alisuo-
riutumisen hinta on merkittävä sekä yksilölle että 
koko yhteiskunnalle”20.

Vuoden 2018 PISA-tutkimuksen (OECD:n kansain-
välisen oppimistulosten arviointiohjelma) mu-
kaan suurin osa EU:n jäsenvaltioista ei ole vielä 
saavuttanut tätä tavoitetta ja noin 22 prosentilla 
testatuista oli heikot taidot matematiikassa, luke-
misessa ja luonnontieteissä (kartta 5.11). Heikosti 
osaavien osuus oli suurin (yli 38 prosenttia kaikis-
sa kolmessa aineessa) Bulgariassa, Romaniassa 
ja Kyproksella – kun taas asteikon toisessa pääs-
sä olevat Suomi, Viro ja Puola olivat saavutta-
neet 15 prosentin tavoitteen ja Tanska, Irlanti ja 
Slovenia lähestyivät tavoitetta. Osaamistasoissa 
on eroa myös maaseutualueilla ja kaupungeissa 
sijaitsevien koulujen välillä. 

OECD arvioi osaamista koulun sijainnin mukaan 
vuonna 2015 luonnontieteiden ja vuonna 2018 

20 Euroopan komissio (2020i). 

lukemisen osalta21. Luonnontieteiden osaaminen 
oli parempaa kaupungeissa kuin maaseutualu-
eilla ja kylissä kaikissa tutkimuksessa mukana 
olleissa jäsenvaltioissa Belgiaa lukuun ottamatta 
(kuva 5.2)22. Tässä kahtiajako kaupunkien ja maa-
seudun välillä on erityisen huomattavaa Bulgarian 
ja Unkarin kouluissa. Kaupunkikoulujen oppilaat 
saavuttivat luonnontieteissä noin 30 pistettä pa-
rempia tuloksia kuin maaseutukouluissa opiskele-
vat (ero vastaa noin yhden vuoden koulutusta). Ero 
on edelleen merkittävä (noin 16 pistettä), vaikka 
huomioidaan erot koulujen ja oppilaiden taloudel-
lisessa tilanteessa23.

Lukutaito oli vuonna 2018 parempi kaupunki- kuin 
maaseutualueilla kaikissa tutkimuksessa muka-
na olevissa jäsenvaltioissa, vaikka eron suuruus 
vaihteli huomattavasti. Se oli mitättömän pie-
ni Itävallassa, Ruotsissa, Tanskassa ja Irlannissa 
mutta huomattava Romaniassa, Bulgariassa, 
Unkarissa, Slovakiassa ja Portugalissa (kuva 5.3). 

21 OECD:n PISA-tutkimuksessa koulujen määritetään olevan maa-
seutualueella, jos ne sijaitsevat kylässä tai maaseutualueella, 
jolla on alle 3 000 asukasta; pikkukaupungeissa, jos ne sijait-
sevat 3 000–100 000 asukkaan asuinalueella; ja kaupungissa, 
jos ne sijaitsevat asuinalueella, jolla on yli 100 000 asukasta. 
Luonnontieteiden osaamista ei arvioitu koulujen sijainnin mukaan 
vuonna 2018.

22 ”Kaupunkialueet” on pikkukaupunkien ja kaupunkien pisteiden 
keskiarvo.

23 Lisätietoja: Echazarra ja Radinger (2019). 
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Laatikko 5.3 Työmarkkinoiden ja koulutuksen tärkeimmät 
indikaattorit EU:n syrjäisimmillä alueilla 

1 Yhdeksää syrjäisintä aluetta (Saint-Martin on osa Guadeloupen NUTS 2 -aluetta) sitovat perussopimusten määräykset, ja ne muo-
dostavat kiinteän osan unionia.

EU:ssa on yhdeksän syrjäisintä aluetta (jotka on 
 ryhmitelty kahdeksaksi NUTS 2 -alueeksi), joilla 
asuu viisi miljoonaa ihmistä1. Ne sijaitsevat maan-
tieteellisesti kaukana Euroopan mantereesta Kari-
bian alueella, Makronesiassa ja Intian valtamerellä. 
Vuonna 2020 työllisyysasteet kaikilla syrjäisimmillä 
alueilla jäivät alle EU:n keskiarvon, vaihdellen Mayot-
ten 43 prosentista Região Autónoma dos Açoresin 71 
prosenttiin. Vain viimeksi mainitun  työttömyysaste 

oli alle EU:n keskiarvon (6,1 prosenttia), kun taas 
Canariasin ja Mayotten lukemat olivat yli kolminker-
taiset keskiarvoon nähden. Korkeasta työttömyysas-
teesta huolimatta Canarias on syrjäisimmistä alu-
eista ainoa, jolla 25–64-vuotiaiden korkea-asteen 
koulutuksen saaneiden osuus ylittää EU:n keskiarvon 
(34,4 prosenttia vuonna 2020).  K aikilla muilla alueil-
la se jää reilusti keskiarvon (ks. alla oleva taulukko).

Taulukko 5.4 Työllisyys, työttömyys ja korkea-asteen koulutus EU:n syrjäisimmillä alueilla, 
2020

Työllisyysaste 
(% 20–64-vuotiaista)

Työttömyysaste 
(% työvoimasta)

Korkea-asteen  
koulutuksen saaneita 
(% 25–64-vuotiaista)

EU-27 72,3 7,1 32,8
Canarias 57,1 22,6 34,4

Guadeloupe 56,3 17,5 23,3

Martinique 62,4 12,4 27,1

Guyane 49,5 16,1 18,7

La Réunion 54,0 17,4 22,9

Mayotte (2019) 43,3 30,1 tieto puuttuu

Região Autónoma dos Açores 71,1 6,1 15,8

Região Autónoma da Madeira 70,9 8,1 22,9
Mayotten työllisyys- ja työttömyysasteet ovat vuodelta 2019 luotettavuusongelmien vuoksi.
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”Nopea digitalisoituminen kymmenen viime vuo-
den aikana on muuttanut monia työn ja jokapäiväi-
sen elämän näkökulmia… Perustason digitaalitai-
doista tulisi tulla osa siirrettäviä keskeisiä taitoja, 
jotka jokaisella kansalaisella tulisi olla, jotta hän 
voi kehittyä yksilönä; osallistua yhteiskuntaan ak-
tiivisena kansalaisena; käyttää julkisia palveluja ja 
nauttia perusoikeuksistaan.”24

Se, että kaikille voidaan taata oikeat taidot yhä 
digitaalisemmassa maailmassa, on tärkeää 
osallisuutta edistävien työmarkkinoiden kan-
nalta sekä innovoinnin, tuottavuuden ja kasvun 
 tukemiseksi”25. Vasta sovittu EU-tason tavoite on, 

24 Euroopan komissio (2020j), s. 1 ja 9.

25 OECD (2016a).

että  vuoteen 2025 mennessä vähintään 70 pro-
sentilla 16–74-vuotiaista olisi vähintään perus-
tason digitaalitaidot. Vuonna 2019 osuus oli vain 
56 prosenttia. Vain kehittyneimmissä jäsenvaltiois-
sa (66 prosenttia) osuus oli lähellä tavoitetta, kun 
taas kohtalaisen kehittyneissä (49 prosenttia) ja 
vähiten kehittyneissä jäsenvaltioissa (42 prosent-
tia) se jäi tavoitteesta reilusti (kuva 5.4). EU:ssa 
noin 29 prosenttia 16–74-vuotiaista ilmoitti digi-
taalisten taitojensa olevan heikot, 25 prosenttia il-
moitti niiden olevan perustasoa ja vain 31 prosent-
tia yli perustason. Viimeksi mainitussa osuudessa 
ero kehittyneimpien ja vähiten kehittyneiden jäsen-
valtioiden välillä oli erityisen suuri – osuudet olivat 
43  ja vain 24 prosenttia. Vähintään  perustason 

Laatikko 5.4 Skills-OVATE-työkalu

1 Verkkopohjainen taitoja vastaavien avointen työpaikkojen analysointityökalu EU:lle. Lisätietoja:  
https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies. 

Paremmalla taitoihin liittyvällä osaamisella voidaan 
ohjata maahanmuuttoa osaamisen puutteesta kär-
siville alueille ja ammatteihin. EU pyrkii tuomaan 
taitoon liittyvää osaamista paremmin saataville 
julkaisemalla verkossa reaaliaikaista tietoa taitoihin 
kohdistuvasta kysynnästä aluetasolla. Skills-OVA-
TE-työkalu1, joka on kehitetty yhteistyössä Euroo-
pan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen 
(Cedefop) kanssa, antaa yksityiskohtaista tietoja 
työnantajien verkon työpaikkailmoituksissa ilmoit-
tamista avoimista työpaikoista ja taidoista ja ker-
too eri ammattien kysynnästä kaikissa EU-maissa, 
jaoteltuna toimialoittain ja NUTS 2 -alueittain. Siten 
se saattaa tarjota keinon selvittää alueiden välis-
tä taitojen epätasapainoa työmarkkinoilla. Tämä 
äskettäin paranneltu työkalu on määrä sisällyttää 
Europass-portaaliin.

EU:n tuki strategisille kansallisille täydennyskou-
lutustoimille (vuoden 2020 Euroopan osaamisoh-
jelman kokonaisuus 3)

Komissio suunnittelee jäsenvaltioiden auttamista 
kokonaisvaltaisten, koko hallintoa koskevien kansal-
listen osaamisstrategioiden valmistelussa OECD:n 
kanssa 11 jäsenvaltiossa jo tehdyn työn sekä ole-
massa olevien kansallisten strategioiden pohjalta. 
Se auttaa strategioiden luomisessa tai tarkastelus-
sa tarvittaessa sekä niiden täytäntöönpanon edis-
tymisen seurannassa. Se kannustaa sukupuolen ja 

muiden syrjivien stereotypioiden hylkäämiseen ja 
painottaa erityisesti sitä, miten tärkeitä ovat monia-
laiset ja yrittäjätaidot sekä digitaalisen ja vihreän 
siirtymän vaatimat taidot, joita voidaan hankkia esi-
merkiksi tieteen, teknologian, tekniikan ja matema-
tiikan opinnoilla. 

Komissio ryhtyy yhteistyössä Euroopan julkisten 
työllistämispalvelujen verkosta kehittämään ver-
taisoppimistapahtumia tuodakseen esiin työmark-
kinoilla tarvittavia taitoja (etenkin työttömille tai 
lyhytaikaisessa työsuhteessa oleville) ja vahvistaak-
seen taitoihin liittyvää osaamista ja ammattitaidon 
yhteensovittamista vihreästä ja digitaalisesta siirty-
mästä kumpuavien pitkäaikaisten haasteiden valos-
sa. Toimissa keskitytään lisäämään ohjauspalvelu-
jen tarjontaa muun muassa työllistetyille, erityisen 
haavoittuville ryhmille ja etenkin digitaalisten osaa-
mispuutteiden paikkaamiseen. Myös rajat ylittävän 
yhteistyön tarjoamia mahdollisuuksia tarkastellaan.

Äskettäin hyväksytyn maahanmuutto- ja turvapaik-
kasopimuksen avulla komissio pyrkii parantamaan 
EU:n laillisia kanavia erittäin ammattitaitoisen työ-
voiman houkutteluun. Tätä varten aiotaan myös 
käynnistää uudelleen neuvottelut huippuosaamisdi-
rektiivistä. Sopimuksella tarjotaan uskottavia laillisia 
maahanmuuttopaikkoja osana uusia osaamiskump-
panuuksia kolmansien maiden kanssa sekä selvite-
tään uusia keinoja lailliseen maahanmuuttoon.

https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies
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digitaalitaidoilla varustettujen maaseudun asuk-
kaiden osuus oli 14 prosenttiyksikköä pienempi 
kaupungissa asuvien.

Nämä erot ovat huolestuttavia. Kun digitaalitaito-
jen ja koulutetun työvoiman kysyntä kasvaa, alueet, 
joilla osaaminen on heikkoa, eivät välttämättä saa 
hyödynnettyä uusia taloudellisia mahdollisuuksia, 
mikä saattaa rajoittaa sähköisten palvelujen käyt-
töönottoa. Tämä riippuu myös suurnopeusinfra-
struktuurin saatavuudesta ja hinnoittelusta. 

Digitaalitaitojen keskimääräinen intensiteetti26 
työmarkkinoiden ammateissa vaihtelee huomat-
tavasti EU:n jäsenvaltion mukaan. Viime vuosi-
kymmenen aikana jäsenvaltiotasolla voidaan näh-
dä merkkejä lähenemisestä, mutta aluetasolla ei 
(kuva 5.5). Ei ole näyttöä digitaalitaitojen nopeam-
masta kehittymisestä jaksolla  2011–2019 EU:n alu-
eilla, joilla lähtötaso oli alhainen (vuonna 2011)27.

26 Digitaalitaitojen intensiteetin indikaattori mittaa työntekijöiden 
käyttämien digitaalitaitojen keskimääräistä määrää kansainväli-
sen ammattiluokituksen (ISCO) pohjalta. Lisätietoja  indikaattorista, 
ks. Barslund (2021, ilmestyy pian).

27 Lähde: Euroopan komissio (2020c), luku 3.

Laatikko 5.5 Mitä tarkoittaa ”köyhyys- tai syrjäytymisvaarassa” oleminen? 

1 Tasoitettu tarkoittaa, että tuloja on mukautettu kotitalouksien koko- ja kokoonpanoerot huomioiden.

2 Nuo yhdeksän hyödykettä ovat puhelin, pesukone, televisio, auto, proteiinipitoinen (liha, kala tai vastaava) ateria joka toinen päivä, 
viikon loma vuodessa kodin ulkopuolella, asuntolainalyhennyksiin, vuokraan, yleishyödyllisten palveluiden laskuihin, osamaksueriin 
tai lainoihin liittyvät maksuvaikeudet, vaikeudet selviytyä yllättävistä menoista tai pitää asuntoa riittävän lämpimänä.

Köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa ole-
vat tunnistetaan EU:ssa kolmen indikaattorin avulla:

 • köyhyyden (tai rahassa mitattavan suhteelli-
sen köyhyyden) vaarassa olevat eli henkilöt, 
jotka asuvat kotitaloudessa, jonka käytettä-
vissä olevat tasoitetut1 tulot edellisen vuo-
den aikana jäivät alle 60 prosenttiin kansalli-
sesta mediaanitulosta

 • ankara aineellinen puute, jolla tarkoitetaan, 
ettei henkilöllä ole varaa neljään tai useam-
paan yhdeksästä asiasta, jotka mainitaan 
EU:n tulo- ja elinolotilastojen (EU-SILC) tut-
kimuksessa2 ja

 • vajaatyöllistetyssä taloudessa asuminen, 
joka määritellään asumiseksi kotitaloudessa, 
jonka 18–59-vuotiaiden jäsenten työpanos 
on viimeisen vuoden aikana ollut enintään 
20 prosenttia kotitalouden mahdollisesta 
vuosityöpanoksesta.

Köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa 
oleviksi katsotaan ne, jotka vastaavat jotakin näistä 
kolmesta indikaattorista.

EU:n tulo- ja elinolotilastot (EU-SILC)

EU-SILC-tilastot ovat tärkein EU:n köyhyyttä ja sosi-
aalista syrjäytymistä koskeva tiedonlähde. Tilasto-
jen pohjalla oleva kysely kattaa edustavan otoksen 
kotitalouksia kaikissa jäsenvaltioissa. Kysely teh-
dään joka vuosi, ja siksi tulotiedot sekä köyhyysvaa-
ra ja alhainen työssäkäyntiaste perustuvat kyselyä 
edeltävän vuoden tietoihin (eli esimerkiksi vuoden 
2019 köyhyysvaara ja alhainen työssäkäyntiaste 
perustuvat vuoteen 2018), kun taas aineellinen puu-
te perustuu kyselyvuoteen (eli 2019). 

Katso: https://ec.europa.eu/eurostat/web/ microdata/
european-union-statistics-on-income-and- living-
conditions. 
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Lähde: Barslund (2021, ilmestyy pian).
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3. Köyhyys ja sosiaalinen 
syrjäytyminen ovat vähentyneet 
EU:ssa, mutta niitä esiintyy yhä 
paljon eteläisessä EU:ssa ja 
itäisen EU:n maaseutualueilla

Vuonna 2019 noin 91 miljoonaa ihmistä EU:ssa 
(joista 17,9 miljoonaa oli 0–17-vuotiaita lapsia) oli 
köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaarassa 
(AROPE – ks. laatikko 5.5), mikä tarkoitti 20 pro-

senttia kokonaisväestöstä. EU on asettanut tavoit-
teeksi kyseisen luvun pienentämisen vähintään 
15 miljoonalla vuoteen 2030 mennessä28.

Köyhyyden tai ankaran aineellisen puutteen 
vaarassa olleiksi katsottujen osuus oli suurim-
millaan 24,9 prosenttia vuonna 2012 ja laski 
seuraavien seitsemän vuoden aikana lähinnä an-
karan  aineellisen puutteen jyrkän vähenemisen 

28 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmas-
sa (Euroopan komissio, 2021I) asetetun yleistavoitteen mukaan, 
jonka EU-maiden johtajat hyväksyivät Porton sosiaaliasioiden 
huippukokouksessa ja Eurooppa-neuvostossa.
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Jäsenmaat luokiteltu kaupunkien arvojen mukaan.
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vuoksi (10,2  prosentista 5,4  prosenttiin vuosina 
 2012–2019). EU:n  alueiden välillä esiintyy huo-
mattavaa vaihtelua (kartta 5.12), ja suuri osa vä-
estöstä on köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa (yli 
30  prosenttia) useilla alueilla Espanjassa, Italiassa, 
Kreikassa, Romaniassa ja Bulgariassa. 

EU:ssa köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevien 
osuus oli vuonna 2019 hieman suurempi maa-
seutualueilla (22,4 prosenttia) kuin kaupungeissa 
(21,3 prosenttia) sekä pikku- ja esikaupungeissa 
(19,2 prosenttia), vaikka se laski kaikilla kolmella 

Laatikko 5.6 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja siihen liittyvä  
toimintasuunnitelma1

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan 
julistuksen antoivat Euroopan parlamentti, Euroo-
pan unionin neuvosto ja Euroopan komissio oikeu-
denmukaisia työpaikkoja ja kasvua käsitelleessä so-
siaaliasioiden huippukokouksessa Göteborgissa 17. 
marraskuuta 2017. Euroopan komission puheenjoh-
tajaksi valittu Ursula von der Leyen sitoutui pilariin 
puheessaan Euroopan parlamentissa Strasbour-
gissa heinäkuussa 2019 ja seuraavaa komission 
toimikautta koskevissa poliittisissa linjauksissaan, 
ilmoittaen samalla lisätoimista siihen liittyvien peri-
aatteiden ja oikeuksien panemiseksi täytäntöön. 

Pilarissa määritetään joukko avainperiaatteita ja oi-
keuksia oikeudenmukaisten ja hyvin toimivien työ-
markkinoiden ja hyvinvointijärjestelmien tukemi-
seksi. Se tukee lähenemistä kohti parempia työ- ja 
asuinolosuhteita osallistuvissa jäsenvaltioissa. Se on 
kehitetty lähinnä euroalueen maita silmällä pitäen, 
mutta sitä voidaan soveltaa kaikkiin niihin EU:n jä-
senvaltioihin, jotka haluavat siihen osallistua. Kaikki 
periaatteet on ryhmitelty kolmeen laajaan luokkaan:

 • yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työ-
markkinoille, joihin sisältyvät myös yhtäläi-
set mahdollisuudet päästä yleissivistävään 
ja ammatilliseen koulutukseen, sukupuolten 
tasa-arvo ja työllisyyden aktiivinen tukeminen

 • oikeudenmukaiset työolot, joihin sisältyvät 
oikeus varmaan ja sopeutuvaan työsuhtee-
seen, oikeudenmukaiset palkat, tiedot työ-
oloista, irtisanomissuoja, keskustelu työ-
markkinaosapuolten kanssa, tuki yksityis- ja 
työelämän yhteensovittaminen sekä terveel-
linen ja turvallinen työympäristö ja

 • sosiaalinen suojelu ja osallisuus, joihin si-
sältyvät oikeus lastenhoitopalveluihin ja tuki 
lasten koulutukseen, työttömyysedut ja akti-
vointitoimet, toimeentuloturva, eläkkeet, edul-
linen terveydenhuolto, vammaistuki, edullinen 

pitkäaikaishoito, asuminen ja tärkeiden palve-
luiden saanti.

Pilari vahvistaa jälleen EU:n arvoja ja samalla täy-
dentää niitä ottamalla huomioon uudet realiteetit. 
Se ei sinänsä vaikuta EU:n lainsäädännön sisältä-
mien sitovien määräysten periaatteisiin ja oikeuk-
siin. Yhdistämällä eri aikoina, eri tavoilla ja eri 
muodoissa määritellyt oikeudet ja periaatteet pilari 
pyrkii tekemään niistä entistä näkyvämpiä, ymmär-
rettävämpiä ja yksiselitteisempiä.

Maaliskuun 4. päivänä 2021 Euroopan komissio 
hyväksyi Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 
toimintasuunnitelman ja ehdotti kolmea yleistavoi-
tetta, jotka EU:n tulisi tavoittaa vuoteen 2030 men-
nessä:

1. vähintään 78 prosenttia 20–64-vuotiaasta vä-
estöstä on töissä 

2. ainakin 60 prosenttia kaikista 25–64-vuotiaista 
osallistuu koulutukseen vuosittain ja

3. köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen vaa-
rassa olevien määrää vähennetään ainakin 15 
miljoonalla.

EU:n johtajat hyväksyivät nämä tavoitteet Porton 
sosiaaliasioiden huippukokouksessa toukokuussa 
2021 ja Eurooppa-neuvostossa kesäkuussa 2021. 
Jäsenvaltioita on pyydetty asettamaan kansalliset 
tavoitteensa jokaiselle näistä indikaattoreista. Edis-
tystä kohti sekä EU-tason että kansallisia tavoitteita 
seurataan koko EU-ohjausjakson ajan.

Toimintasuunnitelma sisältää myös ehdotuksen uu-
distetuksi sosiaaliseksi tulostauluksi, jonka tarkoituk-
sena on seurata kokonaisvaltaisemmin matkaa kohti 
pilarin periaatteita. Vuosittain laadittavassa yhteises-
sä työllisyysraportissa esitetään alueelliset jakaumat 
(NUTS 2 -tasolla) sosiaalisen tulostaulun pääindi-
kaattoreille, joille tällaisia tietoja on saatavilla. 

 
1 Euroopan unioni (2017b) ja Euroopan komissio (2021c).
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alueella vuosina 2012–2019 ja lasku oli suurinta 
maaseutualueilla (kuvat 5.6 ja 5.7)29. 

EU:n itäosassa köyhyys ja sosiaalinen syrjäytymi-
nen olivat ongelma lähinnä maaseutualueilla, mis-
sä 28,5 prosenttia asukkaista eli enemmän kuin 
yksi neljästä oli köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa 
vuonna 2019 – paljon useampi kuin pikku- ja esi-
kaupungeissa (19,5 prosenttia) ja kaupungeissa 
(15,2 prosenttia). Bulgarian ja Romanian maaseu-

29 Jaksolla 2012–2019 köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevien 
osuus laski 3,0 prosenttiyksikköä kaupungeissa, 3,6 prosenttiyk-
sikköä pikku- ja esikaupungeissa ja 5,2 prosenttiyksikköä maa-
seutualueilla (lähde: Eurostat).

tualueilla osuus oli paljon suurempi, yli 40 pro-
senttia. Vuosien 2012 ja 2019 välillä osuus laski 
lähes 10 prosenttiyksikköä kaupungeissa ja maa-
seutualueilla ja yli 8 prosenttiyksikköä pikku- ja 
esikaupungeissa.

EU:n eteläosissa köyhyys ja sosiaalinen syrjäyty-
minen jakaantuivat tasaisemmin ja pysyivät kor-
kealla tasolla: vuonna 2019 noin yksi neljästä oli 
köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa kaikissa  kolmessa 
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Jäsenmaat luokiteltu kaupunkien arvojen mukaan. 
Lähde: Eurostat [ilc_li43], PO REGIOn laskelmat.
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aluetyypissä. Sitä vastoin EU:n luoteisosissa köy-
hyys- ja syrjäytymisvaarassa elävien osuus oli 
korkeampi kaupungeissa (21,3  prosenttia) kuin 
pikku- ja esikaupungeissa (15,7 prosenttia) ja 
maaseutualueilla (15 prosenttia). 

Köyhyys- ja syrjäytymisvaaran mittarin muodos-
tavien kolmen indikaattorin esiintymisessä on 
jonkin verran eroa. Koko EU:ssa suurin osa vuon-
na 2019 köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olleiksi 
katsotuista – 16,5 prosenttia EU:n väestöstä – oli 

köyhyysvaarassa, mikä tarkoittaa suhteellista köy-
hyyttä rahassa mitattuna.

Maaseutualueilla köyhyysvaarassa oli vuonna 
2019 suurempi osa kotitalouksista (18,5 prosent-
tia) kuin kaupungeissa (16,3 prosenttia) tai pikku- 
ja esikaupungeissa (15,0 prosenttia) (kuva 5.8). 
Samaan aikaan maaseutualueilla oli suhteellisesti 
katsottuna vähemmän kotitalouksia, jotka osallis-
tuivat erittäin vähän työelämään, mikä viittaa sii-
hen, että heidän suurempi köyhyysvaaransa  johtui 
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Jäsenmaat luokiteltu kaupunkien arvojen mukaan. 
Lähde: Eurostat [ilc_lvhl23], PO REGIOn laskelmat. 
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Jäsenmaat luokiteltu kaupunkien arvojen mukaan. 
Lähde: Eurostat [ilc_lvhl23], PO REGIOn laskelmat. 
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pikemminkin pienistä tuloista kuin alhaisesta 
työllisyysasteesta. Jaksolla 2012–2019 köyhyys-
vaarassa olevien, kaupungeissa asuvien ihmisten 
osuus kasvoi useissa jäsenvaltioissa (kuva 5.9). 

Romanian ja Bulgarian maaseutualueilla köyhyys-
vaara oli erityisen suuri, 35  ja 38 prosenttia. Se 
ei yllätä, että suurimmat osuudet (yli 20 prosent-
tia) ihmisistä, jotka ilmoittivat, ettei heillä ollut 
ollut varaa ostaa ruokaa itselleen tai perheenjä-
senilleen edellisten 12 kuukauden aikana, todet-
tiin kaikki näillä alueilla: kaikkein suurin osuus oli 

Sud-Estissä (37 prosenttia) ja Sud-Munteniassa 
(35 prosenttia) Romaniassa (kartta 5.14)30.

Myös ihmisten tyytyväisyys hallituksensa toimiin 
köyhyyden torjumiseksi vaihtelee alueesta riippuen 
(kartta 5.15): Maltalla tyytyväisiä oli 77 prosenttia 
vuonna 2019, Bulgarian Severoiztochenissa vain 
7 prosenttia31. Alle neljäsosa oli tyytyväisiä hal-
lituksen toimiin tässä asiassa Centron ja Sudin 
NUTS 1 -alueilla Italiassa, Kreikassa, Romaniassa, 

30  Lähde: Gallup World Pollin tutkimus vuodelta 2019.

31  Sama.
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Bulgariassa ja Latviassa sekä joillakin Kroatian ja 
Unkarin alueilla. 

Toisin kuin köyhyysvaarassa olevien, vain vähän 
työelämään osallistuvissa kotitalouksissa asuvien 
osuus oli vuonna 2019 suurempi kaupungeissa 
(9,4 prosenttia) kuin pikku- ja esikaupungeissa 
(7,8 prosenttia) ja maaseutualueilla (7,3 prosent-
tia) kaikkialla EU:ssa, mihin vaikuttaa huomat-
tavasti tilanne kaupungeissa EU:n luoteisosissa 
(10,9 prosenttia) ja eteläosissa (10,4 prosenttia) 
(kuva 5.10). Belgiassa yksi viidestä (20 prosent-
tia) kaupunkilaisesta asui vain vähän työelämään 
osallistuvissa kotitalouksissa. Maaseutualueilla 
sellaisissa kotitalouksissa asuvien osuus oli suu-
rin Bulgariassa (16,3 prosenttia vuonna 2019). 
Jaksolla 2012–2019 osuus kuitenkin laski maa-
seutualueilla sekä eteläisessä että itäisessä EU:ssa 
(noin 3 prosenttiyksikköä) (kuva 5.11).

Ankara aineellinen puute (ei varaa neljään tai use-
ampaan EU-SILC-tutkimuksessa mainituista yh-
deksästä perusasiasta, ks. laatikko 5.5) oli yleisintä 
eteläisillä ja itäisillä alueilla, etenkin itäisen EU:n 
maaseutualueilla, missä noin 10 prosenttia eli 
ankarassa puutteessa vuonna 2019 (kuva 5.12). 
Itäisen EU:n alueella osuus kuitenkin laski jaksol-
la 2012–2019 maaseutualueilla 13 prosenttiyk-
sikköä ja isommissa kaupunteissa sekä pikku- ja 
esikaupungeissa 11 prosenttiyksikköä (kuva 5.13). 

EU:n luoteisilla alueilla ankara aineellinen puute 
oli yleisempää kaupungeissa kuin maaseutualu-
eilla (kaupungeissa siitä kärsi 4,5 prosenttia väes-
töstä, maaseutualueilla 2,2 prosenttia), vaikka ero 
kapeni hieman jaksolla 2012–2019 (ongelmasta 
kärsivien osuus pieneni 1,8 prosenttiyksikköä kau-
pungeissa ja 1,1 prosenttiyksikköä maaseutualu-
eilla). Vaikka monissa luoteisen EU:n kaupungeissa 
asukaskohtainen BKT on korkea, monissa niistä 
esiintyi myös paljon epätasa-arvoa, mikä heijastui 
suurempana köyhyysriskinä, yleisempänä riistona 
ja vähän työelämään osallistuvien kotitalouksien 
yleisyytenä muihin alueisiin verrattuna. 

4. EU:n ulkopuolelta tulleet 
maahanmuuttajat kohtaavat 
enemmän haasteita 
työmarkkinoilla, ja heidän 
köyhyysvaaransa on suurempi

4.1 Maahanmuuttajat ovat keskittyneet 
lähinnä luoteisen EU:n kaupunkeihin 

EU:n sisällä EU:n ulkopuolelta tulleiden maahan-
muuttajien (jollaisiksi määritellään EU:n ulkopuo-
lella syntynyt väestö) osuus on yli kaksinkertainen 
EU:n alueelta tulleiden maahanmuuttajien (toi-
sessa EU-maassa syntyneiden) osuuteen  nähden 

(9 ja 4 prosenttia vuon-
na 2020). Vastaavasti 
useimmissa jäsenvalti-
oissa on enemmän EU:n 
ulkopuolella kuin EU:n 
alueella syntyneitä maa-
hanmuuttajia (kartat 5.16 
ja 5.17). Luxemburg on 
selkeä poikkeus tästä, sil-
lä siellä on 40 prosenttia 
EU:n alueella ja 13 pro-
senttia EU:n ulkopuolella 
syntyneitä. Kaiken kaik-
kiaan EU:n itäosassa on 
vähän EU:n ulkopuolelta 
tulleita maahanmuutta-
jia – Baltian maita lukuun 
ottamatta, joiden väes-
töstä huomattava osuus 
on syntynyt Venäjällä. 
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BG, PL ja RO: alueelliset tiedot puuttuvat.
Lähde: Eurostat [lfst_r_lfsd2pwc] ja [nama_10r_2gdp], PO REGIOn laskelmat.
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Pääkaupunkiseuduilla ja suurkaupunkialueilla EU:n 
luoteis- ja eteläosissa on usein enemmän maahan-
muuttajia, etenkin EU:n ulkopuolelta. Alueita, joilla 
EU:n ulkopuolelta tulleet maahanmuuttajat muo-
dostavat vähintään 20 prosenttia väestöstä, ovat 
syrjäisimmät alueet Mayotte, Guyane, Canarias 
ja Illes Balears sekä Brysselin, Wienin, Pariisin ja 
Tukholman pääkaupunkiseudut. EU:sta tulleiden 
maahanmuuttajien osuus on yli 10 prosenttia 
joillakin Belgian, Saksan, Luxemburgin, Itävallan, 
Irlannin ja Suomen alueilla. Muista  EU-maista itäi-
sille alueille muuttaneita on vähän. 

Maahanmuuttajien osuus on usein suurempi alu-
eilla, joilla BKT:n taso on korkea ja työllistymis-
mahdollisuudet hyvät ja joiden historiaan kuuluu 
maahanmuutto32. Asukaskohtaisen BKT:n ja EU:n 
ulkopuolelta tulleiden maahanmuuttajien  osuuden 
välinen korrelaatio on hieman vahvempi kuin 
EU:ssa syntyneiden maahanmuuttajien osuuden 
(kuva 5.14).

EU:n ulkopuolelta tulleet maahanmuuttajat ovat 
keskittyneet kaupunkeihin33, joissa he muodostivat 
vuonna 2020 keskimäärin 13 prosenttia väestös-
tä, kun pikku- ja esikaupungeissa vastaava osuus 
oli 8 prosenttia ja maaseutualueilla alle 4 pro-
senttia (kuva 5.15). Osuus myös kasvoi vuosina 

32 OECD (2021a).

33 Sama.

2015–2020 kaupungeissa enemmän (1,5 pro-
senttiyksikköä) kuin pikku- ja esikaupungeissa 
(0,8 prosenttiyksikköä), kun taas maaseutualueilla 
se pysyi ennallaan. 

EU:n alueelta tulleet maahanmuuttajat ovat keskit-
tyneet paljon vähemmän kaupunkeihin, ja he muo-
dostavat siellä suunnilleen yhtä suuren osan väes-
töstä kuin pikku- ja esikaupungeissa (4 prosenttia 
vuonna 2020). Heitä on vähemmän maaseutualu-
eilla (vain 2,5 prosenttia väestöstä). Vuosina 2015–
2020 heidän osuutensa kasvoi vain kaupungeissa 
ja sielläkin vain hieman (0,2 prosenttiyksikköä). 

4.2 EU:n ulkopuolelta tulleiden 
maahanmuuttajien työllisyysaste nousi, 
mutta miesten enemmän kuin naisten 

EU:ssa 20–64-vuotiaiden kokonaistyöllisyys-
aste nousi 3,3 prosenttiyksikköä 72,5 prosent-
tiin vuosina 2015–2020 (jolloin se oli koronan 
vuoksi hieman alhaisempi kuin vuonna 2019). 
Syntyperäisten asukkaiden työllisyysaste nousi 
3,7 prosenttiyksikköä, siis enemmän kuin kahdella 
maahanmuuttajaryhmällä (2,9 prosenttiyksikköä 
EU:n alueelta tulleilla ja 1,6 prosenttiyksikköä EU:n 
ulkopuolelta tulleilla). Erityisesti maaseutualueilla 
asuvat takasivat itselleen keskeisen roolin tietyn-
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Toisessa EU-maassa ja muualla kuin EU:ssa syntynyt väestö Saksassa arvioitiin vuodelle 2015 seuraavien seikkojen pohjalta: 
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Lähde: Eurostat [lfst_r_pgauwsc], PO REGIOn laskelmat.
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laisen  maataloustuotannon ylläpitämisessä, johon 
tarvitaan jatkuvasti tilapäistyövoimaa, kun taas 
kaupungeissa he vastaavat onnistuneesti tiettyjen 
palvelujen kysyntään34. Syntyperäisten ja EU:n ul-
kopuolella syntyneiden asukkaiden välinen ero oli 
kaventumassa EU:n politiikkojen tuen ansiosta35. 
Se kasvoi vasta vuonna 2020, mikä viittaa siihen, 

34 Natale ym. (2019).

35 EU:n laillista maahanmuuttoa koskevat politiikat kattavat työvoi-
maperusteisen maahanmuuton (mukaan lukien erityiset direktii-
vit erittäin ammattitaitoisille työntekijöille erityisosaajadirektiivin 
(sininen kortti) nojalla, kausityöntekijöille ja yrityksestä toiseen 
siirtyville) sekä opiskelijat ja tutkijat, perheiden yhdistämisen ja 
pitkäaikaiset asukkaat. 

että pandemia ja sen 
hillitsemiseksi käyttöön 
otetut toimet vaikutti-
vat enemmän maahan-
muuttajien työllisyyteen 
(kuva 5.16). 

EU:n alueelta tulleiden 
maahanmuuttajien työlli-
syysaste on samankaltai-
nen kuin syntyperäisten 
asukkaiden (kuva 5.17). 
Suurimmalla osalla EU:n 
alueelta tulleista maa-
hanmuuttajista on EU:n 
kansalaisuus, joten heil-
lä on samat oleskelua ja 
työmarkkinoita koskevat 
oikeudet kuin syntype-

räisillä  asukkailla36. Näin ollen he voivat vapaasti 
muuttaa alueille, joilla palkat ovat suurempia ja 
työllistymismahdollisuudet paremmat, ja he koh-
taavat muuttaessaan usein vähemmän esteitä 
kuin EU:n ulkopuolelta tulleet maahanmuuttajat 
työpaikan menettäessään37.

36 Työvoiman vapaa liikkuvuus on yksi neljästä vapaudesta, joista 
EU:n kansalaiset saavat nauttia. Se taataan Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 45 artiklassa.

37 Katso viitteestä Euroopan komissio (2021i) vuotuiset tiedot EU:n 
sisäisestä työvoiman liikkuvuudesta. 
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EU:n ulkopuolelta tulleilla maahanmuuttajilla on 
edistyksestä huolimatta huomattavasti  alhaisempi 
työllisyysaste kuin syntyperäisillä asukkail-
la (62 prosenttia, syntyperäisillä 74  prosenttia), 
 lähinnä  naisten alhaisen työllisyysasteen 
(53 prosenttia) vuoksi. Ruotsissa ja Belgiassa 
kokonaisero työllisyysasteessa oli 20 prosent-
tiyksikköä vuonna 2020: naisilla se oli lähes kak-
sinkertainen miehiin nähden (28 prosenttiyksikköä 
ja 15 prosenttiyksikköä). 

Useimmiten EU:n ulkopuolelta tulleiden maahan-
muuttajien työllisyysaste on korkeampi alueilla, 
joilla syntyperäisten asukkaiden työllisyysaste on 
korkea38, mutta siellä myös ero syntyperäisiin asuk-
kaisiin on usein suurin, etenkin naisilla ( kartta 5.18). 
Siksi ero on keskimäärin 15 prosenttiyksikköä EU:n 
luoteisilla alueilla ja vain 5 prosenttiyksikköä EU:n 
eteläosassa sekä 2 prosenttiyksikköä EU:n itäi-
sissä osissa (kuva 5.18). Näiden kolmen ryhmän 
 työllisyysasteissa ei ole juurikaan eroa kaupunkien 
ja maaseutualueiden välillä. 

38  OECD (2021a).
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EU:ssa työllisyysasteen yleinen sukupuoliero pysyi 
ennallaan vuosina 2015–2019 ja kaventui hie-
man vuonna 2020, jolloin miesten työllisyysaste 
oli 78 prosenttia ja naisten 67 prosenttia (katso 
jakso 5). Toisaalta koronapandemia pysäytti EU:n 
ulkopuolelta tulleiden maahanmuuttajanaisten 
työllisyysasteen nousun, ja EU:n ulkopuolelta tul-
leiden maahanmuuttajien sukupuoliero kasvoi 3 
prosenttiyksikköä 20 prosenttiyksikköön, kun syn-
typeräisillä asukkailla se oli 11 prosenttiyksikköä.

4.3 Korkea-asteen koulutuksen 
saaneilla, EU:n ulkopuolelta tulleilla 
maahanmuuttajilla on suurin 
työllisyyskuilu, ja korkea-asteen 
koulutuksen suorittaneita on 
4 prosenttiyksikköä vähemmän

Peruskoulutuksen saaneilla, EU:n ulkopuolelta tul-
leilla maahanmuuttajilla työllisyysaste on vain 
2 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin syntyperäisil-
lä asukkailla. Näiden kahden ryhmän välinen ero 

Laatikko 5.7 Muuttoliike ja alueellinen talouskehitys

1 OECD (2022, ilmestyy pian).

Tulevassa OECD:n raportissa1 arvioidaan muuttoliik-
keen epätasaista vaikutusta alueisiin ja kaupunkei-
hin. Yhdessä sen luvuista analysoidaan muuttoliik-
keen vaikutusta alueiden kehitykseen innovaatioiden, 
kansainvälisen kaupan, työmarkkinoiden ja yleisen 
talouskehityksen kautta. 

Maahanmuuttajat kasvattavat usein alueen asu-
kaskohtaista bruttokansantuotetta ja edistävät 
alueellisen talouselämän koheesiota jäsenvalti-
oissa ja niiden välillä Euroopassa. Maahanmuut-
tajat voivat kasvattaa alueen asukaskohtaista 
bruttokansantuotetta, koska he ovat nuorempia ja 
tuovat usein mukanaan täydentäviä taitoja ja täyt-
tävät puutteita kriittisissä tehtävissä. Tutkimuksesta 
selviää, että 10 prosentin kasvu maahanmuuttaji-
en osuudessa väestöstä kasvattaa asukaskohtaista 
bruttokansantuotetta keskimäärin 0,15 prosentilla. 
Tämä vaikutus on suurempi vähiten kehittyneillä 
alueilla, etenkin EU:n jäsenvaltioissa, joissa keskitu-
lot ovat pienemmät. Kaiken kaikkiaan jäsenvaltion 
alueiden köyhimmällä neljänneksellä maahanmuu-
ton positiivinen vaikutus asukaskohtaiseen brutto-
kansantuotteeseen on yli kaksinkertainen (0,36 pro-
senttia). Siten maahanmuutto voi auttaa vähiten 
kehittyneitä alueita ottamaan kiinni kyseisiä muita 
jäsenvaltioita ja muuta EU:ta. 

Maahanmuuttajat edistävät innovointia tuo-
malla uusia ideoita vastaanottaville alueille 
 OECD-maissa. Patentteja ja kuntien maahanmuut-
tajien osuutta koskevien tarkkojen tietojen avulla 
tutkimus osoittaa, että maahanmuuttajat lisäävät 
patentointitoimintaa alueella ja edistävät paikallista 
innovointia. Nämä positiiviset vaikutukset rajoittuvat 
kuitenkin alueisiin, jotka ovat jo ennestään innova-

tiivisia ja joilla patentointi on vilkasta, lähinnä kau-
punkialueille. 

Maahanmuuttajien läsnäolo vaikuttaa alueiden 
kansainväliseen kauppaan. Euroopassa maahan-
muuttajat auttavat vastaanottavia alueita luomaan 
uusia kauppaverkostoja, pienentämään tiedonsaanti-
kustannuksia, kasvattamaan alkuperämaista peräisin 
olevien tuotteiden kysyntää ja kasvattamaan alueen 
vientiä ja tuontia. 10 prosentin lisäys maahanmuut-
tajien määrässä tietyllä Euroopan alueella kasvattaa 
tuontia keskimäärän 3,2 prosentilla, viennissä käyte-
tyt välittäjät mukaan lukien, ja vientiä 1,2 prosentilla. 
Tämä vaikutus on suurempi alueilla, joilla on enem-
män korkeasti koulutettuja maahanmuuttajia, ja se 
on erittäin tärkeää EU:n ulkoisen kaupan kannalta.

Työmarkkinoiden reagointi maahanmuuttajiin 
vaihtelee Euroopan alueesta ja työntekijätyypis-
tä riippuen. Maahanmuuttajien osuuden kasvun 
yhteydessä syntyperäisten asukkaiden, etenkin vä-
hän koulutettujen, työllisyysaste laskee tilapäises-
ti. Tämä vaikutus vähenee tai katoaa ajan myötä 
alueen työmarkkinoiden mukautuessa. Alueilla, joilla 
asukaskohtainen BKT on suurempi, maahanmuutta-
jat sulautuvat helpommin työvoimaan ja vaikuttavat 
syntyperäiseen työvoimaan vain vähän, jos lainkaan. 

Raportissa todetaan yhteenvetona, että kohdenne-
tut politiikat voisivat auttaa levittämään maahan-
muuton hyötyjä alueiden kehittämiseksi. Esimerkiksi 
panostamalla syntyperäisten työntekijöiden (etenkin 
niiden, joilla ei ole korkea-asteen koulutusta) taito-
jen ja vähiten kehittyneiden alueiden kehittämiseen 
voitaisiin helpommin vastata työmarkkinoiden haas-
teisiin ja vahvistaa aluekehitystä.
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kasvaa 8 prosenttiyksik-
köön niiden osalta, joilla 
on keskiasteen koulutus, 
ja 15 prosenttiyksikköön 
korkea-asteen koulutuk-
sen saaneiden osalta. 
Tämä johtuu ensisijai-
sesti naisia koskevasta 
huomattavasta kuilusta 
(19 prosenttiyksikköä) 
sekä yleisesti ehkä vai-
keuksista saada ulko-
maiset tutkinnot tunnus-
tetuiksi (kuva 5.19).

Kolmanneksella (33 pro-
sentilla) syntyperäi-
sistä asukkaista ja 
EU:n alueelta tulleista 
25–64-vuotiaista maa-
hanmuuttajista on kor-
kea-asteen koulutus, kun 
EU:n ulkopuolelta tulleilla 
maahanmuuttajilla vas-
taava osuus on 29 pro-
senttia. Kaikkien kolmen 
ryhmän korkea-asteen 
koulutuksen saaneilla on 
taipumus keskittyä kau-
punkeihin. Tämä pätee 
erityisesti syntyperäisiin 
asukkaisiin, joiden kes-
kuudessa korkea-asteen 
koulutuksen saaneiden 
osuus on kaupungeissa 
lähes kaksinkertainen 
maaseutualueisiin ver-
rattuna (44  ja 23 pro-
senttia). EU:sta tulleiden 
maahanmuuttajien keskuudessa ero on pienempi 
(42  ja 27 prosenttia) ja EU:n ulkopuolelta tulleiden 
keskuudessa vielä pienempi (33  ja 24 prosenttia).

15–24-vuotiaat maahanmuuttajat ovat todennä-
köisemmin sekä työelämän että yleissivistävän tai 
ammatillisen koulutuksen ulkopuolella kuin synty-
peräiset asukkaat (20 ja 10 prosenttia). 

4.4 EU:n ulkopuolelta tulleilla 
maahanmuuttajilla on 
kaksinkertainen köyhyyden ja 
sosiaalisen syrjäytymisen vaara 

Vuonna 2019 noin 10 miljoonan 15-vuotiaan ja 
sitä vanhemman maahanmuuttajan katsottiin 
olevan köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa. Heidän 
joukossaan oli kaksi miljoonaa EU:sta tullutta 
maahanmuuttajaa (22 prosenttia kokonaismää-
rästä) ja 8,5 miljoonaa EU:n ulkopuolelta  tullutta 
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Kuva 5.20 Köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen uhkaamien 
syntyperäisten ja maahan muuttaneiden väestöryhmien liittymäkohta 
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Kuva 5.21 Erot maahanmuuttajien sekä köyhyyden tai sosiaalisen 
syrjäytymisen uhkaamien osuuksissa (%-yksikköinä) kaupunkien 
ja maaseutualueiden välillä EU:ssa, 2019

Vaaka-akseli näyttää eron (%-yksikköinä) köyhyyden tai sosiaalisen syrjäytymisen riskissä 
kaupunkien ja maaseutualueiden välillä. Pystyakseli näyttää eron (%-yksikköinä) 
maahanmuuttajien osuudessa kokonaisväestöstä kaupunkien ja maaseutualueiden välillä.
Lähde: Eurostat [ilc_peps13] ja [lfst_r_pgauwsc], PO REGIOn laskelmat.
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maahanmuuttajaa (38 prosenttia määrästä). 
Molemmissa ryhmissä osuus oli 3 prosenttiyk-
sikköä pienempi kuin vuonna 2015. Taloudelliset 
ja työmarkkinoihin liittyvät parannukset johtivat 
erittäin vähän työelämään osallistuvissa kotita-
louksissa asuvien osuuden laskuun samalla, kun 
ankarasta aineellisesta puutteesta kärsivien mää-
rä väheni vielä enemmän, etenkin EU:n ulkopuolel-
ta tulleiden maahanmuuttajien joukossa. Se, että 
köyhyysvaarassa olevien määrä pienentyi vain 
vähän, osoittaa kuitenkin, että monien EU:n ulko-
puolelta tulleiden maahanmuuttajien tulot ovat 
edelleen hyvin pienet. 

Köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevien osuus 
EU:n ulkopuolelta tulleista maahanmuuttajista oli 

tosiaan kaksinkertainen syntyperäisiin asukkai-
siin verrattuna vuonna 2019. Köyhyysvaarassa 
sekä samanaikaisesti ankarassa aineellisessa 
puutteessa elävien ja erittäin vähän työelämään 
osallistuvassa kotitaloudessa asuvien osuus EU:n 
ulkopuolelta tulleista maahanmuuttajista oli lähes 
kolminkertainen syntyperäisiin asukkaisiin verrat-
tuna (2,7 prosenttia ja 1 prosentti) (kuva 5.20).

Köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa olevien osuus 
koko väestöstä vaihteli vuonna 2019 vain vähän 
kaupunkien (21,3 prosenttia), pikku- ja esikau-
punkien (19,2 prosenttia) sekä maaseutualuei-
den (22,4 prosenttia) välillä. Maahanmuuttajien 
voimakas keskittyminen kaupunkeihin – 45 pro-
senttia toisessa  EU-maassa syntyneistä ja lähes 
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Kuva 5.22 Syntyperäisten ja maahanmuuttajien (18+) aineellisen puutteen asteet EU:ssa, 
2015 ja 2019

Lähde: Eurostat [ilc_mddd16] ja [ilc_mdsd05], PO REGIOn laskelmat.

Ankara aineellinen puute: ei varaa ainakaan neljään seuraavista:

 • vuokran, asuntolainan tai käyttömenojen maksaminen

 • kodin pitäminen riittävän lämpimänä

 • yllättäviin kuluihin varautuminen

 • lihan tai proteiinin säännöllinen syöminen

 • lomamatkat

 • televisio

 • pesukone

 • auto

 • puhelin.

Aineellinen puute ja sosiaalinen eristäytyminen: ei taloudellista 

mahdollisuutta ainakaan viiteen seuraavista:

 • yllättäviin kuluihin varautuminen

 • viikon mittainen loma poissa kotoa vuosittain

 • maksurästien välttäminen (asuntolainassa, vuokrassa, 

käyttömenoissa ja/tai osamaksuerissä)

 • lihaa, kanaa tai kalaa sisältävä ateria tai vastaava kasvis-

 • ateri joka toinen päivä

 • kodin pitäminen riittävän lämpimänä

 • auto henkilökohtaiseen käyttöön

 • kuluneiden huonekalujen uusiminen

 • kuluneiden vaatteiden korvaaminen uusilla

 • kaksi sopivaa kenkäparia

 • pienen rahasumman varaaminen viikoittain omaan käyt-

töön (”taskuraha”)

 • säännöllinen vapaa-ajan toiminta

 • ystävien/perheen tapaaminen drinkin/aterian merkeissä 

ainakin kerran kuukaudessa

 • Internet-yhteys.
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60 prosenttia muualla kuin EU:ssa syntyneistä asuu 
kaupungeissa, kun vastaava luku syntyperäisillä 
asukkailla on alle 40 prosenttia – tarkoittaa, että 
köyhyys- ja syrjäytymisvaarassa oleviksi katsot-
tujen maahanmuuttajien määrä on saattanut olla 
suurempi kaupungeissa kuin maaseutualueilla. Näin 
oli etenkin Belgiassa ja Itävallassa (kuva 5.21). 

Aineellinen puute ja sosiaalinen syrjäytyminen 
(katso määritelmä kuvan 5.22 huomautuksesta) 
ovat vähentyneet vuodesta 2015 lähtien kaikkial-
la EU:ssa. Ne ovat kuitenkin yleisempiä EU:n ulko-
puolelta tulleiden maahanmuuttajien kuin muiden 
ryhmien keskuudessa ja koskettavat suunnilleen 
kaksinkertaista osuutta näistä syntyperäisiin 
asukkaisiin ja EU:n alueella syntyneisiin verrattu-

na. Tämä koski vuonna 2019 erityisesti maaseu-
tualueita (26 prosenttia), kun vastaavat osuudet 
olivat kaupungeissa 24 prosenttia ja pikku- ja esi-
kaupungeissa 22 prosenttia. 

5. Missä päin EU:ta 
naiset menestyvät 

Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi EU:n perus-
arvoista ja näkyvästi esillä Euroopan sosiaalisten 
oikeuksien pilarissa. Yksi YK:n kestävän kehityksen 
tavoitteista on sukupuolten välisen tasa-arvon 
tavoittaminen ja kaikkien naisten ja tyttöjen oi-
keuksien vahvistaminen vuoteen 2030 mennessä 
(viides kestävän kehityksen tavoite), ja äskettäin 

Taulukko 5.5 Sukupuolierot työllisyys- ja työttömyysasteissa alueryhmittäin, 2020

Kehittyneimmät 
alueet

Siirtymä- 
alueet

Vähiten kehitty-
neet alueet

EU 

Sukupuoliero (20–64-vuotiaiden) 
työllisyysasteissa %-yksikköinä 

-9,0 -9,1 -17,2 -11,0

Sukupuoliero (15–74-vuotiaiden) 
työttömyysasteissa %-yksikköinä 

0,0 0,5 1,5 0,5

Luoteis-EU Etelä-EU Itä-EU EU

Sukupuoliero (20–64-vuotiaiden) 
työllisyysasteissa %-yksikköinä

-7,0 -15,4 -14,6 -11,0

Sukupuoliero (15–74-vuotiaiden) 
työttömyysasteissa %-yksikköinä 

-0,5 2,8 0,0 0,5

Lähde: Eurostat [lfst_r_lfe2emprt] ja [lfst_r_lfu3rt]. PO REGIOn laskelmat.
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Lähde: Eurostat [lfst_r_lfe2emprc], PO REGIOn laskelmat.
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hyväksytyllä EU:n sukupuolten tasa-arvoa kos-
kevalla strategialla vuosille 2020–2025 pyritään 
varmistamaan, että kaikilla EU:n politiikan alueilla 
pyritään edistämään sukupuolten tasa-arvoa. 

Joillakin EU:n alueilla naiset pystyvät parantamaan 
taloudellista, yhteiskunnallista ja poliittista ase-
maansa, kun taas toisilla alueilla heitä jarrutellaan. 
Huolimatta vahvasta poliittisesta sitoutumisesta su-
kupuolten tasa-arvon saavuttamiseen EU:ssa suu-
ria eroja esiintyy yhä elämän eri alueilla esimerkiksi 
työmarkkinoille pääsyssä, palkkauksessa ja työolo-
suhteissa sekä päätöksenteon johtamisessa39.

Vuonna 2020 (20–64-vuotiaiden) miesten työlli-
syysaste oli EU:ssa noin 11 prosenttiyksikköä kor-
keampi kuin naisten (78 ja 67 prosenttia), ja ero on 
pysynyt viime vuosina muuttumattomana (ainakin 

39 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin periaatteessa 2 vaa-
ditaan miesten ja naisten yhdenvertaista kohtelua ja yhtäläisiä 
mahdollisuuksia työmarkkinoilla, työehdoissa ja urakehityksessä 
sekä oikeutta samapalkkaisuuteen.

vuodesta 2013 lähtien, jolloin elpyminen alkoi). 
Sukupuoliero oli erityisen suuri vähiten kehittyneil-
lä alueilla (17 prosenttiyksikköä vuonna 2020) sekä 
eteläisen ja itäisen EU:n alueilla (molemmissa 15 
prosenttiyksikköä) (taulukko 5.5). Miesten työllisyys-
asteet olivat naisia korkeammat kaikilla alueilla, lu-
kuun ottamatta Liettuan pääkaupunkiseutua, mutta 
niiden välillä oli huomattavaa vaihtelua (kartta 5.19). 
Ero oli vuonna 2020 yli 20 prosenttiyksikköä Maltalla, 
Korsikalla (Corse), useilla Kreikan ja Romanian alu-
eilla sekä Etelä-Italiassa. Työllisyysasteen suku-
puoliero oli suurempi alemmalla koulutustasolla ja 
suurimmillaan vähiten kehittyneillä alueilla kaikilla 
koulutustasoilla (kuva 5.23).

Naisten huomattavasti alhaisemmat työllisyysas-
teet eivät kuitenkaan merkitse korkeampia työttö-
myysasteita (kartta 5.20), koska naisten joukossa 

Taulukko 5.6 Sukupuoliero korkea-asteen koulutuksessa alueryhmittäin, keskiarvo 2018–2020

Kehittyneimmät 
alueet

Siirtymä- 
alueet

Vähiten kehitty-
neet alueet

EU 

Korkea-asteen koulutuksen saaneiden 
25–64-vuotiaiden naisten ja miesten 
osuuksien ero %-yksikköinä

1,8 6,5 7,4 4,8

Luoteis-EU Etelä-EU Itä-EU EU

Korkea-asteen koulutuksen saaneiden 
25–64-vuotiaiden naisten ja miesten 
osuuksien ero %-yksikköinä

1,7 5,7 8,8 4,8

Lähde: Eurostatin taulukko [edat_lfse_04], PO REGIOn laskelmat.
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Kuva 5.24 Naiset ja poliittinen valta EU:ssa, 2011–2020
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on miehiä enemmän sellaisia, jotka eivät aktiivisesti 
etsi töitä. ”Naisten osallistumista työmarkkinoille 
ja yritystoimintaan vaikeuttavat usein puute lasten 
hoitopaikoista, huollettavat vanhukset ja sukupuo-
listereotypiat.” EU:n tasolla naisten työttömyysas-
teet olivat vain 0,5 prosenttiyksikköä korkeampia 
kuin miesten vuonna 2020, vaikka ero olikin suu-
rempi vähiten kehittyneillä alueilla (1,5 prosenttiyk-
sikköä) kuin siirtymäalueilla (0,5 prosenttiyksikköä), 
ja naisten työttömyysaste oli korkeampi (3 pro-
senttiyksikköä) kuin miesten etenkin eteläisen EU:n 
alueilla. Naisten työttömyysaste oli alhaisempi kuin 
miesten vain EU:n luoteisilla alueilla (taulukko 5.5).

5.1 EU:ssa naisten koulutustaso 
on korkeampi kuin miesten

EU:ssa useammilla 25–64-vuotiailla naisilla on 
korkea-asteen koulutus kuin miehillä, mikä koskee 
kaikkia alueita lukuun ottamatta useita Saksan 

ja Itävallan alueita sekä Alankomaiden eteläisiä 
alueita. Keskimäärin 35 prosenttia tämän ikäisistä 
naisista oli vuosina 2018–2020 korkeakoulutut-
kinnon suorittaneita, kun taas miehistä vastaava 
osuus oli vain 30 prosenttia. Ero on usein pienempi 
kehittyneimmillä alueilla ja EU:n luoteisilla alueilla 
(taulukko 5.6). Virossa, Latviassa ja Suomessa kor-
kea-asteen koulutuksen saaneiden naisten osuus 
oli 16 prosenttiyksikköä – tai enemmän – suurem-
pi kuin miesten. 

Poliittisesti vaikutusvaltaiset naiset

Vuonna 2003 Euroopan unioni suositteli naisten 
ja miesten tasapuolista osallistumista kaikkiin 
päätöksentekoelimiin politiikassa ja julkisessa 
elämässä siten, että naisten osuus ei laskisi alle 
40 prosenttiin. Lisäksi YK:n kestävän kehityksen 
ohjelmassa vaaditaan naisille täyttä ja tehokasta 
osallistumista ja yhtäläisiä johtamismahdollisuuk-
sia kaikilla poliittisen ja taloudellisen päätöksen-
teon tasoilla (kestävän kehityksen tavoite 5). Tällä 
hetkellä edistys on yhä hidasta ja kaikkialla EU:ssa 
esiintyy suuria eroja.

Laatikko 5.8 Tasa-arvostrategia  
2020–20251

1 Euroopan komissio (2020k).

Tasa-arvostrategia kattaa Euroopan komission 
työn sukupuolten tasa-arvon parissa ja määrit-
tää politiikan tavoitteet ja tärkeimmät tavoitteet 
jaksolle 2020–2025.

Tärkeimmät tavoitteet ovat sukupuoleen pe-
rustuvan väkivallan lopettaminen, sukupuoleen 
liittyvien stereotypioiden kyseenalaistaminen, 
työmarkkinoilla vallitsevien sukupuolierojen 
poistaminen, tasavertaisen osallistumisen saa-
vuttaminen talouden eri osa-alueilla, sukupuol-
ten välisten palkka- ja eläke-erojen supista-
minen, sukupuolten epätasaisen hoitovastuun 
korjaaminen ja sukupuolten välisen tasa-arvon 
saavuttaminen päätöksenteossa ja politiikassa.

Tämän strategian toteuttaminen perustuu kak-
sitahoiseen lähestymistapaan, jossa ryhdytään 
toimenpiteisiin sukupuolten välisen tasa-arvon 
saavuttamiseksi ja sukupuolten valtavirtaistami-
sen vahvistamiseksi. Ensin mainittuun pyritään 
järjestelmällisesti sisällyttämällä sukupuolinä-
kökohta kaikkiin politiikan suunnittelun vaiheisiin 
kaikilla EU:n sisä- ja ulkopolitiikan alueilla.

Laatikko 5.9 Sukupuoliulottuvuus 
monivuotisessa rahoituskehyksessä 
2021–2027

Äskettäin hyväksytty monivuotinen rahoituske-
hys vuosille 2021–2027 sisältää kauttaaltaan 
sukupuoliulottuvuuden, tarkemmin sanoen EU:n 
erilaisissa rahoitus- ja talousarviotakuuväli-
neissä (erityisesti ESF+, ERDF, Luova Eurooppa, 
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto, koheesio-
rahasto ja InvestEU-ohjelma). Rahoituksella tue-
taan naisten osallistumista työmarkkinoille sekä 
yksityis- ja työelämän tasapainoa, investoidaan 
hoitolaitoksiin, tuetaan naisten yritystoimintaa, 
taistellaan työmarkkinoiden sukupuoleen perus-
tuvaa eriytymistä vastaan tietyissä ammateissa 
sekä puututaan tyttöjen ja poikien epätasaiseen 
edustukseen joissakin yleissivistävän tai amma-
tillisen koulutuksen osissa.

Lisätietoja vuosien 2021–2027 monivuotisessa 
rahoituskehyksessä:  
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/
long-term-eu-budget_fi.

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget_fi
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Kartta 5.24 Sukupuolten välinen ero tyytyväisyydessä omaan elämään, 2019

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias

<= 20,0

20,1–25,0

25,1–30,0

30,1–40,0

40,1–50,0

> 50,0

tiedot puuttuvat

% yli 15-vuotiaista naisista

© Hallinnolliset rajat EuroGeographics Association

0 500 km

Prosenttiarvot perustuvat niiden vastaajien määrään, joiden vastaus kysymykseen oli 8, 9 
tai 10: Kuvittele tikkaat, joiden askelmista alimmassa on numero 0 ja ylimmässä numero 10. 
Tikkaiden ylin askelma edustaa parasta mahdollista elämää sinulle ja alin askelma huonointa 
mahdollista elämää sinulle.
Millä tikkaiden askelmalla sanoisit seisovasi tällä hetkellä?
Lähde: Gallup World Poll (WP16).

Kartta 5.23 Elämäänsä tyytyväiset naiset, 2019
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Vuonna 2020 vain yksi kolmesta jäsenestä kansal-
lisissa hallituksissa ja parlamenteissa, alueellisissa 
edustuselimissä ja johtoryhmissä sekä kunnanval-
tuustoissa oli nainen (kuva 5.24). Vaikka naisten 
osuus kansallisissa hallituksissa oli 8 prosenttiyk-
sikköä suurempi kuin vuonna 2011, osuuden kas-
vu alueellisissa johtoryhmissä (2 prosenttiyksikköä 
suurempi), alueellisissa edustuselimissä (3 pro-
senttiyksikköä suurempi) ja kunnanvaltuustois-
sa (hieman vajaat 4 prosenttiyksikköä suurempi) 
oli huomattavasti vähäisempää. Tällä vauhdilla 
naisten osuus kansallisissa hallituksissa ja parla-
menteissa saavuttaisi 50 prosentin tason vuoteen 
2040 mennessä, kunnanvaltuustoissa vasta vuon-
na 2060, alueellisissa edustuselimissä vuonna 
2070 ja alueellisissa johtoryhmissä vuonna 2090. 

Osasyy suhteellisen hitaaseen etenemiseen alu-
eellisella ja paikallisella tasolla saattaa olla se, että 
näillä tasoilla naisten osuus oli jakson alussa huo-
mattavasti suurempi kuin kansallisissa hallituksis-
sa ja parlamenteissa. Siksi alueilla, joilla naisten 
osuudet alueellisissa edustuselimissä olivat pieniä 
vuonna 2010, koettiin suurimmat osuuksien kas-
vut seuraavien 11 vuoden aikana.

Vuonna 2021 naisia oli vähintään puolet vain 
16 alueellisessa edustuselimessä, joita oli yh-
teensä 285. Unkarissa kahdessa alueellisessa 
edustuselimessä ei ole lainkaan naisjäseniä, ja 
useissa Unkarin ja Romanian alueellisissa edus-
tuselimissä naisia oli alle 10 prosenttia jäsenistä. 
Naisten osuus on suurin (vähintään 40 prosenttia) 
Espanjan, Ranskan, Ruotsin ja Suomen alueellisis-
sa edustuselimissä (kartta 5.21). On huolestutta-
vaa, että joillakin lähinnä itäisen EU:n alueilla nais-
ten osuus ei ollut ainoastaan pieni vuonna 2010, 
mutta se pieneni edelleen seuraavien 11 vuoden 
aikana vuoteen 2021 mennessä (kartta 5.22).

5.2 Naisten tyytyväisyys 
elämään ja näkemykset 
työllistymismahdollisuuksista 
ja omasta turvallisuudestaan

Kun naisilta kysyttiin, ovatko he tyytyväisiä elä-
määnsä, noin 33 prosenttia naisista EU:ssa ilmoitti 
vuonna 2019 olevansa tyytyväisiä. Miehistä tyy-
tyväisiä oli 35 prosenttia, vaikkakin tämän pienen 

keskiarvoeron taakse kätkeytyy suuria eroja monis-
sa jäsenvaltioissa ja monilla alueilla (kartta 5.23). 
Kaikilla Bulgarian ja Kroatian alueilla sekä joillakin 
Kreikan ja Italian alueilla alle 20 prosenttia naisista 
oli tyytyväisiä elämäänsä. Luku jäi jopa alle 10 pro-
sentin Bulgarian Severoiztochenin (6 prosenttia) ja 
Severen tsentralenin (7 prosenttia) alueilla sekä 
Kroatian Kontinentalna Hrvatskan alueella (9 pro-
senttia) (vaikkakin näillä alueilla vastaava luku oli 
alle 10 prosenttia myös miehillä). Vastakohtana 
tälle tyytyväisten osuus oli yli 70 prosenttia kai-
killa Suomen alueilla, missä Helsinki-Uudenmaan 
ja Länsi-Suomen alueella elämäänsä tyytyväi-
siä oli paljon suurempi osa naisista kuin miehis-
tä (ero 13 prosenttiyksikköä). Toisaalta tilanne oli 
päinvastainen Saksan Sachsen-Anhaltin alueella 
(missä elämäänsä tyytyväisten naisten osuus oli 
25 prosenttiyksikköä pienempi kuin miesten) ja 
Koillis-Italiassa (6  prosenttiyksikköä pienempi) 
(kartta 5.24).

Työllistymismahdollisuuksista kysyttäessä 51 pro-
senttia miehistä kaikilla EU:n alueilla uskoi, että 
vuosi 2019 oli hyvää aikaa löytää työpaikka hei-
dän asuinalueeltaan (eli että heille oli avoinna 
merkittäviä työllistymismahdollisuuksia), kun nai-
sista niin uskoi vain 40 prosenttia. Alueiden välillä 
esiintyi kuitenkin suuria eroja (kartta 5.25). Italian 
NUTS 1 -alueilla, Sicilia ja Sardegna mukaan lu-
kien, vain 10 prosentilla naisista oli positiivinen 
näkemys työllistymismahdollisuuksista alueellaan, 
Tšekin tasavallan Prahassa lähes 90 prosentilla 
naisista oli asiasta positiivinen käsitys. Naisten ja 
miesten välinen ero oli suurin Região Autónoma 
da Madeiran alueella Portugalissa (5 prosenttia 
miehistä, 24 prosenttia naisista), jota seurasivat 
Saksan Saarland (67 prosenttia miehistä, 44 pro-
senttia naisista) ja Rheinland-Pfalz (78 prosent-
tia miehistä, 55 prosenttia naisista). Sitä vastoin 
Suomen Helsinki-Uudenmaan alueella ja Saksan 
Bremenissä naisilla oli miehiä useammin posi-
tiivinen näkemys työllistymismahdollisuuksista. 
Myös Liettuassa naisilla oli useammin positiivinen 
näkemys kuin miehillä, mutta siellä yleinen tyy-
tyväisyystaso oli alhainen (naisilla 28 prosenttia, 
miehillä 22 prosenttia) (kartta 5.26).

Ihmiset, jotka tuntevat olonsa turvalliseksi ja luot-
tavat toisiinsa, ovat usein myös tyytyväisempiä 
elämäänsä. Ne, jotka ovat kokeneet rikollisuutta 
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Kartta 5.26 Sukupuolten välinen ero sen ilmoittamisessa, että on hyvä aika löytää työpaikka, 
2019

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias

25–35

35–45

45–55

55–65

>= 65

tiedot puuttuvat

% yli 15-vuotiaista naisista

© Hallinnolliset rajat EuroGeographics Association

0 500 km

< 25

Prosenttiosuuksissa on huomioitu kaikki vastaajat lukuun ottamatta 
en tiedä -vastauksia ja vastaamasta kieltäytyneitä. 
Kysymys: ”Kun ajattelet nykyisen asuinkaupunkisi tai -alueesi 
työtilannetta, onko nyt sinun mielestäsi hyvä aika löytää työpaikka?”
Lähde: Gallup World Poll (WP89).

Kartta 5.25 Naiset, joiden mielestä on hyvä aika löytää työpaikka, 2019
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Kartta 5.28 Sukupuolten välinen ero turvallisuuden tunteessa kävelyllä yksin yöllä, 2019
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Kartta 5.27 Naiset, jotka tuntevat olonsa turvalliseksi kävellessään yksin yöllä, 2019
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Kartta 5.29 Naisten menestystä ja epäedullista asemaa mittaava indeksi, 2021
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Laatikko 5.10 Alueellinen sukupuolten tasa-arvon seurantatyökalu 
(Regional Gender Equality Monitor): käsitteellinen viitekehys

Alueellinen sukupuolten tasa-arvon seurantatyökalu 
(Regional Gender Equality Monitor) koostuu kahdes-
ta yhdistelmäindeksistä: naisten menestysindek-
sistä (FemAI) ja naisten epäedullista asemaa mit-
taavasta indeksistä (FemDI). Ensin mainittu mittaa 
naisten menestysasoa verrattuna parhaiten menes-
tyneeseen alueeseen, ja sen arvo vaihtelee nollasta 
(heikoin menestys) sataan (paras menestys). Toinen 
mittaa naisten menestystä suhteessa miehiin, ja se 

vaihtelee nollasta (joka merkitsee yhdenvertaisuut-
ta miesten kanssa) sataan.

Indeksit lasketaan 235:lle NUTS 2 -alueelle, ja ne 
perustuvat 33 indikaattoriin, jotka jaetaan seitse-
mälle eri alueelle: työ ja raha, tieto, aika, valta, ter-
veys, turvallisuus ja luottamus sekä elämänlaatu.

Työ ja raha -alue mittaa sitä, missä määrin työtä ja 
hyviä työolosuhteita on saatavilla, sekä sukupuolten 

Taulukko 5.7 Alueellinen sukupuolten tasa-arvon seurantatyökalu  
(Regional Gender Equality Monitor) 2021

1. Työ ja raha 2. Tieto 3. Aika 4. Valta

Kokopäiväisen  
ja osa-aikaisen 
työllisyyden aste 

Korkea-asteen koulutuksen 
suorittaneet 

Osallistuu säännöllisesti 
vapaa-ajan toimintaan 

Osuus ministereistä 
kansallisissa hallituksissa 

Työttömyysaste Virallinen tai 
epävirallinen koulutus

Lahjoittanut rahaa 
hyväntekeväisyyteen

Osuus kansallisten 
eduskuntalaitosten jäsenistä 

Työelämässä, 
korkea-asteen 
koulutus

Yleissivistävän tai 
ammatillisen koulutuksen 
keskeyttäneet*

Auttoi tuntematonta, 
joka tarvitsi apua

Osuus alueellisten 
edustuselinten jäsenistä 

Keskimääräiset 
kuukausiansiot 

Koulutuksen ja työelämän 
ulkopuolella olevat nuoret

Tekee vapaaehtoistyötä 
jollekin järjestölle

Osuus alueellisista johtajista 

Osuus paikallisten 
ja kunnallisten 
päätöksentekoelinten 
jäsenistä 

5. Terveydenhuolto 6. Turvallisuus  
ja luottamus

7. Elämänlaatu

Oman käsityksen 
mukaan hyvä tai erittäin 
hyvä terveydentila

Turvallisuus öiseen aikaan Hyvin levännyt olo

Terveysongelma, joka estää 
elämästä normaalia elämää

Sukulaiset ja ystävät 
luottavat saavansa apua 

Hymyilee tai nauraa paljon

Elinajanodote  
absoluuttisena arvona 
syntymähetkellä*

Naisia kohdellaan 
ihmisarvoisesti ja 
kunnioittavasti

Kokemuksista nauttiminen

Pahanlaatuisista 
neoplastisista  
sairauksista sekä  
sydän- ja verisuonitaudeista 
johtuva kuolleisuus*

Mielipide kerrottu 
virkamiehelle

Tyytyväisyys elämään

Ei puutteita 
lääketieteellisessä hoidossa 

Mahdollisuuksia 
hankkia ystäviä 

Ei puutteita 
hammashoidossa

Tyytyväisyys vapauteen

33 indikaattoria naisten menestysindeksissä  
30 indikaattoria naisten epäedullista asemaa mittaavassa indeksissä (naisten tästä indeksistä puuttuvien indikaattorien merkkinä *) 
Indikaattorien enimmäismäärä alueella 6: terveys ja elämänlaatu 
Indikaattorien vähimmäismäärä alueella 4: työ ja raha, tieto, aika sekä turvallisuus ja luottamus
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tai pelkäävät sitä, osallistuvat usein vähemmän 
ulkoilutoimintaan, kertovat tuntevansa enem-
män ahdistusta eivätkä koe oloaan kovin hyväksi. 
Turvallisuus on yksi elämän näkökohdista, joihin 
henkilön asuinpaikka vaikuttaa, etenkin naisilla. 
Euroopan kaupungeissa äskettäin tehdyn kyselyn 

mukaan noin 80 prosenttia miehistä mutta vain 
64 prosenttia naisista tunsi olonsa turvallisek-
si kävellessään yksin öiseen aikaan. EU:ssa alle 
40 prosenttia naisista tunsi olonsa turvalliseksi 
Unkarin Észak-Alföldin alueella (35 prosenttia), 
Romanian Nord-Estin alueella (38 prosenttia) ja 
Kreikan Kentriki Elladan alueella (39 prosenttia). 
Toisessa ääripäässä yli 80 prosenttia naisista tun-
si olonsa turvalliseksi Luxemburgissa (81 prosent-
tia), Liettuan pääkaupunkiseudulla (82 prosenttia), 
joillakin eteläisen Itävallan ja Slovenian alueilla 
(noin 83 prosenttia) ja Espanjan Noresten alueella 
(84 prosenttia) (kartta 5.27). Naisten ja miesten 
väliset erot olivat erityisen suuria (yli 30 prosent-
tiyksikköä) Belgian Walloniassa, Kreikan Voreia 
Elladassa, Italian keskiosassa sekä Unkarin Dél-
Dunántúlin ja Észak-Alföldin alueilla (kartta 5.28).

5.3 Kun naiset saavuttavat 
vähemmän, he ovat usein 
myös epäedullisessa asemassa

On muodostettu kaksi yhdistelmäindeksiä, joilla 
määritetään, kuinka hyvin naiset menestyvät eri 
alueilla suhteessa parhaiten menestyviin naisiin 
EU:ssa ja suhteessa miehiin – naisten menestysin-
deksi (FemAI) kuvaamaan ensin mainittua ja nais-
ten epäedullista asemaa mittaava indeksi (FemDI) 
kuvaamaan viimeksi mainittua (kartta 5.29). 
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Lähde: Annoni ja Bolsi (2020), PO REGIOn laskelmat.

epätasa-arvoa taloudellisten voimavarojen yh-
teydessä; tieto-alue kattaa koulutukseen pääsyn, 
osallistumisen yleissivistävään tai ammatilli-
seen koulutukseen, työmarkkinoiden eriytymisen 
sukupuolittain ja koulutuksen keskeyttämisen; 
aika-alue kattaa vapaa-ajan toimintaan käyte-
tyn ajan; valta-alue kattaa osallistumisen pää-
töksentekoon; terveys-alue kattaa terveydenti-
lan ja terveyspalvelujen käyttömahdollisuuden; 
turvallisuus ja luottamus -alue kattaa käsitykset 
henkilökohtaisesta turvallisuudesta alueilla, joil-
la miehet ja naiset asuvat, sekä luottamuksen 
perheeseen, yhteiskuntaelämään ja viranomai-
siin; ja elämänlaatu -alue kattaa tähän liittyviä 
erilaisia näkökohtia sekä tyytyväisyyden työhön.

Indikaattorit ovat peräisin eri tiedonlähteis-
tä, mutta yleisimpiä ovat Eurostat (EU-LFS ja 
 EU-SILC), Gallup World Poll ja Euroopan tasa-ar-
voinstituutti (EIGE).

Lisätietoja, katso mm. Norlén ym. (2021) ja inte-
raktiiviset työkalut osoitteessa https://ec.europa.
eu/regional_policy/en/information/Maps/ gender-
equality-monitor.

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/gender-equality-monitor
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/gender-equality-monitor
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/gender-equality-monitor
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väestöstä, ja ne ovat enimmäkseen vähiten kehit-
tyneitä alueita EU:n itä- ja eteläosissa. 

6. Sosiaalisen edistyksen 
mittaaminen alueellisella tasolla

EU:n alueellinen sosiaalisen edistyksen indeksi 
(EU-SPI) perustuu maailmanlaajuisen sosiaalisen 
edistyksen indeksin lähestymistapaan, jolla py-
ritään mittaamaan ”yhteiskunnan kykyä täyttää 
kansalaistensa perustarpeet, rakentaa periaatteet, 
joiden avulla ihmiset ja yhteisöt voivat parantaa 
ja ylläpitää elämänlaatuaan sekä luoda edellytyk-
set, joilla jokainen yksilö voi saavuttaa täyden po-
tentiaalinsa”. Taloudelliset indikaattorit on jätetty 
EU-SPI-indeksistä pois, jotta sitä voidaan verrata 
asukaskohtaisen BKT:n kaltaisiin indikaattoreihin. 

Vuoden 2020 painoksessa ilmoitetaan koko EU:n 
pisteiksi 67/100, ja EU:n alueiden välillä on huo-
mattavasti eroja talouskehityksen eri vaiheissa 
(kartta 5.30). Pohjoisten alueiden pisteet ovat suh-
teellisen korkeat, kun taas EU:n etelä- ja itäosien 
pistemäärät ovat usein alhaisia. Kaikki indeksis-
sä parhaiten menestyneet 10 aluetta sijaitsevat 
Ruotsissa, Suomessa tai Tanskassa, ja parhaan 
pistemäärän sai Ruotsin Övre Norrland, kuten 
myös indeksin vuoden 2016 versiossa. Kymmenen 
viimeisen joukossa olevat alueet sijaitsevat enim-
mäkseen Bulgariassa ja Romaniassa, mutta niihin 
sisältyvät myös kaksi Ranskan syrjäisintä aluetta, 
Guyane ja Mayotte. 

Kehittyneimpien alueiden keskipistemäärä on 73 
ja siirtymäalueiden 70, vähiten kehittyneimmillä 
alueilla se on vain 58 (kuva 5.25).

Vaikka EU – kokonaisuutena – saa hyvät pisteet 
peruskomponenteista (80/100), tulos ei ole yhtä 
hyvä hyvinvoinnin perusteiden (64) eikä eten-
kään mahdollisuuksien ulottuvuuden (58) osal-
ta (kartta 5.3.1). Useimmat alueet saavat hyvät 
pisteet perustarpeiden täyttämisestä, Romanian 
ja Bulgarian alueita lukuun ottamatta. Kahdessa 
muussa ulottuvuudessa esiintyy suurempia eroja, 
joista syntyy selkeä paikallinen rakenne, kun EU:n 
eteläiset ja itäiset alueet saavat heikkoja pisteitä 
etenkin mahdollisuuksien ulottuvuuden osalta. 

Naiset menestyvät parhaiten pohjoisissa jäsenval-
tioissa ja useimmilla Itävallan alueilla, heikoimmin 
eteläisen ja itäisen EU:n alueilla. Naisten epäsuotui-
sa asema on vähäisin useimmilla pohjoisten jäsen-
valtioiden alueilla sekä Ranskassa ja Espanjassa 
– kaikkein vähäisintä Ranskan Auvergnessa, 
Espanjan La Riojassa ja Galiciassa sekä Suomen 
pääkaupunkiseudulla – ja kaikkein epäedullisin 
naisten asema on Kreikan ja Romanian alueilla.

5.4 Naisten menestyksen ja 
epäedullisen aseman vertailu

Alueet, joilla naiset menestyvät heikoimmin ja hei-
dän asemansa on epäedullisin, sijaitsevat suurel-
ta osin EU:n etelä- ja itäosissa. Toisaalta heidän 
menestyksensä on parasta ja asemansa epäedul-
lisuus vähäisintä EU:n luoteisilla alueilla. 

Keskimääräistä parempi menestys ja aseman kes-
kimääräistä vähäisempi epäedullisuus on paras 
yhdistelmä. Tämä on aika yleistä luoteisilla alueil-
la ja Espanjassa. Seuraavaksi paras yhdistelmä on 
se, että sekä menestys että aseman epäedullisuus 
ovat keskimääräistä vähäisempiä, mikä viittaa sii-
hen, että vaikka naiset menestyvät näillä alueilla 
hyvin, heidän tilanteessaan on myös huonoja puo-
lia, koska miehet menestyvät paremmin. Tämä on 
tilanne Tšekin tasavallassa, Sloveniassa ja joillakin 
EU:n luoteisilla alueilla. 

Kolmanneksi paras yhdistelmä on heikko menes-
tys ja aseman vähäinen epäedullisuus, mikä tar-
koittaa, että kyseisillä alueilla heikko menestys ei 
johdu siitä, että naisten asema olisi epäedullinen, 
vaan siitä, että sekä miehet että naiset menes-
tyvät keskimääräistä heikommin. Tilanne on täl-
lainen vain kolmellatoista alueella: näitä alueita 
on kolme sekä Belgiassa että Bulgariassa, kak-
si Kroatiassa ja Liettuassa sekä yksi Latviassa, 
Puolassa ja Portugalissa. 

Epämieluisin yhdistelmä on heikko menestys ja 
aseman huomattava epäedullisuus, mikä tarkoit-
taa, että naisten menestys on rajallista, koska he 
ovat epäedullisessa asemassa miehiin nähden, 
mutta myös siksi, että miestenkin menestys on 
heikkoa. Tällaisilla alueilla asuu 36 prosenttia EU:n 
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Laatikko 5.11 EU-SPI: EU:n alueellinen sosiaalisen edistyksen indeksi (SPI)

EU-SPI on yhdistelmäindikaattori, joka julkaistiin en-
simmäisen kerran vuonna 2016. Vuoden 2020 pai-
nos perustuu 55 yksittäiseen sosiaaliseen ja ympä-
ristöindikaattoriin. 

Indeksi sisältää kolme sosiaalisen edistyksen ulot-
tuvuutta: perustarpeet, hyvinvoinnin perusteet ja 
mahdollisuudet – joista jokaisessa on neljä kompo-
nenttia. 

Indeksi perustuu oletukseen, että nämä kolme ulot-
tuvuutta ovat tarpeen sosiaalisen edistyksen kuvaa-
miseksi. Hyvän sosiaalisen kehityksen saavuttami-
seksi on täytettävä perustarpeet; perusulottuvuus 
sisältää sosiaalisen ja ympäristöasioiden edistyksen 

edistyneempiä tekijöitä; ja mahdollisuusulottuvuus 
sisältää yhtenäisen ja suvaitsevan yhteiskunnan 
”edistyneimmät” elementit. Politiikan näkökulmasta 
näihin kolmeen ulottuvuuteen sisältyy eri vaikeus-
asteita. On esimerkiksi helpompaa täyttää perustar-
peet kuin parantaa yhteiskunnan asenteita.

Tiedot on saatu useista eri lähteistä, mukaan lukien 
Eurostat, Gallup World Poll, PO REGIO, Euroopan ym-
päristökeskus ja Euroopan tasa-arvoinstituutti. 

Lisätietoja: Annoni ja Bolsi (2020) ja  
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/
Maps/social_progress2020. 

Taulukko 5.8 2020 Euroopan unionin alueellinen sosiaalisen edistyksen indeksi

Perustarpeet Hyvinvoinnin perusteet Mahdollisuudet

1. Ravinto ja perusterveyden-
huolto
Alle 65-vuotiaiden kuolleisuus
Lapsikuolleisuus
Puutteellinen lääketieteellinen 
hoito
Riittämätön ravinto

2. Vesi ja sanitaatio
Tyytyväisyys veden laatuun
WC:n puuttuminen asunnosta
Puuttuva jäteveden keräys
Jäteveden käsittely

3. Suoja
Kalliit asumiskustannukset
Asumisen laatu kosteuden vuoksi 
UUSI
Tilanpuute
Asianmukainen lämmitys

4. Henkilökohtainen turvallisuus
Rikollisuus UUSI
Turvallisuus öiseen aikaan
Rahaa varastettu UUSI
Pahoinpidelty/hakattu UUSI

5. Perustiedon saatavuus
Keskiasteen koulutukseen  
osallistuvien 14–18-vuotiaiden 
määrä
Alemman keskiasteen koulutuksen 
loppuun suorittaneiden määrä
Koulutuksen keskeyttäneet

6. Tiedon ja viestinnän  saatavuus
Internet kotona
Laajakaista kotona
Viranomaisasiointi verkossa
Internetin käyttömahdollisuus UUSI

7. Terveys ja hyvinvointi
Elinajanodote
Oma arvio terveydentilasta
Syöpäkuolleisuus
Sydänsairauksista johtuva 
 kuolleisuus
Vapaa-ajan toiminta UUSI 
Liikennekuolemat

8. Ympäristön laatu
Ilmansaaste NO2 UUSI
Ilmansaaste otsoni
Ilmansaaste PM10

Ilmansaaste PM2,5

9. Henkilökohtaiset oikeudet
Luottamus kansalliseen hallitukseen
Luottamus oikeusjärjestelmään
Luottamus poliisiin
Aktiivinen kansalaisuus UUSI
Naisten osallistuminen alueellisiin  
edustuselimiin UUSI
Julkisten palvelujen laatu

10. Henkilökohtainen vapaus ja valinnat
Elämänvalintojen vapaus
Työllistymismahdollisuudet UUSI
Ei-toivottu osa-aikainen/määräaikainen 
 työllistyminen UUSI
Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella  
olevat nuoret
Korruptio julkisissa palveluissa

11. Suvaitsevaisuus ja osallisuus
Julkisten palvelujen puolueettomuus
Suvaitsevaisuus maahanmuuttajia kohtaan
Suvaitsevaisuus vähemmistöjä kohtaan
Suvaitsevaisuus homoseksuaaleja kohtaan
Ystävystyminen UUSI
Vapaaehtoistyö UUSI
Sukupuolten välinen työllisyyskuilu

12. Mahdollisuus korkea-asteen 
 koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen
Korkea-asteen tutkinnon suorittaminen
Korkea-asteen koulutukseen osallistuminen
Elinikäinen oppiminen
Naisten elinikäinen koulutus ja oppiminen UUSI

55 indikaattoria 
14 uutta tähän painokseen 

Lähde: Annoni ja Bolsi, 2020.

Indikaattorien enimmäismäärä komponenteittain: 7 kohdassa Mahdollisuus / 
Suvaitsevaisuus ja osallisuus 
Indikaattorien vähimmäismäärä komponenteittain: 3 kohdassa Hyvinvoinnin 
 perusteet / Perustiedon saatavuus

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/social_progress2020
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/Maps/social_progress2020
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Kappale 6 

Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa 

 • EU ei ole vielä alkanut kutistua, mutta jo nyt yksi kolmesta asuu alueella, joka on menettänyt 
väestöään kymmenen viime vuoden aikana. 

 • Lastensaanti-iässä olevien naisten vähenemisen ja jo neljänkymmenen vuoden ajan alle 
uusiutumisen kynnysarvon jääneen syntyvyyden vuoksi ennusteet osoittavat, että EU:n 
väkiluku alkaa lähivuosikymmeninä laskea. Väkiluvultaan kutistuvalla alueella asuvan väestön 
osuuden ennustetaan saavuttavan 50 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. 

 • Elinajanodote on kasvanut ja lähentynyt EU:n sisällä kymmenen viime vuoden aikana, mutta 
erot ovat yhä huomattavia. Elinajanodote on erityisen alhainen itäisillä maaseutualueilla, kun 
taas luoteisissa jäsenvaltioissa maaseudulla asuvien elinajanodote on jokseenkin sama tai 
jopa pidempi kuin kaupunkialueilla. 

 • Korkean ja yhä nousevan elinajanodotteen ja suurten ikäluokkien ikääntymisen johdosta 
65-vuotiaan ja vanhemman väestön osuuden ennustetaan kasvavan lähes kaikilla alueilla, kun 
taas työikäisten, teinien ja lasten määrän ennustetaan laskevan. Vähennysten ennustetaan 
olevan EU:n keskiarvoon verrattuna yli kaksinkertaisia monilla eteläisillä ja itäisillä alueilla. 

 • EU:n maaseutualueiden asukkaat ovat keskimäärin yhtä tyytyväisiä elämäänsä kuin 
kaupunkien asukkaat. Itäisissä jäsenvaltioissa kaupunkilaiset ovat tyytyväisempiä elämäänsä 
kuin maaseudun asukkaat, mutta luoteisilla alueilla tilanne on päinvastainen.

 • Kotitalouksien tulot ovat kaupungeissa keskimäärin suuremmat kuin maaseutualueilla lähes 
kaikissa jäsenvaltioissa. EU:n luoteisissa osissa maaseudun kotitaloudet ovat kuitenkin 
taloudelliseen tilanteeseensa tyytyväisempiä kuin kaupunkien kotitaloudet. Tämä voi johtua 
asumisen korkeista ja yhä kasvavista kustannuksista kaupungeissa maaseutuun verrattuna.

 • Maaseudun asukkaat joutuvat matkustamaan kauemmas kuin kaupunkilaiset monia julkisia 
ja yksityisiä palveluja käyttääkseen. Vaikka jotkin paikalliset palvelut ovat kävely- tai 
pyöräilymatkan päässä, maaseudun asukkaat joutuvat usein turvautumaan henkilö- tai linja-
autoon useimpien palvelujen äärelle päästäkseen. 

 • Alueellisissa keskuksissa on tarjolla enemmän palveluja ympäröivällä alueella asuville 
kuin muilla samankokoisilla alueilla. Noissa kylissä, pikkukaupungeissa ja pienemmissä 
suurkaupungeissa, jotka ovat suurin asuinalue 45 minuutin ajomatkan säteellä, on 
todennäköisemmin kauppoja, peruskouluja ja toisen asteen kouluja, pankkeja, lääkäreitä, 
apteekkeja, sairaaloita ja yliopisto – mikä tarkoittaa, että ne voivat toimia suuremman alueen 
taloudellisena ja yhteiskunnallisena keskuksena.

 • Kaupunkilaisiin verrattuna maaseudun asukkaat luottavat harvemmin EU:hun, sanovat 
äänellään olevan merkitystä EU:ssa tai tuntevat olevansa kiintyneitä EU:hun. Tämä kahtiajako 
kaupunkien ja maaseudun välillä voi johtaa poliittiseen kärjistymiseen. Maaseudun asukkaat 
luottavat todennäköisemmin alue- ja paikallishallintoon, minkä vuoksi heidät on tärkeää 
huomioida alueellisissa ja paikallisissa kehitysstrategioissa. 
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Kappale 6

Kansalaisia lähempänä oleva Eurooppa

Suurempi nettomaahanmuutto vuodesta 2000 läh-
tien on kasvattanut EU:n ulkopuolella syntyneiden 
osuutta väestöstä. Vuosina 2011–2020 EU:n ulko-
puolella syntyneiden osuus väestöstä nousi 6 pro-
sentista 8 prosenttiin. Ulkomailla syntyneen väes-
tön kokonaisosuus, muissa EU-maissa syntyneet 
mukaan lukien, nousi 12 prosenttiin vuonna 2020. 
Vuonna 2011 se oli 10 prosenttia ja vuonna 2001 
kahdeksan prosenttia. 

Ulkomailla syntyneen väestön lisäys keskittyi 
pääasiassa eteläisiin ja luoteisiin jäsenvaltioihin. 
Se kasvoi eteläisissä 5 prosentista 12 prosent-
tiin koko väestöstä ja luoteisissa 11 prosentista 
16 prosenttiin (kuva 6.2). Tämän myötä luoteis-EU 
on hieman edellä Yhdysvaltoja, missä ulkomail-
la syntyneiden osuus väestöstä oli 14 prosent-
tia vuonna 20191. EU:n itäosassa ulkomailla 

1 Liikkuminen EU:n sisällä on huomattavasti helpompaa kuin 
muuttaminen Yhdysvaltoihin ulkomailta, mutta vaikeampaa kuin 
muuttaminen Yhdysvaltojen sisällä. Tämän johdosta ulkomailla 
syntyneiden osuus ja EU:n ulkopuolella syntyneiden osuus eivät 
vastaa täysin ulkomailla syntyneiden osuutta Yhdysvalloissa. 
Muualla kuin EU:ssa syntyneiden osuus luoteis-EU:ssa on 10 pro-
senttia, mikä on pienempi kuin ulkomailla syntyneiden osuus 
Yhdysvalloissa. 

1. Väestörakenteen muutos

1960-, 1970- ja 1980-luvuilla luonnollinen kasvu 
oli EU:n väestönkasvun tärkein syy. Joka vuosi syn-
tyi enemmän ihmisiä kuin kuoli. Luonnollinen kasvu 
toi EU:n väkilukuun tuona aikana keskimäärin kah-
den miljoonan lisäyksen vuosittain. Luonnollinen 
kasvu kuitenkin väheni tasaisesti näiden kolmen 
vuosikymmenen aikana (kuva 6.1). Tuolla ajan-
jaksolla muuttoliikkeen vaikutus oli suhteellisen 
pieni ja kasvatti kokonaisväkilukua vuosittain vain 
150 000:lla. Joinakin vuosina EU:sta muutti jopa 
pois enemmän ihmisiä kuin sinne tuli muualta. 

Vuodesta 1992 lähtien muuttoliikkeellä on ollut 
suurempi vaikutus EU:n väkiluvun kasvuun kuin 
luonnollisella muutoksella. Luonnollinen kasvu 
oli 1990- ja 2000-luvuilla vähäistä ja toi vuo-
sittain vain 250 000:n lisäyksen väkilukuun, kun 
muuttoliikkeen vuotuinen vaikutus oli 800 000. 
Luonnollinen kasvu kääntyi 2010-luvulla negatiivi-
seksi, minkä johdosta väkiluku pienentyi luonnos-
taan 150 000:lla vuosittain, kun taas muuttoliike 
kasvatti sitä miljoonalla vuosittain. 
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 syntyneen  väestön osuus on paljon pienempi 
(4 prosenttia, kun koko EU:ssa se on 12 prosent-
tia). Se ei myöskään ole muuttunut paljon kahden-
kymmenen viime vuoden aikana. 

1.1 2010-luvulla kuolleiden määrä 
ylitti syntyneiden määrän

2010-luvulla EU:n väkiluku kasvoi 1,9:llä 1 000 
asukasta kohden vuodessa (taulukko 6.1). Tämä 
oli huomattavasti hitaampi vauhti kuin 2000-lu-
vulla, jolloin kasvua oli 2,9 tuhatta asukasta koh-
den. Luonnollinen muutos oli 2010-luvulla negatii-
vinen (-0,3 tuhatta asukasta kohden), mutta sitä 
tasoitti nettomaahanmuutto (2,2 tuhatta asukasta 
kohden). Tällä ajanjaksolla väestö kasvoi nopeim-
min EU:n luoteisosassa (4 tuhatta asukasta koh-
den vuodessa) positiivisen luonnollisen muutok-
sen ja nettomaahanmuuton ansiosta (kartta 6.1). 
Väestönkasvu oli hitaampaa EU:n eteläosassa 
suuremman luonnollisen vähennyksen ja saman-
tasoisen alueelle suuntautuvan nettomuuton joh-
dosta. Itäisen EU:n väestö väheni (kahdella tuhatta 
asukasta kohden) pois alueelta suuntautuvan net-
tomuuton ja merkittävän luonnollisen vähenemi-
sen johdosta. 

Kaikilla kolmella maantieteellisellä alueella luon-
nollinen muutos ja nettomuutto noudattavat sa-

maa kaavaa: ne ovat suurimmillaan kaupunki-
alueilla ja pienimmillään (ja usein negatiivisia) 
maaseutualueilla (taulukko 6.2). Tämä johtaa huo-
mattaviin eroihin väestökehityksen suuntauksissa: 
suhteellisen suureen väestönkasvuun luoteisen 
EU:n kaupunkialueilla (7 tuhatta asukasta koh-
den) ja merkittävään vähenemiseen maaseutualu-
eilla EU:n itä- ja eteläosissa (4 tuhatta asukasta 
kohden). Luonnollinen muutos on negatiivinen tai 
lähellä nollaa kaupunki-, väli- ja maaseutualueil-
la EU:n kolmella maantieteellisellä alueella, poik-
keuksena ainoastaan luoteiset kaupunkialueet. 
Tämä korostaa muuttoliikkeen vaikutusta koko-
naisväestönmuutokseen. Nettomuutto on positii-
vista kaikissa kolmessa aluetyypissä EU:n tasolla, 
mutta vielä paljon positiivisempaa kaupunki- kuin 
maaseutualueilla (3,3 ja 0,4 tuhatta kohden). 
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Nettomaahanmuutto tasapainottaa negatiivista 
luonnollista muutosta luoteis-EU:n maaseutualu-
eilla, etelän välialueilla ja idän kaupunkialueilla. 
Vain itäosan väli- ja maaseutualueilla esiintyi pois 
alueelta suuntautuvaa nettomuuttoa, joka lisäsi 
entisestään väestön luonnollista vähenemistä. 

Muutosten tarkastelu suurkaupunkialueittain 
osoittaa, että väestön kokonaiskasvu oli nopeinta 
pääkaupunkiseuduilla, kun taas muilla kuin suur-
kaupunkialueilla kasvu oli hitaampaa tai jopa ne-
gatiivista. EU:n luoteisosassa väestö kasvoi kai-
kissa kolmessa aluetyypissä. EU:n eteläosassa 
väestö kasvoi vain suurkaupunkialueilla, kun taas 
EU:n itäosassa kasvua tapahtui vain pääkaupun-
kiseuduilla. Voimakas väestönkasvu pääkaupunki-
seuduilla aiheuttaa todennäköisesti painetta asun-
tomarkkinoille ja kasvattaa julkisten ja yksityisten 
palvelujen kysyntää. 

1.2 Yhä useampien alueiden on 
sopeuduttava väestön vähenemiseen 

Väestön väheneminen EU:n itäosassa tarkoittaa, 
että kaksi kolmesta siellä kymmenen viime vuo-
den aikana asuneesta asui alueella, jonka väes-
tö väheni. Vastaavassa tilanteessa oli vain yksi 
viidestä EU:n luoteisosassa ja yksi kolmesta EU:n 
eteläosassa (kuva 6.3). Ennusteiden mukaan nii-
den EU:n asukkaiden osuus, joiden asuinalueelta 
väestö vähenee, kasvaa 34 prosentista 45 pro-
senttiin vuosina 2020–2030 ja 51 prosenttiin vuo-
teen 2040 mennessä. Tämä vaikuttaa kaikkiin kol-
meen maantieteelliseen alueeseen niin, että niiden 
asukkaiden osuus, joiden asuinalueelta väestö vä-
henee, kasvaa noin 18 prosenttiyksiköllä vuosina 
2020–2040 ja vaikutus on samanlainen niin kau-
punki-, väli- kuin maaseutualueillakin. 

Kun huomioidaan muutosvauhti, nopeasti kasva-
villa alueilla asuvien osuus luultavasti vähenee 
ajan myötä (18 prosentista koko EU:n alueella 
2 prosenttiin vuosina 2020–2040), kun taas no-
peasti kutistuvilla (tai väestöä menettävillä) alueil-
la asuvien osuus pystyy todennäköisesti ennallaan 
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määrä riippuu sekä elinajanodotteesta että ikä-
rakenteesta. Pidempi elinajanodote merkitsee 
vähemmän kuolemia, samoin kuin ikääntyneiden 
pienempi osuus. Syntyvyysluvut ja elinajanodo-
te ovat laajalti tuttuja käsitteitä, mutta ikära-
kenteen vaikutuksesta ei kerrota yhtä näkyvästi. 
Se on kuitenkin merkittävä asia ja vaikea muuttaa. 
Sitä kutsutaan ”väestökehitykseksi” tämän seikan 
korostamiseksi. 

EU:lla on kolme keskeistä väestörakenteen omi-
naispiirrettä: 1) korkea elinajanodote; 2) vakaa 
ja suhteellisen alhainen kokonaiskuolleisuus ja 
3)  tämän seurauksena vanha ja ikääntyvä väestö. 

EU:n asukkaiden elinajanodote syntymähetkellä eli 
81,3 vuotta oli maailman pisimpiä vuonna 2019 
(kuva 6.4). Euroopan ulkopuolella elinajanodote on 
korkeampi vain kahdeksassa maassa2. Espanjassa 
ja Italiassa asuvilla oli EU:n korkein elinajanodo-
te (84,0 ja 83,6 vuotta syntymähetkellä), ja al-
haisin se oli Romaniassa ja Bulgariassa (75,6 ja 
75,1 vuotta). 

2 Yhdistyneet Kansakunnat (2019). 

(noin 5 prosentissa). Väestön nopea vähenemi-
nen vaikuttaa ensisijaisesti itäisillä alueilla asu-
viin (14 prosenttia vuonna 2020 ja 30 prosenttia 
vuonna 2030). Eteläisillä alueilla on vähemmän 
ihmisiä, jotka asuvat alueilla, joilla väestö vähenee 
nopeasti (4 prosenttia, minkä ennustetaan pysy-
vän ennallaan), kun taas EU:n luoteisosassa tällai-
sia alueita on tuskin lainkaan. 

Väestön nopea väheneminen on todennäköisem-
pää maaseutu- kuin kaupunkialueilla (11 prosent-
tia ja 1 prosentti), ja tämä ero todennäköisesti säi-
lyy tulevaisuudessa (14 prosenttia ja 3 prosenttia 
vuonna 2030). 

1.3 Elinajanodote on korkea ja lähentyy

Luonnollinen väestönmuutos lasketaan vähen-
tämällä syntymien määrästä kuolemien määrä. 
Syntymien määrä riippuu syntyvyydestä ja väes-
tön ikärakenteesta. Suurempi syntyvyys merkitsee 
enemmän syntymiä, samoin kuin lastensaanti-iäs-
sä olevien naisten suurempi osuus. Kuolemien 

Kuva 6.3 Väestö väestörakenteen muutostyypin, EU:n maantieteellisen alueen ja kaupunki–maaseutu-
luokituksen mukaan, 2010–2040
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b) Alueellinen kaupunki–maaseutu-luokitus

Vähenee hitaasti Vähenee nopeasti
Kasvaa hitaasti Kasvaa nopeasti

Nopea kasvu tarkoittaa vähintään 7,5 asukkaan lisäystä tuhatta asukasta kohden vuodessa; nopea väheneminen tarkoittaa 7,5 asukkaan 
 vähennystä tuhatta asukasta kohden vuodessa.
Lähde: Eurostat [demo_r_pjangrp3] vuosien 2010–2019 osalta ja [proj_19rp3] vuosien 2020–2029 ja 2030–2039 osalta. Osuus väestöstä 
viittaa väestöön jakson lopussa (eli 1.1.2020, 1.1.2030 ja 1.1.2040). Joidenkin alueiden kohdalla käytettiin hieman lyhyempää ajanjaksoa 
vuosina 2010–2019.
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Elinajanodote syntymähetkellä pidentyi kaikissa 
jäsenvaltioissa vuosina 2002–20193. EU:n tasolla 
se piteni 77,6 vuodesta (2002) 81,3 vuoteen vuon-
na 2019. Tällä ajanjaksolla elinajanodote lähentyi 
myös kansallisella ja alueellisella tasolla, koska 
elinajanodote pidentyi nopeammin jäsenvaltioissa 
ja alueilla, joilla se oli alhaisempi. 

3 Se laski vuonna 2020 koronapandemian vuoksi. Katso tarkempi 
analyysi kappaleesta 1. 

Elinajanodote syntymähetkellä on alle 76 vuot-
ta monilla Bulgarian, Romanian ja Itä-Unkarin 
alueilla sekä Latviassa (kartta 6.2). Eräillä alu-
eilla, lähinnä Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa 
mutta myös Etelä-Ruotsissa, elinajanodote on yli 
83 vuotta. Lapsikuolleisuudella on suuri vaiku-
tus elinajanodotteeseen. EU:ssa lapsikuolleisuus 
on yleisesti vähäistä. Vuonna 2019 keskimäärin 
3,4 lasta tuhatta elävänä syntynyttä kohden kuoli 
alle 1-vuotiaana. Lapsikuolleisuus oli kuitenkin yli 
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6  tuhatta asukasta kohden 18 NUTS 2 -alueella, 
lähinnä Romaniassa, Bulgariassa, kaikilla Ranskan 
merentakaisilla alueilla sekä kahdella Espanjan 
alueella Pohjois-Afrikassa: Ceutassa ja Melillassa 
(kartta 6.3).

Elinajanodote on keskimäärin neljä vuotta alhai-
sempi vähiten kehittyneillä (78,3) kuin kehittyneim-
millä alueilla (82,7). Ero on kuitenkin kutistunut, 
sillä kasvu on ollut suurempaa vähiten kehittyneil-
lä kuin kehittyneimmillä alueilla ( taulukko 6.3).

Keskimääräinen eliniänodote on kaksi vuor-
ta pidempi kaupunki- kuin maaseutualueilla 
(kuva 6.5)4. Tämä ero johtuu lähinnä jäsenvaltiois-
ta, joissa elinajanodote on suhteellisen alhainen, 
sillä siellä kaupunki- ja maaseutualueiden välinen 
ero on usein suurempi. Joissakin jäsenvaltioissa, 
joissa elinajanodote on korkea, se on itse asias-

4 Nämä NUTS 3 -alueiden elinajanodotetta koskevat uudet tiedot 
poikkeavat hieman kansallisista ja NUTS 2 -luvuista, eikä niitä 
tulisi vertailla viimeksi mainittuihin. Katso lisätietoja osoitteista 
Eurostat (2020). 

sa korkeampi maaseutualueilla kuin kaupunkialu-
eilla. Tilanne on tällainen Espanjassa, Itävallassa, 
Kreikassa ja Alankomaissa. 

1.4 Syntyvyys on alhainen ja tasainen

EU:ssa kokonaissyntyvyyden tulisi olla 2,1, jotta 
väkiluku pysyisi ennallaan ilman muuttoliikettä. 
Viimeksi kokonaissyntyvyys EU:ssa oli niin kor-
kea vuonna 1975. Vuodesta 1990 lähtien luku on 
 pysytellyt 1,5:n paikkeilla (kuva 6.6). Tämän vuoksi 
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Kuva 6.7 Syntyvyys alueellisen kaupunki–maaseutu-luokituksen mukaan, 2019

Lähde: Eurostat [demo_r_find3].
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Kuva 6.6 Kokonaissyntyvyys, EU-27, 
1960–2019

Taulukko 6.3 Elinajanodote syntymähetkellä 
(vuotta) aluetyypin mukaan, 2009–2019

2009 2019 2009–
2019

Vähiten kehittyneet 76,4 78,3 1,9
Siirtymäalueet 80,3 82,0 1,7
Kehittyneimmät 81,1 82,7 1,6
EU-27 79,7 81,4 1,7

Lähde: Eurostat [demo_r_mlifexp], PO REGIOn laskelmat.
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EU:n luonnollinen väestönmuutos kääntyi negatii-
viseksi vuonna 2010. Ilman nettomaahanmuuttoa 
luonnollinen muutos olisi kääntynyt negatiiviseksi 
jo aiemmin. 

Syntyvyysluvut vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä 
ja sisällä. EU:n tasolla syntyvyysluvut ovat hie-
man korkeampia maaseutu- kuin kaupunkialueil-
la (1,6 ja 1,5). Koska lastensaanti-iässä olevien 
naisten osuus on pienempi maaseutualueilla kuin 
kaupunkialueilla, syntyvien vauvojen määrä on 
maaseutualueilla alhaisempi korkeammasta syn-
tyvyydestä huolimatta (kuva 6.7). 

Kaupunki- ja maaseutualueiden välinen ero 
on suurin Bulgariassa, Unkarissa, Liettuassa ja 
Romaniassa. Syntyvyys on suurempi kaupun-
geissa kuin maaseudulla vain neljässä jäsenval-
tiossa (Belgiassa, Portugalissa, Slovakiassa ja 
Espanjassa). 

1.5 Ikääntyvät suuret ikäluokat

Kun ensimmäinen väestöpyramidi julkaistiin vuon-
na 1874, syntymien ja kuolemien suuret määrät te-
kivät siitä todella pyramidin muotoisen: leveän al-
haalta ja kapean ylhäältä. Korkeampi elinajanodote 

ja alhaiset syntyvyysluvut EU:ssa ovat muuttaneet 
ikärakennetta radikaalisti. Nykyään EU:n ”väestöpy-
ramidi” muistuttaa enemmän hehkulamppua: se on 
alhaalta kapea ja keskeltä leveä, kunnes kapenee 
jälleen ylhäällä (kuva 6.8). Leveä keskikohta johtuu 
menneisyyden suurista syntyvyysluvuista, joihin 
viitataan usein suurina ikäluokkina. 

EU:n 0–29-vuotias väestönosa on 44 miljoonaa 
(tai 24 prosenttia) pienempi kuin 30–59-vuoti-
aiden joukko. Tämä sukupolvien välinen ero on 
10 prosenttia EU:n kokonaisväestöstä ja on huo-
mattavasti suurempi kuin EU:n ulkopuolella synty-
neiden tämänhetkinen lukumäärä (44 miljoonaa 
ja 36 miljoonaa5). Vaikka muuttoliike tulevaisuu-
dessa todennäköisesti paikkaa osan tästä erosta, 
se tuskin pystyy täyttämään sitä kokonaan. Siksi 
EU:n väkiluku alkaa pienentyä tulevina vuosina ja 
vuosikymmeninä. Esimerkiksi Eurostatin uusimmat 
väestöennusteet sisältävät yhden perusskenaarion 
ja viisi herkkyystestiä, ja kaikkien niiden mukaan 
EU:n väkiluku pienentyy. Perusskenaarion mukaan 
yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä kasvaa nopeasti, 
18 prosentilla vuoteen 2030 mennessä, kun taas 
tätä nuorempien osuus pienentyy 5 prosentilla. 

Ikärakenne vaikuttaa myös syntyvyyteen. Nuo-
remman sukupolven vanhentuessa lastensaan-

ti-iässä olevien naisten 
määrä vähenee, mikä 
taas pienentää synty-
vien määrää. Jos van-
hempi sukupolvi on huo-
mattavasti nuorempaa 
suurempi, kuten EU:ssa, 
lastensaanti-iässä ole-
vien naisten määrä vä-
henee ajan myötä. Lähes 
kaikilla EU:n alueilla on 
0–29-vuotiaita on vä-
hemmän kuin 30–59- 
vuotiaita ( kartta 6.4). 
Pohjoisen Espanjan ja 
itäisen Saksan alueilla 
0–29-vuotiaita on ainakin 
40 prosenttia  vähemmän 
kuin 30–59-vuotiaita.  

5 EU-28-maissa vuonna 2020 asunut, EU:n ulkopuolella syntynyt 
väestö.
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Tämän perusteella  vaikuttaa siltä, että väestön 
luonnollinen muutos kehittyy näillä alueilla yhä ne-
gatiivisempaan suuntaan ja 65-vuotiaiden ja van-
hempien sukupolvi kasvaa nopeasti muihin EU:n 
alueisiin verrattuna. 

Monilla Irlannin, Ranskan (kaikki Ranskan syrjäi-
simmät alueet mukaan lukien) ja Pohjoismaiden 
alueilla 0–29-vuotiaiden ryhmä on alle 10 pro-
senttia pienempi kuin 30–59-vuotiaiden ryhmä, jo-
ten näillä alueilla väestö vähenee todennäköisesti 
hitaammin kuin alueilla, joilla sukupolvien väliset 
erot ovat suurempia. 

EU:n yksittäiset alueet poikkeavat EU:sta kokonai-
suutena yhdellä olennaisella tavalla. Koko EU:n 

väestön ikärakenne voi muuttua vain muualta 
maailmasta tai muualle maailmaan suuntautuvan 
muuton seurauksena, kun taas yksittäisen EU:n 
alueen ikärakenteeseen vaikuttaa myös muuttolii-
ke alueen ja muiden EU:n alueiden välillä. Näiden 
muuttojen todennäköisyys ja suunta riippuvat ih-
misten iästä. Iältään 20–39-vuotiaat muuttavat 
todennäköisemmin kaupunkialueelle ja lähtevät 
maaseutualueelta. Ikäryhmät 40–64 ja 65   vuotta 
täyttäneet lähtevät usein kaupunkialueilta ja 
muuttavat väli- tai maaseutualueille. Tämän 
seurauksena kaupunkialueet saattavat kasvaa 
 vähemmän kuin nykyisen ikärakenteen perusteella 
voisi luulla, koska ikääntyneet muuttavat pois, ja 
maaseutualueet kutistuvat oletettua vähemmän 
ikääntyneiden korvatessa pois muuttaneita. 

Laatikko 6.1 OECD:n tuoreessa raportissa painotettiin, että väestörakenteen 
muutos voi suurentaa alueellisia eroja palvelujen saatavuudessa1

1 OECD (2021b).

Väestön väheneminen vaikuttaa suoraan julkisten 
palvelujen tarjontaan pienentämällä potentiaalisten 
käyttäjien joukkoa, mikä voi pakottaa joitakin pal-
veluita lopettamaan toimintansa ja pidentää jäljelle 
jäävien käyttäjien matkaa palvelujen ääreen. Mo-
nien EU:n jäsenvaltioiden kouluverkostot kokevat 
jatkuvaa painetta joutuessaan mukautumaan maa-
seutualueiden pieneneviin oppilasmääriin. Maaseu-
tukoulujen pienemmät luokkakoot ja oppilasmäärät 
kasvattavat kustannuksia: raportissa arvioidaan, 
että oppilaskohtaisten vuosikustannusten ero kau-
punkien ja harvaan asuttujen maaseutualueiden vä-
lillä Euroopassa on noin 650 perusasteen koulussa 
ja 681 euroa toisen asteen oppilaitoksessa opiske-
levaa lasta kohden. 

Tehokkaina ja tasapuolisina pysyäkseen kouluver-
kostojen on löydettävä mittakaavaetuja sieltä mistä 
voivat ja varmistettava samalla laadukas koulutus 
kaikille lapsille. Koulujen keskittäminen sekä kouluk-
lusterit ja -verkostot voivat parantaa koulutuksen 
laatua ja säästää samalla resursseja. Raportissa 
arvioidaan, että harvaan asutuilla maaseutualueilla 
asuvat lapset joutuvat matkustamaan keskimäärin 
4–5-kertaisen matkan kaupungeissa asuviin verrat-
tuna. Tämä merkitsee, että jotkin koulut saattavat 
jatkaa toimintaansa alikapasiteetilla varmistaak-
seen asianmukaisen kouluun pääsyn erityisesti lap-
sille, jotka eivät voi matkustaa kauas itsenäisesti. 

Terveydenhuoltopalvelujen tarjoaminen kaupun-
kien ulkopuolella edellyttää saatavuuden ja kus-
tannustehokkuuden pitämistä tarkasti tasapainos-
sa. Eri maissa voi olla tarjolla palveluja lähellä tai 
kustannustehokkaasti, mutta yksikään maa ei voi 
tarjota näiden palvelujen yhteydessä sekä lyhyitä 
matkoja että pieniä kustannuksia. 

Väestörakenteen muutokseen mukautuminen edel-
lyttää esimerkiksi äitiyspoliklinikka- ja synnytys-
sairaalapalvelujen keskittämistä, sillä niiden ky-
syntä vähenee monissa maissa, ja ikääntymiseen 
liittyvien, kardiologian kaltaisten palvelujen tarjon-
nan laajentamista ja hajauttamista etenkin maa-
seutualueilla. Vuoteen 2035 mennessä kardiologisia 
palveluja tarjoavien palvelupisteiden määrän käyt-
täjää kohden odotetaan lisääntyvän EU:ssa keski-
määrin 20 prosentilla, ja lisäysten uskotaan olevan 
suurimpia Sloveniassa (88 %), Irlannissa (71 %) ja 
Tanskassa (64 %). Vastaavasti äitiyspoliklinikka- ja 
synnytyssairaalapalveluja tarjoavien palvelupistei-
den määrän odotetaan vähentyvän 4 prosentilla, 
ja suurimpia vähennyksiä ennustetaan Latviaan 
(67 %), Slovakiaan (56 %) ja Liettuaan (44 %). In-
vestoinneissa on mukauduttava näihin muuttuviin 
vaatimuksiin, jotta palveluja tarjotaan juuri oikea 
määrä ja jotta pystytään varmistamaan hoitopalve-
lujen riittävä läheisyys. 
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Taulukko 6.4 Väestörakenteen muutos syrjäisimmillä alueilla, 2010–2030

Mayotten muutos vuosina 2014–2019 ja Guadeloupen vuosina 2013–2019.

Lähde: Eurostat demo_r_gind3 ja proj_19rp3.
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Laatikko 6.2 Väestörakenteen kehitys EU:n syrjäisimmillä alueilla 

1 Yhdeksästä syrjäisimmästä alueesta (Saint-Martin on osa Guadaloupen NUTS 2 -aluetta) määrätään perustamissopimuksissa, 
ja ne ovat kiinteä osa EU:ta.

EU:ssa on yhdeksän syrjäisintä aluetta (jotka on 
ryhmitelty kuuluviksi kahdeksaan NUTS 2 -aluee-
seen), joiden väkiluku on yhteensä viisi miljoonaa1. 
Ne sijaitsevat maantieteellisesti kaukana Euroopan 
mantereesta, Karibialla, Makronesiassa ja Intian 
valtamerellä. Nämä alueet voidaan ryhmitellä tär-
keimpien väestökehityssuuntausten mukaan. 

1. Syrjäisimmät alueet, joilla väestö vähenee 

Portugalin Açores ja Madeira sekä Ranskan Gua-
deloupe ja Martinique kokivat kaikki väestön vä-
henemistä kymmenen viime vuoden aikana (tau-
lukko 6.4). Ranskan kahdella alueella vähennykset 
olivat huomattavia, koska erittäin suuri nettomuutto 
pois alueelta tasasi positiivista luonnollista muutos-
ta. Portugalin alueilla vähennykset olivat kohtuulli-
sempia pois alueelta suuntautuvan nettomuuton ja 
vähäisen tai negatiivisen luonnollisen muutoksen 
vuoksi. Väestön vähenemisen ennustetaan jatku-
van jaksolla 2020–2030. Näiden alueiden väestön 
ikärakenne on samankaltainen kuin koko EU:n, ai-
noana poikkeuksena ikääntyneiden pienempi osuus 
Portugalin alueilla. Ennusteiden mukaan nuorem-
man väestön (0–19-vuotiaiden) väheneminen no-
peutuu huomattavasti, myös työikäisen väestön 
(20–65-vuotiaiden) väheneminen nopeutuu, kun 
taas ikääntyneiden (65-vuotiaiden ja vanhempien) 
osuus kasvaa nopeammin. 

2. Syrjäisimmät alueet, joilla väestö kasvaa 
ja nettomuutto suuntautuu pois alueelta 

Guyanen väestö kasvoi nopeasti jaksolla 2010–
2020 erittäin suuren luonnollisen muutoksen ja vain 

vähäisen alueelta pois suuntautuvan nettomuuton 
seurauksena. Réunionin väestö kasvoi hitaammin 
suuren luonnollisen muutoksen ja sitä hillinneen 
huomattavan alueelta pois suuntautuneen net-
tomuuton johdosta. Ennusteiden mukaan väestö 
todennäköisesti kasvaa edelleen, mutta hieman 
hitaammin. Molemmilla alueilla nuorten osuus on 
paljon suurempi ja vanhempien ihmisten paljon 
pienempi kuin koko EU:ssa. Nuoren ja työikäisen 
väestön ennustetaan vähenevän Réunionissa ja jat-
kavan kasvuaan Guyanessa. Vanhemman väestön 
ennustetaan lähes kaksinkertaistuvan Guyanessa ja 
lisääntyvän 50 prosentilla Réunionissa. 

3. Alue, jolla väestö kasvaa ja jolle 
suuntautuu nettomuuttoa

Canariasin väestö kasvoi kymmenen viime vuoden 
aikana lähinnä alueelle suuntautuvan nettomuuton 
vuoksi, kun taas Mayotten väestö kasvoi nopeim-
min suurimman luonnollisen väestönmuutoksen 
seurauksena. Canariasin väestön ikärakenne on sa-
mankaltainen kuin koko EU:ssa, kun taas Mayottella 
se on ratkaisevalla tavalla erilainen, sillä yli puolet 
väestöstä on 0–19-vuotiaita ja vain 3 prosenttia 
65 vuotta täyttäneitä. Ennusteiden mukaan nuori 
väestö alkaa Canariasilla vähentyä, mutta työikäi-
nen ja etenkin vanhempi väestö kasvaa todennä-
köisesti edelleen. Mayottella kaikkien ikäryhmien 
ennustetaan kasvavan, mutta sen vähälukuinen 
vanhempi väestö kasvaa todennäköisesti nopeim-
min, kaksinkertaistuen vuosina 2020–2030. 

nentyvän. Sitä vastoin monilla Itävallan, Irlannin, 
Alankomaiden, Puolan, Espanjan ja Slovakian 
alueilla tämän ikäryhmän ennustetaan kasvavan 
yli 25 prosentilla seuraavien kymmenen vuoden 
aikana. Tämä todennäköisesti lisää terveyden-
huollon kysyntää näillä alueilla, jotka joutuvat 
 mukauttamaan infrastruktuuriaan ja palvelujaan, 
jotta ne olisivat helpommin liikkuvuusrajoitteista 
kärsivien saatavilla, ja kasvattamaan terveyden-
huoltopalvelujensa valmiuksia. 

1.6 Vanhemman väestön 
osuus todennäköisesti kasvaa, 
nuorempien ikäryhmien kutistuu

Kun EU:n väestönkasvu ennusteiden mukaan edel-
leen hidastuu ja väestö alkaa vähentyä, jotkin ikä-
ryhmät jatkavat kasvuaan (kartta 6.5). Esimerkiksi 
65-vuotiaan ja vanhemman väestön osuus kas-
vaa lähes kaikilla EU:n alueilla. Vain muutamalla 
alueella Bulgariassa, Kreikassa, Portugalissa ja 
Romaniassa tämän ikäryhmän ennustetaan pie-
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Työikäisen väestön (jolla tarkoitetaan 20–64-vuo-
tiaita) ennustetaan kutistuvan 4 prosentilla seu-
raavien kymmenen vuoden aikana. Tämä vaikut-
taa todennäköisesti useimpiin alueisiin, ja joillakin 
vähennys voi olla jopa yli 10 prosenttia. Tämä voisi 
johtaa työvoimapulaan. Se saattaa pakottaa yri-
tyksiä valitsemaan joko suuremman panostuksen 
työtä säästäviin ja työvoimaa kasvattaviin tekno-
logioihin tai luopumisen potentiaalisesta kasvusta. 

Ryhmän 0–19-vuotiaat ennustetaan pienentyvän 
EU:ssa hieman enemmän (5 prosenttia), ja monil-
la eteläisillä ja itäisillä alueilla tämä ryhmä kutis-
tuu yli 10 prosentilla. Sitä vastoin nuorten määrän 
ennustetaan kasvavan Kyproksella, Maltalla sekä 
useilla Saksan ja Ruotsin alueilla. Nuorten voima-
kas väheneminen johtaa todennäköisesti koulujen 
vähenemiseen, mikä taas voi pidentää matkoja lä-
himpään kouluun – etenkin maaseutualueilla, mis-
sä etäisyydet ovat jo valmiiksi suhteellisen pitkiä.
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Kuva 6.9 Yleinen tyytyväisyys elämään kaupungistumisasteen mukaan, 2018

MT: ei tietoja maaseutualueilta.
Lähde: Eurostat [ilc_pw02].
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Kuva 6.10 Keskimääräinen työtyytyväisyysluokitus kaupungistumisasteen mukaan, 2018

Luokitukset asteikolla nollasta (”ei lainkaan tyytyväinen”) kymmeneen (”täysin tyytyväinen”)

MT: ei tietoja maaseutualueilta.
Lähde: Eurostat [ilc_pw02].
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2. Ihmiset ovat yhtä 
tyytyväisiä elämäänsä 
niin isoissa kaupungeissa, 
pikku- ja esikaupungeissa 
kuin maaseutualueillakin

Yleinen tyytyväisyys elämään on EU:ssa samalla ta-
solla niin kaupungeissa, pikku- ja  esikaupungeissa 
kuin maaseutualueillakin. Asteikolla  yhdestä 

 kymmeneen pisteiden keskiarvo kaikilla näillä 
alueilla oli 7,3 vuonna 2018. Kahdeksassa jäsen-
valtioissa, joiden kansallinen arvosana oli vähin-
tään 7,5, maaseutualueiden asukkaat olivat yhtä 
tyytyväisiä tai tyytyväisempiä kuin kaupungeissa 
asuvat. Sitä vastoin viidessä niistä kuudesta jäsen-
valtiosta, joissa kansalliset arvosanat ovat mata-
limmat, maaseutualueilla asuvat eivät olleet yhtä 
tyytyväisiä kuin kaupungeissa asuvat. Tästä voisi 
päätellä, että jäsenvaltioissa, joissa tyytyväisyys 
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Kuva 6.11 Keskimääräinen tyytyväisyys henkilökohtaisiin suhteisiin kaupungistumisasteen 
mukaan, 2018

Luokitukset asteikolla nollasta (”ei lainkaan tyytyväinen”) kymmeneen (”täysin tyytyväinen”) 

MT: Ei tietoja maaseutualueilta.
Lähde: Eurostat [ilc_pw02].
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Kuva 6.12 Keskimääräinen tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseen kaupungistumisasteen 
mukaan, 2018

Luokitukset asteikolla nollasta (”ei lainkaan tyytyväinen”) kymmeneen (”täysin tyytyväinen”) 

MT: Ei tietoja maaseutualueilta.
Lähde: Eurostat [ilc_pw02].
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elämään on korkealla tasolla, maaseutualueet 
menestyvät tässä asiassa usein paremmin kuin 
kaupungit, kun taas niissä jäsenvaltioissa, joissa 
tyytyväisyys elämään on heikolla tasolla, maaseu-
tualueet menestyvät usein heikommin (kuva 6.9). 

On olemassa myös toistuva maantieteellinen 
kaava. Kaikissa luoteisissa jäsenvaltioissa maa-
seutualueiden asukkaat olivat tyytyväisempiä 
elämäänsä kuin kaupungeissa asuvat. Kaikissa 
itäisissä jäsenvaltioissa kaupungeissa asuvat oli-
vat tyytyväisempiä kuin maaseutualueiden asuk-
kaat – lukuun ottamatta Puolaa, jossa molemmat 
olivat yhtä tyytyväisiä. Eteläisissä jäsenvaltioissa 
tilanne vaihteli: maaseutualueilla oltiin vähem-
män tyytyväisiä Espanjassa ja Portugalissa, mutta 
Kreikassa ja Italiassa tyytyväisyys oli korkeam-
malla tasolla. 

Tyytyväisyys työhön (kuva 6.10) ja henkilökohtai-
siin suhteisiin (kuva 6.11) on samalla tasolla koko 
EU:n isoissa kaupungeissa, pikku- ja esikaupun-
geissa sekä maaseutualueilla; ja ihmisten tyyty-
väisyydessä taloudelliseen tilanteeseensa erot 
ovat pieniä (kuva 6.12): tyytyväisimpiä ovat pikku- 
ja esikaupunkien asukkaat (6.6), sitten kaupunkien 
(6.5) ja viimeisinä maaseudun asukkaat (6.4). 

Kaikkien kolmen indikaattorin yhteydessä tois-
tuu sama maantieteellinen kaava. Luoteisen EU:n 
maaseutualueiden asukkaat ovat tyytyväisempiä 
kuin kaupungeissa asuvat, itäisen EU:n maaseu-
tualueilla asuvat vähemmän tyytyväisiä (hyvin 
harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta), ja eteläis-
ten jäsenvaltioiden tilanne on vaihteleva. 

2.1 Tulotaso on kaupungeissa 
korkeampi, mutta niin ovat 
myös kiinteistöjen hinnat 

Tulot vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltioi-
den välillä ja kaupungistumisasteesta riippuen. 
Tulotaso on alhaisin Romanian maaseutualueilla 
(keskimäärin hieman yli 6 000 euroa vuodessa 
ostovoimayksikköinä) ja korkein Luxemburgissa 
(39 000 euroa ostovoimayksikköinä). Toisin 
kuin tyytyväisyys taloudelliseen tilanteeseen 
(kuva 6.12), tulotaso on kaupungeissa korkeampi 
kuin maaseutualueilla lähes kaikissa jäsenvalti-
oissa. Tuloerot ovat suurimmat itäisessä EU:ssa, 
erityisesti Romaniassa ja Bulgariassa, missä maa-
seudun tulotaso on likimain puolet kaupunkilaisten 
tuloista (kuva 6.13). 
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Kuva 6.13 Kotitalouksien keskimääräiset tasoitetut nettotulot kaupungistumisasteen mukaan, 
2019

Lähde: Eurostat [ilc_di17].
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Vaikka tulot ja tyytyväisyys kotitalouksien talou-
delliseen tilanteeseen ovat jollakin tavalla yhtey-
dessä toisiinsa, tämä yhteys on kaukana yhtäläi-
sestä. Tulojen ja tyytyväisyyden välinen yhteys on 
vahvin maaseutualueilla (missä R2 on 61 %). Se 
on hieman löyhempi pikku- ja esikaupungeissa 
(53 %) ja suhteellisen heikko isoissa kaupungeissa 
(36 %). Kaupunkien korkeammat asumiskustan-
nukset voisivat olla selitys sille, miksi suurem-
mat tulot eivät takaa suurempaa tyytyväisyyttä. 

Esimerkiksi vuonna 2018 myytyjen asuntojen 
keskimääräinen neliöhinta oli kaupunkialueilla 
kaikkialla EU:ssa 82 prosenttia korkeampi kuin 
maaseutualueilla (ensin mainituissa 2 254 euroa 
ja viimeksi mainituissa 1 238 euroa 20 jäsenvalti-
osta kerättyjen tietojen mukaan (JRC). Lisäksi vuo-
sina 2012–2018 neliöhinta nousi kaupunkialueilla 
417 eurolla mutta maaseutualueilla vain 183 eu-
rolla, mikä korostaa kaupunkien kiinteistöihin koh-
distuvaa painetta. 
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Kuva 6.14 Keskimääräinen matka lähimpään palvelupisteeseen EU:ssa kaupungistumisasteen 
mukaan, 2018
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2.2 Maaseudun asukkaat 
joutuvat matkustamaan kauemmas 
palvelujen äärelle päästäkseen

Maaseutualueilla asuinalueet ovat usein pienem-
piä ja väestö harvemmassa. Tämä tarkoittaa, että 
saadakseen palveluita, joiden toteuttamiskelpoi-
suus edellyttää tiettyä asiakas- tai käyttäjämää-
rää, maaseudun asukkaat voivat usein joutua mat-
kustamaan pidempiä matkoja. Maaseutualueet 
voidaan jakaa kolmeen kategoriaan. 

1. Kylät, joissa on 500–5 000 asukasta. 

2. Haja-asutusalueet, joiden väestöntiheys on 
50–300 asukasta neliökilometriä kohden.

3. Enimmäkseen asumattomat alueet, joiden 
väestöntiheys on alle 50 asukasta neliökilo-
metriä kohden. 

Näillä kolmella maaseutualuekategorialla on selvä 
vaikutus siihen, miten pitkä matka on lähimpään 
palvelupisteeseen teitse. Palvelut ovat keskimää-
rin lähempänä kyliä ja kauempana haja-asutus-
alueista. Enimmäkseen asumattomilta alueilta on 
johdonmukaisesti pisin matka lähimpään palve-
lupisteeseen (kuva 6.14). Suhteellisen pienissäkin 
kaupungeissa keskimääräinen matka useimpiin 
palvelupisteisiin on alle 1–2 kilometriä. 

Sen väestön osuus, joka voisi päästä lähimpään 
palvelupisteeseen kävellen tai polkupyörällä, 
jolloin hiilipäästöjä ei synny lainkaan, vaihte-
lee runsaasti kaupungistumisasteesta riippuen 
(kuva 6.15). Lähin vähittäiskauppa on kävelymat-
kan (1,25 km) päässä 90 prosentilla kaupunkien 
väestöstä, 75 prosentilla pikkukaupungeissa asu-
vista, 45 prosentilla kylien asukkaista ja 10 pro-
sentilla enimmäkseen asumattomilla alueilla asu-
vista. Mitä erikoistuneemmasta palvelusta on kyse 
tai mitä suurempaa potentiaalista asiakasmää-
rää se edellyttää, sitä epätodennäköisempää on, 
että palvelun ääreen pääsee kävellen. Esimerkiksi 
vain 65 prosenttia kaupunkien ja vain 2 prosent-
tia enimmäkseen asumattomien alueiden väes-
töstä asuu kävelymatkan päässä toisen asteen 
oppilaitoksesta. 

Pyöräilyetäisyydellä (5 km) lähimmästä palvelu-
pisteestä asuvan väestön osuus on huomattavasti 
suurempi. Kaupungeissa 90–100 prosentilla väes-
töstä on pyöräilymatkan päässä jokaista palvelu-
tyyppiä tarjoava toimipiste (kuva 6.16). Pyöräilyn 
tai kävelyn tuoma hyöty (sen mukaan, miten 
paljon se kasvattaa väestön osuutta, joka pää-
see lähimpään palvelupisteeseen) vaihtelee ky-
seisestä palvelusta ja kaupungistumisasteesta 
 riippuen. Maaseutualueilla hyöty on suurin vähem-
män erikoistuneiden palvelujen, kuten vähittäis-
kaupan ja perusasteen koulujen, osalta, kun taas 
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Kuva 6.16 Väestön määrä pyöräilymatkan päässä lähimmästä palvelupisteestä EU:ssa 
kaupungistumisasteen mukaan, 2018

Lähde: Eurostat (sairaalat), PO REGIO (asemat) ja ESPON Inner peripheries (muut alueet), JRC-GEOSTAT väestön osalta ja JRC:n 
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 pikkukaupungeissa ja kaupungeissa se on suu-
rimmillaan erikoistuneempien palvelujen, kuten 
toisen asteen oppilaitosten ja sairaaloiden, osalta. 
Esikaupungeissa pyöräily lisää sellaisen väestön 
osuutta, joka pääsee kaikentyyppisten palvelujen 
ääreen, ainakin 40 prosenttiyksiköllä.

Päätös kävellä tai pyöräillä tiettyyn määränpää-
hän ei riipu ainoastaan matkan pituudesta, vaan 
myös muun muassa infrastruktuurin laadusta ja 

tilasta, teiden turvallisuudesta, säästä, saasteista, 
matkan varrella olevista jyrkistä mäistä ja henki-
lön terveydestä. Kävely- tai pyöräilymatkan pääs-
sä lähimmästä palvelupisteestä asuvan väestön 
määrä antaa myös viitteitä siitä, missä monet 
pystyisivät siirtymään hiilipäästöttömään matkus-
tustapaan näillä matkoilla ja missä tämä ei ole 
toteuttamiskelpoinen vaihtoehto. Näiden lukujen 
valossa vaikuttaa siltä, että isoissa kaupungeissa 
sekä pikku- ja esikaupungeissa näiden palvelujen 
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ääreen pääsee kohtuullisessa ajassa pyöräilemäl-
lä. Maaseutualueilla lähes kaikki asukkaat tarvit-
sevat kuitenkin joko auton tai julkista liikennettä 
erikoistuneempien palvelujen ääreen päästäkseen. 
Siksi maaseudun asukkaat ajavat todennäköises-
ti pidempiä matkoja ja kärsivät enemmän auton 
käyttökustannusten noususta. 

2.3 Alueellisissa keskuksissa 
on tarjolla enemmän palveluja

Palvelun saatavuus asuinalueella riippuu alueen 
väkiluvusta ja siitä, onko se alueellinen keskus6. 
Yleisesti ottaen suuremmilla asuinalueilla on tarjolla 
erilaisia palveluja  todennäköisemmin kuin  pienillä. 
Lisäksi kaikissa EU:n kaupungeissa, joissa on vähin-
tään 250 000 asukasta, on sairaala, toisen asteen 
oppilaitos ja elokuvateatteri (kuva 6.17), kun taas 
nämä palvelut puuttuvat monista pikkukaupungeis-
ta ja kylistä. Alueellisissa keskuksissa tai suurimmal-
la asuinalueella enintään 45 minuutin ajomatkan 
päässä on tarjolla tiettyjä palveluja todennäköi-
semmin kuin muilla samankokoisilla asuinalueilla. 
Esimerkiksi kylien ympäröimässä pikkukaupungissa 
on enemmän palveluja kuin suuren kaupungin lä-
hellä olevassa pikkukaupungissa, koska se tarjoaa 
palveluja ympäröivälle maaseudulle. Pienemmillä 
asuinalueilla, jotka eivät ole alueellisia keskuksia, 

6 Alueellisella keskuksella tarkoitetaan suurinta asuinaluetta 45 mi-
nuutin automatkan säteellä. 

koska ne ovat lähellä suurempaa asuinaluetta, on 
epätodennäköisesti tarjolla erilaisia palveluja, kos-
ka niitä on tarjolla suuremmalla asuinalueella. 

Esimerkiksi vain 50 prosentissa 50 000–250 000 
asukkaan kaupungeista on yliopisto, kun sellai-
nen on 90 prosentissa samankokoisista alueelli-
sista keskuksista. Mitä pienempi asuinalue, sitä 
enemmän vaikutusta on sillä, onko se alueellinen 
keskus vai ei. Pikkukaupungeissa, ja etenkin ky-
lissä, on tietty palvelu tarjolla paljon todennäköi-
semmin, jos kyseessä on myös alueellinen kes-
kus. Esimerkiksi sairaala sijaitsee 60 prosentissa 
5 000–10 000 asukkaan pikkukaupungeista, jot-
ka ovat myös alueellisia keskuksia, mutta vain 
30 prosentissa lähellä suurempaa asuinaluetta 
sijaitsevista pikkukaupungeista. Kylissä, jotka ovat 
alueellisia keskuksia, on paljon todennäköisemmin 
lääkäri, apteekki, pankki, toisen asteen oppilaitos, 
sairaala tai elokuvateatteri kuin muissa.

Suuriin kaupunkeihin verrattuna palveluiden määrä 
suhteessa väkilukuun on yleensä suurempi pienem-
missä kaupungeissa ja etenkin pikkukaupungeissa 
ja kylissä. Tämä viittaa siihen, että ympäröivillä 
maaseutualueilla asuvat tulevat niihin näitä pal-
veluja saadakseen. Esimerkiksi lääkäreiden mää-
rä suhteessa väkilukuun on  pikkukaupungeissa 
kaksinkertainen ja kylissä nelinkertainen suuriin 
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 kaupunkeihin verrattuna (kuva 6.18). Tämä ei tar-
koita, että pikkukaupungeissa ja kylissä asuvat 
tarvitsisivat lääkäreitä enemmän, vaan sitä, että 
monet lääkäreiden potilaista asuvat ympäröivillä 
alueilla. 

Väkilukuun suhteutettuna pikkukaupungeissa ja 
kylissä on enemmän kauppoja, pankkeja, koulu-
ja, apteekkeja, lääkäreitä, sairaaloita ja eloku-
vateattereita kuin suurissa kaupungeissa. Tämä 

tuo esiin sen, että pikkukaupungeilla ja kylillä on 
tärkeä rooli palvelukeskuksina ja että niiden tar-
joamat palvelut on suunnattu laajemmalle väes-
tölle. Yliopistojen edellytyksenä on laaja väestö, 
jonka joukosta niiden opiskelijat tulevat. Siksi ne 
sijaitsevat enimmäkseen isommissa pikkukaupun-
geissa ja kaupungeissa. Kuitenkin se, että pienissä 
kaupungeissa toimii huomattava määrä yliopisto-
ja niiden väkilukuihin nähden, korostaa sitä, että 
opiskelijat tulevat paljon laajemmalta alueelta. 
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Kuva 6.20 Yleensä EU:hun luottavat kaupungistumisasteen mukaan, 2019

Lähde: Eurobarometri.
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Kuva 6.21 Oman äänensä merkitykseen EU:ssa uskovat kaupungistumisasteen mukaan, 2019
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Alueellisilla keskuksilla voi olla tärkeä taloudellinen 
ja yhteiskunnallinen rooli. Niistä voi tulla tulevaisuu-
den investointien ja taloudellisen kehityksen keski-
pisteitä, minkä lisäksi ne lyhentävät matkoja, jotka 
maaseudulla asuvien on taitettava päästäkseen 
käyttämään yleiseen taloudelliseen etuun tähtää-
viä palveluja.

3. Maaseudun asukkaat 
luottavat harvemmin EU:hun 

Maaseudun asukkaat kannattavat EU:ta vähem-
män kuin kaupunkien asukkaat. Maaseudun asuk-
kaat luottavat EU:hun tai ovat tyytyväisiä siihen 
harvemmin (kuva 6.19). Tämä maaseudun tyyty-
mättömyys ei kohdistu ainoastaan EU:hun, mutta se 
on myös voimakkaampaa kuin kansallisiin tai alue-
hallinnon instituutioihin kohdistuva. Kaupunkien ja 
maaseudun asukkaiden välinen ero luottamukses-
sa kansalliseen hallintoon on pienempi kuin ero 
luottamuksessa EU:hun. Paikallis- ja aluehallintoon 
luotetaan kuitenkin maaseutualueilla enemmän 
kuin kaupungeissa, mikä viittaa siihen, että maa-
seudun asukkaat luottavat korkeamman tason 
hallintoon harvemmin kuin kaupungeissa asuvat. 

Vaikka luottamus EU:hun on ajan myötä lisäänty-
nyt (katso kappale 7), kaupunkien ja maaseudun 
välinen kahtiajako on säilynyt ennallaan. Vuonna 
2019 EU:hun luotti 56 prosenttia kaupunkien asuk-
kaista, maaseudun asukkaista vain 51 prosenttia. 
Vuosina 2015–2016 nämä luvut olivat molemmat 
9 prosenttiyksikköä pienemmät, joten ero säilyi 
ennallaan. 

Tyytyväisyys kansalliseen ja EU:n demokratiaan on 
vähäisempää maaseutualueilla kuin kaupungeissa, 
ja kansallista demokratiaa koskeva ero on hieman 
suurempi (3 ja 2 prosenttiyksikköä). Maaseudun 
asukkaat ajattelevat harvemmin, että heidän ää-
nellään on merkitystä jäsenvaltiossa, jossa he asu-
vat, tai EU:ssa, ja EU:ta koskeva ero on suurempi 
(3 ja 1 prosenttiyksikköä). Harvemmat maaseudun 
asukkaista sanovat olevansa kiintyneitä EU:hun 
kuin kaupunkien asukkaista (6 prosenttiyksikköä 
vähemmän), vaikka paljon useampi molemmissa 
aluetyypeissä on kiintynyt omaan jäsenvaltioonsa 
tai paikalliseen alueeseensa (93 ja 90 prosenttia). 

Tämä kaupunkien ja maaseutualueiden välinen ero 
luottamuksessa EU:hun on nähtävissä lähes kaikis-
sa jäsenvaltioissa (kuva 6.20), ainoina poikkeuksi-
na Unkari ja Irlanti. Tämä on päinvastainen tulos 
verrattuna tyytyväisyyden indikaattoreihin, jotka 
ovat korkeampia maaseutualueilla kuin kaupun-
geissa luoteisissa ja useissa eteläisissä jäsenvalti-
oissa. Puolessa jäsenvaltioista ero luottamuksessa 
on vähintään 10 prosenttiyksikköä, ja suurimmil-
laan se on Suomessa, Ruotsissa ja Itävallassa. 

Useimmissa jäsenvaltioissa, kuten myös EU:ssa 
kokonaisuutena, maaseudun asukkaat ovat kau-
punkilaisia harvemmin sitä mieltä, että heidän 
äänellään on merkitystä EU:ssa. Ero on yli 10 pro-
senttiyksikköä Bulgariassa, Romaniassa, Latviassa, 
Liettuassa ja Portugalissa (kuva 6.21). 

Luottamuksen puute, vakaa usko siihen, ettei 
omalla äänellä ole merkitystä, ja demokratiaan 
turhautuminen ovat kaikki tekijöitä, jotka voivat 
pienentää äänestysaktiivisuutta vaaleissa ja kär-
jistää vaalien tuloksia. 
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Kappale 7 

Parempia hallintotapoja

 • Luottamus kansalliseen ja paikallishallintoon kaikkialla EU:ssa on lisääntynyt viime vuosina, 
myös koronapandemian aikana, jolloin paikallishallintoon on luotettu enemmän kuin 
kansalliseen. 

 • World Justice Project -järjestön mukaan oikeusvaltioperiaatetta noudatetaan EU:ssa yleensä 
hyvin: kahdeksan jäsenvaltiota on luokiteltu maailman kymmenen kärkeen, mutta tulokset 
vaihtelevat jäsenvaltiosta riippuen. 

 • Ihmisten käsitys julkisten palvelujen laadusta on ollut suhteellisen vakaa kymmenen viime 
vuoden aikana: EU:n luoteisosassa tulokset ovat olleet parempia kuin eteläisillä ja itäisillä 
alueilla, mutta joissakin jäsenvaltioissa on ollut merkittäviä eroja alueiden välillä.

 • Eurooppalaiset ovat yhä huolissaan korruptiosta. Vaikka käsitys siitä vaihtelee huomattavasti 
jäsenvaltioiden ja alueiden välillä, useimmat eurooppalaiset uskovat voivansa osaltaan 
ehkäistä korruptiota sielläkin, missä sen uskotaan levinneen laajimmalle.

 • Julkiset hankintamenettelyt, joihin osallistuu vain yksi tarjoaja tai joissa tarjouspyyntöä ei 
esitetä ollenkaan, saattavat olla alttiita korruptiolle. Vaikka yhden tarjoajan tarjouskilpailujen 
kokonaisosuus on kasvanut EU:ssa viime vuosina, vaikkakaan ei kaikkialla, kokonaan ilman 
tarjouspyyntöjä tehdyt hankinnat ovat vähentyneet lähes yleisesti. 

 • Poliittiset uudistukset ovat tehneet EU:sta viime vuosina yritysystävällisemmän, kuten käy 
ilmi Maailmanpankin ”Ease of doing business” -arvioinnista. Tilanne voi kuitenkin vaihdella 
huomattavasti saman jäsenvaltion kaupunkien välillä, ja on harvinaista, että mikään yksittäinen 
kaupunki loistaisi kaikilla liiketoiminnan osa-alueilla.

 • Yli puolet EU:n aikuisväestöstä käytti Internetiä asiointiin viranomaisten kanssa vuonna 2020, 
mutta jäsenvaltioiden välillä ja sisällä on huomattavia eroja. Joillakin alueilla yli 30 prosenttia 
asukkaista ei ole koko elämänsä aikana käyttänyt tietokonetta.
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Kappale 7

Parempia hallintotapoja

1. Instituutioiden laadun 
valvonta ja vertailuanalyysi

1.1 Luottamus kansalliseen ja 
paikallishallintoon: viimeaikaiset trendit 

Avoimuus ja vastuullisuus ovat kaksi laadukkaan 
hallinnon keskeistä edellytystä. Hallinnon avoin 
päätöksenteko ja luottamus julkisiin instituutioihin 
vahvistavat toisiaan. Avoin päätöksenteko lisää 
yleistä tyytyväisyyttä ja vastuullisuutta ja auttaa 
ymmärtämään siihen liittyviä prosesseja, mikä 
taas lisää luottamusta hallintoon. Samaan aikaan 
luottamus kannustaa kansalaisia osallistumaan 
aktiivisesti päätöksentekoon4. 

Kaikkialla EU:ssa luottamus sekä kansalliseen että 
paikalliseen hallintoon on lisääntynyt vuoden 2013 
jälkeen, mutta se on edelleen vähäisempää kansal-
lisen kuin paikallishallinnon tasolla. Tuoreimpien, 
vuotta 2021 koskevien lukujen mukaan hieman yli 
puolet väestöstä (56 prosenttia) luottaa paikallis-
hallintoonsa ja harvemmat (38 prosenttia) luotta-
vat kansalliseen hallintoon (kuva 7.1). Kansalliseen 
hallintoon luotetaan vähemmän kuin paikallishal-
lintoon kaikissa jäsenvaltioissa. Ranskassa kansal-
liseen hallintoon luottavien osuus oli useimpina 
vuosina yli 30 prosenttiyksikköä pienempi. Belgiaa 
ja Itävaltaa lukuun ottamatta osuus oli kuitenkin 
kaikissa jäsenvaltioissa suurempi vuonna 2021 
kuin vuonna 2013, vaikka lisäyksen suuruus ja 
vuoden 2021 taso vaihtelevat suuresti (kuvan 7.1 
yläosa). Luottamus kansalliseen hallintoon (ja pai-
kallishallintoon) on ollut johdonmukaisesti suu-
rempaa Luxemburgissa kuin muualla, ja seuraavi-
na ovat tulleet pohjoismaiset jäsenvaltiot. Kreikan 
taso oli molempina vuosina, 2013 ja 2017, EU:n 
alhaisimpien joukossa: siellä vain 10 prosenttia 
luotti kansalliseen hallintoon, vaikka osuus onkin 
sittemmin noussut kolmannekseen. Kroatiassa, 
Sloveniassa, Bulgariassa ja Espanjassa luottamus 
kansalliseen hallintoon on edelleen hyvin heikkoa, 
vaikka se onkin lisääntynyt vuoden 2013 jälkeen.

4 OECD (2017).

Julkinen hallinto tarkoittaa hallinnon päätöksen-
teko- ja täytäntöönpanoprosessia1. Hyvä hallinto 
edellyttää hyvin toimivia instituutioita ja avoi-
mia menettelyjä. Hallinnot, joilla on laadukkaat 
instituutiot, korkea vastuullisuustaso ja korrup-
tio vähäistä, onnistuvat usein paremmin julkisten 
tuotteiden ja palvelujen tarjoamisessa ja suotui-
san ympäristön luomisessa talouskasvulle ja so-
siaaliselle kehitykselle2. Sitä vastoin hallinnoilla, 
joiden instituutiot ovat heikkolaatuisia, on usein 
paljon erilaisia taloudellisia ja sosiaalisia ongel-
mia, heikompi taloudellinen kehitys, suuremmat 
tuloerot, huonompi ympäristön tilanne, ja ne kan-
tavat vähemmän vastuuta äänestäjiään kohtaan. 
Viimeaikaisissa maailmanlaajuisissa tutkimuk-
sissa on huomattu, että maissa, joissa esiintyy 
runsaasti korruptiota, on myös vähemmän naisia 
politiikassa, heikompi kansanterveys ja väestön 
subjektiivinen hyvinvointi3.

Toimiakseen hyvin instituutiot tarvitsevat hyvät 
hallinnolliset valmiudet, jotka puolestaan edis-
tävät julkisten menojen avoimuutta, EU-varojen 
käyttö mukaan lukien (ks. laatikko 7.1). Tässä kap-
paleessa tarkastellaan EU:n tuoreimpia indikaatto-
reita julkisten instituutioiden laadusta kansallisella 
ja aluehallinnon tasolla. 

1 ”Hallinto” viittaa tässä kappaleessa ainoastaan viranomaisiin. 

2 Ks. Kaufmann ym. (1999); Charron ja Lapuente (2013); Rodríguez-
Pose ja Garcilazo (2015); Annoni ja Catalina Rubianes (2016); 
Pike ym. (2017).

3 Terveys, ks. Holmberg ja Rothstein (2011); naiset politiikassa, ks. 
Swamy ym. (2001); sekä hyvinvointi, ks. Samanni ja Holmberg 
(2010) sekä Helliwell ja Huang (2008).
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Paikallishallintoon luottamiseen liittyviä huo-
mattavia seikkoja ovat seuraavat: johdonmu-
kaisen korkea luottamustaso Saksassa (75 % 
vuonna 2021), luottamuksen suuri lisääntyminen 
Irlannissa ja Espanjassa vuoden 2013 jälkeen (28 
ja 26 prosenttiyksikköä) sekä alhainen luottamus-
taso Kreikassa, Italiassa ja Kreikassa jokaisessa 
tapahtuneesta vähäisestä lisäyksestä huolimatta 
(kuvan 7.1 alaosa). 

2. Instituutioiden laatua koskevat 
kansainväliset indikaattorit

2.1 Maailmanlaajuiset hyvän 
hallinnon indeksit

Viime vuosina on kehitetty runsaasti ”hyvän hal-
linnon” mittareita. Erityisesti Maailmanpankki 
on luonut mittaustavan instituutioiden laadul-
le Maailmanlaajuisilla hallintoindikaattoreillaan 
(WGI), jotka on julkaistu yli 200 maalle vuodesta 
1996 lähtien5. Yhteenlaskettuja indikaattoreita on 
kehitetty kuudelle hallinnon ulottuvuudelle: ääni-
vallalle ja vastuullisuudelle; poliittiselle vakaudelle 
ja väkivallan/terrorismin puuttumiselle; hallinnon 

5 https://databank.worldbank.org/source/
worldwide-governance-indicators.

Laatikko 7.1 Hyvä hallinto ja hyvät hallinnolliset valmiudet1 

1 Lähde: Euroopan komissio (2020l).

2 European Policies Research Centre (2020).

Hyvän hallinnon perustekijä ovat hyvät hallinnolli-
set valmiudet. Tämä tarkoittaa viranomaisten kykyä 
panna tehokkaasti täytäntöön politiikat, joista he 
ovat vastuussa. Erinomaiset hallinnolliset valmiu-
det kaikilla hallinnon tasoilla ovat tärkeitä julkisten 
varojen tehokkaan hallinnan ja käytön varmistami-
seksi. Se tunnustetaan yhä laajemmin keskeisek-
si edellytykseksi investoinnin onnistumiselle, ja se 
helpottaa koheesiopolitiikan tavoitteiden saavutta-
mista etenkin matalan tulotason ja hitaan kasvun 
alueilla.

Tuoreessa tutkimuksessa2 esitetään neljän suosituk-
sen pakettia hallinnollisten valmiuksien vahvistami-
seksi ja teknisen tuen käytön parantamiseksi ohjel-
makaudella 2021–2027:

1. laaditaan valmiuksia kehittävät etenemissuun-
nitelmat, joihin sisältyy runsaasti aktiviteetteja, 
mukaan lukien henkilöstöresurssien tukeminen 
ja organisatorinen neuvonta järjestelmissä ja 
työkaluissa 

2. tuetaan koko ekosysteemiä varojen hallintaa ja 
käyttöä varten, mukaan lukien täytäntöönpa-
noelimet, toimijat ja kohderyhmät 

3. kehitetään joustavia oppimisstrategioita val-
miuksien parantamiseksi, jotta muuttuviin olo-
suhteisiin voidaan reagoida nopeasti 

4. varmistetaan valmiuksien kehittämisen johdon-
mukainen hallinta EU:n tasolla.

Näiden suositusten täytäntöönpanon helpottami-
seksi vuosina 2021–2027 kehitetään valmiuksia 
käyttää EU:n varoja, mikä rahoitetaan jäsenvaltioi-
den teknisellä tuella. Yhteisiä säännöksiä koskevan 
uuden asetuksen tarkoituksena on helpottaa sellai-
sen tuen strategista käyttöä ja mahdollistaa se hal-
linnollisten valmiuksien kehittämiseksi pitkäaikaise-
na tavoitteena.

Koheesiopolitiikan lisäksi hallinnollisia uudistuksia 
ja valmiuksien kehittämistä voidaan rahoittaa myös 
äskettäin perustetun elpymis- ja palautumistukivä-
lineen ja teknisen tukivälineen avulla, jolla pyritään 
tukemaan kestävää taloudellista ja sosiaalista lä-
hentymistä, selviytymiskykyä ja elpymistä reaktiona 
koronapandemiaan.

https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators
https://databank.worldbank.org/source/worldwide-governance-indicators
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tehokkuudelle; sääntelyn laadulle; oikeusvaltiope-
riaatteelle; ja korruption torjunnalle6. 

Pohjoismaiset jäsenvaltiot sekä Alankomaat, 
Luxemburg, Saksa, Itävalta, Irlanti, Viro ja Belgia 
ovat EU:n keskiarvon yläpuolella tässä huomioi-

6 WGI-indekseihin sisältyviä kuutta hallinnon ulottuvuutta kuva-
taan yhteenlasketuilla indikaattoreilla, jotka perustuvat yli 30 
yksittäiseen tiedonlähteeseen, joita tuottavat eri tutkimuslaitok-
set, ajatuspajat, kansalaisjärjestöt, kansainväliset organisaatiot 
ja yksityisen sektorin yritykset. Painotetun keskiarvon rakenta-
miseen kustakin lähteestä kussakin maassa saaduista tiedoista 
käytetään tilastollista mallia. Tilastollisen mallin avulla luotujen 
yhdistettyjen hallinnon mittareiden keskiarvo on nolla (vakiopoik-
keama = 1), ja ne vaihtelevat -2,5:n ja 2,5:n välillä siten, että 
korkeammat arvot tarkoittavat parempaa hallintoa.

duissa viidessä WGI-ulottuvuudessa (eli lukuun 
ottamatta poliittista vakautta ja väkivallan/ter-
rorismin puuttumista, joka ei ole niin olennais-
ta  EU-kontekstissa). Romania, Bulgaria, Unkari, 
Kroatia, Kreikka, Italia, Espanja, Kypros, Puola ja 
Slovakia jäävät EU:n keskiarvon alapuolelle kaikis-
sa viidessä indikaattorissa (kuva 7.2). Korruption 
torjunnan indikaattori vaihtelee eniten jäsenvalti-
oiden välillä. Tämä perustuu käsityksiin siitä, missä 
määrin julkista valtaa käytetään henkilökohtaisen 
hyödyn hankkimiseen, ja sisältää sekä lievää että 
törkeää lahjontaa sekä eliittien harjoittaman ja 
henkilökohtaisen edun saamiseksi tehdyn ”vallan-
kaappauksen” tasoon.

Maiden järjestys vuoden 2021 arvojen mukaan. 
Lähde: Eurobarometri-tutkimus (EB), kevään/kesän ja syksyn/talven aaltojen keskiarvot vuosittain: EB79 ja EB80 vuodelta 2013; 
EB87 ja EB88 vuodelta 2017; EB91 ja EB92 vuodelta 2019; EB93 ja EB94 vuodelta 2021. 

Kuva 7.1 Luottamus kansalliseen (yläosa) ja paikalliseen hallintoon (alaosa), 2013–2021
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Kuva 7.2 Maiden suorituskyky World Governance Indicator -indeksin viidessä ulottuvuudessa, 
2020

Pystyviiva kuvaa EU:n keskiarvoa kussakin ulottuvuudessa painotettuna jäsenvaltion väkiluvun mukaan. Pisteet vaihtelevat -2,5:n 
(heikko tulos) ja 2,5:n (vahva tulos) välillä. Kaikkien maailman maiden keskiarvo kussakin ulottuvuudessa on 0. EU:n jäsenvaltioiden 
pistemäärä on lähes kaikissa kohdissa parempi kuin koko maailman keskiarvo. Maat on järjestetty parhaasta huonoimpaan niiden 
viidestä ulottuvuudesta saamien pisteiden keskiarvon mukaan.
Lähde: Maailmanpankki: Worldwide Governance Indicators.   
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2.2 World Justice Project -järjestön 
oikeusvaltioindeksi

Oikeusvaltioperiaate on kiinteä osa EU:n demo-
kraattista identiteettiä ja sen toiminnan kannalta 
olennainen elementti. Vaikka on tunnustettu, että 
EU:ssa on tiukat oikeusstandardit, niiden noudat-
taminen ja edistäminen vaatii jatkuvaa valvontaa.

World Justice Project (WJP) tuottaa oikeusvaltio-
indeksiä7, joka on ensimmäinen yritys määrittää 
ja valvoa ajan kuluessa järjestelmällisesti oikeus-
periaatettaa ympäri maailmaa. Tämä indeksi on 
yhteenlaskettu indikaattori, joka mittaa sitä, missä 
määrin maat käytännössä noudattavat oikeus-
valtioperiaatetta. Vuoden 2021 painos indeksistä 
kattaa 139 maata ja lainkäyttöaluetta sekä en-
simmäistä kertaa EU:n koko alueen. Indeksillä mita-
taan maan oikeusvaltioperiaatteen noudattamista 
tarkastelemalla politiikan tuloksia, kuten sitä, onko 
ihmisillä mahdollisuus kääntyä tuomioistuimien 
puoleen ja torjutaanko rikollisuutta tehokkaas-
ti. Indeksin muodostus perustuu kotitalouksille ja 
asiantuntijoille tehtyihin kansallisiin kyselyihin sen 
mittaamiseksi, miten oikeusvaltioperiaate koetaan 
ja käsitetään. Se sisältää kahdeksan komponent-
tia, jotka kuvaavat oikeusvaltioperiaatteen moni-

7 https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/
wjp-rule-law-index-2021

tahoista käsitettä: 1. hallinnon vallan rajoitukset; 
2. vähäinen korruptio; 3. avoin hallinto; 4. perus-
oikeudet; 5. järjestys ja turvallisuus; 6. sääntelyn 
täytäntöönpano; 7. siviilioikeus; ja 8. rikosoikeus8. 

Vuoden 2021 tulosten mukaan kaikki EU:n jäsen-
valtiot saavat yli 50 prosenttia enimmäispistemää-
rästä 1, mikä osoittaa, että oikeusvaltioperiaatet-
ta noudatetaan yleisesti ottaen hyvin verrattuna 
muihin maailman maihin (kuva 7.3). Uusimpien 
lukujen mukaan EU:n jäsenvaltioiden joukossa on 
kolme maailman parhaat pisteet saaneista neljäs-
tä maasta: Tanska (1. sija), Suomi (3.) ja Ruotsi (4.), 
ja viisi muuta jäsenvaltiota sijoittuu kymmenen 
kärkeen – Saksa (5.), Alankomaat (6.), Luxemburg 
(8.), Itävalta (9.) ja Irlanti (10.). Indeksin valossa 
heikoimmin menestyneet EU:n jäsenvaltiot ovat 
Kreikka (48. sijalla 139 maan joukosta koko maa-
ilmassa), Bulgaria (62.) ja Unkari (69.). Indeksin 
mukaan lähes kaikki jäsenvaltiot, joista on ole-
massa aikasarja, ovat noudattaneet oikeusvalti-
operiaatetta hieman paremmin vuodesta 20159, 
lukuun  ottamatta Itävaltaa, Bulgariaa, Ranskaa ja 

8 Oikeusvaltioindeksiin sisältyvät indikaattorit normalisoidaan 
käyttämällä minimi–maksimi-menetelmää vertailuvuonna 2015. 
Kokonaisarvosana lasketaan kahdeksan komponentin arvosano-
jen painottamattomana keskiarvona. Kaikki arvosanat ovat astei-
kolla nollasta (huonoin) yhteen (paras). 

9 Vertailuissa käytetään vertailukohtana vuotta 2015, koska 
(WJP:n oikeusvaltioindeksin menetelmäkuvausten mukaan) sitä 
aiempien vuosien arvosanat eivät ole täysin vertailukelpoisia. 

Maat on asetettu järjestykseen niiden vuodelta 2021 saamien pistemäärien mukaan. CY, IE, LV, LT, MT, SK: tietoja ei saatavana ennen 
vuotta 2021.
Lähde: World Justice Project – oikeusvaltioindeksi.

Kuva 7.3 Oikeusvaltioindeksin pistemäärä (World Justice Project), 2015 ja 2021
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( erityisesti) Unkaria ja Puolaa, joiden arvosana laski 
8 prosenttiyksiköllä näiden kuuden vuoden aikana. 

”Hallinnon vallan rajoitukset” -komponentti mittaa 
esimerkiksi sitä, rajoittaako lainsäädäntö, oikeus-
laitos tai riippumaton tarkastus hallinnon valtaa ja 
rangaistaanko hallinnon virkamiehiä väärinkäytök-
sistä. Unkari saa tästä mittarista arvosanan 0,39, 
joka on EU:n alhaisin arvosana tästä tai mistään 
komponentista (kuva 7.4). Sen pisteet ”järjestykses-
tä ja turvallisuudesta” ovat kuitenkin huomattavasti 
korkeammat (0,90) ja vastaavat muita EU:n jäsen-
valtioita. Myös Kroatian tulokset vaihtelevat run-
saasti: ”rikosoikeuden” (jolla mitataan, onko rikosten 
tutkintajärjestelmä oikea-aikainen, puolueeton ja 
korruptoitumaton) arvosanasta 0,49 ”järjestyksen 
ja turvallisuuden” arvosanaan 0,85. Myös Slovenian, 
Maltan, Slovakian, Puolan, Romanian ja Bulgarian 
tulokset eri komponenteista ovat vaihtelevia niin, 
että korkeimpien ja matalimpien pisteiden erot ylit-
tävät 30 pistettä. Yleisesti ottaen niissä jäsenval-
tioissa, joilla on parhaat kokonaisindeksit, eri kom-
ponenttien tulokset ovat suhteellisen tasaisia, kun 
taas tulokset vaihtelevat enemmän jäsenvaltioissa, 
joiden kokonaispisteet ovat suhteellisen alhaiset.

On mielenkiintoista huomatta, että useimmilla 
EU:n jäsenvaltioilla parhaat pisteet tulevat ”järjes-
tyksestä ja turvallisuudesta”, joka mittaa rikolli-
suuden tehokasta torjuntaa, ihmisten suojaamista 
aseellisilta konflikteilta ja terrorismilta ja sitä, ettei 

väkivaltaa käytetä hyvityksen hankkimiseen hen-
kilökohtaisista erimielisyyksistä. Tämä osoittaa, 
että EU on suhteellisen turvallinen paikka asua. 

Tulisi myös huomata, että Euroopan komissio on 
perustanut vuodesta 2020 lähtien oikeusvaltiome-
kanismin, jolla pyritään stimuloimaan instituutioi-
den välistä yhteistyötä ja kannustamaan kaikkia 
EU:n instituutioita osallistumaan aiheesta käytä-
vään keskusteluun. Oikeusvaltioperiaatetta koske-
vat vuosiraportit muodostavat pohjan tälle uudelle 
prosessille, ja ne on tarkoitettu ennaltaehkäisyn 
välineeksi. Ne perustuvat oikeusvaltioperiaatteen 
eri näkökohtien syvällisiin maakohtaisiin laatuarvi-
ointeihin EU:n jäsenvaltioissa ja muodostavat siten 
erilaisen, WJP:n oikeusvaltioindeksiä täydentävän 
analyysin.

2.3 Euroopan hallinnon laatuindeksi

Kahdenkymmenen viime vuoden aikana yhä use-
ammat tutkimukset on omistettu instituutioi-
den laadun arvioinnille eri maissa ja viime aikoi-
na myös maiden sisällä keskittymällä erityisesti 
korruptioon, oikeusvaltioperiaatteen puolueetto-
maan soveltamiseen ja yleisen byrokratian te-
hokkuuteen. Euroopan hallinnon laatuindeksi (EQI) 
on julkaistu neljä kertaa vuoden 2010 jälkeen 
 alueellisella tasolla10, ja sillä on ollut laaja  vaikutus 

10 Charron ym. (2019 ja 2021).

Kuva 7.4 Vuoden 2021 oikeusvaltioindeksin yhteispistemäärät

Maat on asetettu järjestykseen niiden oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta saamien yhteispisteiden mukaan.
Lähde: World Justice Project – oikeusvaltioindeksi. 
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Kartta 7.3 Euroopan hallinnon laatuindeksin muutos, 2017–2021
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Kartta 7.2 Euroopan hallinnon laatuindeksin muutos, 2010–2017
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 talousmaantieteen, yrittäjyyden ja innovoinnin tut-
kimukseen EU:n alueilla. EQI mittaa alueellisella 
tasolla tehdyn tutkimuksen ja maailmanlaajuisista 
hallintoindikaattoreista saatujen kansallisten arvi-
oiden pohjalta kolmea vertailukelpoista hallinnon 
laadun näkökohtaa EU:n alueilla. 

EQI-tutkimuksen kysymykset perustuvat käsit-
teelliseen puitekehykseen, jossa hallinnon laatu 
katsotaan laajaksi, moniulotteiseksi käsitteeksi, 
johon liittyvät puolueettomien ja korkealaatuis-
ten palvelujen tarjoaminen ja vähäinen korruptio. 
Kysymyksillä pyritään selvittämään ihmisten kä-
sityksiä ja kokemuksia korruptiosta ja sitä, miten 
puolueettomina ja korkealaatuisina he pitävät 
asuinalueensa julkisia palveluja. Painopisteenä 
ovat politiikan alueet, joita useimmiten hallinnoi-
daan aluehallinnon tasolla, kuten koulutus, tervey-
denhuolto ja lainvalvonta. Kysymykset keskittyvät 
EQI:n kolmeen ydinalueeseen – ”korruptioon”, ”laa-
tuun” ja ”puolueettomuuteen” – kyseisten palvelu-
jen osalta. EQI on ensimmäinen mittari, joka mah-
dollistaa hallinnon vertailun jäsenvaltioiden sisällä 
ja niiden välillä11. 

Vuoden 2021 kuva on melko yhdenmukainen 
EQI:n aiempien versioiden kanssa: EU:n luoteinen 
alue menestyy paremmin kuin etelä- ja itäosat 
(kartta 7.1). Joissakin jäsenvaltioissa on mer-
kittäviä alueellisia eroja – erityisesti Italiassa, 
Espanjassa, Belgiassa, Irlannissa, Puolassa, 
Ranskassa ( merentakaiset alueet mukaan lukien) 
ja Sloveniassa – mutta joissakin erot ovat hyvin 
pieniä, erityisesti pohjoismaisissa jäsenvaltioissa.

11 EQI-pisteet lasketaan yksinkertaisina, tasaisesti painotettui-
na keskiarvoina tutkimuksen normalisoiduista pistemääristä. 
Käytetty normalisointitapa on z-pistemäärä, jolla mitataan alu-
eellisen pistemäärän suhdetta EU:n keskiarvoon vakiopoikkea-
malla keskiarvosta. Jos z-pistemäärä on 1, se tarkoittaa, että 
syöttöpisteen pistemäärä on yhden vakiopoikkeaman suurempi 
kuin EU:n keskiarvo. Positiiviset arvot ylittävät EU:n pisteiden kes-
kiarvon; negatiiviset arvot taas ovat sitä pienempiä. 

Jaksolla 2010–2017 (kartta 7.2) hallinnon laadus-
sa on tapahtunut merkittäviä parannuksia Baltian 
alueen jäsenmaissa, suurimmassa osassa Puolaa 
ja Saksaa, Alankomaissa, Kroatiassa ja joillakin 
Romanian ja Bulgarian alueilla. Sitä vastoin laa-
tu on heikentynyt jaksolla 2010–2017 Itävallassa, 
Unkarissa, Kreikan eteläosassa, Kyproksella, 
Espanjan eteläosassa sekä joillakin Portugalin ja 
Italian alueilla. Vuosina 2017–2021 indeksi kui-
tenkin tasaantui Baltian alueen jäsenvaltioissa 
(kartta 7.3)12 ja heikkeni useimmilla Puolan alueil-
la, erityisesti maan itäosassa. Sama koskee itäistä 
Romaniaa, missä pääkaupunkialueen (Bucureşti – 
Ilfov) pisteet olivat EU:n heikoimmat vuonna 2021. 
Toisaalta indeksissä tapahtui tällä jaksolla jonkin 
verran parannusta Espanjan, Saksan ja Kreikan 
eteläosissa sekä Italian etelä- ja keskiosissa. 

Keskimäärin vähiten kehittyneet alueet jäivät pis-
teissä huomattavasti EU:n keskiarvosta kaikkina 
EQI-vuosina. Keskimääräinen EQI-luku on kor-
keampi kehittyneimmillä ja siirtymäalueilla, mutta 
siinä esiintyy enemmän vaihtelua (taulukko 7.1). 

3. Korruptio

Korruptio haittaa hallinnon kykyä vaalia talouskas-
vua ja parantaa ihmisten hyvinvointia13. Yksikään 
jäsenvaltio ei ole täysin vapaa korruptiosta, 
mutta sen määrä vaihtelee suuresti eri puolilla 
EU:ta. Lisäksi joissakin EU:n jäsenvaltioissa ih-
misten käsitys korruptiosta heidän kansallises-
sa  hallinnossaan vaihtelee aika huomattavasti 
maan sisällä esimerkiksi Unkarissa, Italiassa ja 
Portugalissa (kartta 7.4). 

12 Irlannin ja Liettuan NUTS 2 -luokituksen muutosten vuoksi näiden 
jäsenvaltioiden alueellisia arvoja vuodelta 2021 verrataan aiem-
pien painosten kansallisiin arvoihin. 

13 Katso esimerkiksi Pak Hung Mo (2001).

Taulukko 7.1 Keskimääräiset EQI-pisteet alueryhmittäin, kaikki vuodet (EU:n keskiarvo = 0)

Alueryhmä 2010 2013 2017 2021

Vähiten kehittyneet -0,90 -0,84 -0,83 -0,88
Siirtymäalueet 0,42 0,30 0,27 0,36
Kehittyneimmät 0,58 0,62 0,64 0,62
Lähde: PO REGIOn laskelmat, jotka perustuvat Göteborgin yliopiston hallinnon laatuun erikoistuneen laitoksen tietoihin. 
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Vuonna 2019 EU:ssa kyselyyn osallistuneista 
28 prosenttia kertoi korruption vaikuttavan jollakin 
tavalla jokapäiväiseen elämäänsä (kuvan 7.5 ylä-
osa). Tämä osuus oli hieman suurempi kuin vuonna 
2013. Seitsemässä jäsenvaltiossa (Romaniassa, 
Kyproksella, Espanjassa, Portugalissa, Kreikassa, 
Kroatiassa ja Maltalla) yli puolet vastaajista kertoi 
korruption vaikuttavan itseensä. Lisäykset vuodes-
ta 2013 olivat suurimpia (noin 30 prosenttiyksik-
köä tai enemmän) Portugalissa ja Maltalla. Sitä 
vastoin pohjoismaisissa jäsenvaltioissa, Saksassa, 
Luxemburgissa ja Alankomaissa alle 10 prosenttia 
vastaajista kertoi vuonna 2019 korruption vaikut-

tavan itseensä, mikä vastasi pitkälti vuoden 2013 
tuloksia. 

Julkinen terveydenhuoltojärjestelmä mainittiin 
useimmin, kun vastaaja kertoi korruption vaiku-
tuksen kohteeksi joutumisesta vuonna 201914. 
Keskimäärin EU:ssa noin 6 prosenttia vastaajista, 
jotka olivat yhteydessä julkiseen  terveydenhuoltoon 
tai sairaalaan edellisten 12 kuukauden aikana, 
kertoi joutuneensa  suorittamaan  lisämaksun, 

14 Euroopan komissio (2020d). Esitetty tarkka kysymys on seuraa-
va: ”Jouduitko virallisten maksujen lisäksi suorittamaan lisämak-
sun tai antamaan arvokkaan lahjan hoitajalle tai lääkärille tai 
tekemään lahjoituksen sairaalalle?”

Kuva 7.5 Henkilökohtainen kokemus korruptiosta jokapäiväisessä elämässä (yläosa) 
ja terveydenhuollossa (alaosa), 2013–2019

Muutos vuodesta 2013. Maiden järjestys vuoden 2019 arvojen mukaan. 
Lähde: Korruptiota koskeva erityinen Eurobarometri-tutkimus: EB396 2013; EB470 2017; EB502 2019. 
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antamaan lahjan tai tekemään lahjoituksen. 
Tämä osuus oli muuttunut hyvin vähän vuodesta 
2013 (kuvan 7.5 alaosa). Jäsenvaltioiden väliset 
erot olivat kuitenkin huomattavia. Romaniassa 
osuus oli vuonna 2019 EU:n suurin (20 prosenttia); 
tosin tämä oli jo laskenut vuoden 2013 kolman-
neksesta. Osuus laski jakson aikana huomatta-
vasti myös Liettuassa, 21 prosentista 10 prosent-
tiin. Sitä vastoin Itävallassa ja Luxemburgissa 
tapahtui voimakasta kasvua niiden osuudessa, 
jotka ilmoittivat joutuneensa suorittamaan mak-
sun, Itävallassa 3 prosentista 17 prosenttiin ja 
Luxemburgissa 1 prosentista 9 prosenttiin. 

Vuoden 2021 tietojen mukaan EU:ssa keskimäärin 
43 prosenttia uskoo kansallisen hallintonsa kor-
ruption torjunnan sujuvan hyvin, kun taas hieman 
suurempi osa – 49 prosenttia – ajattelee, ettei 
heidän hallintonsa työ suju hyvin (Transparency 
Internationalin maailmanlaajuinen korruptiobaro-
metri EU:n osalta vuodelta 202115). Alle 30 pro-
senttia haastatelluista oli tyytyväisiä hallintonsa 
toimiin korruptiota vastaan Kyproksella, Tšekin ta-
savallassa, Kroatiassa, Romaniassa ja Bulgariassa, 
kun taas enemmistö vastaajista oli tyytyväisiä 
pohjoismaisissa jäsenvaltioissa, Luxemburgissa, 
Itävallassa, Maltalla, Irlannissa, Slovakiassa ja 
Alankomaissa (kuva 7.6).

Ihmisten sitoutumisella voi olla suuri merkitys 
korruption kitkennässä. Suuren yleisön roolin vah-
vistaminen voi auttaa parantamaan instituutioi-
den ja siksi koko hallinnon vastuullisuutta ja avoi-
muutta. Esimerkiksi se, että yleisö saa esittää ja 
julkaista kommentteja saamistaan palveluista, voi 
osoittautua instituutioille vahvaksi kannustimeksi 
tehokkaiden ja puolueettomien palvelujen tarjoa-
miseen. Vuonna 2020 enemmistö (62 prosenttia) 
uskoi pystyvänsä vaikuttamaan korruption vas-
taiseen taisteluun (kartta 7.5). Osuus oli erityisen 
suuri jäsenvaltioissa, joissa väestö koki korruptiota 
olevan paljon – etenkin Romaniassa, Portugalissa, 
Kreikassa ja Italiassa, missä 75 prosenttia kyse-
lyyn vastaajista oli sitä mieltä, että he voisivat 
osallistua korruption vastaiseen taisteluun. 

4. Julkiset hankinnat: 
korkeat standardit yleisen 
edun turvaamiseksi

Julkiset hankinnat, jotka muodostavat 14 prosenttia 
EU:n bruttokansantuotteesta16, ovat yksi hallinnon 
korruptiolle altteimmista toimista17. Liiketoimien 
määrä, kyseessä olevat taloudelliset hyödyt, pro-
sessin monimutkaisuus, julkisten viranomaisten ja 
yritysten tiivis vuorovaikutus ja julkiseen hankintaan 

15 https://www.transparency.org/en

16 EU:n yhtenäismarkkinoiden tulostaulu, raportointijakso 2019:  
https://single-market-scoreboard.ec.europa.eu/policy_areas/
public-procurement_en.

17 OECD (2016).
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Kuva 7.6 Ihmiset, jotka uskovat kansallisen 
hallintonsa onnistuvan erittäin tai melko 
hyvin taistelussa korruptiota vastaan, 2021
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osallistuvat monet sidosryhmät lisäävät huomatta-
vasti korruption riskiä ja mahdollisia kannustimia 
osallistua epärehellisiin menettelyihin. 

EU:n lainsäädäntö sisältää vähimmäismäärän 
julkisia hankintoja koskevia yhdenmukaistettuja 
sääntöjä, joilla pyritään varmistamaan yritysten 
tasapuoliset toimintaedellytykset ja torjumaan 
korruptiota. Yhtenäismarkkinoiden tulostaulu si-
sältää 12 indikaattoria sen seuraamiseen, mi-

ten jäsenvaltiot kunakin vuonna onnistuvat tässä 
asiassa. Yhden tarjoajan hankintojen osuus, jolla 
tarkoitetaan yhden tarjoajan tarjouksen perusteel-
la sovittuja hankintoja, on tärkeä julkisten han-
kintojen standardien indikaattori, koska tällaiset 
hankinnat kertovat kilpailun puutteesta julkisis-
sa hankinnoissa. Suurempi tarjoajien määrä on 
yleensä parempi, koska se tarkoittaa, että julkisil-
la ostajilla on enemmän vaihtoehtoja ja he voivat 
saada paremman vastineen rahoille. Vuonna 2019 
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* Lukuun ottamatta puitesopimuksia, joissa on erilaiset raportointitavat.
Jäsenvaltiot vuoden 2019 osuuden mukaisessa järjestyksessä EU:n arvot laskettuina väestöpainotettujen kansallisten 
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Lähde: EU:n yhtenäismarkkinoiden tulostaulu.



Kahdeksas taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertom
us

228

0

© Hallinnolliset rajat EuroGeographics Association

500 km

Lähde: PO REGIO EU:n Tenders Electronic Daily -tietokannan pohjalta; 
Fazekas & Kocsis (2017).

% alueellisten viranomaisten myöntämistä sopimuksista

<= 13

13–19

19–25

25–33

33–44

> 44

tiedot puuttuvat

Kartta 7.6 Julkiset hankintamenettelyt, joissa on vain yksi tarjoaja, keskiarvo 2018–2020

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias

0 500 km

© Hallinnolliset rajat EuroGeographics Association

Lähde: PO REGIO EU:n Tenders Electronic Daily -tietokannan pohjalta; 
Fazekas & Kocsis (2017).

% alueellisten viranomaisten myöntämistä sopimuksista

<= 3

3–10

10–15

15–25

25–35

> 35

tiedot puuttuvat

Kartta 7.7 Ilman tarjouskilpailua toteutetut julkiset hankintamenettelyt, keskiarvo 2018–2020

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias



Kappale 7: Parem
pia hallintotapoja

229

0

© Hallinnolliset rajat EuroGeographics Association

500 km

Alueellisten viranomaisten myöntämien sopimusten osuuden muutos.
Lähde: PO REGIO EU:n Tenders Electronic Daily -tietokannan pohjalta; 
Fazekas & Kocsis (2017).

Muutos (prosenttiyksikköä)

<= 0

0–3,5

3,5–6,5

6,5–9,5

9,5–15

> 15

tiedot puuttuvat

Kartta 7.8 Yhteen tarjoajaan perustuvien sopimusten osuuden muutos, 2011–2013 
ja 2018–2020

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias

0

© Hallinnolliset rajat EuroGeographics Association

500 km

Alueellisten viranomaisten myöntämien sopimusten osuuden muutos.
Lähde: PO REGIO EU:n Tenders Electronic Daily -tietokannan pohjalta; 
Fazekas & Kocsis (2017).

Muutos prosenttiyksikköä

<= -35

-35– -25

-25– -13

-13– -5

-5–0

> 0

tiedot puuttuvat

Kartta 7.9 Ilman tarjouskilpailua tehtävien sopimusten osuuden muutos, 2011–2013 
ja 2018–2020

REGIOgis

MadeiraAçores

RéunionMayotte

GuyaneGuadeloupe 
Martinique

Canarias



Kahdeksas taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus

230

yhden tarjoajan hankinnat lisääntyivät lähes kai-
kissa EU:n jäsenvaltioissa kolme vuotta aikaisem-
paan tilanteeseen verrattuna, etenkin Kreikassa 
(+25 prosenttiyksikköä), Portugalissa ja Tšekin 
tasavallassa (+18 prosenttiyksikköä) (kuva 7.7). 
Ainoat poikkeukset olivat Kroatia, missä yhden 
tarjoajan hankinnat yli puolittuivat vuosina 2016–
2019, Ruotsi (-5 prosenttiyksikköä) ja Kypros (mis-
sä tapahtui pieni, 1 prosenttiyksikön vähennys). 

Ilman minkäänlaista tarjouskilpailua tehtävien 
hankintojen osuus on vielä vahvempi indikaattori. 
Tarjouskilpailun järjestäminen ennen hankintaneu-
vottelujen aloittamista on hyvä käytäntö, koska se 
tekee tarjoajan valintaprosessista avoimemman 
ja lisää kilpailua, minkä johdosta rahalle saadaan 
yleensä parempi vastine. Vuosina 2016–2019 täl-
laisten hankintojen osuus väheni useimmissa EU:n 
jäsenvaltioissa (kuva 7.8), Tšekin tasavallassa ja 
Kyproksella yli 10 prosenttiyksiköllä (vaikka osuus 
oli edelleen yksi EU:n suurimmista). Bulgaria oli 
suurin poikkeus, sillä siellä ilman tarjouskilpailua 
tehtyjen hankintojen osuus kasvoi 15 prosentista 
29 prosenttiin, vaikka huomattavaa lisäystä ta-
pahtui myös Sloveniassa. 

The Government Transparency Instituten tieto-
kanta antaa kuvan Tenders Electronic Daily (TED) 
-tietokannassa alueellisella tasolla julkaistuista 
julkisista hankinnoista18. Tietokanta sisältää ai-
noastaan tietyt kriteerit täyttävät julkiset hankin-
nat, kuten alueellisten viranomaisten tai virasto-
jen julkaisemat tarjouspyynnöt19. Yhden tarjoajan 
hankinnat, joista saa usein vähemmän vastinetta 
rahalle, ovat yleisimpiä Puolan luoteisosissa sekä 
joillakin Bulgarian ja Slovenian alueilla (kart-
ta 7.6). Yhden tarjoajan hankintojen osuus kas-
voi useimmilla EU:n alueilla vuosina 2011–2013 
ja 2018–2020 mutta väheni Liettuassa, suurim-
massa osassa Romaniaa, osassa Puolaa, Unkaria, 
Slovakiaa ja muutamilla muilla alueilla eri puolilla 
EU:ta (kartta 7.8).

18 Fazekas ja Czibik (2021).

19 Alueellisen tason suuntaukset eivät aina vastaa EU:n yhtenäis-
markkinoiden tulostaulussa havaittuja, koska alueellisten han-
kintojen osuus hankintojen kokonaismäärästä (alueellisella, kan-
sallisella ja EU:n tasolla) vaihtelee paljon jäsenvaltioiden välillä, 
Maltan 4 prosentista Ruotsin 78 prosenttiin (keskiarvo vuosina 
2018–2020). 

Paikallisten ja alueellisten viranomaisten ilman 
tarjouskilpailua tehtyjen hankintojen osuus oli 
suhteellisen suuri vuosina 2018–2020 EU:n keski- 
ja eteläosissa sekä Romaniassa. Romanian Sud-
Vestin alueella, Tšekin tasavallan Olteniassa ja 
Severozápadissa sekä Ranskan Picardiessa tämä 
osuus oli yli 40 prosenttia (kartta 7.7). Vuosina 
2011–2013 ja 2018–2020 osuus pieneni useim-
milla alueilla mutta kasvoi Romanian keskiosissa, 
Severozápadissa (Tšekin tasavalta) sekä kahdel-
la Saksan alueella, Bremenissä ja Chemnitzissä 
(kartta 7.9). 

5. Tehokas ja ketterä 
liiketoimintaympäristö on 
keskeinen voimavara

Yksi tehottomien instituutioiden haittavaikutuk-
sista on sääntely-ympäristö, joka kuormittaa koti-
maisia yrityksiä ja aiheuttaa haittoja yrittäjyydelle. 
Heikkolaatuiset instituutiot hankaloittavat uusien 
yritysten perustamista ja saattavat johtaa siihen, 
että yrittäjät hakeutuvat ulkomaille tai lopettavat 
toimintansa kokonaan. 

Maailmanpankin vuoteen 2020 asti julkaisemas-
sa liiketoiminnan helppousindeksissä arvioidaan 
liiketoiminnan sääntelyn alueita 190 maan suu-
rimmassa liiketoimintakaupungissa ympäri maa-
ilmaa. Se auttaa tarkkailemaan ja vertailemaan 
liiketoimintaympäristön laatua, minkä lisäksi siinä 
arvioidaan erilaisia liiketoiminnan sääntelyn alueita 
valituissa maissa, joihin sisältyy 14 EU:n jäsenval-
tiota20. Yleinen liiketoiminnan helppous -pistemäärä 
on keskiarvo eri alueiden indikaattoreista, joista jo-
kainen ilmaisee kunkin maan etäisyyden parhaiten 
menestyvästä maasta kyseisellä alueella21. 

20 Vuodesta 2015 lähtien huomioidut 14 maata ovat Itävalta, 
Bulgaria, Kroatia, Tšekin tasavalta, Kreikka, Unkari, Irlanti, Italia, 
Alankomaat, Puola, Portugali, Romania, Slovakia ja Espanja.

21 Kutakin aluetta ja maata/kaupunkia koskevaan liiketoiminnan 
helppoudesta annettavien pisteiden laskentaan sisältyy kaksi 
vaihetta. Ensimmäisessä vaiheessa jokainen yksittäinen indikaat-
tori (y) normalisoidaan käyttäen lineaarista muunnosta (huonoin 
– y)/(huonoin – paras), missä paras pistemäärä edustaa kysei-
seen indikaattoriin liittyvää tähän asti parasta sääntelytulosta. 
Toisessa vaiheessa yksittäisistä indikaattoreista saadut pisteet 
yhdistetään käyttäen yksinkertaista, yhtäläistä painotusta, jossa 
keskiarvo lasketaan yhdeksi pistemääräksi. 
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231kansantulosta ja joutui käyttämään vain 3,5 työ-
päivää kolmen menettelyn suorittamiseen. 

Aluehallinnon Doing Business -raporteissa arvioi-
daan kansallisten indikaattoreiden joukkoa, joka 
todennäköisimmin vaihtelee maan sisällä. Ne 
paljastavat huomattavia eroja kaupunkien välil-
lä, vaikka niissä toimitaan saman kansallisen oi-
keus- ja sääntelykehyksen puitteissa. Tuoreimmat 
kansalliset kyselyt suoritettiin kolmessa aallossa: 
Kroatia, Tšekin tasavalta, Portugali ja Slovakia 
vuonna 2018; Kreikka, Irlanti ja Italia vuonna 
2020; sekä Itävalta, Belgia ja Alankomaat vuonna 
2021. Alla käsitellään kahta indikaattoria – yrityk-
sen perustamista ja rakennuslupien käsittelyä23. 

Kymmenestä jäsenvaltiosta yrityksen perusta-
minen on helpointa ja nopeinta Kreikassa, missä 
vaatimukset olivat jokseenkin samat kaikissa tar-
kastelluissa kaupungeissa. Siihen kuluu eniten ai-
kaa Itävallassa, Tšekin tasavallassa, Slovakiassa ja 
Kroatian pääkaupungissa Zagrebissa, joissa siihen 

23 ”Yrityksen perustaminen” kattaa menettelyt, ajan, kustannukset 
ja maksetun vähimmäisalkupääoman, joka tarvitaan osakeyhti-
ön perustamiseen, ja ”rakennuslupien käsittely” kattaa varaston 
rakentamiseen liittyvät menettelyt ja siihen kuluvan ajan sekä 
kustannukset, joita kaikista siihen liittyvistä muodollisuuksista 
aiheutuu, sekä laadunvalvonnan ja turvamekanismit, joita raken-
nusluvan hankintaan liittyy.

Viime vuosina poliittiset uudistukset ovat tehneet 
EU:sta yritysystävällisemmän. Vuodesta 2016 läh-
tien useimmat jäsenvaltiot ovat parantaneet liike-
toimintaympäristöään (kuva 7.9). Pohjoismaisten 
jäsenvaltioiden (Tanska sijoittuu maailman nel-
jänneksi) ja Baltian maiden sekä Irlannin, Saksan 
ja Itävallan liiketoimintaympäristöt arvioitiin EU:n 
ystävällisimmiksi vuonna 2020. Malta, Kreikka, 
Luxemburg22 ja Bulgaria saivat heikoimmat pisteet, 
vaikkakin pistemäärä oli niissä kaikissa Bulgariaa 
lukuun ottamatta noussut neljän edellisen vuoden 
aikana.

Tarkemmin katsomalla voi nähdä, että EU:n jä-
senvaltioiden välillä on suuria eroja liiketoiminnan 
sääntelyn eri alueilla. Esimerkiksi vuonna 2020 
yrittäjän piti Puolassa hallinnon yrityksen aloitta-
miselle asettamat vaatimukset täyttääkseen mak-
saa summa, joka vastasi kahtatoista prosenttia 
keskimääräisestä asukaskohtaisesta kansantulos-
ta, ja suorittaa viisi hallinnollista menettelyä, joi-
hin kului yhteensä 37 työpäivää. Toisaalta Virossa 
yrittäjä maksoi yhden prosentin asukaskohtaisesta 

22 Luxemburgin alhainen pistemäärä johtuu sen hyvin heikoista 
pisteistä luotonsaanti-indikaattorista (15/100) ja keskitason pis-
teistä maksukyvyttömyyden ratkaisua koskevasta indikaattorista 
(46/100) sekä vähemmistösijoittajien suojelusta (54/100). 

Joidenkin maiden kohdalla vuoden 2016 arvo saattaa peittää vuoden 2020 arvon.
Maiden järjestys niiden vuoden 2020 pistemäärän mukaan. Jos maan kohdalla näkyy vain yksi pistemäärä, kahden vuoden aikana 
ei ole tapahtunut muutosta. 
Lähde: Maailmanpankin Doing Business -raportit, 2016 ja 2020. 

Indeksin pistemäärä (paras=100)

Kuva 7.9 Liiketoiminnan helppous -pisteet (paras = 100), 2016 ja 2020 

2016 2020

MT
EL
LU
BG
IT

RO
CY
HU
HR
BE
SK
NL
CZ
PL
PT
SI
FR
ES
AT
IE

DE
FI

LV
EE
LT
SE
DK

60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86



Kahdeksas taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertom
us

232

Päiviä Menettelyt (määrä) Kustannukset (% rakennuksen arvosta)

Sininen pystyviiva kuvaa EU:n keskiarvoa vuonna 2020 kansallisten tietojen pohjalta, jotka on laskettu väestöpainotettuna keskiarvona vuoden 2020 maakohtaisista arvoista, jotka koskevat pääkaupunkia. 
Lähde: PO REGIOn laskelmat Maailmanpankin aluehallinnon Doing Business -raporttien pohjalta, vuodet: 2021 (AT, BE ja NL); 2020 (EL, IE ja IT); ja 2018 (HR, CZ, PT ja SK). 

Kuva 7.10 Alueiden erot yrityksen perustamisessa 2018/2021
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Sininen pystyviiva kuvaa EU:n keskiarvoa, joka on laskettu väestöpainotettuna keskiarvona vuoden 2020 maakohtaisista arvoista, jotka koskevat pääkaupunkia. 
Lähde: PO REGIOn laskelmat Maailmanpankin aluehallinnon Doing Business -raporttien pohjalta – vuodet: 2021 (AT, BE ja NL); 2020 (EL, IE ja IT); ja 2018 (HR, CZ, PT ja SK).

Kuva 7.11 Alueiden erot rakennuslupien käsittelyssä, 2018/2021

Päiviä Menettelyt (määrä) Kustannukset (% rakennuksen arvosta)

PÄÄKAUPUNKI
LÄNSI

ETELÄ

PÄÄKAUPUNKI
POHJOINEN

ITÄ
LÄNSI
ETELÄ
PÄÄKAUPUNKI
POHJOINEN

ITÄ
LÄNSI

PÄÄKAUPUNKI
POHJOINEN

KESKIOSA

KESKIOSA

LÄNSI
ETELÄ
PÄÄKAUPUNKI
POHJOINEN

LÄNSI
ITÄ

ETELÄ
PÄÄKAUPUNKI
LUODE
ETELÄ

PÄÄKAUPUNKI
KOILLINEN

LUODE

KESKIOSA

ETELÄ

SAARET

PÄÄKAUPUNKI
POHJOINEN
KESKIOSA
ITÄ

LÄNSI

ETELÄ

PÄÄKAUPUNKI
POHJOINEN

KESKIOSA
ETELÄ

SAARET

PÄÄKAUPUNKI
POHJOINEN
ITÄ
LÄNSI

Wien
Bregenz
Innsbruck
Linz
Salzburg
Graz
Klagenfurt
Bryssel
Antwerpen
Brügge
Ghent
Liège
Charleroi
Namur
Praha
Liberec
Usti nad Labem
Plzen
Brno
Olomouc
Ostrava
Ateena
Alexandroupoli
Thessaloniki
Larissa
Patra
Heraklion
Zagreb
Varazdin
Rijeka
Osijek
Split
Dublin
Galway
Cork
Limerick
Waterford
Rooma
Bologna
Padova
Genova
Milano
Torino
Ancona
Firenze
Bari
Napoli
Reggio Calabria
Cagliari
Palermo
Amsterdam
Groningen
Utrecht
Arnhem
Enschede
Middelburg
Rotterdam
Haag
Eindhoven
Maastricht
Lissabon
Braga
Oporto
Coimbra
Evora
Faro
Funchal
Ponta Delgada
Bratislava
Zilina
Trnava
Kosice
Presov

AT

BE

CZ

EL

HR

IE

IT

NL

PT

SK

5 10 15 20 25 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 2 4 6 8 10 12 14



Kahdeksas taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus

234

menee runsaat kolme viikkoa (kuva 7.10), ja se on 
myös EU:n keskiarvoa kalliimpaa. Zagreb on tar-
kastelluista Kroatian kaupungeista ainoa, jossa ei 
hyödynnetä täysimääräisesti verkossa toimivaa 
yhtiörekisterijärjestelmää, jossa yritysten perus-
tamisia pääsee tarkastelemaan yhdestä osoit-
teesta24. Kaikkien Itävaltaan, Tšekin tasavaltaan 
ja Slovakiaan kuuluvien kaupunkien tulokset ovat 
heikkoja sekä hallinnollisten menettelyjen keston 
että niiden lukumäärän osalta, mutta prosessi on 
suhteellisen halpa ja maksaa vain noin prosentin 
asukaskohtaisesta kansantulosta Tšekin tasaval-
lassa ja Slovakiassa sekä 4,5 prosenttia Itävallassa. 
Alankomaissa, Portugalissa ja Kreikassa menette-
lyjen kesto, lukumäärä ja hinta jäävät reilusti EU:n 
keskiarvon alapuolelle. Menettely on suhteellisen 
nopea myös Italian kaupungeissa. Roomassa kes-
to on pisin, 11 päivää, mutta jää silti hieman EU:n 
keskiarvoa lyhyemmäksi. Vaikka menettelyjen lu-
kumäärä Italian kaupungeissa vastaa EU:n kes-
kiarvoa, niiden hinta on korkeampi kuin missään 
muualla, 14 prosenttia asukaskohtaisesta kansan-
tulosta ja lähes kolminkertainen EU:n keskiarvoon 
nähden. 

Tehokkaat rakennusmääräykset ovat tärkeitä ylei-
sen turvallisuuden mutta myös rakennusteollisuu-
den ja koko kansantalouden terveyden kannalta. 
Vuonna 2019 ala vastasi 5,5 prosentista EU:n brut-
toarvonlisästä ja noin 6,5 prosentista työpaikoista. 
Rakennusluvan hankkimiseen (tässä varastoa var-
ten) tarvittava aika, sen monimutkaisuus ja kus-
tannukset vaihtelevat huomattavasti kaupunkien 
välillä, jopa samassa jäsenvaltiossa (kuva 7.11.). 
Yksi tärkeä syy tähän on ero ajassa, joka kuluu 
kaivausluvan hankkimisprosessiin, jota voidaan 
lyhentää parantamalla sähköisiä lupajärjestelmiä. 
Rakennusluvan saa nopeimmin Italian Cagliarissa 
ja Milanossa sekä Kroatian Varazdinissa. Sen si-
jaan Etelä-Italian kaupungeissa, Cagliaria lukuun 
ottamatta, ja kaikissa Slovakian ja Tšekin tasaval-
lan kaupungeissa se kestää paljon EU:n keskiar-
voa (170 päivää) pidempään. Näissä tapauksissa 
luvan hakemiseen liittyy suuri määrä rakentamista 
edeltäviä lupia, etenkin Tšekin tasavallassa. Sekä 
siellä että Slovakiassa prosessin kesto on ristirii-
dassa luvan hankkimisen edullisuuden kanssa: 

24 Maailmanpankki (2018, 2020 ja 2021).

se maksaa kaikissa kyseisissä kaupungeissa vain 
0,3 prosenttia kyseisen rakennuksen arvosta. 
Rakennuslupien keskihinta ylittää reilusti EU:n kes-
kiarvon Kroatiassa, Dublinissa ja joissakin Italian 
kaupungeista. Kalleinta se on Milanossa, missä se 
maksaa lähes 18 prosenttia rakennuksen arvosta 
tai yli seitsenkertaisesti EU:n keskihinnan. Kuitenkin 
yrityksen perustamisesta tuli Italiassa nopeampaa 
jaksolla 2013–2020 kaikissa kyselyssä tarkastel-
luissa kaupungeissa, ja hinta laski kaikkialla paitsi 
Barissa (ks. laatikko 7.2).

6. Sähköiset julkiset palvelut 
keinona avoimuuden ja 
vastuullisuuden lisäämiseen

Viranomaiset voivat lisätä tehokkuuttaan ja pa-
rantaa suhdettaan yleisöön sähköisten julkisten 
palvelujen avulla, millä tarkoitetaan teknologian 
käyttöä julkisten palvelujen parantamiseen ja 
edistämiseen esimerkiksi syntymätodistuksen ti-
laamiseksi tai veroilmoitusten täyttämiseksi ver-
kossa. Julkisten palvelujen laajempi ja helpompi 
käyttömahdollisuus lisää niiden avoimuutta ja 
vastuullisuutta sekä vähentää byrokratiaa ja kor-
ruptiota. ICT on jonkin aikaa tarjonnut työkaluja 
julkisiin palvelutarpeisiin, ja vuonna 2020 yli puo-
let (57 prosenttia) 16–74-vuotiaista EU:ssa käytti 
Internetiä asiointiin viranomaisten kanssa. Vaikka 
käytössä oli huomattavia eroja jäsenvaltioiden vä-
lillä, alueiden väliset erot olivat useimmiten pie-
niä (kartta 7.10a). Pohjoismaisissa jäsenvaltioissa, 
Alankomaissa ja Virossa vähintään 80 prosenttia 
asukkaista käytti Internetiä asiointiin viranomais-
ten kanssa, ja useimmilla Ranskan alueilla, lukuun 
ottamatta Korsikaa ja syrjäisimpiä alueita, näin 
toimi yli 70 prosenttia kyselyyn vastanneista. Sitä 
vastoin osuus oli alle 20 prosenttia eteläisessä 
Italiassa ja Romaniassa (lukuun ottamatta pää-
kaupunkiseutua, missä se oli noin 30 prosenttia)25. 
Julkisia verkkopalveluja käyttävien osuus oli pieni 
myös muualla Italiassa ja useimmissa Bulgarian 
osissa, ja lisäys vuoden 2013 jälkeen oli vähäinen 
(kartta 7.10b). 

25 NUTS 2 -tason tiedot Italiasta ja Ranskasta koskevat vuotta 2019.
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Sähköisten julkisten palvelujen vähäinen käyttö 
liittyy todennäköisesti Internet-yhteyksien puut-
tumiseen ja/tai heikkoihin teknisiin valmiuksiin, 
mikä on tyypillistä joillekin EU:n alueille. Erityisesti 
vuonna 2020 yli 30 prosenttia Kaakkois-Romanian 
asukkaista ilmoitti, ettei heillä ollut mahdollisuutta 
Internetin käyttöön matkapuhelimen, tietokoneen 

tai muun laitteen välityksellä26. Kolmasosa Etelä-
Italian, Länsi-Kroatian ja useimpien Romanian ja 
Bulgarian alueiden asukkaista ilmoitti, ettei ole 
koko elämänsä aikana käyttänyt tietokonetta 
(kartta 7.10c). Kyky käyttää ainakin yhtä laite-
tyyppiä, kuten kannettavaa tai pöytätietokonetta, 
tablettia, matka- tai älypuhelinta on välttämätön 

26 Gallup World Pollin alueellinen kysely ad hoc 2020.

Laatikko 7.2 Italian kahden kansallista alemman hallintotason 
liiketoimintatutkimusten vertailu

Italiasta on saatavana kaksi aluehallintotason tutkimusta – vuosilta 2013 ja 2020 – mikä mahdollistaa 
Italian kaupunkien tulosten aikavertailun (kuva 7.12). Yrityksen perustaminen nopeutui ja helpottui kaikis-
sa tutkimuksessa mukana olleissa kaupungeissa, samalla kun kustannukset laskivat niissä kaikissa Baria 
lukuun ottamatta. Esimerkiksi Napolissa yrityksen perustaminen kesti 18 päivää vuonna 2013 mutta 
vain 7,5 päivää vuonna 2020, menettelyjen lukumäärä väheni kahdeksasta seitsemään ja kustannukset 
laskivat 15 prosentilla. Rakennuslupien käsittelykulut ovat laskeneet Milanossa viime vuosina. Nämä kus-
tannukset laskivat näiden seitsemän vuoden aikana myös Torinossa, tosin paljon matalammalta tasolta, 
ja hieman myös Padovassa, Bolognassa ja Roomassa mutta nousivat Palermossa, Barissa ja, tosin vain 
vähän, Cagliarissa. Toisaalta rakennusluvan hankintaan kuluva aika lyheni jaksolla 2013–2020 kaikissa 
tutkimuksessa mukana olleissa Italian kaupungeissa, Napolia ja Roomaa lukuun ottamatta, ja tarvittavien 
menettelyjen määrä väheni niissä kaikissa.

Kummankin indikaattorin – yrityksen perustamisen (ylhäällä) ja rakennuslupien käsittelyn (alhaalla) kohdalla kaupungit ovat vuonna 
2020 vaadittujen päivien määrän mukaisessa järjestyksessä. Mukana ovat vain molemmissa tutkimuksissa mukana olleet kaupungit.  
Lähde: Maailmanpankin aluehallinnon Doing Business -tutkimus, Italia, vuosien 2013 ja 2020 raportit.

Yrityksen perustaminen

Rakennusluvat

Kuva 7.12 Kaksi Italiaa käsittelevää aluehallinnollista Doing Business -tutkimusta, 2013 ja 2020
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Kartta 7.10 Internetin ja tietokoneen käyttö

(a) Julkisten viranomaisten kanssa Internetin välityksellä 
asioivien osuus 12 viime kuukauden aikana, 2020

(b) Muutos julkisten viranomaisten kanssa Internetin 
välityksellä asioivien osuudessa, 2013–2020 

(c) Niiden osuus, jotka eivät ole koskaan 
käyttäneet tietokonetta, 2017
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taito sähköisten julkisten palvelujen hyödyntämi-
seksi. Tietoyhteiskunnan kehitys on ratkaisevan 
tärkeää tarvittavien olosuhteiden luomiseksi mo-
dernille, kilpailukykyiselle taloudelle ja yhä vah-
vemmalle taloudelliselle sietokyvylle. 

Miten voidaan rohkaista useampia ihmisiä käyt-
tämään Internetiä asiointiin julkisten viranomais-
ten kanssa? Sähköisten julkisten palvelujen käy-

tön lisääminen voidaan nähdä noidankehänä: jos 
useimpia julkisia palveluja voi helposti käyttää 
verkossa, yhä useammat haluavat käyttää niitä. 
Jos yleinen kysyntä on suurta, viranomaisia pai-
nostetaan kehittämään parempia digitaalisia pal-
veluja. Vuotuiset sähköisten julkisten palvelujen 
vertailuraportit antavat käsityksen näiden palve-
lujen saatavuudesta ja käytettävyydestä EU:ssa27. 

27 Van der Linden ym. (2020).

Kahden vuoden keskiarvo (2018 + 2019)

Rajat ylittävä liikkuvuus

Vauhdittavat tekijät

Avoin hallinto

Käyttäjäkeskeinen hallinto

Kuva 7.14 Maiden suorituskyky sähköisten julkisten palvelujen alueilla, 2018–2019

Maat huonoimmasta parhaaseen (ylhäältä alaspäin luettuna) neljän alueen keskimääräisten tulosten mukaan.
Lähde: Sähköisten julkisten palvelujen vertailuraportti (Van der Linden ym., 2020).
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Kuva 7.13 Sähköisten julkisten palvelujen maakohtainen suorituskyky yhteensä, 2016–17 
ja 2018–19

Vertailuarvo laskettu keskiarvona neljästä sähköisten julkisten palveluiden indikaattorisarjasta. Jäsenvaltiot järjestyksessä
parhaasta huonoimpaan vuosien 2018–2019 arvosanan mukaan. 
Lähde: Sähköisten julkisten palveluiden vertailuraportti.
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Niistä käy ilmi jäsenvaltioiden onnistuminen 
 nel jällä keskeisellä sähköisten julkisten palvelujen 
alueella: 

1. käyttäjäkeskeisyys, joka kertoo sähköisten jul- 
kisten palvelujen saatavuudesta ja käy tet- 
tävyydestä

2. avoimuus, joka mittaa hallinnon toiminnan 
ymmärrettävyyttä, palveluntuotannon menet-
telyitä sekä sitä, missä määrin käyttäjät voivat 
hallita henkilötietojensa käyttöä 

3. rajat ylittävä liikkuvuus, joka kuvaa palvelujen 
saatavuutta ja käytettävyyttä ulkomailla asu-
vien ihmisten ja sijaitsevien yritysten näkökul-
masta ja

4. vauhdittavat tekijät, jotka kuvaavat viiden 
toiminnon, kuten sähköisten henkilökorttien, 
saatavuutta. 

Kunkin alueen arvioinnin perustana ovat vastauk-
set kysymyksiin, jotka koskivat sähköisten julkis-
ten palvelujen laatua tai määrää. Keskimääräinen 
pistemäärä näiltä neljältä alueelta edustaa jä-
senvaltion sähköisten julkisten palvelujen yleistä 
tasoa asteikolla nollasta (huonoin) sataan pro-
senttiin (paras). Jaksosta 2016–2017 jaksoon 
2018–201928 digitaalisten julkisten palvelujen 
tarjonta parani kaikissa EU:n jäsenvaltioissa mutta 
eri tahdissa (kuva 7.13). Malta pysytteli edelleen 
kärjessä, ja seuraavana tuli Viro yli 90 prosentilla 
vuosilta 2018–2019. Sähköisten julkisten palvelu-
jen muutoksella mitattuna Kroatia, Kreikka, Unkari, 
Irlanti, Italia, Luxemburg ja Slovenia paransivat 
kaikki yli 10 prosenttiyksiköllä, etenkin Luxemburg 
(59 prosentista 79 prosenttiin).

Sähköisistä julkisista palveluista saatu kokonais-
pistemäärä näyttää kokonaiskuvan, mutta jäsen-
valtioiden onnistumisessa neljällä alueella on ero-
ja (kuva 7.14) ja hajonnalla pisteiden keskiarvon 
ympärillä on taipumus laajentua maan tuloksen 
heikentyessä. Käyttäjäkeskeisyys parantui kaikissa 

28 Menetelmiin liittyvistä syistä sähköisten julkisten palveluiden 
vertailun tulokset julkaistaan kahden vuoden keskiarvoina:  
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/
c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-01aa75ed71a1.

jäsenvaltioissa, mikä viittaa siihen, että julkisten 
palvelujen saatavuus verkossa lisääntyi, niistä tuli 
mobiiliystävällisempiä ja verkkotuen saatavuus 
parani. Ulkomailla asuvat joutuvat usein taistele-
maan saadakseen yhteyden verkkopalveluihin ja 
voidakseen käyttää niitä kotimaassaan, mikä käy 
ilmi heikoista pisteistä rajat ylittävän liikkuvuuden 
indikaattorista, joka on kaikkien EU:n jäsenvaltioi-
den heikko kohta. Suuren pullonkaulan muodostaa 
ulkomailla asuvien vaikeus tunnistautumista vaa-
tivien palveluiden käytössä. Vuosina 2018–2019 
vain yhdeksää prosenttia palveluista, joita asuk-
kaat yleensä käyttävät kotimaisen sähköisen hen-
kilöllisyystodistuksen avulla, voitiin käyttää yhtä 
hyvin toisen maan kansallisen sähköisen henkilöl-
lisyystodistuksen avulla. 

Kansallisten verkkotunnistautumisjärjestelmien 
rajat ylittävän yhteentoimivuuden parantamiseksi 
Euroopan komissio on ehdottanut uutta asetusta 
digitaalisesta identiteetistä. Eurooppalainen digi-
taalinen identiteetti29 tulee kaikkien EU:n kansa-
laisten, asukkaiden ja yritysten saataville, jotka 
haluavat tunnistautua tai varmentaa tiettyjä hen-
kilötietoja. Vuoden 2030 digitaalisessa kompas-
sissa määritetään välitavoitteet pyrittäessä hyö-
dyntämään täysin digitaalisen EU:n edut, mukaan 
lukien entistä paremmat sähköiset julkiset palve-
lut. Erityisesti vuoteen 2030 mennessä kaikkien 
keskeisten julkisten palvelujen pitäisi olla käytet-
tävissä verkossa, kaikilla kansalaisilla tulisi olla 
mahdollisuus käyttää sähköisiä potilasasiakirjoja 
ja 80 prosentin väestöstä tulisi pystyä käyttämään 
sähköistä tunnistamista.

29 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
europe-fit-digital-age/european-digital-identity_fi

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-01aa75ed71a1
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/c0bd38e3-f98e-11ea-b44f-01aa75ed71a1
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_fi
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-digital-identity_fi
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Kappale 8 

Kansalliset investoinnit ja yhteenkuuluvuus

 • Ohjelmakaudella 2014–2020 koheesiopolitiikan rahoitus vaikutti huomattavasti julkisten 
investointien ylläpitämiseen EU:ssa talous- ja finanssikriisiä seuranneen julkisen talouden 
tasapainotuksen yhteydessä, varsinkin koheesiomaissa.

 • Vaikka EU:n jäsenvaltioilla on usein merkittävät kansallisesti rahoitetut politiikat alueellisten 
erojen tasoittamiseen, koheesiopolitiikka on tärkein aluekehityspolitiikan rahoituksen lähde 
vähiten kehittyneissä jäsenvaltioissa.

 • Julkiset investoinnit joko kansallisista tai EU-lähteistä ovat olennaisen tärkeitä aluekehitykselle 
etenkin silloin, kun ne antavat sysäyksen yksityisille lisäinvestoinneille prosessin vahvistamiseksi. 

 • Alueellisia eroja näyttävät vähentävän tehokkaimmin politiikat, jotka siirtävät taloudellista 
toimintaa enemmän lisäarvoa tuottaville sektoreille sekä parantavat tuottavuutta ja 
kilpailukykyä, yhdessä inhimilliseen pääomaan, liikenneinfrastruktuuriin ja parempaan 
hallintoon suunnattujen investointien kanssa.

 • Julkinen talous parani kaikkialla EU:ssa tasaisesti vuosien 2008–2009 finanssikriisin 
jälkimainingeissa aina vuoteen 2019 asti. Koronapandemian hillitsemiseksi asetetut 
rajoitukset vaativat kuitenkin poikkeuksellisia poliittisia toimia sen aiheuttaman talouden 
laskusuhdanteen torjumiseksi ja työpaikkojen turvaamiseksi, mikä heikensi budjettitasapainoa 
kaikissa jäsenvaltioissa.

 • Koronakriisin alkaessa EU:n julkiset investoinnit olivat pienempiä kuin ennen vuosien  2008–
2009 finanssikriisiä etenkin monissa koheesiomaissa, mikä herätti huolta vaikutuksesta 
niiden pitkäaikaiseen kasvupotentiaaliin ja muun EU:n asukaskohtaisen bruttokansantuotteen 
lähentymiseen. 

 • Alueelliset ja paikalliset viranomaiset toteuttivat lähes kolmasosan julkishallinnon 
kokonaismenosta ja suurimman osan julkisista investoinneista EU:ssa (58 prosenttia vuonna 
2019), vaikka jäsenvaltioiden välillä olikin huomattavia eroja.

 • Alueellisen ja paikallisen autonomian indikaattoreista käy ilmi, että menot ja investointipäätökset 
ovat keskitetympiä koheesiomaissa kuin muualla EU:ssa. Vaikka ero kapeni jaksolla   1990–
2010, se on jälleen kasvanut kymmenen viime vuoden kuluessa.
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Kappale 8

Kansalliset investoinnit ja yhteenkuuluvuus

1. Alueellisiin eroihin suunnattavat 
koheesiopolitiikka, investoinnit 
ja kansalliset politiikat

1.1 Koheesiopolitiikka ja 
valtioiden pääomasijoitukset

Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein investointi-
politiikka. Sen tarjoaman rahoituksen osuus oli 
14 prosenttia kaikista valtioiden pääomasijoi-
tuksista (sekä kansallisista että EU:n lähteistä) 
EU-27-maissa jaksolla 2014–2020. Vaikka kaikki 
koheesiopolitiikan rahoitus ei mene pääomasijoi-
tuksiin, etenkään Euroopan sosiaalirahaston (ESR) 
ja nuorten työllisyyttä koskevan aloitteen (NTA) 
osalta, luku antaa karkean kuvan koheesiopoli-
tiikan merkityksestä etenkin vähiten kehittyneille 
jäsenvaltioille. Maissa, jotka eivät saa koheesio-
rahoitusta, luku oli pienempi (hieman alle 6 pro-
senttia), mutta koheesiomaissa yli 50 prosenttia. 
Koheesiopolitiikan merkitys kasvoi ohjelmakausien 
2007–2013 ja 2014–2020 välillä, ja suurin osa li-
säyksestä tapahtui koheesiomaissa (kuva 8.1)1.

Kun vertailu rajoitetaan Euroopan aluekehitysra-
hastoon (EAKR) ja koheesiorahastoon (KR), joista 
saatavat rahat menevät lähinnä investointien ra-
hoittamiseen, saadaan realistisempi kuva kohee-
siopolitiikan merkityksestä jäsenvaltioiden inves-
tointien rahoittamisessa – vaikkakin osa EAKR:n 
rahoista menee pikemminkin yritysten kuin jul-
kisten sijoitusten rahoittamiseen. Tämä todistaa, 
että EAKR:n ja koheesiorahaston osuus oli vuosina 
2014–2020 noin 10 prosenttia EU:n valtioiden te-
kemistä kokonaisinvestoinneista. EAKR:n ja kohee-
siorahaston yhteensä myöntämä rahoitus oli noin 
3,6 prosenttia valtioiden kokonaisinvestoinneista 
maissa, jotka eivät saaneet koheesiorahoitusta, ja 
40,6 prosenttia koheesiomaissa, missä oli  lisäystä 
ensin mainituilla 1 prosenttiyksikkö ja viimeksi 
mainituilla yli 12 prosenttiyksikköä.

1 Huomatkaa, että ellei muuta erikseen mainita, tässä kap-
paleessa käytettyjen Eurostatin tietojen päättymispäivä oli 
30.  marraskuuta 2021.

Tässä kappaleessa tarkastellaan kansallisesti ra-
hoitettuja politiikkoja alueellisten erojen tasoitta-
miseksi joukossa jäsenvaltioita. Sen jälkeen luo-
daan katsaus kansalliseen ja kansallista alemman 
tason julkiseen rahoitukseen eri puolilla EU:ta ja 
perehdytään hallinnon menoihin ja investointi-
suuntauksiin viime vuosina sekä jäsenvaltioiden 
välisiin eroihin.

Kohta 1 alkaa maininnalla koheesiopolitiikan tär-
keydestä julkisten investointien tukena, etenkin 
EU:n vähiten kehittyneissä osissa. Sen jälkeen esi-
tellään tuloksia tutkimuksesta, jossa analysoidaan 
kansallisesti rahoitettuja, alueellisten erojen ta-
soittamiseen tähtääviä politiikkoja, jotka täyden-
tävät koheesiopolitiikan toimenpiteitä. 

Kohdassa 2 tarkastellaan kansallista julkista ra-
hoitusta. Siinä luodaan katsaus julkishallinnon 
yleiseen rahoitusasemaan ja velkoihin, menoihin 
ja tuloihin painopisteinä julkisten investointien 
kehityskulut ja toiminnalliset menoluokat, kuten 
koronapandemian ilmeiset vaikutukset ja niihin 
reagoiminen.

Kohdassa 3 keskitytään kansallista alemman ta-
son julkiseen rahoitukseen sekä tarkastellaan 
valtion, alue- ja paikallishallinnon viranomaisten 
tekemiä investointeja suhteessa erilaisiin hajaut-
tamistasoihin eri puolilla EU:ta.

Kohta 4 sisältää yhteenvedon tärkeimmistä 
päätelmistä.
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Näiden lukujen valossa näyttää siltä, että kohee-
siopolitiikalla on ollut suuri vaikutus valtion inves-
tointien ylläpitämiseen sen jälkeen, kun niitä vä-
hennettiin vuosien 2008–2009 taloustaantuman 
ja vuoden 2011 valtionlainakriisin jälkimainingeis-
sa (vuosina 2008–2012 valtioiden investoinnit 
vähenivät 20 prosentilla koheesiomaissa ja 9 pro-
sentilla muissa maissa).

1.2 Alueellisiin eroihin suunnatut 
kansalliset politiikat

Euroopan komission vuonna 2019 tekemässä tut-
kimuksessa2 analysoitiin kokonaan kansallisista 
resursseista rahoitettuja poliitikkoja alueellisten 
erojen tasoittamiseksi 11 jäsenvaltiossa – joista 
kaikki Italiaa ja Espanjaa lukuun ottamatta olivat 
koheesiomaita3. Tutkimuksessa tunnistettiin noin 
60 toimenpidettä, jotka liittyivät erilaisiin politii-
kan välineisiin, jotka on suunnattu erilaisiin ke-
hityksen näkökohtiin, kuten kaupungistumiseen, 
yhteyksiin, työvoiman osaamiseen, liikkuvuuteen, 
kauppaan, innovointiin ja  liiketoimintaympäristöön. 

2 Euroopan komissio (2019d). Sen toteutti yhtymä, jossa olivat 
mukana Prognos AG (johto), Politecnico di Milano ja Technopolis 
Group SPRL. Se perustui yhdistettyyn analyysiin tilastotiedoista, 
tapaustutkimuksista ja sidosryhmien haastatteluista.

3 Muut yhdeksän jäsenvaltiota olivat Bulgaria, Kroatia, Tšekin tasa-
valta, Unkari, Puola, Portugali, Romania, Slovakia ja Slovenia.

Yleisimpiä toimenpidetyyppejä olivat suora tuki 
liiketoiminnan kehittämiseen ja innovointiin, lii-
kenneinfrastruktuuriin liittyvät projektit ja vero-
kannustinjärjestelmät kaupan tukemiseksi ja liike-
toimintaympäristön parantamiseksi.

Lähes kaikissa kyseisissä kansallisesti rahoite-
tuissa politiikoissa oli erityinen alueellinen paino-
tus, ja ne oli suunnattu alueille, joilla on erityisiä 
taloudellisia ongelmia, kuten suuri työttömyys. 
Useimmat toimet suunnitellaan ja toteutetaan 
kuitenkin kansallisella tasolla, ja aluehallinnon 
viranomaisten osallistuminen on rajallista. Näin 
on erityisesti jäsenvaltioissa, joissa kansallista 
alemman tason viranomaiset toteuttavat vain pie-
nen osan julkisista menoista (kuten Bulgariassa, 
Kroatiassa, Unkarissa, Portugalissa, Romaniassa 
ja Sloveniassa). 

Tutkimuksessa tarkastelluissa jäsenvaltioissa 
koheesiopolitiikka on ylivoimaisesti tärkein alue-
politiikan rahoituksen lähde. Vain Romanialla ja 
Italialla on merkittävä budjetti kansallisen alue-
kehityspolitiikan tarpeisiin, ja silloinkin se vastaa 
vain reilua kolmannesta koheesiopolitiikan ohjel-
miin tarjottavasta kokonaisrahoituksesta. Muissa 
tarkastelluissa jäsenvaltioissa vastaava luku on 
alle 10 prosenttia.
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Nämä ovat kaksi tärkeintä tapaa, joilla kansallises-
ti rahoitetut toimet täydentävät Euroopan raken-
ne- ja investointirahastoja (ERI-rahastoja). Ne joko 
antavat lisärahoitusta kansallisille painopistealu-
eille, joilla koheesiopolitiikan rahoitus katsotaan 
riittämättömäksi, tai tukevat toimintoja, jotka ei-
vät ole oikeutettuja EU:n rahoitukseen4.

Tutkimus osoittaa, että politiikat, jotka tähtäävät 
yleensä tuottavuuden parantamiseen ja taloudel-
lisen toiminnan rakenteen siirtämiseen pois niu-
kan lisäarvon sektoreilta, näyttävät pienentävän 
alueellisia eroja tehokkaasti. Investointien inhimil-
liseen pääomaan, liikenneinfrastruktuuriin ja hal-
linnollisten valmiuksien parantamiseen ja taitoihin 
hallinnon parantamiseksi katsotaan olevan olen-
nainen osa toimia, joilla pyritään saamaan tällai-
nen muutos aikaan.

4 Tutkimuksessa havaittiin myös, että alueellisten koheesiopolitiik-
kojen tehokasta toteutusta sekä kansallisella että alueellisella 
tasolla heikentää usein kunnollisten valvontajärjestelmien puute 
tai olemassa olevien järjestelmien käytön epäonnistuminen.

2. Kansallisen julkisen 
rahoituksen kehityskulut

2.1 Kansallinen rahoitus parani 
tasaisesti vuoteen 2019 asti, mutta 
koronakriisi käänsi suuntauksen

Seitsemännessä koheesiokertomuksessa5 ku-
vattiin merkittävää parannusta jäsenvaltioiden 
julkisessa rahoituksessa vuosien 2008–2009 ta-
loustaantuman ja vuoden 2011 valtionlainakriisin 
jälkeen. Tämä johtui julkisen talouden vähittäi-
sestä tasapainotuksesta, jota auttoi talouden el-
pyminen vuodesta 2015 lähtien. Tämä suuntaus 
kääntyi kuitenkin äkillisesti vuonna 2020 korona-
pandemian ja sen johdosta käynnistettyjen toi-
menpiteiden vuoksi (kuva 8.2).

Julkisen talouden alijäämä oli pahimmillaan 6 pro-
senttia bruttokansantuotteesta vuosina 2009 ja 
2010 ja laski EU-27-maissa 2,4 prosenttiin vuon-
na 2014 ja edelleen 0,5 prosenttiin eli vuotta 2007 
vastaavalle tasolle vuonna 2019. Vuonna 2020 
alijäämä kasvoi äkillisesti 6,9 prosenttiin brut-
tokansantuotteesta, mikä oli seurausta sekä jä-
senvaltioiden poikkeuksellisista  verojärjestelyistä 

5 Euroopan komissio (2017b). 
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Kuva 8.2 Julkishallinnon tasapaino ja velat, EU-27, 2004–2022

Lähde: Eurostat [gov_10dd_edpt1] jaksolta 2004–2020, ja Euroopan komission vuoden 2021 syksyn talousennuste vuosille 
2021–2022.
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 reaktiona pandemian aiheuttamaan taloudelliseen 
laskusuhdanteeseen että sen laukaisemista auto-
maattisista vakauttajista6. Alijäämän arvioidaan 
pienentyvän hieman 6,6 prosenttiin vuonna 2021 
ja vuonna 2022 edelleen 3,6 prosenttiin7.

Samankaltainen suhdanteita tasoittava ilmiö koh-
distunee julkiseen velkaan. EU-27-maiden julkisen 
talouden yhteenlaskettu bruttovelka oli 62,2 pro-
senttia bruttokansantuotteesta vuonna 2007 ja 
nousi 86,5 prosenttiin vuonna 2014, minkä jälkeen 
se laski vähitellen 77,2 prosenttiin vuonna 2019. 
Vuonna 2020 se nousi peräti 90,1 prosenttiin, ja 
vuonna 2021 sen arvioidaan nousevan uudelle 
ennätystasolle, ennen kuin se laskee taas vuonna 
2022.

EU:n jäsenvaltioiden julkishallinnon yleisessä ra-
hoitustasapainossa vuosina 2019 ja 2020 näkyi-
vät pandemian aiheuttamat muutokset julkistalo-
udessa (kuva 8.3).

Vuonna 2019 talous oli ylijäämäinen 17 jäsenval-
tiossa, ja vain Ranskan ja Romanian alijäämä oli 
yli 3 prosenttia bruttokansantuotteesta. Vuonna 

6 Automaattiset vakauttajat ovat verotusjärjestelmän ominaisuuk-
sia, jotka pienentävät verotuloja ja kasvattavat julkisia menoja 
taloudellisen laskusuhdanteen aikana ilman valtion harkinnanva-
raisia toimia.

7 Euroopan komissio (2021k). 

2020 kaikkien EU:n jäsenvaltioiden talous oli ali-
jäämäinen. Alijäämä oli yli 3 prosenttia brutto-
kansantuotteesta 25:ssä 27 maasta ja suurin 
Espanjassa (11 prosenttia) ja Kreikassa (10,1 pro-
senttia). Koheesiomaiden rahoitusasemanäkymät 
eivät näytä poikkeavan merkittävästi niistä mais-
ta, jotka eivät saa koheesiorahoitusta, mikä viittaa 
siihen, että talouskehityksen vaihe ei ratkaissut 
julkisen talouden pandemiaan reagoimisen tasoa.

Pandemian vaikutus näkyy yhtä hyvin myös jul-
kisen velan määrissä. Seitsemässä jäsenvaltios-
sa (Kreikassa, Italiassa, Portugalissa, Espanjassa, 
Kyproksella, Ranskassa ja Belgiassa) julkinen vel-
ka oli yli 100 prosenttia bruttokansantuotteesta 
vuonna 2020, kun sellaisia jäsenvaltioita oli vuon-
na 2019 vain kolme (Kreikka, Italia ja Portugali) 
(kuva 8.4). Velkaantumisaste oli suurin EU:n ete-
läisissä jäsenvaltioissa (144 prosenttia bruttokan-
santuotteesta) ja pienin EU:n itäosassa (53 pro-
senttia). Julkinen velka kasvoi 17 jäsenvaltiossa 
yli 10 prosenttiyksiköllä vuonna 2020, ja neljäs-
sä niistä (Kreikassa, Espanjassa, Kyproksella ja 
Italiassa) yli 20 prosenttiyksiköllä.
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2.2 Julkishallinnon menot olivat 
korkeimmillaan vuonna 2020 
koronakriisin seurauksena

Talouden alijäämän kasvu vuonna 2020 johtui 
suurelta osin julkishallinnon menojen nopeasta 
noususta suhteessa bruttokansantuotteeseen, 
kun taas tulot suhteessa bruttokansantuottee-

seen pysyivät suurelta osin ennallaan8. Edellisen 
talouskriisin yhteydessä vuosina 2009–2010 
 EU-27-maiden julkishallinnon menot nousivat 
hieman yli 50 prosenttiin  bruttokansantuotteesta. 

8 Yleensä absoluuttiset tulot laskevat laskusuhdanteen aikana sa-
maa vauhtia kuin BKT, jolloin niiden suhde BKT:hen pysyy ennal-
laan. Sitä vastoin julkiset menot absoluuttisina määrinä yleensä 
kasvavat sosiaalisen ja muun tuen tarpeen lisääntymisen vuoksi, 
mikä vastaavasti kasvattaa menoja suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen taloudellisen tuotoksen vähenemisen lisäksi. Katso 
Mourre ym. (2019).
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Kuva 8.5 Julkishallinnon menot ja tulot, EU-27, 2004–2020

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200
220

EL IT PT ES CY FR BE H
R AT SI H
U FI D
E SK IE PL N
L

M
T

RO LT LV D
K SE CZ LU BG EE

Lu
ot

ei
se

t a
lu

ee
t

Itä
is

et
 a

lu
ee

t

Et
el

äi
se

t 
al

ue
et

EU
-2

7

%
 B

KT
:s

tä
 

2019 2020

Lähde: Eurostat [gov_10dd_edpt1].

Kuva 8.4 Julkishallinnon velat, 2019 ja 2020
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Laatikko 8.1 Julkisen hallinnon menojen vaikutukset kasvuun taantuma-aikoina

Julkisten menojen taloudelliseen toimintaan koh-
distuvien lyhyen ja keskipitkän aikavälin vaikutus-
ten laskeminen edellyttää julkisen talouden ker-
toimen arvioimista, jonka määritti ensimmäisenä 
John Maynard Keynes ja joka määritetään tuloksen 
muutokseksi. Sen johtuu tietystä muutoksesta julki-
sen hallinnon menoissa, veroissa tai molemmissa. 
Vuosien 2008–2009 taloustaantuma on herättänyt 
uudelleen kiinnostuksen tämän kertoimen arviointia 
kohtaan. Kiinnostusta elvyttivät vielä lisää viime ai-
kojen pandemian aiheuttama taantuma, poliittinen 
reaktio ja mahdolliset tulevat kehityskulut.

Arviot kertoimesta vaihtelevat ajan myötä ja kan-
santalouden mukaan sekä riippuvat sovelletusta 
mallista ja siihen sisältyvistä oletuksista1. Laajalti 
ajateltuna kertoimen kokoon näyttävät vaikuttavan 
muun muassa rahoitukseen liittyvä kitka, poliittis-
ten toimenpiteiden uskottavuus sekä niiden pysyvä 
tai tilapäinen luonne, julkisten menojen koostumus, 
markkinoiden jäykkyydet tai niiden puuttuminen, au-
tomaattisten vakauttajien koko, voimassa oleva ra-
hapolitiikka, talouden avoimuus sekä valuuttakurs-
sijärjestelmä2.

Tuoreimpien mallien mukaan kerroin voi olla suu-
rempi talouden lasku- kuin noususuhdanteiden ai-
kana – peräti 2,5 verrattuna noususuhdanteen ker-
toimeen 0,63. Tämä on vahvistettu myös useissa 
empiirisissä tutkimuksissa4.

Tämä tarkoittaa, että elvyttävä veropolitiikka on 
odotettua tehokkaampaa pyrittäessä virkistämään 
kasvua taantuman aikana mutta julkisen talouden 
tasapainotus tällaisina aikoina vähentää taloudellis-
ta toimeliaisuutta. Lisäksi tuoreessa tutkimuksessa 
korostetaan julkisen talouden tasapainotuksesta 
kauppayhteyksien välityksellä syntyvien, rajat ylittä-
vien negatiivisten heijastusvaikutusten merkitystä, 

1 Ks. esimerkiksi: Perotti (2005); Blanchard ja Perotti (2002); 
Beetsma ym. (2008); Barro ja Redlick (2011); Beetsma ja 
Giuliodori (2011).

2 Euroopan komissio (2012).

3 Auerbach ja Gorodnichenko (2013).

4 Ks. esimerkiksi: Corsetti ym. (2012), Auerbach ja Gorodnichenko 
(2012); Baum ym. (2012).

sillä ne vahvistavat finanssipolitiikan tiukentamisen 
negatiivista vaikutusta tuotoksiin5.

Sekä vuonna 2008 että vuonna 2020, taloustaan-
tuman ja koronakriisin jälkimainingeissa, EU:n ve-
ropolitiikka kääntyi huomattavan kasvuhakuiseksi 
ja julkisen talouden alijäämät kasvoivat nopeasti 
kasvun virkistämiseksi. Taloustaantumaa seurannei-
na vuosina, talouden ollessa yhä lamassa Euroopan 
valtionlainakriisin aikana (vuodesta 2010 lähtien), 
EU:n veropolitiikka muuttui kireäksi. Tutkimuksen 
mukaan tämä heikensi tuotoksia lyhyen aikavälin 
lisäksi myös keskipitkällä aikavälillä ja pidensi ja sy-
vensi kriisiä huomattavasti6.

Äkillisen laskusuhdanteen edessä, jollainen seurasi 
koronapandemiasta, julkisten menojen lisäyksellä 
voi olla merkittävä vaikutus taloudelliseen toimin-
taan. Näin on etenkin silloin, kun rahapolitiikka on 
jo entuudestaan kasvuhakuista (kuten euroalueella 
on ollut taloustaantumasta ja etenkin vuoden 2014 
puolivälistä lähtien), jolloin on rajoitetusti varaa krii-
sin torjumiseen politiikkaa höllentämällä.

Tässä yhteydessä vuonna 2020 EU ja jäsenvaltioi-
den hallitukset reagoivat koronapandemian aiheut-
tamaan taantumaan investoimalla huomattavia 
summia julkisia varoja talouteen nostaen julkiset 
menot historiallisen korkeiksi ja saaden siten aikaan 
suuren julkisen talouden alijäämän. Vuonna 2021, 
kun yleinen poikkeussääntö oli yhä voimassa, jä-
senvaltiot pystyivät tarjoamaan kohdennettua ja 
väliaikaista finanssipoliittista tukea ja turvaamaan 
samalla julkisen talouden kestävyyden keskipitkällä 
aikavälillä. Kun pandemiasta johtuva hätätila saa-
daan hallintaan, niiden tulisi vähitellen siirtyä hätäti-
lanteen hallinnan vaatimista suojatoimista resurssi-
en uudelleenjakoa helpottaviin ja elpymistä tukeviin 
toimiin. Taloudellisen tilanteen salliessa finanssipo-
litiikalla tulisi pyrkiä palauttamaan turvallinen kes-
kipitkän aikavälin rahoitusasema ja varmistamaan 
velanhoitokyky lisäten samalla investointeja.

5 Ks. esimerkiksi: Goujard (2017); Poghosyan (2020).

6 DeLong ym. (2012); Fatás ja Summers (2018); Fatás (2019); 
Gechert ym. (2019).
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Ne  laskivat 46,5 prosenttiin bruttokansantuot-
teesta vuosina 2018 ja 2019 mutta nousivat taas 
53,1 prosenttiin vuonna 2020 bruttokansantuot-
teen laskun ja absoluuttisten menojen lisäyksen 
yhteisvaikutuksesta (kuva 8.5). Julkishallinnon 
menot kasvoivat nopeasti kaikissa jäsenvaltioissa, 
vaikka lisäys vaihtelikin huomattavasti: Irlannin 
3,2 prosenttiyksiköstä Kreikan ja Espanjan yli 
10 prosenttiyksikköön. 

Kun pandemian aiheuttama hätätila saadaan 
hallintaan ja taloustilanne paranee, odotetaan 
menojen vähenevän asteittain suhteessa brutto-
kansantuotteeseen sekä pandemian leviämisen 
hillitsemiseksi käyttöön otettujen poikkeuksellis-
ten toimien lopettamisen että bruttokansantuot-
teen elpymisen seurauksena (katso laatikosta 8.1 
yhteenveto julkishallinnon menojen ja yleensä 
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Kuva 8.6 Julkishallinnon menot eräillä politiikan aloilla, EU-27, 2004–2019

Laatikko 8.2 Julkisen sektorin tehtäväluokitus (COFOG)

Julkisen sektorin tehtäväluokituksen (COFOG) ke-
hittäjä on OECD, ja sitä sovelletaan julkishallinnon 
menoihin ja muun kuin rahoitusomaisuuden netto-
hankintoihin (kustannuksiin). Eurostatin COFOG-op-
paassa kuvataan yksityiskohtaisesti jokaisen toi-
minnallisen kategorian sisältö1.

Ylimmällä tasolla on kolmitasoinen luokittelu, joka 
sisältää 10 ”pääryhmää”, joista jokainen on jaettu 
kuudesta yhdeksään ryhmään, jotka vuorostaan on 
jaettu osittain ”luokkiin”.

Tässä kertomuksessa ylimmän tason 10 pääryh-
mää jakautuvat seuraaviin kymmeneen kategoriaan: 
elinkeinoelämään liittyvät asiat (COFOG-luokitte-
lun pääryhmä 04); ympäristönsuojelu (05); tervey-
denhuolto (07); koulutus (09); sosiaaliturva (10); ja 

1 Eurostat (2019).

”muut” –  joihin sisältyvät yleiset julkiset palvelut (01); 
puolustus (02); yleinen järjestys ja turvallisuus (03); 
asuminen ja yhdyskuntapalvelut (06); ja virkistys- ja 
kulttuuritoiminta sekä uskonnollinen toiminta (08).

Lisäksi joissakin analyysin kohdissa COFOG-luokit-
telun elinkeinoelämä-pääryhmä jakautuu edelleen 
seuraaviin seitsemään kategoriaan: maa-, metsä-, 
kala- ja riistatalous (COFOG-luokittelun ryhmä 04.2), 
polttoaine- ja energiahuolto (04.3); kaivostoiminta, 
teollisuus ja rakentaminen (04.4); liikenne (04.5); 
viestintä (04.6); elinkeinoelämän tutkimus ja kehit-
täminen (04.8); ja ”muu” – johon sisältyvät yleiset 
talouteen ja kauppaan liittyvät tehtävät sekä työ-
voimapalvelut (04.1); muut toimialat (04.7); ja elin-
keinoelämään liittyvät, muualla  luokittelemattomat, 
asiat (04.9).
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 kasvuhakuisen veropolitiikan vaikutuksista viime-
aikaisissa taantumissa).

Tarkasteltaessa julkisten menojen koostumusta 
toiminnoittain (ks. laatikosta 8.2 kuvaus julkisten 
menojen jakautumisesta toiminnoittain) on huo-
mattavaa, että sosiaaliturvamenot muodostavat 
suurimman osuuden EU-27-maissa (kuva 8.6). 
Vuonna 2019 (viimeinen vuosi, josta on saata-
vana kattavat tiedot) se muodosti yli 40 prosent-
tia kokonaismenoista ja hieman yli 19 prosenttia 
bruttokansantuotteesta, lähes 2 prosenttiyksikköä 
enemmän kuin vuonna 2007 (juuri ennen talous-
taantumaa). Pandemia on epäilemättä kasvatta-
nut sosiaaliturvamenoja, mutta kasvun määrää ei 
vielä tiedetä.

Elinkeinoelämään menot (mukaan lukien etenkin 
investoinnit liikenteeseen ja viestintään) pysyivät 
jokseenkin ennallaan vuosina 2007–2019, hie-
man yli 4 prosentissa bruttokansantuotteesta. 
Sama koskee koulutusmenoja (hieman alle 5 pro-
senttia bruttokansantuotteesta vuonna 2019) ja 
ympäristönsuojelumenoja (hieman alle prosentti 
bruttokansantuotteesta koko jakson ajan). Sen si-
jaan terveysmenot kasvoivat noin 6,5 prosentista 
7 prosenttiin vuosina 2007–2019.

Julkiset menot voidaan jakaa myös juokseviin ja 
pääomamenoihin. Viimeksi mainittu sisältää pal-
kansaajakorvaukset (palkat ja palkkiot), tulonsiir-
rot (kuten sosiaalietuudet) ja julkisen velan korko-
maksut. Julkiset menot koostuvat lähinnä kiinteän 
pääoman bruttomuodostuksesta eli investoinneis-
ta, mutta myös pääomansiirroista lähinnä yritys-
ten tukemiseksi.

Vuosina 2007–2019 menojen koostumuksessa 
tapahtui kolme keskeistä muutosta (kuva 8.7). 
Ensinnäkin velkojen korkokulut lähes puolittui-
vat suhteessa bruttokansantuotteeseen, lähinnä 
alhaisen korkotason mutta myös julkishallinnon 
velkojen pienenemisen vuoksi, ja ne pienentyi-
vät edelleen vuonna 2020. Lisäksi sosiaalietuus-
menojen osuus bruttokansantuotteesta kasvoi 
1,3 prosenttiyksiköllä ja nousi edelleen yli 2,4 pro-
senttiyksiköllä vuonna 2020, missä näkyivät pan-
demian vaikutukset. Kolmanneksi julkishallinnon 
investoinnit vähenivät 0,4 prosenttiyksiköllä suh-
teessa bruttokansantuotteeseen. Vuonna 2020 
julkiset investoinnit kasvoivat jälleen, ja kasvun 
odotetaan edelleen jatkuvan, ainakin lyhyellä ai-
kavälillä, sekä reaalimääräisesti että suhteessa 
bruttokansantuotteeseen.
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Laatikko 8.3 Täydentävyysperiaate Euroopan rakenne- ja investointirahastoissa

Määritelmä

Euroopan rakenne- ja investointirahastoja koskevis-
sa asetuksissa vuosille 2014–2020 säädetään, että 
niiden antaman tuen tulisi olla lisäys jäsenvaltioiden 
julkisiin tai vastaaviin rakenteellisiin menoihin eikä 
korvata niitä (eli kansallisesti rahoitettua julkishal-
linnon pääoman bruttomuodostusta tai investoin-
teja). Siksi jäsenvaltioiden on koko ohjelmakauden 
ajan säilytettävä sellainen julkisten tai vastaavien 
rakenteellisten menojen taso, joka vastaa vähin-
tään kumppanuussopimuksessa kauden alussa 
asetettua viitetasoa. Jatkossa tämä koskee myös 
uuden sukupolven koheesiopolitiikan varoja vuosille 
 2021–2027. 

Tarkastettavat jäsenvaltiot vuosina 2014–2020

Asetuksissa säädetään myös, että täydentävyysperi-
aatteen mukainen tarkastus tulee tehdä ainoastaan 
niissä jäsenvaltioissa, missä vähiten kehittyneillä 
alueilla asuu vähintään 15 prosenttia kokonaisväes-
töstä, niihin kohdennettujen taloudellisten resurssien 
vuoksi. Jäsenvaltioissa, joissa vähiten kehittyneillä 
alueilla asuu ainakin 65 prosenttia kokonaisväestös-
tä, tarkastus on tehtävä kansallisella tasolla. Siellä, 
missä näillä alueilla asuu 15–65 prosenttia koko-
naisväestöstä, tarkastus on tehtävä aluetasolla – 
mikä tarkoittaa keskittymistä eniten tukea saaviin 
alueisiin.

Jaksolla 2014–2020 yhdessätoista jäsenvaltiossa 
tehtiin täydentävyyden tarkastus kansallisella tasol-
la (Bulgariassa, Tšekin tasavallassa, Virossa, Kroa-
tiassa, Latviassa, Liettuassa, Unkarissa, Puolassa, 
Portugalissa, Romaniassa ja Slovakiassa) ja kolmes-
sa jäsenvaltiossa aluetasolla (Kreikassa, Italiassa ja 
Sloveniassa).

Tarkastusprosessi

Täydentävyysperiaatteen mukainen tarkastus 
tehdään kolme kertaa vuosien 2014–2020 ra-
hoitussyklin aikana: (i) kumppanuussopimuksen 
toimittamisen yhteydessä (ennakkotarkastus) (ii) 
vuonna 2018 (välitarkastus) ja (iii) vuonna 2022 
( jälkitarkastus).

Suunniteltu julkisten rakenteellisten menojen profiili 
on sisällytettävä kumppanuussopimuksiin. Kun lu-
vut on hyväksytty, niitä käytetään menojen viite-
tasona, joka on säilytettävä kaudella 2014–2020. 

Kaiken kaikkiaan tarkastusmenettelyssä verrataan 
kiinteän pääoman bruttomuodostuksen keskimää-
räistä osuutta bruttokansantuotteesta sen mukaan, 
kuin on ilmoitettu EU-ohjausjakson osana toimite-
tuissa vakaus- ja lähentymisohjelmissa, kumppa-
nuussopimuksissa ilmoitettuihin viitetasoihin ( silloin, 
kun tarkastus tapahtuu aluetasolla, käytetään vähi-
ten kehittyneiden alueiden kiinteän pääoman brut-
tomuodostuksen tasoa). Jäsenvaltion katsotaan 
noudattaneen täydentävyysperiaatetta, jos keski-
määräiset vuotuiset rakenteelliset menot ovat yhtä 
suuret tai suuremmat kuin viitetaso. 

Välitarkastus tehdään puhtaasti seurantatarkoituk-
sessa, eikä tässä vaiheessa suunnitella korjauksia 
rahoitukseen, vaikka havaittaisiin, ettei täydentä-
vyysperiaatetta ole noudatettu. Euroopan komissio 
kehottaa jäsenvaltioita, joiden havaitaan laiminlyö-
neen periaatteen noudattaminen, lisäämään julkisia 
investointeja, jotta täydentävyysperiaatteen ehdot 
saadaan täytettyä jälkikäteen. Komissio voi myös 
korjata julkisten rakenteellisten menojen viitetasoa 
kumppanuussopimuksessa kyseisen jäsenvaltion 
kanssa neuvoteltuaan, jos taloudellinen tilanne on 
muuttunut merkittävästi kumppanuussopimuksen 
hyväksymisajankohtana arvioidusta.

Mikäli havaitaan jälkikäteen, ettei periaatetta ole 
noudatettu, komissio voi päättää tehdä rahoitus-
ta koskevan korjauksen, joka ei saa ylittää viit-
tä prosenttia rahoituksesta, joka kyseisille vähi-
ten kehittyneille alueille alun perin kohdennettiin 
 ohjelmakaudelle.

Nykytilanne

Kauden 2014–2020 täydentävyysperiaatteen vä-
litarkastus tehtiin vuosina 2018–2019. Prosessin 
lopussa katsottiin, että Bulgaria, Italia ja Romania 
eivät täyttäneet periaatteen vaatimuksia. Tämän 
johdosta komissio ilmoitti syksyllä 2019 kyseisten 
maiden viranomaisille, että niiden olisi lisättävä 
julkisia investointeja vaadittavien tasojen saavut-
tamiseksi. Jälkitarkastuksessa vuonna 2022 huomi-
oidaan mahdolliset merkittävät muutokset taloudel-
lisessa tilanteessa välitarkastuksen jälkeen, mukaan 
lukien koronapandemiasta johtuva taantuma ja ylei-
set poliittiset reaktiot siihen.
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2.3 Julkisten investointien kehitys 
vaihteli eri jäsenvaltioiden välillä, 
eikä se ole vielä elpynyt vuosien 
2008–2009 finanssikriisistä

Taloustieteellisessä kirjallisuudessa vallitsee yk-
simielisyys siitä, että tehokas sääntely, tehokas 
ja toimiva julkishallinto ja hyvin kohdennetut jul-
kiset investoinnit ovat kaikki olennaisen tärkeitä 
modernien kansantalouksien toiminnalle, sillä ne 
tarjoavat tärkeitä julkisia ja infrastruktuuripalve-
luja, varmistavat oikeusvaltioperiaatteen kunnioit-
tamisen ja panevat omistusoikeudet täytäntöön. 
Muun muassa terveydenhuolto- ja koulutuspalve-
lut, niihin liittyvät infrastruktuurit ja tilat, samoin 
kuin investoinnit liikenteeseen, ympäristönsuoje-
luun ja tutkimus- ja kehitystyön tukemiseen, ovat 
tärkeitä kestävän ja osallistavan kasvun mahdol-
listamiseksi pitkällä aikavälillä. Kaikki nämä kärsi-
sivät todennäköisesti joko resurssien sosiaalisesti 
eriarvoisesta kohdennuksesta tai varojen merkit-
tävästi liian alhaisesta käytöstä, jos ne jätettäisiin 
markkinavoimien varaan.

Julkisilla investoinneilla on erityisen tärkeä rooli 
kasvussa, sillä ne edistävät kiinteän omaisuuden 
(kuten rakennusten, infrastruktuurin ja palvelujen 
tarjoamiseen tarvittavien tilojen) lisäämistä ja re-
montointia, mikä taas vaikuttaa talouskehityksen 
suuntaan ja kasvunäkymiin pitkällä aikavälillä.

Julkiset investoinnit voivat toimia talouden mer-
kittävänä kannustimena taantuma-aikana, kun 
yksityinen sektori on haluton investoimaan. Niillä 
voi olla myös merkittäviä rajat ylittäviä vaikutuk-
sia kasvuun, kun kauppayhteydet yhtenäismark-
kinoilla levittävät taloudellisia hyötyjä kaikkialle 
EU:n alueelle. Siksi julkisten investointien vähene-
minen on huolestuttavaa. Koheesiopolitiikan ra-
hoitus lisää julkisia investointeja etenkin vähiten 
kehittyneissä jäsenvaltioissa, joissa saattaa olla 
vähemmän liikkumavaraa menoille, täydentävyys-
periaatteen mukaisesti (ks. laatikko 8.3). Sillä on 
siten tärkeä vipuvaikutus kriisin jälkeiseen talou-
den tasapainon palauttamiseen ja elpymiseen.

Lukuun ottamatta vuotta 2009, jolloin pyrkimykset 
talouden laskusuhdanteen lieventämiseen olivat 
huipussaan, julkiset investoinnit vähenivät ylei-
sesti suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosina 
2008–2019 (kuva 8.8). Tästä saa vaikutelman, 
että julkiset investoinnit eivät ole palautuneet 
vuosien 2008–2009 finanssikriisistä, mikä antaa 
aihetta huolestua vaikutuksista, joita investointien 
vähenemisellä saattaa olla kasvuun keskipitkällä 
ja pidemmällä aikavälillä. Pandemia on hyvin voi-
nut vähentää julkisia investointeja entisestään.

Julkiset investoinnit vähenivät koheesiomais-
sa jaksolla 2008–2019 (4,9 prosentista 3,8 pro-
senttiin bruttokansantuotteesta) enemmän kuin 
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 muissa  jäsenmaissa (3,3 prosentista 2,9 prosent-
tiin). Tämä merkitsee, että eniten investointeja tar-
vitsevat jäsenvaltiot vähentävät niitä eniten, millä 
saattaa olla haitallisia vaikutuksia niiden kestävyy-
teen ja lähentymisvauhtiin kohti EU:n keskimää-
räistä asukaskohtaista bruttokansantuotetasoa.

Maantieteellisesti tarkasteltuna julkiset investoin-
nit vähenivät eniten eteläisissä jäsenvaltioissa 
(1,7 prosenttiyksiköllä suhteessa bruttokansan-

tuotteeseen), joita seurasivat itäiset jäsenvaltiot 
(0,7 prosenttiyksikköä), kun taas luoteisissa jäsen-
valtioissa, Irlantia lukuun ottamatta, muutos oli 
vähäisempää. Kreikassa, Romaniassa ja Irlannissa 
vähennys oli noin 3 prosenttiyksikköä, Espanjassa, 
Liettuassa ja Bulgariassa yli 2 prosenttiyksikköä. 
Suuri julkinen velka on saattanut osaltaan rajoit-
taa julkisia investointeja Kreikassa ja Espanjassa, 
mutta muissa mainituissa jäsenvaltioissa listattua 
velkaa oli huomattavasti vähemmän. 
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Kuva 8.10 Julkishallinnon investoinnit eräillä elinkeinoelämän aloilla, 2019
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Kolmasosa EU:n julkisista kokonaisinvestoin-
neista menee COFOG-luokkaan elinkeinoelä-
mä (johon kuuluvat erityisesti energia, liikenne 
ja viestintä), joka yksinään muodosti prosentin 
bruttokansantuotteesta vuonna 2019 (kuva 8.9). 
Koheesiorahastosta tukea saavissa jäsenvaltiois-
sa luku oli huomattavasti suurempi –1,6 prosent-
tia bruttokansantuotteesta, vaikka se vaihtelikin 
Unkarin 2,7 prosentista Kyproksen vain 0,2 pro-
senttiin BKT:stä.

Elinkeinoelämän luokassa suuri osa investoinneis-
ta menee liikenteeseen, joka muodosti 0,8 pro-
senttia EU:n bruttokansantuotteesta vuonna 2019. 
Se oli luokan suurin investointikohde kaikissa jä-
senvaltioissa, vaihdellen Unkarin 2,4 prosentista 
Kyproksen 0,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta 
(kuva 8.10).

Koheesiomaissa liikenneinvestoinnit muodostivat 
hieman vajaat 1,4 prosenttia bruttokansantuot-
teesta eli kaksin verroin niihin maihin verrattuna, 
jotka eivät saa tukea koheesiorahastosta, mikä 
heijastaa liikenneverkkojen jatkuvaa rakentamista, 
jonka pitäisi tukea talouskehitystä ja lähentymistä.

Julkiset investoinnit tutkimus- ja kehitystyöhön 
ovat tärkeä kasvua mahdollistava tekijä ja toiseksi 
suurin investointikomponentti EU-27-maiden elin-
keinoelämän kategoriassa hieman alle 0,2 prosen-
tin osuudellaan bruttokansantuotteesta vuonna 
2019. Nämä menot olivat suurimmat Ranskassa 
(0,4 prosenttia bruttokansantuotteesta), jota seu-
rasi Itävalta (0,3 prosenttia).

Liikenneinvestointien vastapainona maat, jot-
ka eivät saa tukea koheesiorahastosta, sijoittivat 
tutkimus- ja kehitystyöhön lähes kaksinkertaisen 
osuuden bruttokansantuotteestaan koheesiomai-
hin verrattuna (0,2 ja 0,1 prosenttia). Investointien 
suhteellisen alhainen taso saattoi olla haitallista 
niiden innovointikyvylle ja kyvylle ylläpitää kasvua 
keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. 

3. Kansallista alemman 
hallintotason julkinen 
rahoitus ja hajauttaminen

3.1 Kansallista alempi hallintotaso 
toteuttaa suuren osan julkisista 
menoista, mutta EU:n eri osien 
välillä on huomattavia eroja

Tässä kohdassa keskitytään julkisiin menoihin ja 
tuloihin kansallista alemmalla tasolla (eli alue- ja 
paikallishallinnossa sekä liittovaltiomuotoisten jä-
senvaltioiden osavaltiotason hallinnossa) ja viime 
vuosina tapahtuneisiin, esimerkiksi koronapande-
miasta johtuviin muutoksiin.

Alemman hallintotason talouden yhteydessä on 
tärkeää huomata, että tämän tason viranomais-
ten tekemiin julkisiin investointeihin tai muihin 
menoihin ja niiden keräämiin tuloihin liittyvät lu-
vut sisältävät muiden yleishallinnon osa-alueiden 
eli keskushallinnon niiden kautta siirtämät varat. 
Kyseiset viranomaiset voivat olla vastuussa meno-
jen hallinnoinnista tai tulojen keräämisestä, mut-
ta niillä voi olla rajalliset mahdollisuus vaikuttaa 
taustalla oleviin poliittisiin, investointi- tai verotus-
päätöksiin. Alla olevassa kohdassa arvioidaan alu-
eellisten ja paikallisten viranomaisten autonomiaa.

Samoin kuin koko julkisen talouden suuntauksissa, 
kansallista alemman tason viranomaisten toteut-
tamat tai niiden kautta kanavoidut menot EU:ssa 
tasoittavat suhdanteita suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen ja kasvavat usein silloin, kun viimeksi 
mainitut pienentyvät. Taantumavuosia lukuun ot-
tamatta kansallista alemman tason julkiset menot 
näyttävät pysyneen suhteellisen vakaina jaksolla 
2004–2019, noin 15–16 prosentissa bruttokan-
santuotteesta (kuva 8.11). Ne kuitenkin kasvoivat 
voimakkaasti vuonna 2020, 1,6 prosenttiyksiköl-
lä suhteessa bruttokansantuotteeseen, pande-
mian välittömänä seurauksena. Menot kasvoivat 
kaikissa jäsenvaltioissa Unkaria lukuun ottamat-
ta, ja kasvu oli erityisen voimakasta Espanjassa 
(yli 3 prosenttiyksikköä suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen), Saksassa ja Belgiassa (yli 2 prosent-
tiyksikköä) vuosina 2019–2020.
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Kansallista alemman tason tulot olivat yhtä vakaat 
jaksolla 2009–2019, noin 9–10 prosenttia brutto-
kansantuotteesta, huomattavasti pienemmät kuin 
menot. Tätä eroa tasasivat ainakin osittain siirrot 
keskushallinnolta. Kokonaistulot olivat hienoisessa 
nousussa välittömästi taloustaantumaa edeltä-
neistä vuosista lähtien. Tämä voi tarkoittaa pientä 
lisäystä tulojen keräämisen hajauttamisessa, kan-
sallista alemman tason viranomaisten verotuksel-

lisen autonomian mahdollista lisäystä tai heille 
delegoitujen tehtävien lisäystä.

Merkittävän osan julkisista menoista toteuttavat 
kansallista alemman tason viranomaiset eri puo-
lilla EU:ta (kuva 8.12). EU-27-maissa niiden osuus 
oli vuonna 2019 noin kolmasosa (32 prosenttia) ja 
suurelta osin edellisten 11 vuoden tasolla. 
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Kuva 8.12 Kansallista alemman hallintotason menot, 2008, 2012, 2016 ja 2019
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Kuva 8.11 Kansallista alemman hallintotason menot ja tulot, EU-27, 2004–2020
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Jäsenvaltioiden välillä oli kuitenkin huomattavaa 
vaihtelua, joka heijasti eroja institutionaalisessa 
rakenteessa. Kansallista alemman tason viran-
omaisten toteuttamien menojen osuus oli suurin 
liittovaltiomuotoisissa jäsenvaltioissa (Itävallassa, 
Belgiassa ja Saksassa) sekä jäsenvaltioissa, jois-
sa hallinto on erittäin hajautettua (Espanjassa, 
Tanskassa, Suomessa ja Ruotsissa). Tanskassa 
kansallista alemman tason viranomaiset toteutti-
vat 65 prosenttia menoista vuonna 2019, kun vas-

taava osuus oli yli 50 prosenttia Ruotsissa ja yli 
40 prosenttia Espanjassa, Belgiassa, Suomessa ja 
Saksassa. Sitä vastoin Kyproksella ja Maltalla kan-
sallista alemman tason viranomaiset toteuttivat 
alle 5 prosenttia menoista, Kreikassa, Irlannissa 
ja Luxemburgissa vain noin 10 prosenttia tai 
vähemmän. 

Vaikka kansallista alemman tason viranomais-
ten toteuttamien menojen osuus on pysynyt 
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Kuva 8.13 Kansallista alemman hallintotason menot eräillä politiikan aloilla, EU-27, 2004, 
2010, 2016 ja 2019 
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Kuva 8.14 Kansallista alemman hallintotason menot eräillä politiikan aloilla, 2019
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 suhteellisen vakaana useimmissa jäsenvaltioissa, 
joitakin poikkeuksia esiintyy. Vuosina 2008–2019 
osuus kasvoi yli 8 prosenttiyksiköllä Belgiassa, yli 
4 prosenttiyksiköllä Ruotsissa ja yli 3 prosenttiyksi-
köllä Puolassa, kun taas seitsemässä jäsenvaltiossa 
se laski yli 2 prosenttiyksiköllä – muun muassa yli 
8 prosenttiyksiköllä Unkarissa ja 6 prosenttiyksi-
köllä Irlannissa. Myöhemmin, vuosina 2016–2019, 
se kasvoi noin 3 prosenttiyksiköllä Puolassa, Tšekin 
tasavallassa ja Slovakiassa ja laski yli 3 prosent-
tiyksiköllä Romaniassa, tällä ajanjaksolla ainoassa 
jäsenvaltiossa, jossa se laski merkittävästi. 

Kaiken kaikkiaan menot eivät ole lainkaan niin ha-
jautettuja koheesiomaissa kuin muissa jäsenmais-
sa (kansallista alemman tason menojen osuus oli 
vuonna 2019 ensin mainituissa 23 prosenttia ja 
viimeksi mainituissa 34 prosenttia). On kuitenkin 
näkyvissä merkkejä hajauttamisen mahdollisesta 
lisääntymisestä, sillä koheesiomaissa kansallista 
alemman tason menojen osuus kasvoi 2,1 pro-
senttiyksiköllä kolmen vuoden aikana vuoteen 
2019 asti (kun vastaava nousu muissa maissa oli 
vain 0,2 prosenttiyksikköä).

Kansallista alemman tason viranomaisten menot 
ovat keskittyneet tietyille politiikan alueille. Koko 
EU:ssa lähes 50 prosenttia meni vuonna 2019 
koulutukseen, terveydenhuoltoon, ympäristönsuo-

jeluun ja elinkeinoelämään (lähinnä liikenteeseen) 
ja 36 prosenttia julkishallinnon kokonaismenoista9. 
Tässäkin oli huomattavia vaihteluja jäsenvaltioi-
den välillä. Virossa, Liettuassa, Kroatiassa, Tšekin 
tasavallassa, Sloveniassa ja Italiassa yli 65 pro-
senttia kansallista alemman tason menoista meni 
edellä luetelluille alueille, kun taas Maltalla ja 
Kyproksella niille meni suhteellisen vähän.

Vuonna 2019 kansallista alemman tason viran-
omaiset toteuttivat yli 80 prosenttia ympäris-
tönsuojeluun käytetyistä julkisista menoista, yli 
65 prosenttia koulutusmenoista, 47 prosenttia 
elinkeinoelämään käytetyistä menoista ja yli kol-
masosan terveydenhuoltomenoista (kuva 8.13).

Joissakin jäsenvaltioissa kansallista alemman tason 
viranomaiset toteuttivat näiden alueiden julkiset me-
not lähes kokonaan. Erityisesti yli 90 prosenttia ym-
päristönsuojelumenoista toteutui kansallista alem-
malla tasolla vuonna 2019 Italiassa, Alankomaissa, 
Espanjassa ja Liettuassa, yli 90 prosenttia tervey-
denhuoltomenoista Italiassa, Tanskassa, Ruotsissa 
ja Espanjassa ja yli 90 prosenttia koulutusmenoista 
Belgiassa, Saksassa ja Espanjassa.

Vuosina 2004–2019 kansallista alemman tason 
ympäristönsuojelu- ja terveydenhuoltomenojen 
osuus julkisista kokonaismenoista pieneni näillä 

9 Huomaa, että analyysissä käytetyssä COFOG-luokituksessa ylei-
set siirrot hallinnon osa-alueiden välillä sisältyvät yleisiin julkisiin 
palveluihin (pääryhmä 01), jotka kuuluvat ”muu”-kategoriaan.
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Kuva 8.15 Kansallista alemman hallintotason ja julkishallinnon investoinnit, 2004–2020
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alueilla, vaikka kokonaismenojen osuus brutto-
kansantuotteesta suurenikin, mikä tarkoitti, että 
keskushallinto toteutti suuremman osan me-
noista. Samaan aikaan kansallista alemman ta-
son osuus koulutusmenoista kuitenkin kasvoi yli 
3 prosenttiyksiköllä.

Samoin kuin kokonaistasolla, sosiaaliturva oli 
suurin kansallista alemman tason toteuttama tai 
sen kautta kanavoitu menoalue EU-27-maissa 
vuonna 2019. Sen osuus oli 3,5 prosenttia brut-
tokansantuotteesta, ja sitä seurasivat koulutus 
(3 prosenttia), terveydenhuolto ja elinkeinoelä-
mä (kummankin osuus hieman yli 2 prosenttia). 
Ympäristönsuojelumenot muodostivat vain 0,6 pro-
senttia bruttokansantuotteesta (kuva 8.14).

Tässäkin oli huomattavaa vaihtelua jäsenvaltioiden 
välillä. Kaiken kaikkiaan alemman hallintotason to-
teuttamat menot olivat yli 8 prosenttiyksikköä pie-
nemmät suhteessa bruttokansantuotteeseen ko-
heesiomaissa (9,5 prosenttia) kuin muissa maissa 
(17,6 prosenttia). Kaikkien alojen menot olivat en-
sin mainituissa pienemmät, etenkin sosiaaliturvan 
(2,4 prosenttiyksikköä pienemmät), terveydenhuol-
lon (1,3 prosenttiyksikköä pienemmät) ja koulutuk-
sen (0,9 prosenttiyksikköä pienemmät) aloilla.

Yksittäisissä jäsenvaltioissa alemman hallinto-
tason sosiaaliturvamenot vaihtelivat Tanskan yli 

18 prosentista bruttokansantuotteesta vajaaseen 
6 prosenttiin Ruotsissa, Belgiassa, Suomessa ja 
Saksassa ja enintään noin prosenttiin 16 jäsen-
valtiossa (mukaan lukien Maltan ja Kyproksen 0). 
Alemman hallintotason koulutusmenot olivat lä-
hes 7 prosenttia bruttokansantuotteesta Belgiassa 
ja vähintään 4 prosenttia Ruotsissa, Saksassa, 
Latviassa, Alankomaissa, Virossa ja Espanjassa, 
mutta jäivät reilusti alle prosenttiin Unkarissa, 
Italiassa, Portugalissa, Luxemburgissa, Romaniassa, 
Kreikassa ja Irlannissa. Kyproksella ja Maltalla 
niiden osuus oli taas 0. Terveydenhuoltomenot 
olivat noin 6 prosenttia bruttokansantuottees-
ta Tanskassa, Ruotsissa, Italiassa, Suomessa 
ja Espanjassa, mutta ne jäivät reilusti alle pro-
senttiin Bulgariassa, Saksassa, Alankomaissa, 
Portugalissa, Unkarissa, Slovakiassa, Ranskassa ja 
Luxemburgissa – ja nollaan Irlannissa, Kreikassa, 
Kyproksella ja Maltalla. Nämä erot kertovat sekä 
alemman hallintotason erilaisista vastuista eri alo-
jen menoissa että erilaisista hallintorakenteista.

3.2 Kansallista alempi hallintotaso 
hoitaa suurimman osan 
julkisista investoinneista

Alemmalla hallintotasolla on suuri rooli jul-
kisten investointien toteuttamisessa. Vuonna 
2019 niiden investointimenot (kiinteän pääoman 
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Kuva 8.16 Kansallista alemman hallintotason investoinnit, 2008, 2012, 2016 ja 2019
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Laatikko 8.4 Alueellisten julkisten investointien mittaaminen: pilottihanke

Julkisilla investoinnilla on ratkaiseva 
rooli alueellisten erojen vähentämisessä. 
Ne ovat olennaisen tärkeitä modernien 
kansantalouksien sujuvalle toiminnalle, 
sillä niiden avulla saadaan rakennettua 
tärkeä julkinen infrastruktuuri ja tarjot-
tua julkisia palveluja. Yksityinen sektori 
ei niitä järjestä, ja ne ovat ratkaisevia 
pitkäaikaisen kasvun tekijöitä. Esimer-
kiksi liikenneinfrastruktuuri rahoitetaan 
lähes kokonaan julkisilla investoinneilla. 
Julkisiin investointeihin sisältyy tuki kas-
vun tärkeille vetureille eli tutkimus- ja 
kehitystyölle sekä innovoinnille. Julkisia 
investointeja tarvitaan myös vastauk-
siksi ilmastonmuutokseen, väestöraken-
teen muutokseen, kaupungistumiseen 
ja digitalisaatioon liittyviin haasteisiin. 
Kaiken kaikkiaan julkiset investoinnit 
ohjaavat ihmisten asuin- ja työpaikko-
ja koskevia valintoja sekä vaikuttavat 
yksityisten investointien luonteeseen ja 
sijaintiin sekä elämänlaatuun.

Julkisilla investoinneilla voidaan aut-
taa vähiten kehittyneitä alueita kuro-
maan muiden etumatkaa kiinni. Nämä 
alueet ovat tyypillisesti jäljessä muista 
perusinfrastruktuurin, tutkimus- ja ke-
hitystyön ja innovoinnin suorituskyvyn, 
ilmastonmuutosten vaikutusten lie-
ventämisvalmiuksien sekä yksityisten 
investointien houkuttelukyvyn osal-
ta. Siksi alueellisten julkisten inves-
tointien mittaaminen on ratkaisevan 
tärkeää alueellisen kehityspolitiikan, 
kuten koheesiopolitiikan, tukemiseksi. 
Siksi vuonna 2020 käynnistettiin Eu-
rostatin pilottihanke, jolla testataan 
näiden tietojen keräämisen toteutet-
tavuutta. Yleisenä tavoitteena on so-
pia yhdenmukaisista menetelmistä ja 
koota vuotuiset tiedot julkisista inves-
toinnista kullakin NUTS 2 -alueella.

Osana tätä hanketta kerättiin tiedot 
Espanjan alue- ja paikallishallinnon 
(mutta ei keskushallinnon) julkisis-
ta investoinneista (kiinteän pääoman 
bruttomuodostuksesta) alueittain jao-
teltuina (kartta 8.1). Näistä luvuista käy 
ilmi, että näiden kahden hallintotason  

0
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Kartta 8.1 Valtion ja paikallishallinnon kiinteän pääoman bruttomuodostus Espanjassa, 
keskiarvo 2014–2017
Lähde: Eurostatin alueellisiin julkisiin investointeihin liittyvä 
pilottihanke ja Eurostatin tiedot (nama_10r_2gdp).
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 bruttomuodostus) olivat EU-27-maissa 1,7 pro-
senttia bruttokansantuotteesta eli 58 prosenttia 
julkisista kokonaisinvestoinneista (kuva 8.15).

Vaikka alemman hallintotason investointimenot 
ovat yleisesti vaihdelleet myötäsyklisesti suhtees-
sa bruttokansantuotteeseen ja laskeneet talouden 
laskusuhdanteiden aikana kuten hallinnon koko-
naisinvestoinnitkin, vaihtelu on ollut voimakkaam-
paa koheesiomaissa kuin muissa jäsenmaissa. 

Alemman hallintotason investointimenot olivat 
suunnilleen yhtä suuret suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen sekä koheesiomaissa että muissa jä-
senmaissa kolmen vuoden jaksolla 2018–2020, 
jolloin ne palasivat ensin mainituissa samalle 
tasolle kuin vuonna 2004 ja pysyttelivät viimeksi 

mainituissa hieman sen tason alapuolella. Samaan 
aikaan alemman hallintotason osuus julkisista in-
vestoinneista oli paljon pienempi koheesiomaissa, 
vaikka ero lähes puolittuikin vuosina 2004–2020.

Vuonna 2019 alemman hallintotason tekemät 
julkiset investoinnit olivat erityisen suuria suh-
teessa bruttokansantuotteeseen Ruotsissa ja 
Suomessa (hieman alle 3 prosenttia molemmis-
sa), yli 2 prosenttia seitsemässä muussa jäsenval-
tiossa (Latviassa, Kroatiassa, Ranskassa, Puolassa, 
Belgiassa, Tšekin tasavallassa ja Romaniassa) 
mutta alle prosentin Portugalissa, Irlannissa, 
Kreikassa, Kyproksella ja Maltalla. Yleisesti ottaen 
jäsenvaltioissa, joiden alemman hallintotason in-
vestoinnit olivat suhteellisen vähäisiä, tuon tason 
kokonaismenotkin olivat pienet (kuva 8.16). 

tekemät julkiset investoinnit vaihtelivat huomatta-
vasti alueesta riippuen. Investointeja tehtiin vähiten 
(0,7 prosenttia bruttokansantuotteesta) Madridin 
pääkaupunkialueella ja eniten Extremaduran vähiten 
kehittyneellä alueella (2,4 prosenttia). Luoteis-Es-
panjan siirtymäalueilla investointitasot olivat suh-
teellisen korkeita, kun taas joillakin maan keski- ja 
eteläosien vähiten kehittyneillä alueilla arvot olivat 
keskiarvoa pienempiä.

Puolasta (kartta 8.2) on saatavana julkisten inves-
tointien alueellinen jaottelu kaikki hallintotasot 

huomioiden. Julkisten investointien suuruus vaihteli 
luoteisen Warmińsko-Mazurskien alueen 6,8 prosen-
tin ja Warszawan pääkaupunkialueen 3,2 prosentin 
välillä osuutena bruttokansantuotteesta. Yleisesti 
ottaen julkisten investointien määrä suhteessa brut-
tokansantuotteeseen oli huomattavasti suurempi 
vähiten kehittyneillä kuin kehittyneimmillä alueilla, 
mutta tästä oli joitakin poikkeuksia. Esimerkiksi Puo-
lan kaakkoisosien vähiten kehittyneillä alueilla teh-
tiin vähemmän julkisia investointeja kuin niitä kehit-
tyneemmillä luoteisilla alueilla.
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Lähde: PO REGIOn laskelmat RAI-indeksin version 3.1 pisteiden pohjalta jäsenvaltion korkeimmalle 
alueelliselle viranomaiselle (https://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority-2/).
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Laatikko 8.5 Itsehallintovaltuudet suurkaupunkialueilla 

Alueellisen itsehallinnon indikaattori, joka mittaa 
aluehallinnon valtaa alueella asuviin nähden, las-
ketaan erikseen EU:n suurkaupunkialueille. Tämä 
valaisee lisää EU:n jäsenvaltioiden monitasoista 
hallintorakennetta tässä kohdassa jo aiemmin ku-
vattujen perinteisten alue- ja paikallishallintokate-
gorioiden lisäksi.

Itsehallinnon indikaattorin laskentatarkoituksessa 
suurkaupunkialue määritellään yhtenäiseksi, ylei-
siin tarkoituksiin muodostetuksi lainkäyttöalueeksi, 
jolla yhdistyvät (yksi tai useampi) kaupunki ja ym-
päröivät kunnat sellaisten asioiden ratkomiseksi, 
jotka liittyvät siihen, että useilla pikkukaupungeilla 
on taipumus sulautua keskuskaupungin esikaupun-
keihin, jolloin syntyy laajennettu kaupunkialue. Alue 
luokitellaan suurkaupunkialueeksi, jos se täyttää 
seuraavat kriteerit: (i) se on paikallisen ja kansalli-
sen hallintotason välillä, (ii) sen väkiluku on vähin-
tään 150 000 ja (iii) sen toimivalta on lakisääteistä1. 
Huomaa, että tämä määritelmä poikkeaa Eurostatin 
käyttämästä suurkaupunkialueiden määritelmästä2.

Kuvassa 8.18 esitetty indikaattori on yhteenlasket-
tu mitta pisteistä, joita suurkaupunkialue on saanut 
seuraavista näkökohdista: instituutioiden syvyys, 
poliittinen liikkumavara, verotuksellinen itsehallinto, 
lainanoton itsenäisyys ja edustaminen.

Yksittäisten suurkaupunkialueiden (esim. Itäval-
lan pääkaupunki Wien) ja suurkaupunkialueiden 
kategorioiden (esim. Saksan kaupunkiosavaltiot 
( Stadtstaaten), joita ovat Berliini, Bremen ja Ham-
puri), määrä on kasvanut ajan myötä. Vuonna 1990 
tällaisia hallinnollisia yksiköitä oli vain 12 vain vii-
dessä jäsenvaltiossa (Itävallassa, Belgiassa, Sak-
sassa, Ranskassa ja Unkarissa), kun taas vuonna 
2018 (viimeisenä vuonna, jolta tietoja on saatava-
na), niitä oli 23 viidessätoista jäsenvaltiossa, mu-
kaan lukien: (i) pääkaupunkialueet Itävallassa, Bel-
giassa, Saksassa, Kroatiassa, Tšekin tasavallassa, 
Ranskassa, Portugalissa, Romaniassa, Slovakiassa 
ja Sloveniassa, (ii) laajat suurkaupunkialueet Sak-
sassa, Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa ja (iii) 
alueelliset kategoriat, joista jokaiseen sisältyy usei-
ta yksittäisiä kaupunkeja, Saksassa, Ranskassa, 
Unkarissa, Irlannissa ja Puolassa. Suurin osa lisäyk-
sestä tapahtui vuosina 1990–2000, jolloin suurkau-

1 Hooghe ym. (toim.) (2016).

2 Katso tämän kertomuksen kappale 2.

punkialueita otettiin käyttöön joissakin itäisissä ja 
eteläisissä jäsenvaltioissa.

Itävallan, Belgian, Ranskan ja Saksan pitkäaikaisten 
suurkaupunkialueiden lisäksi on olemassa tuoreem-
piakin esimerkkejä. Esimerkiksi Tanskan suur-Köö-
penhaminan hallinto (Hovedstadens  Udviklingsråd) 
(2000–2006), Alankomaiden ”plusregiot” (2006–
2015) ja 11 kunnan yhteenliittymä, joka muo-
dosti pääkaupunki Varsovan (”miasta stołecznego 
Warszawy”) Puolassa (1994–2002), lopetettiin, 
vaikka joissakin tapauksissa (esim. Varsovassa) 
kyseiset kunnat myöhemmin yhdistyivätkin. Tämä 
kuvaa tällaiseen yksikköön poliittisesti sitoutumisen 
vahvuuksia ja sitä, millaisia muutoksia ajan myötä 
voi tapahtua. Vaikka jotkin suurkaupunkialueet on 
lakkautettu kokonaan, joissakin tapauksissa ne on 
korvattu erilaisilla yksiköillä ja kuntien yhteistyö-
muodoilla, kuten esimerkiksi Barcelonan suurkau-
punkialueella (Area Metropolitana de Barcelona), 
joka korvasi aiemmin itsenäisemmän Entitad Muni-
cipal Metropolitana de Barcelona -alueen.

Nyttemmin perustettuja suurkaupunkialueita ovat 
Espanjan vuonna 2018 perustettu Zaragoza,  Italian 
vuonna 2015 perustettu suurkaupunkikategoria 
(”città metropolitana”), Irlannin vuonna 2014 perus-
tetut kategoriat ”city” ja ”city and county councils” 
sekä Ranskan vuonna 2010 perustettu kategoria 
”métropole”.

Hallinnollista autonomiaa itsehallinnon indikaat-
torin avulla tarkasteltaessa yksittäisten yksiköiden 
kohdalla ei yleensä tapahdu suurta vaihtelua niiden 
perustamisen jälkeen. Autonomia näyttää kuitenkin 
jossain määrin lisääntyneen Belgian alueilla Ré-
gion de Bruxelles-Capitale / Brussel Hoofdstedelijk 
Gewest, Portugalin kahdella suurkaupunkialueella, 
Ranskan ”communautés urbaines” -alueilla ja Kroa-
tian Grad Zagrebin alueella. Huomattavaa autono-
mian vähennystä on tapahtunut ainoastaan Unkarin 
kaupunkialueilla (Megyei jogú városok).

Vuonna 2018 itsehallinnon indikaattorista saivat 
korkeimmat pisteet suurkaupunkialueet Saksan osa-
valtioissa (Berliinin, Bremenin ja Hampurin kaupun-
kiosavaltiot saivat 15/18 pistettä tavanomaisten 
alueiden pisteiden tavoin), Itävallassa (Wien sai 14 
pistettä, myös tavanomaisten alueiden tavoin) ja 
Belgiassa (Bryssel sai 13 pistettä, mikä oli hieman 
vähemmän kuin tavanomaisten alueiden keskiar-
vo). Seuraaviksi korkeimmat pisteet saivat Kroatian, 
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Kuudessatoista jäsenvaltiossa alemman hallinto-
tason investoinnit olivat suhteessa bruttokansan-
tuotteeseen pienempiä vuonna 2019 kuin vuonna 
2008. Ero oli huomattavin Irlannissa (2,3 prosent-
tiyksikköä pienempiä) ja Espanjassa (1,6 prosent-
tiyksikköä pienempiä) ja vain hieman pienempi 
Latviassa, Portugalissa ja Liettuassa. Investoinnit 
olivat suurempia vuonna 2019 yhdessätoista jä-
senvaltiossa, erityisesti Ruotsissa ja Suomessa. 
Laatikko 8.4 kuvaa alueellisia (NUTS 2) julkisia in-
vestointeja koskevan pilottihankkeen tuloksia.

3.3 Alueellinen ja paikallinen itsehallinto

Kuten edellä painotetaan, alemman hallintota-
son hoitamien menojen ja niiden keräämien tu-
lojen määrä ei välttämättä ole yhteydessä niiden 
autonomiaan päätöksenteossa. Alueellinen ja 
 paikallinen itsehallinto on tärkeä tekijä pyrittäessä 
edistämään paikkalähtöisiä politiikkoja.

Ranskan ja Slovakian pääkaupunkialueet (kaikkien 
pisteet olivat paremmat kuin kyseisten jäsenvalti-
oiden tavanomaisilla alueilla). Sitä vastoin Saksan 
Ruhrin alueen kaupunkien ja piirien yhteenliittymä sai 
vain 6/18 pistettä autonomiasta ja Portugalin kaksi 
suurkaupunkialuetta, Lissabon ja Porto, vain hieman 
enemmän (8/18), kun useimmat muut suurkaupunki-
alueet saivat 9 tai 10 pistettä.

Suurkaupunkialueiden autonomian taso tavanomai-
siin alueisiin verrattuna on erityisen korkea Slove-
niassa ja Portugalissa, missä ne ovat saaneet lähes 
7 pistettä enemmän kuin tavanomaiset alueet, joi-
den pisteet ovat suhteellisen alhaisia. Joissakin ta-
pauksissa suurkaupunkialueilla on kuitenkin vähäi-
sempi autonomia kuin tavanomaisilla alueilla, kuten 
Italiassa ja Espanjassa ja osittain Saksassa.
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Kuva 8.18 Suurkaupunkialueiden itsehallinnon indikaattori, 1990, 2000, 2010 ja 2018

Lähde: PO REGIOn laskelmat RAI-indeksin version 3.1 pisteiden pohjalta suurkaupunkialueille 
(https://garymarks.web.unc.edu/data/regional-2/).
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Kaksi indikaattoria, jotka ovat peräisin RAI-indeksistä 
(Regional Authority Index) ja  LAI-indeksistä (Local 
Autonomy Index), antavat paremman kuvan tästä 
mittaamalla alueellisen ja paikallisen ”itsemäärää-
misoikeuden”  tasoa10. Indikaattorit, joista toinen 
koskee alueellisia ja toinen paikallisia viranomaisia, 
kattavat viisi ulottuvuutta: institutionaalisen itse-

10 RAI-indeksi mittaa itsehallinnon määrää ja aluehallinnon viran-
omaisten harjoittamaa yhteistä hallintoa maissaan (Hooghe ym. 
[toim.], 2016); LAI-indeksi mittaa itsehallintoa ja paikallisten vi-
ranomaisten harjoittamaa interaktiivista hallintoa (Ladner ym., 
2015). Molemmat indeksit perustuvat asiantuntijoiden arviointiin. 
Tässä kohdassa käytetyt indikaattorit kuvaavat ainoastaan RAI- 
ja LAI-indeksien itsehallintokomponentteja. 

hallinnon; poliittisen itsehallinnon; verotuksellisen 
itsehallinnon; lainanottoon liittyvän autonomian 
sekä edustamisen tai organisatorisen itsenäisyy-
den11. Suurkaupunkialueiden erityinen indikaattori 
lasketaan erikseen (ks. laatikko 8.5).

11 Institutionaalinen itsehallinto kuvaa sitä, miten autonominen 
alue- tai paikallishallinnon viranomainen on virallisesti suhteessa 
ylempiin hallinnon tasoihin; poliittinen itsehallinto liittyy politiikkoi-
hin (tai toimintoihin), joista alueelliset tai paikalliset viranomaiset 
ovat vastuussa; verotuksen itsehallinto kuvaa sitä, missä määrin 
ne voivat itsenäisesti kerätä veroja; lainanoton itsenäisyys kertoo, 
missä määrin ne voivat ottaa lainaa; edustaminen liittyy siihen, mi-
ten itsenäinen lainsäädäntö ja johto alueilla on, ja organisatorinen 
itsenäisyys tarkoittaa paikallisten viranomaisten yhteydessä sitä, 
miten vapaasti ne voivat päättää omasta organisaatiostaan ja vaa-
lijärjestelmästään. Jokaisen indikaattorin arvot ovat välillä 0–18.
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Lähde: PO REGIOn laskelmat LAI 2.0 -indeksin pohjalta.

Kuva 8.20 Paikallisen itsehallinnon indikaattori, 1990, 2000, 2010 ja 2020
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Lähde: PO REGIOn laskelmat RAI-indeksin version 3.1 pisteiden pohjalta jäsenvaltion 
korkeimmalle alueelliselle tasolle (https://garymarks.web.unc.edu/data/regional-authority-2/).

Kuva 8.19 Alueiden väestömäärä ja alueellisen itsehallinnon indikaattori, 2018–2019
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Alueellisen itsehallinnon taso on keskimäärin nous-
sut kolmen viime vuosikymmenen aikana 23:ssa 
EU:n jäsenvaltiossa alueellisen itsehallinnon indi-
kaattorin mukaan (katso huomautus kuvan 8.17 
yhteydessä), ja suurin osa noususta on tapahtunut 
vuosina 1990–2000.

Vuosina 1990–2018 indikaattori nousi 14 jä-
senvaltiossa, kun taas Liettuassa, Slovakiassa 
ja Kreikassa tapahtui jonkin verran laskua viime 

vuosikymmenen aikana aiemman nousun  jälkeen. 
Indikaattori pysyi suurelta osin ennallaan vii-
dessä jäsenvaltiossa (Kyproksella, Portugalissa 
ja Latviassa suhteellisen matalalla tasolla ja 
Ranskassa ja Saksassa korkealla tasolla) ja laski lo-
puissa neljässä. Ruotsissa, Itävallassa ja Unkarissa 
tapahtui pientä laskua vuosina  2000–2010 ja 
Tanskassa merkittävämpää laskua.
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Kuva 8.21 Kunnat väkilukuluokan mukaan, 2018

Lähde: OECD (2018): Key data on Local and Regional Governments in the European Union (esite), OECD, Pariisi; 
saatavilla osoitteessa www.oecd.org/regional/regional-policy.
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Kuva 8.22 Alueellisen ja paikallisen itsehallinnon indikaattorin pistemäärät, 2018/2020
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Alueellinen itsehallinto oli suurinta liittovaltio-
muotoisissa jäsenvaltioissa (Itävallassa, Belgiassa 
ja Saksassa) sekä Espanjan ja Italian suurelta 
osin hajautetuissa osavaltioissa (jotka kaikki sai-
vat indikaattorista 14 tai 15 pistettä 18 pisteen 
maksimimäärästä). Asteikon toisessa päässä oli-
vat Kyproksen, Portugalin, Bulgarian, Liettuan ja 
Slovenian yhtenäisvaltiot (joiden pisteet olivat 1 
tai 2/18), ja Latviassa alueellinen autonomia oli 
hieman korkeammalla tasolla (pistemäärä 4).

Hajauttaminen tukee osaltaan integroituja, paik-
kalähtöisiä politiikkoja, jotka ovat erityisen tär-
keitä suurissa jäsenvaltioissa, joissa sisäiset erot 
ovat merkittäviä. Koheesiomaissa alueellinen it-
sehallinto on, jossain määrin niiden pienemmän 
koon vuoksi, keskimäärin paljon vähäisempää kuin 
muissa jäsenmaissa (niiden pisteiden keskiarvo oli 
6/18 vuonna 2018, kun viimeksi mainituissa pis-
teiden keskiarvo oli 11,5). Ero kaventui vuosina 
1990–2010 mutta kasvoi jälleen hieman vuoteen 
2018 asti.

Verrattaessa alueellisen itsehallinnon pisteitä vä-
kilukuun voidaan nähdä, että jäsenmaissa, joiden 
alueiden keskikoko on suurempi, alueilla on usein 
suurempi itsehallinto (kuva 8.19). Seitsemässä 
kahdeksasta jäsenvaltiosta, joiden alueellisen itse-
hallinnon pisteet ylittivät 10, alueiden keskimää-
räinen väkiluku on yli miljoona. Sitä vastoin kuu-
dessa seitsemästä jäsenvaltiosta, joilla alueellisen 
itsehallinnon pisteet ovat alhaisimmat (alle 6) 
alueiden keskimääräinen väkiluku on alle 400 000. 

Luoteisissa ja eteläisissä jäsenvaltioissa alueet 
ovat usein suuria (ensin mainituissa keskimäärin 
2,1 miljoonaa asukasta, jälkimmäisissä 1,6 mil-
joonaa) ja itsehallinnon taso suhteellisen korkea 
(ensin mainituissa pisteiden keskiarvo on 11 ja 
jälkimmäisissä 8). Sitä vastoin itäisissä jäsenval-
tioissa alueet ovat usein pienempiä (keskimäärin 
0,6 miljoonaa asukasta) ja itsehallinto kohtalaista 
tai vähäistä (pisteiden keskiarvo 6 ja kaikissa jä-
senvaltioissa alle 10).

Paikallisen itsehallinnon indikaattorista käy ilmi, 
että autonomia tällä tasolla EU:ssa kasvoi keski-
määrin tasaisesti, tosin vain kohtalaisesti, vuosina 
1990–2020 (kuva 8.20). Lisäystä tapahtui useim-

missa jäsenvaltioissa (16 valtiossa 27:stä). Se py-
syi suurelta osin ennallaan Kyproksella, Kreikassa, 
Luxemburgissa, Itävallassa ja Alankomaissa mutta 
laski hieman Tanskassa, Puolassa ja Sloveniassa 
sekä reilummin Unkarissa, Espanjassa ja Saksassa. 
Viidessä 16 jäsenvaltiosta, joissa se kasvoi jakson 
aikana, se kuitenkin laski kymmenen vuoden jak-
solla 2010–2020, etenkin Italiassa, Bulgariassa, 
Romaniassa, Virossa ja Belgiassa. 

Pohjoismaiset jäsenvaltiot luokiteltiin suurimman 
paikallisen itsehallinnon maiksi: Ruotsin, Suomen 
ja Tanskan pisteet olivat yli 14 (maksimi 18) 
vuonna 2020, ja niitä seurasi Saksa (14 pisteel-
lä). Asteikon toisessa päässä olivat Kypros, Malta, 
Irlanti ja Kreikka, joiden kaikkien pisteet olivat alle 
9, ja Slovenian ja Romanian pisteet olivat vain 
hieman korkeammat. Päinvastoin kuin alueellinen 
itsehallinto alueellinen itsehallinto arvioidaan ko-
heesiomaissa hieman suuremmaksi kuin muissa 
jäsenmaissa (pisteiden keskiarvot 11,4 ja 11,2). 
Tämä ero on ollut olemassa vuodesta 2000 lähtien.

Paikallisen itsehallinnon taso ei näytä riippuvan 
jäsenvaltion koosta, vaan se on suhteellisen kor-
kea sekä suurissa että pienissä jäsenvaltioissa. 
Sama pätee kuntien kokoon jäsenvaltioiden sisällä 
(kuva 8.21). Esimerkiksi Irlannissa kaikki kunnat 
kuuluvat suurimpaan kokoluokkaan, mutta niil-
lä on keskimäärin paljon vähemmän autonomiaa 
kuin Tanskan kunnilla, joiden koko on keskimäärin 
lähes sama. Yleensä pienemmillä kunnilla on vä-
hemmän resursseja ja  henkilökuntaa kuin suurem-
milla, mikä voi tarkoittaa, että ne tarvitsevat in-
vestointeihinsa yhteistyötä naapurikuntien kanssa 
ja/tai enemmän tukea valmiuksien kehittämiseen.

Paikallinen itsehallinto on usein keskimäärin suu-
rempaa kuin alueellinen itsehallinto (kuva 8.22). 
Tämä pätee sekä koheesiomaihin että muihin jä-
senmaihin. Alueellinen itsehallinto on kuitenkin 
paljon vähäisempää kuin paikallistasolla kohee-
siomaissa, mikä kertoo alueellisten viranomaisten 
suhteellisesta heikkoudesta. Paikallisen itsehallin-
non arvioidaan olevan alueellista korkeammalla 
tasolla 18 jäsenvaltiossa, erityisesti Portugalissa, 
Bulgariassa, Liettuassa ja Suomessa, ja vain hie-
man alemmalla tasolla Sloveniassa ja Tanskassa. 
Viidessä jäsenvaltiossa, joissa  alueellinen 
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 itsehallinto on paikallista korkeammalla tasolla, 
on joko liittovaltiomuotoinen hallintojärjestelmä 
(Saksa, Itävalta ja Belgia) tai ne ovat erittäin ha-
jautettuja (Espanja ja Italia). 

4. Päätelmät

Hallituksen pääomainvestointeihin verrattuna ko-
heesiopolitiikan merkitys jäsenvaltioille, etenkin 
vähiten kehittyneille, on lisääntynyt huomattavas-
ti viimeisen ohjelmakauden aikana. Vaikka kaikki 
koheesiopolitiikan rahoitus ei mene julkisiin pää-
omainvestointeihin, on näyttöä siitä, että kohee-
siopolitiikka on viimeisen vuosikymmenen aikana 
onnistuneesti edistänyt julkisten investointien ta-
son palauttamista ja ylläpitämistä EU:ssa vuosien 
2008–2009 taloustaantuman ja vuoden 2011 
velkakriisin jälkimainingeissa tapahtuneen vähen-
tymisen jälkeen.

Tapaustutkimukset osoittavat, että EU:n jäsen-
valtioissa on useita kansallisesti valtuutettuja ja 
yksinomaan kansallisesti rahoitettuja alueellis-
ten erojen tasaamiseen suunnattuja politiikko-
ja. Koheesiopolitiikka on kuitenkin ylivoimaisesti 
tärkein aluekehityspolitiikan rahoituksen lähde. 
Vaikka kansalliset poliittiset toimet ovat alueelli-
sia, niiden suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa 
useimmiten keskushallinto, jota aluehallinnon vi-
ranomaiset rajoitetusti avustavat, kun taas kohee-
siopolitiikka edellyttää yhteistyötä alue- ja paikal-
lishallinnon kanssa.

Julkinen rahoitus investointeihin joko EU:n tai kan-
sallisista lähteistä on tärkeää aluekehityksen edis-
tämiseksi etenkin silloin, kun se saa aikaan myös 
yksityistä sijoittamista. Tuottavuuden parantami-
seen ja taloudellisen toiminnan ohjaamiseen pois 
niukasti lisäarvoa tuottavilta sektoreilta tähtäävät 
politiikat, kuten inhimilliseen pääomaan, liiken-
neinfrastruktuuriin ja hallinnon parantamiseen 
panostaminen, näyttävät vähentävän alueellisia 
eroja tehokkaasti.

EU:n jäsenvaltioiden julkinen talous parani ta-
saisesti vuosien 2008–2009 taloustaantuman 
jälkimainingeista aina vuoteen 2019, mutta ko-
ronapandemian alkaminen ja sen aiheuttama ta-

loudellinen laskusuhdanne vaativat poikkeukselli-
sia poliittisia toimia, jotka taas kasvattivat kaikkien 
jäsenvaltioiden budjettialijäämää vuonna 2020.

Koronakriisin alkaessa julkisia investointeja tehtiin 
EU:ssa yhä vähemmän kuin ennen vuosien 2008–
2009 finanssikriisiä, etenkin monissa koheesio-
maissa, mikä herätti huolta investointien vähene-
misen vaikutuksista taloudelliseen lähentymiseen 
ja pidemmän aikavälin kehitykseen. 

Alemman hallintotason viranomaiset toteuttavat 
lähes kolmasosan julkisen hallinnon kokonaisme-
noista EU:ssa, mutta jäsenvaltioiden välillä on suu-
ria eroja. Tämä ero on kuitenkin ajan myötä hitaas-
ti kaventunut, mikä viittaa vastuiden lisääntyvään 
hajauttamiseen ainakin menojen toteuttamisen 
osalta.

Alempi hallintotaso toteuttaa merkittävän osan 
EU:n julkisista investoinneista, noin 58 prosenttia 
julkisista kokonaisinvestoinneista vuonna 2019, 
mutta tässäkin on suuria eroja jäsenvaltioiden vä-
lillä. Alempi hallintotaso koheesiomaissa ja mais-
sa, jotka eivät saa koheesiorahoitusta, toteutti 
suunnilleen yhtä paljon julkisia investointeja suh-
teessa bruttokansantuotteeseen ennen koronakrii-
siä, vaikka jäsenvaltioiden välillä olikin  merkittäviä 
eroja, jotka kertoivat institutionaalisten olosuhtei-
den eroista.

Alueellisen ja paikallisen itsehallinnon meno- ja 
investointipäätöksiä mittaavat indikaattorit osoit-
tavat, että nämä arvot ovat huomattavasti pie-
nempiä koheesiomaissa kuin muissa jäsenmaissa. 
Vaikka ero kapeni jaksolla 1990–2010, se on pyr-
kinyt jälleen kasvamaan kymmenen viime vuoden 
kuluessa.
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Kappale 9 

Koheesiopolitiikan vaikutus

 • EU:n koheesiopolitiikkaan liittyvä rahoitus vuosina 2014–2020 oli keskimäärin 112 euroa 
henkilöä kohden EU:ssa ja lähes 400 euroa vuodessa joillakin vähiten kehittyneistä alueista.

 • Vuosina 2014–2020 koheesiopolitiikalla tuettiin yli 1,4 miljoonaa yritystä. Valituista hankkeista 
päätellen tämä luku voisi nousta yli 2 miljoonaan ohjelmakauden loppuun mennessä.

 • Arviointien mukaan yrityksille annettu tuki tuotti konkreettisia tuloksia. Esimerkiksi Tšekin 
tasavallassa 90 prosenttia yrityksistä, joita on tuettu ”tietämyksensiirtoa koskevan 
kumppanuusohjelman” varoista, on ottanut käyttöön tuote- tai prosessi-innovaatioita.

 • Vuoden 2020 loppuun mennessä 11,3 miljoonaa ihmistä oli hyötynyt koheesiopolitiikan 
osarahoitusta saaneista tulvasuojelutoimista kaudella 2014–2020. Kaikkien valittujen 
hankkeiden päätyttyä 24 miljoonan ihmisen pitäisi olla paremmassa turvassa.

 • Koheesiopolitiikan ansiosta vuoden 2014 ja vuoden 2020 lopun välillä rakennettiin tai 
uudistettiin 1 544 kilometriä rautateitä, ja vuoteen 2023 mennessä valmistuu vielä 
3 500 kilometriä, kunhan valitut hankkeet valmistuvat.

 • Investoinnit uusien teiden rakentamiseen ja teiden kunnostukseen ovat parantaneet 
liikenneturvallisuutta ja vähentäneet kolareita – esimerkiksi Puolan Poznańissa 54 prosentilla 
ja Lublinissa 74 prosentilla – sekä lyhentäneet matka-aikoja ja vähentäneet ilmansaasteita 
kaupungeissa.

 • Vuosina 2014–2020 ohjelmat auttoivat 45,5 miljoonaa osallistujaa pääsemään työmarkkinoille 
sekä saamaan yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, ja 5,4 miljoonaa oli saanut apua 
työpaikan löytämiseen.

 • Samalla ajanjaksolla EAKR:n tuella rakennetut tai parannetut terveydenhuoltolaitokset, lähinnä 
EU:n keski- ja itäosien jäsenvaltioissa, paransivat 53,3 miljoonan ihmisen saamaa palvelua.

 • Vuosina 2014–2020 oli luotu tai kunnostettu noin 15,2 miljoonaa neliömetriä avointa tilaa, ja 
hankkeiden valmistumisen myötä tämä luku nousisi 53,4 miljoonaan.

 • Vuoden 2023 loppuun mennessä arvioidaan, että koheesiopolitiikan avulla kaudella 2014–
2020 rahoitetut investoinnit ovat lisänneet joillakin Euroopan vähiten kehittyneillä alueilla 
bruttokansantuotetta jopa 5 prosentilla. 

 • Makrotalousmallien avulla tehdyt simuloinnit osoittavat, että pitkällä aikavälillä kaikki EU:n 
alueet hyötyvät koheesiopolitiikasta. Jokaisen koheesiopolitiikkaan kaudella 2014–2020 
käytetyn euron arvioidaan tuottavan 2,7 euroa EU:n bruttokansantuotteen kasvun muodossa 
siihen mennessä, kun kauden päättymisestä on kulunut 15 vuotta.
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Kappale 9

Koheesiopolitiikan vaikutus

Vuosina 2014–2020 näiden kolmen rahaston 
avulla tehdyillä investoinneilla pyrittiin tukemaan 
yhtätoista yleistä painopistettä tai temaattista 
tavoitetta:

 • tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja inno-
voinnin vahvistaminen

 • tieto- ja viestintätekniikan saatavuuden, käy-
tön ja laadun parantaminen

 • pk-yritysten kilpailukyvyn parantaminen

 • vähähiiliseen talouteen siirtymisen tukeminen

 • ilmastonmuutokseen sopeutumisen, riskien 
ehkäisemisen ja riskinhallinnan edistäminen

 • ympäristön säilytys ja suojelu ja luonnonvaro-
jen käytön tehokkuuden parantaminen

 • kestävän liikenteen edistäminen ja pullon-
kaulojen poistaminen tärkeimmistä liiken - 
neverkkoinfrastruktuureista

 • kestävien ja laadukkaiden työpaikkojen edis-
täminen ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen

 • sosiaalisen osallisuuden edistäminen sekä 
köyhyyden ja syrjinnän torjuminen

 • investoinnit yleissivistävään ja ammatilliseen 
koulutukseen taitojen kehittämistä ja elinikäis-
tä oppimista varten ja

 • viranomaisten institutionaalisten valmiuksien 
ja tehokkaan julkishallinnon edistäminen.

EAKR oli kohteena seitsemässä ensimmäisessä ta-
voitteessa, mutta se myös rahoitti investointeja inf-
rastruktuuriin neljässä muussa tavoitteessa. Neljä 
ensimmäistä tavoitetta muodostivat  50–80 pro-
senttia EAKR:n kokonaismenoista aluekehityksen 
tasosta riippuen (näihin tavoitteisiin menee enem-
män kehittyneimmillä alueilla). ESR keskittyi nel-
jään viimeiseen tavoitteeseen sisältyvien menojen 
rahoittamiseen, vaikka se tuki myös seitsemään 
muuhun tavoitteeseen  kuuluvia (juoksevia)  menoja.  

1. Johdanto

Koheesiopolitiikka on EU:n tärkein unionin talou-
delliseen ja sosiaaliseen kehitykseen tehtävien in-
vestointien lähde. Sitä rahoitetaan kolmen rahas-
ton avulla, jotka ovat Euroopan aluekehitysrahasto 
(EAKR), koheesiorahasto (KR) ja Euroopan sosiaa-
lirahasto (ESR). Suurin näistä, EAKR, on suunnattu 
alueille (NUTS 2 -tasolla) niiden asukaskohtaisen 
bruttokansantuotteen ja muiden indikaattoreiden, 
kuten esim. työllisyysasteen, mukaan. Vähiten ke-
hittyneet alueet (joilla tarkoitetaan alueita, joiden 
asukaskohtainen BKT on alle 75 prosenttia EU:n 
keskiarvosta) saavat eniten, siirtymäalueet (joiden 
taso on 75–90 prosenttia1 keskiarvosta) saavat 
seuraavaksi suurimman määrän, ja kehittyneim-
mät alueet — siis loput — saavat vähiten (kart-
ta 9.1). Lisäksi EAKR-rahoitusta myönnetään myös 
Euroopan rajat ylittävään yhteistyöhön (Interreg) 
tukemalla raja-alueita, suuria EU:n alueita, joi-
hin sisältyy useita jäsenvaltioita, kuten Tonavan 
tai Itämeren alueet, ja eri jäsenvaltioiden alueita, 
joilla on yhteinen lähestymistapa yhteisten ongel-
mien ratkaisemiseen.

Kansalliselle tasolle suunnattu koheesiorahasto on 
rajoitettu jäsenvaltioihin, joiden bruttokansantulo 
(BKTL) on alle 90 prosenttia EU:n keskiarvosta, ja 
rajoittuu liikenteeseen, ympäristöinfrastruktuu-
riin ja energiaan liittyvien investointien rahoitta-
miseen. Tärkein ihmisiin tehtävien investointien 
rahoituslähde, ESR, on myös suunnattu jäsen-
valtioihin kansallisella tasolla ottaen huomioon 
niiden väestö, työttömyysaste ja koulutustaso. 
Tätä täydennettiin vuosina 2014–2020 nuoriso-
työllisyysaloitteella sellaisten työelämän ja koulu-
tuksen ulkopuolella olevien alle 25-vuotiaiden tu-
kemiseksi, joiden asuinalueilla nuorisotyöttömyys 
oli vuonna 2012 yli 25 prosenttia.

1 Ohjelmakaudella 2021–2027 siirtymäalueiksi määritel-
lään alueet, joiden asukaskohtainen bruttokansantuote on 
 75–100 prosenttia EU:n keskiarvosta. 
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Koronapandemian puhjettua käynnistettiin no-
peasti kaksi komission investointialoitetta reak-
tiona koronavirukseen (CRII ja CRII+). Niillä pyrit-
tiin antamaan hallituksille huomattavasti joustoa 
koheesiopolitiikan käyttämättömän rahoituksen 
siirtämiseksi pandemiaan liittyvien menojen ra-
hoittamiseen, kuten lääketieteellisiin laitteisiin ja 
tukeen työpaikoille ja yrityksille, jotka olivat kärsi-
neet viruksen leviämisen hillitsemiseksi käyttöön 
otetuista rajoituksista.

Tämä kappale jakautuu kahteen osaan. Ensin siinä 
esitetään vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan 
rahoituksen tulosten seurannan ja arvioinnin avul-
la saatua todistusaineistoa tarkastellen rahoituk-
sen jakoa yleisten investointitavoitteiden kesken, 
jaetun rahoituksen käytössä tapahtunutta edistys-
tä, toistaiseksi saavutettuja tuotoksia ja tuloksia 
sekä jäsenvaltioiden tähän mennessä suorittamis-
sa arvioinneissa tehtyjä havaintoja. On huomatta-
va, että edellä lueteltujen yhdentoista temaattisen 
tavoitteen puitteissa rahoitetut menot on järjes-
tetty uudelleen vuosien 2021–2027 viiden politiik-
katavoitteen (PO:n) mukaan, jotta näiden kahden 

kauden rahoituksen kohdennusta pystytään vertai-
lemaan suoraan2.

Lisäksi siinä huomioidaan tämän jakson rahoi-
tuksen vaikutus bruttokansantuotteeseen kaikilla 
EU:n alueilla käyttämällä makrotalousmallia, jolla 
pyritään selvittämään kaikki laajemmatkin vaiku-
tukset, niin välittömät kuin välilliset.

Kappale sisältää myös laatikoita muista EU:n aloit-
teista ja politiikoista, joiden alat ovat lähellä ko-
heesiopolitiikkaa, kuten aluetuki, Horisontti 2020, 
oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, yhteinen 
maatalouspolitiikka ja Verkkojen Eurooppa -väline. 

2. Seurannan ja arvioinnin 
avulla saatu todistusaineisto

EU kohdensi koheesiopolitiikkaan kaudella 2014–
2020 noin 355 miljardia euroa, jonka kansallinen 

2 Euroopan komission (2021l) kertomuksessa selostetaan täytän-
töönpanoa käyttäen 11 temaattista tavoitetta, jotka asetettiin 
Euroopan rakenne- ja investointirahastoille vuosina 2014–2020.

0

50

100

150

200

250

300

350

400

HU SK EE PT CZ PL ES LT EL LV HR FR SI IT RO BG MT CY DE BE AT IE FI SE DK LU NL EU-
27

Vu
ot

ui
se

t k
es

ki
ar

vo
t (

€ 
) n

yk
yh

in
to

in
a

Vähiten kehittyneet Siirtymäalueet Kehittyneimmät

Lähde: PO REGIOn laskelmat.

Kuva 9.1 Koheesiopolitiikan rahoitus henkeä kohden aluetyypin mukaan, 2014–2020

Koheesiopolitiikan rahoitukseen sisältyvät EAKR, koheesiorahasto (KR), ESR ja nuorisotyöllisyysaloite. Oletuksena on, että 
koheesiorahasto jaetaan jäsenvaltioiden kesken tasaisesti suhteessa niiden väestömääriin. Sama koskee nuorisotyöllisyysaloitetta
ja EAKR:n alaista Euroopan valtioiden rajat ylittävää yhteistyötä. Viimeksi mainittuun alueiden väliseen yhteistyöhön liittyvä rahoitus 
on jätetty kuvasta pois. Se oli hyvin vähäistä, keskimäärin reilusti alle euron henkilöä kohden. 
Maat on asetettu järjestykseen vähiten kehittyneille alueille suhteessa niiden väestömäärään menevään rahoitukseen sekä 
kehittyneimmille ja siirtymäalueille menevään rahoitukseen henkilöä kohden sen mukaan, kumpi on suurempi. 
Syrjäisimmille alueille menevä rahoitus, joka koskee Espanjaa, Ranskaa ja Portugalia, on suljettu pois, samoin kuin harvaan asutuille 
pohjoisille alueille menevä rahoitus, joka koskee Suomea ja Ruotsia. Kummankin määrä oli 33,60 euroa näiden alueiden asukasta 
kohden. 
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Rahoitettuja investointityyppejä tarkasteltaes-
sa voidaan havaita, että lähes kolmasosa EU:n 
rahoituksesta meni ”sosiaalisen Euroopan” ta-
voitteeseen ja hieman yli neljännes ”älykkää-
seen Eurooppaan” tukena tutkimus- ja kehitys-
työhön, innovointiin ja kilpailukykyyn tehdyille 

rahoitus nosti 482 miljar-
diin euroon. Kaiken kaik-
kiaan EU:n koheesiopo-
litiikkaa rahoitettiin tällä 
kaudella keskimäärin 112 
eurolla vuodessa jokaista 
27 jäsenvaltion asukasta 
kohden. Keskiarvo vaih-
teli kuitenkin huomatta-
vasti sekä EU:n alueiden 
että jäsenvaltioiden kes-
ken. Se oli suurin hen-
keä kohden Unkarin ja 
Slovakian vähiten kehit-
tyneillä alueilla, noin 390 
euroa, ja hieman alle 380 
euroa sekä Virossa että 
Portugalin vähiten kehit-
tyneillä alueilla (kuva 9.1). 
Toisaalta se oli alle 
200 euroa Italiassa ja noin 
150 euroa Romaniassa ja 
Bulgariassa. 

Rahoitus henkeä koh-
den oli siirtymäalueil-
la enintään noin puolet 
keskiarvosta useimpien 
jäsenvaltioiden vähiten 
kehittyneillä alueilla, 
mutta se myös vaihteli 
jäsenvaltioiden asukas-
kohtaisen bruttokan-
santuotteen mukaan. 
Kehittyneimmille alueille 
rahoitusta meni taas vä-
hemmän mutta kuitenkin 
melko paljon suhteessa 
kyseisten alueiden väes-
tömäärään Slovakiassa, 
Puolassa ja Sloveniassa. 
Tämä johtui kaikissa ta-
pauksissa osittain kohee-
siorahastosta saaduista varoista, joiden oletetaan 
olevan näillä alueilla henkilöä kohden yhtä suuria 
kuin vähiten kehittyneillä alueilla. Kuten siirtymä-
alueille menevä rahoitus, tämäkin vaihteli suuresti 
jäsenvaltioiden välillä, heijastaen niiden suhteel-
lista vaurautta.

27,0 %

19,4 %

18,1 %

31,3 %

4,2 %

Älykkäämpi Eurooppa

Vihreämpi Eurooppa

Yhteenliitetympi Eurooppa

Sosiaalisempi Eurooppa

Muut

Kuva 9.2 EU:n koheesiopolitiikan talousarvio (2014–2020) 
tärkeimmän tavoitteen mukaan

EU:n vuosien  
2014–2020  
määrärahat  

kirjattuina vuosien 
2021–2027 poliittisiin 

tavoitteisiin

EU:n  
suunnitellut 
määrärahat 
 miljoonina 

euroina 
31.12.2020

% koheesio-
rahaston  

koko 
budjetista

Käytetty  
EU:n rahoi- 
tus miljoo-

nina euroina 
31.12.2020

% EU:n  
rahoituk- 

sesta 
31.12.2020

PO1 Älykkäämpi 
Eurooppa

 95 903,2 27,0 %  51 549,5 53,8 %

PO2 Vihreämpi 
Eurooppa

 68 662,0 19,4 %  29 158,0 42,5 %

PO3 Yhteenliitetympi 
Eurooppa

 64 106,8 18,1 %  36 871,1 57,5 %

PO4 Sosiaalisempi 
Eurooppa

 111 115,8 31,3 %  59 598,1 53,6 %

Muut  14 992,3 4 %  7 228,5 48,2 %
Koheesiopolitiikka 
yhteensä

 354 780,0 100,0 %  184 405,2 52,0 %

Josta: PO5 
Eurooppa 
lähemmäs 
kansalaisia

 31 000,0  12 000,0 39,0 %

Kauden 2014–2020 yhteentoista temaattiseen tavoitteeseen kohdennettu arvioitu tuki 
on kirjattu uosien 2021–2027 viiteen poliittiseen tavoitteeseen. ”Eurooppa lähemmäs 
kansalaisia” -tavoite kattaa joukon integroituja alueellisia toimia, jotka sisältyvät eri 
temaattisiin tavoitteisiin, ja niihin liittyvä rahoitus voidaan arvioida vain karkeasti. 
Lähde: Koheesiopolitiikan avoin data — https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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 investoinneille. Hieman alle 20 prosenttia käytet-
tiin sekä ”vihreään Eurooppaan” että ”yhteenliitet-
tyyn Eurooppaan” (kuva 9.2).

Koheesiopolitiikan menojen seuranta  vahvistui 
huomattavasti kaudella 2014–2020 edel-
liseen jaksoon (2007–2013) verrattuna. 
Yksityiskohtaisempia ja tarkemmin jäsenneltyjä 
taloudellisia tietoja on saatavilla kolmesti vuodes-
sa, samoin kuin EAKR:n, ESR:n ja koheesiorahaston 
tukea koskevat kattavat yleiset tuotosindikaattorit 
sekä ESR:n tukea koskevat yleiset tulosindikaat-
torit, joista käyvät ilmi rahoituksen suorat vaiku-
tukset. Myös avoimuus ja vastuullisuus ovat pa-
rantuneet, kun seurantatietoja on alettu julkaista 
säännöllisesti ERI-rahastoja koskevalla avoimen 
datan sivustolla ("ESI Funds Open Data")3.

Taloudellisten tietojen ja yleisten indikaattoreiden 
tulkinnassa on tärkeää pitää mielessä seuraavat 
seikat.

 • Vuosien 2014–2020 rahoituksella rahoitetut 
menot voivat jatkua vuoden 2023 loppuun 
saakka, joten monissa tapauksissa hankkeet 
tai toimenpiteet, joihin indikaattoreiden arvot 
liittyvät, olivat yhä käynnissä vuoden 2020 lo-
pussa, mikä tarkoittaa, että toistaiseksi ilmeiset 
tulokset antavat erittäin puutteellisen kuvan 
kyseisten ohjelmien kokonaissaavutuksista.

 • Suuri osa EAKR:n ja koheesiorahaston menois-
ta liittyy infrastruktuurihankkeisiin ja -toimen-
piteisiin, kuten tutkimuksen, teknologian ke-
hittämisen ja innovoinnin tukemiseen, joiden 
täysimääräiseen toteutumiseen menee aikaa. 
Siksi tuotoksen ja seurannan indikaattoreissa, 
samoin kuin tähän mennessä tehdyissä arvi-
oinneissa, usein aliarvioidaan tähänastisten 
menojen vaikutuksia, monissa tapauksissa vie-
läpä huomattavasti.

 • Tässä painopisteenä ovat pitkän aikavälin stra-
tegiset prioriteetit, jotka asetettiin ennen ko-
ronatoimenpiteiden täytäntöönpanoa vuosina 
2020 ja 2021 koronavirusinvestointialoittei-
den (CRII ja CRII+) mukaisesti. Suurin syy tähän 

3 Vuosien 2014–2020 ohjelmia voi tarkastella saatavilla olevan avoi-
men datan avulla osoitteessa https://cohesiondata.ec.europa.eu. 

on se, että kattavia tietoja kyseisestä uudel-
leenohjelmoinnista ei ole vielä saatavilla4. 

 • Tämä yleiskatsaus ei kata ”EU:n seuraavan 
sukupolven” / REACT-EU:n saamaa ylimää-
räistä 50 miljardin euron rahoitusta5, jonka 
EU toi saataville vuonna 2021. Näin rahoite-
tun investoinnin toteutus on vielä varhaisessa 
vaiheessa6. 

(Komissio toimittaa EU:n instituutioille vuotuiset 
kertomukset vuosien 2014–2020 koheesiopoliit-
tisten ohjelmien toteutuksesta yhteisiä säännök-
siä koskevan asetuksen 53 artiklan mukaisesti. 
Joulukuussa 2021 hyväksytty vuoden 2021 ker-
tomus ja aiemmat kertomukset ovat saatavilla 
verkossa7.)

Taloudelliset tiedot ja menojen seurantaan käytet-
tävät yleiset tuotos- ja tulosindikaattorit kattavat 
koko EU:n, kun taas jakson 2014–2020 arvioinnin 
todistusaineisto on toistaiseksi peräisin jäsenval-
tioiden kansallisten ja alueellisten hallintoviran-
omaisten tekemistä arvioinneista. Tämä todistus-
aineisto liittyy siksi toimiin tai hankkeisiin, joita on 
toteutettu yksittäisissä jäsenvaltioissa tai yksit-
täisillä alueilla tai Interreg-ohjelmien yhteydessä 
kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa. 

Näin ollen todistusaineisto on epäilemättä jäsen-
valtio- tai aluekohtaista, eikä sen voida olettaa 
pitävän paikkaansa muualla. Monissa tapauksissa 
tehdään kuitenkin kovin samankaltaisia havainto-
ja tuettujen toimien vaikutuksista eri yhteyksissä 
tehdyistä arvioinneista, joten on kohtuullista pitää 
niitä yleisemmin sovellettavina8. 

4 Koronasta johtuva uudelleenohjelmointi, josta tähän mennessä on 
sovittu, esitellään yksityiskohtaisesti koheesiopolitiikan tulostau-
lussa (https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-
DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r).  
Katso Euroopan komissio (2021l): ensimmäinen arviointi CRII/
CRII+-toimien alustavasta toteutuksesta.

5 Koheesiota ja Euroopan alueita tukeva elpymisapu.

6 REACT-EU-kohdennuksia, joista on päätetty, voi seurata yksityiskoh- 
taisesti REACT-EU-tulostaulusta (https://cohesiondata.ec.europa.eu/ 
stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/ 
26d9-dqzy).

7 https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/how/
stages-step-by-step/strategic-report 

8 On syytä huomata, että komissio suorittaa koko EU:n laajuisen 
vuosien 2014–2020 ohjelmien jälkiarvioinnin vuoden 2024 lop-
puun mennessä. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/CORONAVIRUS-DASHBOARD-COHESION-POLICY-RESPONSE/4e2z-pw8r
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/REACT-EU-Fostering-crisis-repair-and-resilience/26d9-dqzy
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report
https://ec.europa.eu/regional_policy/fi/policy/how/stages-step-by-step/strategic-report
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Laatikko 9.1 Koheesiopolitiikka ja koronakriisi: nopea, joustava ja tehokas reagointi

Koronapandemian aiheuttamassa yhteiskunnal-
lis-taloudellisessa kriisissä koheesiopolitiikka on ol-
lut EU:n reagoinnin etualalla – ja sillä on reagoitu 
etenkin tämän ennennäkemättömän shokin kahteen 
suurimpaan välittömään vaikutukseen: (a) tervey-
denhuoltoalaan kohdistuneeseen suureen painee-
seen ja (b) yrityksiä, etenkin pieniä yrityksiä, koh-
danneeseen merkittävään likviditeettiriskiin, kun ne 
joutuivat keskeyttämään toimintansa – jolloin vaa-
kalaudalle joutui miljoonia työpaikkoja ja osaamista 
ja valmiuksia menetettiin peruuttamattomasti. 

Euroopan unionin toimielimet hyväksyivät ennätys-
ajassa kaksi uutta asetusta – kaksi CRII-investoin-
tialoitetta – joilla laajennettiin koheesiopolitiikan 
varojen käyttöalaa ja lisättiin ohjelmasuunnittelus-
ta vastaavien viranomaisten joustavuutta. Vuoden 
2020 loppuun mennessä jaettiin yli 20 miljardia 
euroa elintärkeiden henkilönsuojainten, hengitysko-
neiden ja ambulanssien saannin varmistamiseksi. 
Yritykset pystyivät hyödyntämään hätäavustuksia 
ja matalakorkoisia lainoja, joiden avulla ne pystyi-
vät selviämään koronasuluista. Uusia työllistämis-
toimia, etenkin lyhytaikaisia työjärjestelyjä, otettiin 
käyttöön, jotta ihmiset eivät jääneet äkillisesti täysin 
vaille toimeentuloa. Samaan aikaan on edistetty yk-
sinkertaistamistoimia, jotka helpottavat tilintarkas-
tusmenettelyjä ja väljentävät raportointiaikatauluja, 
jotta jäsenvaltiot saisivat hoidettua työtaakkansa 
täyttämällä ensin yhteisön kiireellisimmät tarpeet ja 
jättämällä saavutusten raportoinnin myöhempään 
ajankohtaan. 

Julkisiin budjetteihin kohdistuvasta paineesta selvi-
täkseen jäsenvaltiot saivat poikkeuksellisesti pitää 
7,6 miljardia euroa käyttämättömiä koheesiopoli-
tiikan varoja kansallisissa budjeteissaan ja käyttää 
ne välittömästi kriisistä pahiten kärsivien toimialo-
jen auttamiseen. Suuressa osassa hankkeista on 
hyväksytty EU:n 100-prosenttinen rahoitusosuus, ja 
– jälleen poikkeuksellisesti – tarjottiin mahdollisuus 
rahoittaa toteutuneita hankkeita, jotka auttoivat 
suoraan kriisistä selviämisessä. Tätä mahdollisuutta 
höydynnettiin 188:ssa koheesiopolitiikan ohjelmas-

sa, ja varojen käyttöä nopeutettiin maksamalla yli-
määräiset 12,6 miljardia euroa.

Elvytysprosessia vakautettiin edelleen käynnis-
tämällä REACT-EU-aloite, joka on ensimmäisenä 
mobilisoinut resursseja ”EU:n seuraava sukupolvi” 
-tavoitteen puitteissa. Sen suuren ennakkorahoi-
tusosuuden ansiosta jäsenvaltiot ovat pystyneet jo 
aloittamaan työskentelyn uusien hankkeiden parissa 
terveydenhuoltolaitosten, yritysten omistajien, työn-
tekijöiden ja heikossa asemassa olevien auttamisek-
si. Tämä EU:n varojen kohdentaminen mahdollistaa 
aiemmin keskeytettyjen hankkeiden jatkamisen kii-
reellisten tarpeiden täyttämiseksi. Lisäksi on kiin-
nitetty erityistä huomiota vihreisiin ja digitaalisiin 
prioriteetteihin, jotka ovat olennaisen tärkeitä älyk-
kään, kestävän ja vakaan elpymisen kannalta, EU:n 
laajemman poliittisen asialistan mukaisesti. 

REACT-EU-resurssit on suunniteltu suunnattaviksi 
maantieteellisille alueille ja kaupunkeihin, joita ko-
ronapandemia on runnellut eniten, ilman alueluo-
kan mukaista erottelua, mikä nopeuttaa ja tehostaa 
 elvytysprosessia.

Kriisin opetuksia on hyödynnetty myös kauden 
2021–2027 koheesiopolitiikan toteutusmekanis-
meissa. Etenkin komissiolle on annettu valtuudet 
tehdä toimeenpanopäätöksiä rajoitetuille ajanjak-
soille odottamattomien taloudellisten kriisien yh-
teydessä. Politiikan muunneltavuutta on myös vah-
vistettu muun muassa väliarvioinnilla, jonka avulla 
jäsenvaltiot voivat mukautua uusiin haasteisiin ja 
odottamattomiin tilanteisiin. Lopuksi älykkäiden eri-
koistumisstrategioiden tehokkuutta on lisätty, jotta 
jäsenvaltiot ja alueet voisivat monipuolistaa talouk-
siaan entisestään ja siten vähentää haavoittuvuut-
taan häiriöiden sattuessa.

Kaiken kaikkiaan koheesiopolitiikka on osoittautu-
nut ketteräksi ja tehokkaaksi keinoksi mukautua 
nopeasti kriisiin. Se antaa jäsenvaltioille, alueille ja 
kaupungeille kattavan ja räätälöidyn välineistön, 
jonka avulla puuttua pandemian epätasaisiin alueel-
lisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin vaikutuksiin.



Kahdeksas taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevä kertomus

274

Jokaisen politiikkatavoitteen menot huomioidaan 
vuorostaan jäljempänä niin, että kunkin tapauksen 
tarkastelun yhteydessä tutkitaan

 • jaksolle 2014–2020 tarjotun ja tähän mennes-
sä käytetyn rahoituksen osuus, käyttökohteet 
ja välittömät tulokset yleisten indikaattorien 
mukaan (joiden tiedot ilmoitetaan vuosittain 
kansallisten ja alueellisten ohjelmien osalta); ja

 • tavanomainen todistusaineisto jäsenvaltioissa 
tähän mennessä tehdyistä arvioinneista, jotka 
koskevat poliittisten tavoitteiden piiriin kuulu-
vien menojen vaikutuksia.

2.1 Tavoite 1: Älykkäämpi Eurooppa

Investointien ja keskeisten tuotosten 
seurannan eteneminen

Vuosina 2014–2020 kauden EAKR-varoista 96 
miljardia euroa eli 27 prosenttia koheesiopolitiikan 
kokonaisrahoituksesta omistettiin ”älykkäämmän 
Euroopan” tavoitteille, tutkimuksen, teknologian ke-
hittämisen ja innovoinnin, tieto- ja viestintätekniikan 
ja pk-yritysten kilpailukyvyn tukemiseen. Vuoden 
2020 loppuun asti tuettaviksi valittujen hankkeiden 
rahoitus muodosti noin 114 prosenttia EU:n koko-
naismäärärahoista (eli enemmän kuin käytettävis-

sä olevan määrän – mikä viittaa politiikkaan, jossa 
otetaan huomioon, että ainakin osa hankkeista jää 
toteutumatta), kun todellisuudessa käytetty rahoi-
tussumma oli arviolta 52 miljardia euroa (54 pro-
senttia käytettävissä olleesta kokonaissummasta).

Yleiset indikaattorit antavat kuvan näiden me-
nojen välittömistä tuloksista sekä siitä, millai-
set ne ovat suhteessa asetettuihin tavoitteisiin. 
Älykkäämpi Eurooppa -tavoitteen indikaattorit 
osoittavat, että yli 1,4 miljoonaa yritystä sai tu-
kea vuoden 2020 loppuun mennessä ja vielä noin 
600 000 saa tukea, jos valitut hankkeet valmis-
tuvat (taulukko 9.1). Niistä käy ilmi myös, että 
23 800 tukea saanutta yritystä oli tuonut mark-
kinoille uusia tuotteita ja vielä 16 000 tekee niin 
vuoden 2023 loppuun mennessä, jos kaikki valitut 
hankkeet toteutuvat. Lisäksi ne kertovat, että ase-
tetut tavoitteet voitaisiin kaikissa tapauksissa saa-
vuttaa tai ylittää vuoden 2023 loppuun mennes-
sä, lukuun ottamatta laajakaistan piiriin kuuluvan 
väestön osuutta. Viimeksi mainitussa tapauksessa 
tuki keskittyy Espanjaan, Italiaan ja Puolaan, joissa 
täytäntöönpanon eteneminen on kokonaisuutena 
ollut suhteellisen hidasta, niin että vuoden 2020 
loppuun mennessä oli saavutettu vain 46 prosent-
tia 2023-tavoitteesta, joka koskee laajakaistan 
piiriin kuuluvan väestön osuutta. Tavoitteen saa-
vuttaminen on kuitenkin lähellä, jos rahoitettaviksi 
valitut hankkeet valmistuvat.

Taulukko 9.1 ”Älykkäämpi Eurooppa” -indikaattorit: 2023-tavoitteet ja saavutukset vuoden 2020  
loppuun mennessä

2023-tavoite Valitut hankkeet Toteutetut, määrä  
ja % tavoitteesta

Tutkimuslaitosten kanssa  
yhteistyötä tekevien yritysten määrä

63 500 78 000
44 800
(71 %)

Uusia tuotteita markkinoille 
tuovien yritysten määrä

29 700 40 100
23 800
(80 %)

TTK-infrastruktuurista  
hyötyvien tutkijoiden määrä

85 400 112 300
44 800
(52 %)

Tukea saavien yritysten määrä 1 780 000 2 011 000
1 429 000

(80 %)
Tuettuihin yrityksiin syntyneiden 
työpaikkojen määrä

361 900 451 700
238 300
(66 %)

Tuettuja uusia yrityksiä 177 000 194 000
124 200
(70 %)

Väestö, jolla on käytössä laajakaista 11 900 000 11 550 000
5 518 000

(46 %)

Lähde: Koheesiopolitiikan avoin data — https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Esimerkkejä temaattisen arvioinnin 
havainnoista jäsenvaltioissa 

Tuki tietämyksensiirtoon, yritysten 
innovointiin sekä yritysten ja 
tutkimuskeskusten väliseen yhteistyöhön

Suuri osa tutkimuksen ja innovoinnin tuesta on 
suunnattu yhteistyön lisäämiseen yritysten, eten-
kin pk-yritysten, sekä yliopistojen ja muiden tut-
kimuskeskusten välillä. Tämä on saavutettu sekä 
uusia yhteyksiä luomalla että nykyisiä laajenta-
malla. Kaikkialla EU:ssa on nähtävissä onnistunei-
ta esimerkkejä tuen johtamisesta tämäntyyppi-
seen yhteistyön lisääntymiseen. Esimerkiksi Tšekin 
tasavallassa rahoitetut toimet ylittivät reilusti tue-
tuille yrityksille sekä yritysten ja tutkimuskeskus-
ten yhteistyölle asetetut tavoitteet. Noin 70 pro-
senttia yrityksistä on käynnistänyt uusia yhteisiä 
tutkimusaloitteita tuen päätyttyä, mikä on osoitus 
luotujen yhteyksien pitkäaikaisesta kestävyydestä.

Sellainen kestävyys on ilmeistä myös Sak san 
ja Alankomaiden välisessä Interreg-toimen-
pideohjelmassa, missä tuki on johtanut rajat ylit-
tävien teknologiansiirtoverkkojen luomiseen ja 
kehittämiseen, ja Itävallassa, missä pk-yritysten 
teknologiaan ja tutkimus- ja kehitystyöhön inves-
toimista tukevat toimet ovat lisänneet tietämyk-
sensiirtoa ja vahvistaneet innovointiympäristöä. 
Lisäksi Saksan Nordrhein-Westfalenin alueella an-
nettu tuki on syventänyt olemassa olevaa yhteis-
työtä yritysten ja tutkimuskeskusten välillä sekä 
johtanut uusien verkostojen luomiseen, mikä taas 
on parantanut yritysten valmiuksia siirtyä uusille 
markkinoille.

Tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovointiin myön-
netty suora tuki on parantanut yritysten valmiuk-
sia kehittää uusia tuotteita ja prosesseja kaikkialla 
EU:ssa. Esimerkiksi Puolan Dolnośląskiessa rahoi-
tetut toimet ovat lisänneet pk-yritysten tutkimus- ja 
kehitystoimintaa sekä vahvistaneet työntekijöiden 
osaamista ja Śląskiessa kasvattaneet toimin-
nan mittakaavaa sekä parantaneet työllisyyttä ja 
kannattavuutta. Saksassa Sachsenin toimenpide-
ohjelman rahoittamat toimet saivat pk-yritykset 
tuomaan markkinoille uusia tuotteita ja palveluja 
sekä parantamaan olemassa olevia, mikä puoles-

taan kasvatti liikevaihtoa ja  työllisyyttä. Tšekin ta-
savallassa 90 prosenttia yrityksistä, joita on tuettu 
”tietämyksensiirtokumppanuusohjelman” varoista, 
on ottanut käyttöön tuote- tai prosessi-innovaa-
tioita. Tšekin tasavallassa rahoitus, jolla pyrittiin 
lisäämään infrastruktuurin saatavuutta yrityksille 
(kiinteistöohjelma), on parantanut tuen saajien ky-
kyä laajentaa tuotantoa, innovoida ja lisätä tuot-
teiden määrää.

Monissa tapauksissa tutkimusta, teknologian ke-
hittämistä ja innovointia tukemalla on pyritty 
edistämään älykkäitä erikoistumisstrategioita ja 
auttamaan innovatiivisemman ja kilpailukykyi-
semmän talouden kehittämisessä. Näin on käynyt 
esimerkiksi Puolan Wielkopolskiessa, missä tuki on 
auttanut poistamaan innovoinnin esteitä etenkin li-
säämällä investointimenoja ja vähentämällä niihin 
liittyviä kuluja. Portugalissa, Espanjan Valenciassa 
ja Italian Pugliassa tukea saaneet yritykset ovat 
puolestaan lisänneet vientiä ja osallistumista kan-
sainvälisille markkinoille.

Todistusaineisto jo pidempään vaikuttaneita vuo-
sien 2007–2013 ohjelmia koskeneista arvioin-
neista vahvistaa nämä positiiviset havainnot. 
Esimerkiksi Latviassa tutkimuslaitosten tukemi-
nen auttoi parantamaan yhteistyötä teollisuuden 
kanssa ja lisäämään tutkijoiden aktiivista osallis-
tumista kansainvälisiin hankkeisiin. Samanlaisen 
lisäyksen tuotti Puolassa innovatiivisen talouden 
toimenpideohjelman puitteissa myönnetty tuki.

Pk-yritysten kilpailukyky

Tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovointiin myön-
nettävän EAKR:n tuen perimmäisenä tavoitteena 
on kilpailukyvyn ja siten myös alueiden ja yritysten 
kasvupotentiaalin edistäminen. Kun kyse on pk-yri-
tyksistä, kyseisellä rahoituksella pyritään usein 
myös parantamaan niiden valmiuksia innovointiin 
ja vahvistamaan niiden kilpailukykyä, etenkin kan-
sainvälisillä markkinoilla. Tämä koskee edellä mai-
nittua tukea yrityksille Portugalissa, Valenciassa 
ja Pugliassa, missä rahoitetuilla investoinneilla on 
saavutettu molemmat tavoitteet. 
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Laatikko 9.2 Valtiontuki aluekehityksen edistäjänä

1 Euroopan komissio (2021m).

Aluetuen tarkoitus ja soveltamisala

Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuk-
sessa (artiklat 107(3)a ja 107(3)c) säädetään eri-
tyistapauksista, joissa valtiontuki katsotaan yh-
teensopivaksi sisämarkkinoilla tapahtuvan kilpailun 
kanssa. Erityisesti valtiontuki tulee suunnata yk-
sinomaan taloudellisen kehityksen edistämiseen 
syrjäisimmillä alueilla ja alueilla, joilla elintaso on 
poikkeuksellisen alhainen tai joilla esiintyy vakavaa 
vajaatyöllisyyttä, tai tiettyjen EU:n taloudellisten 
alueiden kehityksen edistämiseen, joilla tuki ei vai-
kuta merkittävästi kilpailuun. Tällaista valtiontukea 
kutsutaan aluetueksi. Aluetukijärjestelmien on muo-
dostettava kiinteä osa aluekehitysstrategiaa, jolla 
on selkeästi määritetyt tavoitteet.

Jotta tuki olisi yhteensopivaa 
sisämarkkinoiden kilpailun 
kanssa, sen kilpailua vääristä-
vien ja jäsenvaltioiden välistä 
kaupankäyntiä heikentävien 
haittavaikutusten on oltava 
rajallisia, eivätkä ne saa olla 
niin paljon myönteisiä vaiku-
tuksia suurempia, että tuki oli-
si ristiriidassa yhteisen edun 
kanssa. Valtiontuen valvon-
nan ensisijaisena tavoitteena 
aluetuen yhteydessä on var-
mistaa, että aluekehityksen 
ja alueellisen koheesion tuke-
minen ei heikennä liikaa jä-
senvaltioiden välisen kaupan-
käynnin edellytyksiä.

Yleisenä periaatteena on, että 
jäsenvaltioiden on ilmoitetta-
va valtion myöntämästä alue-
tuesta Euroopan komissiolle, 
lukuun ottamatta toimenpitei-
tä, jotka täyttävät alueellista 
investointitukea koskevassa 
yleisessä ryhmäpoikkeusase-
tuksessa asetetut ehdot. Sen 
jälkeen Euroopan komissio 
arvioi ilmoitetun tuen alueel-
lista valtiontukea koskevissa 
suuntaviivoissa määritetty-
jen periaatteiden mukaisesti1.  

Ne on julkaistu osana kilpailusääntöjen jatkuvaa ar-
viointia sen varmistamiseksi, että ne sopivat muut-
tuvaan markkinatilanteeseen.

Aluetukikelpoiset aluetyypit

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
vaatimusten mukaisesti suuntaviivojen liitteissä ni-
metään kaksi aluetyyppiä, joille voidaan myöntää 
aluetukea kaudella 2021–2027 (kartta 9.2):

 • ”a”-alueet – joihin kuuluvat syrjäisimmät alueet 
ja NUTS 2 -alueet, NUTS 2 -alueet, joiden BKT 
asukasta kohden ostovoimastandardina il-
maistuna on enintään 75 prosenttia EU-27:n 
keskiarvosta (Eurostatin vuosien 2016–2018 
alueellisten tietojen keskiarvon mukaan), ja 
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Lähde: Komission tiedonanto aluetukia koskevista 
suuntaviivoista, 19.4.2021.
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Portugalissa kaudella 2007–2013 annettu tuki 
johti kasvuun sekä kansallisilla että kansainvälisil-
lä markkinoilla, kun taas Pugliassa tämän aiem-
man jakson aikana rahoitetut toimet johtivat vien-
nin merkittävään kasvuun.

Puolassa 16 alueellisen toimenpideohjelman 
pk-yrityksille myöntämä yleisempi investointi-
tuki on parantanut tuottavuutta ja kasvattanut 
vientiä mutta samalla myös auttanut tuotosten 
ja työllisyysasteen kasvattamisessa. Samalla ta-
voin Italian Piemontessa innovaatiokeskusten 
kehittämiseen jaksolla 2010–2015 myönnetty 
tuki kasvatti arvonlisäystä, tuottavuutta ja työl-
lisyyttä, etenkin tuotantoteollisuudessa. Saksan 
Thüringenissä ensimmäisiä vuosiaan toimiville 
pk-yrityksille luodut start up- ja kasvurahastot ovat 
tuoneet yrityksille mahdollisuuden saada käyttöön 
lisäpääomaa, parantaneet niiden kilpailukykyä ja 
pääsyä uusille markkinoille. Lisäksi ”Thuringia in-
vest” -ohjelma, joka on suunniteltu vahvistamaan 
pk-yritysten kilpailukykyä, on nopeuttanut niiden 
investointeja ja/tai johtanut suurempien hankkei-
den toteutumiseen 75 prosentissa tapauksista.

Myös Virossa on olemassa näyttöä vuosien 2007–
2013 ohjelman hyödyllisistä vaikutuksista, sillä 
sen tukemana on luotu suuri määrä uusia yrityksiä 
osaamisintensiivisille palvelualoille, palkattu lisää 
työvoimaa sekä nostettu myyntituottoa ja arvon-
lisäystä työntekijää kohden tuetuissa yrityksissä.

Tieto- ja viestintätekniikan kehittäminen

Koheesiopolitiikkaan liittyvä digitalisaation rahoi-
tus on saanut julkishallinnon kehittämään muun 
muassa sähköisen hallinnon tieto- ja viestintä-
teknisiä tuotteita ja palveluja. Esimerkiksi Puolan 
Mazowieckiessä tuettu sähköisten palvelujen to-
teutus on johtanut alueella 68 prosentin käyt-
töasteeseen asukkaiden ja 72 prosentin yritysten 
osalta. Tämä taas on lisännyt julkisen sektorin 
toiminnan avoimuutta ja ihmisten tietoisuutta sii-
tä sekä auttanut vähentämään vanhemman vä-
estön digitaalista syrjäytymistä. Tämä oli jatkoa 
tieto- ja viestintätekniikkaan aiemmalla kaudel-
la annetulle tuelle, jolloin EAKR:n rahoituksella 
tuettiin Podkarpackiessa 59 kilometrin pituisen 

 • ennalta määritellyt ”c”-alueet – joihin kuu-
luvat NUTS 2 -alueet, jotka olivat a-aluei-
ta vuosina 2017–2020, ja harvaan asutut 
alueet (NUTS 2 -alueet, joilla on vähemmän 
kuin 8 asukasta neliökilometrillä, tai NUTS 3 
-alueet, joilla on vähemmän kuin 12,5 asu-
kasta neliökilometrillä) (perustuen Eurostatin 
tietoihin väestötiheydestä vuonna 2018).

On olemassa myös toinen ”c”-alueiden kategoria eli 
alueet, jotka jäsenvaltio voi oman harkintansa mu-
kaan nimetä tuen tarpeessa oleviksi sillä edellytyk-
sellä, että se osoittaa kyseisten alueiden täyttävän 
tietyt sosioekonomiset kriteerit (näitä kutsutaan en-
nalta määrittelemättömiksi ”c”-alueiksi). Tässä yhtey-
dessä suuntaviivoissa todetaan, että jäsenvaltioiden 
”c”-alueiden nimeämisessä käyttämien kriteerien tu-
lisi heijastaa tilanteita, joissa aluetuen myöntäminen 
voi olla perusteltua. Perusteiden olisi näin ollen koh-
distuttava sosioekonomisiin, maantieteellisiin tai ra-
kenteellisiin ongelmiin, joita todennäköisesti esiintyy 
c-alueilla, ja niiden olisi taattava riittävässä määrin, 
ettei aluetuen myöntäminen vaikuta kaupankäynnin 
edellytyksiin yhteisen edun vastaisella tavalla.

”A”- ja ”c”-alueiden enimmäiskattavuudeksi on ase-
tettu 48 prosenttia EU-27-maiden väestöstä vuonna 
2018.

Kaudella 2022–2027 tukikelpoiset ”a”-alueet keskit-
tyvät enimmäkseen itäisiin jäsenvaltioihin ja eteläi-
sen Euroopan alueille; ennalta määritellyt ”c”-alueet 
ovat enimmäkseen Ruotsin ja Suomen pohjoisim-
missa osissa ja Espanjan keskiosassa (missä ne 
sijoittuvat harvaan asutuille alueille) sekä joissakin 
itäisissä jäsenvaltioissa.

Reaktiona koronapandemian luomaan talouden 
häiriöön Euroopan komissio on ottanut käyttöön 
kohdennettuja välineitä, kuten tilapäiset puitteet 
valtiontukitoimenpiteille. Pandemialla saattaa olla 
tietyillä alueilla pidempiaikaisia vaikutuksia kuin toi-
silla, vaikka tällä hetkellä on vielä liian aikaista arvi-
oida sen pitkäaikaisia vaikutuksia ja nimetä alueita, 
joihin vaikutukset erityisesti kohdistuisivat. Siksi ko-
missio suunnittelee aluetukikarttojen väliarviointia 
vuonna 2023 ottaen huomioon uusimmat saatavilla 
olevat tilastot.
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laajakaistaverkon ja 206  kilometrin mittaisten 
paikallisverkkojen rakentamista sekä lisäksi 240 ki-
lometrin mittaisten verkkojen uudistamista lähinnä 
maaseutualueilla.

Muita esimerkkejä rahoituksen vaikutuksista tieto- 
ja viestintätekniikkaan kaudella 2007–2013 ovat 
Latvian julkisen hallinnon yleisen tehokkuuden 
parantaminen digitalisoinnin avulla, yksityishenki-
löille ja yrityksille aiheutuvan hallinnollisen taakan 
keventäminen sekä Prahassa julkisen laajakaistan 
ja sähköisten hallintopalvelujen laajentaminen, 
mikä on myös tehostanut kaupungin hallintoa.

2.2 Tavoite 2: Vihreämpi Eurooppa

Investointien ja keskeisten tuotosten 
seurannan eteneminen

EU:n 68 miljardin euron kokonaisrahoitus EAKR- 
ja koheesiorahastoista kohdistettiin ”vihreäm-
män Euroopan” tavoitteisiin kaudella 2014–2020 
pyrkimyksinä energiatehokkuuden ja uusiutuvan 
energian lisääminen, ympäristöinfrastruktuu-
rin parannukset, kiertotalouden kehittäminen, 
ilmastonmuutoksen hallinta ja siihen mukau-
tuminen, riskien torjunta, luonnon monimuotoi-
suus ja puhdas kaupunkiliikenne. Rahoitus muo-
dostaa 19 prosenttia jakson koheesiopolitiikan 
kokonaisrahoituksesta.

Vuoden 2020 lopussa näiden tavoitteiden puitteis-
sa valittujen hankkeiden rahoitus ylitti käytettä-
vissä olevan rahoituksen noin 12 prosentilla, kun 
taas arviolta 29 miljardia euroa (42 prosenttia 
tähän varatusta EU:n rahoituksesta) oli käytetty 
investointihankkeisiin.

Lähes kaikki jäsenvaltiot tukivat jakson aikana in-
vestointeja kestävään energiaan, kun taas ympä-
ristöinfrastruktuuriin (vesihuollon, jäteveden kä-
sittelyn ja jätehuollon parantamiseksi) ja riskien 
torjuntaan suunnattu tuki keskittyy pääasiassa ke-
hittyviin jäsenvaltioihin Itä-Euroopassa sekä vähiten 
kehittyneille ja siirtymäalueille Etelä-Euroopassa. 
Investointeja puhtaaseen kaupunkiliikenteeseen 
(metrolinjoihin ja raitioteihin) tuetaan harvoissa jä-

senvaltioissa. Ilmoitetut yleiset indikaattorit liitty-
vät samoihin jäsenvaltio- ja alueryhmiin.

Indikaattoreista käy ilmi esimerkiksi, että 11,3 
miljoonaa ihmistä oli hyötynyt tuetuista tulvan-
torjuntatoimista vuoden 2020 loppuun mennessä, 
mikä oli 41 prosenttia 2023-tavoitteesta, ja että 
yhteensä 42 miljoonaa hyötyisi, jos kaikki valitut 
hankkeet toteutuisivat (mikä tarkoittaa, että vielä 
toteuttamattomat hankkeet kattavat keskimää-
rin suuremman ihmismäärän kuin jo toteutuneet) 
(taulukko 9.2). 

Laatikko 9.3 EU:n tutkimuksen 
ja innovoinnin puiteohjelma 
”Horisontti 2020”

”Horisontti Eurooppa” on EU:n tutkimuksen ja 
innovoinnin päärahoitusohjelma, jonka budjetti 
kaudelle 2021–2027 on 95,5 miljardia euroa. 
Se on budjetiltaan lähes 80 miljardin euron ”Ho-
risontti 2020” -ohjelman (2014–2020) seuraa-
ja. Molempien ohjelmien tavoitteena on tukea 
huippututkimusta paikasta riippumatta EU:n laa-
juisilla tarjouskilpailuilla tutkimusehdotuksista. 
Ohjelmissa ei käytetä ennalta määritettyjä kan-
sallisia määrärahoja eikä muutenkaan erotella 
rahoituksen kohdentamista alue ryhmien tai hal-
linnollisten alueiden mukaan. Rahoituksen jakau-
tuminen EU:n jäsenvaltioiden ja alueiden kesken 
( kartta 9.3) on kaukana tasaisesta ja määräytyy 
yleensä niiden omien tutkimus- ja kehitysmeno-
jen mukaan. Rahoitukseltaan ”Horisontti 2020” 
-ohjelman vastaavaa tukea lähes kolme kertaa 
suurempien toimien, jotka kuuluvat ”Horisontti 
Eurooppa” -ohjelmaan, laajentavat osallistumis-
pohjaa ja levittävät huippuosaamista, pitäisi kui-
tenkin auttaa tutkimus- ja innovointivalmiuksien 
kehittämisessä muista jälkeen jääneissä jäsen-
valtioissa.

Horisontti 2020 -ohjelman pääasiallisia tuen-
saaja-alueita olivat usein Euroopan luoteisosan 
alueet, joilla sijaitsee pääkaupunkeja (Pariisi, 
Bryssel) tai suuria yliopistoja, kun taas EU:n itäi-
set alueet saivat rahoitusta paljon vähemmän. 
Saksa ja Ranska saivat keskimäärin vähemmän 
rahoitusta asukasta kohden kuin muut luoteiset 
jäsenvaltiot, mutta jotkin näiden jäsenvaltioiden 
alueet kuuluvat suurimpiin tuensaajiin. 
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Indikaattoreista käy ilmi myös, että monien nii-
den osalta tulokset vuoden 2020 lopussa olivat 
 huomattavasti heikompia kuin asetetut tavoitteet 
(vain 21 prosenttia tavoitteesta kasvihuonekaasu-
päästöjen vähentämisessä). Tämä on osittain 
osoitus hankkeiden melko hitaasta toteutumises-
ta, joka käy ilmi suhteellisen vähäisistä menoista, 
mutta myös siitä, että kyseiset hankkeet koostu-
vat suurimmaksi osaksi infrastruktuuri-investoin-
neista, joiden suunnittelu ja toteutus kestävät 
molemmat useita vuosia. Tulokset näkyvät indi-
kaattoreissa vasta, kun rakennustyöt valmistuvat 
ja infrastruktuuri on valmis käyttöön. 

Myös kahdella muulla tekijällä saattaa olla merki-
tystä. Edellisten jaksojen arvioinneissa on esitet-
ty kysymys siitä, onko kyseisillä ympäristöelimillä 
valmiudet turvata varat sekä hallita ja toteuttaa 
monivuotisia investointeja. Teknisessä mielessä 
joitakin vihreistä indikaattoreista käytettiin laajal-
ti ensimmäistä kertaa kaudella 2014–2020, mikä 
saattaa tarkoittaa, että niistä (oppimisvaikutuk-
sista) raportoinnissa on viiveitä. Kokemus kauden 
2007–2013 lopussa oli, että vertailukelpoiset in-
dikaattorit kertoivat merkittävistä saavutuksista 
hankkeiden kahden viimeisen menovuoden (2014 
ja 2015) aikana. Valittujen hankkeiden luvut tosiaan 

viittaavat siihen, että jos ne toteutuvat, vuodelle 
2023 asetetut tavoitteet saavutetaan neljän ym-
päristöindikaattorin osalta. Mitä tulee kasvihuone-
kaasupäästöjen vähentämiseen liittyviin indikaat-
toreihin, joista toinen koskee energiatehokkuutta 
ja toinen uusiutuvia energiamuotoja, on olemassa 
riski, että tulokset jäävät tavoitteista, vaikka mer-
kittävät saavutukset ovat yhä todennäköisiä.

Arvioinnissa tehdyt havainnot

Energiatehokkuuden ja uusiutuvien 
energialähteiden käytön edistäminen ja 
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen

Vuosina 2014–2020 tuettaessa siirtymää vähähii-
liseen talouteen EU:ssa keskityttiin energiantuotan-
toon uusiutuvista energialähteistä ja energiatehok-
kuuden parantamiseen yrityksissä sekä julkisissa ja 
yksityisissä rakennuksissa. Vaikka on selvää, että 
monissa jäsenvaltioissa merkittävä osa menoista 
kohdistui tällaisisiin hankkeisiin, todistusaineisto 
kyseisten toimien vaikutuksesta on vielä rajallista, 
koska hankkeet ovat yhä keskeneräisiä ja tulosten 
konkretisoitumiseen menee aikaa. 

Taulukko 9.2 ”Vihreämpi Eurooppa” -indikaattorit: 2023-tavoitteet ja saavutukset vuoden 2020  
loppuun mennessä

2023-tavoite Valitut hankkeet Toteutetut, määrä  
ja % tavoitteesta

Niiden kotitalouksien määrä,  
joiden energialuokitus on noussut

600 000 663 000
359 400
(60 %)

Primaäärienergian vuosikulutuksen 
vähennys julkisissa rakennuksissa 
(gigawattitunteina)

6 480 7 069 
1 892
(29 %)

Uusiutuva energia: uusiutuvan energian 
tuotannon lisäkapasiteetti (megawatteina)

6 618 7 404
2 734
(41 %)

Kasvihuonekaasujen arvioitu  
vuotuinen väheneminen  
(miljoonina tonneina CO₂-ekvivalenttia)

20,8 23,4
4,4

(21 %)

Uusien tai parannettujen raitiovaunu- ja 
metrolinjojen kokonaispituus (km)

478 542
137

(29 %)

Tulvantorjuntatoimista hyötyvä väestö 27 700 000 42 000 000
11 300 000

(41 %)
Parantuneen vesihuollon piiriin 
päässeet uudet asukkaat

 14 900 000 19 500 000
3 500 000

(24 %)
Parantuneen jätevedenkäsittelyn 
piiriin päässeet uudet asukkaat

600 000 663 000
359 400
(60 %)

Lähde: Koheesiopolitiikan avoin data https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Laatikko 9.4 Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto on osa oi-
keudenmukaisen siirtymän mekanismia, yhtä EU:n 
keskeisistä välineistä, joilla pyritään reagoimaan 
ilmastoneutraaliuteen vuoteen 2050 mennessä 
tähtäävän siirtymän vaikutuksiin. Tämän tavoitteen 
saavuttaminen edellyttää muutosta sekä yhteis-
kunnalta että taloudelta. Vaikutukset ovat kuitenkin 
todennäköisesti suurempia joissakin jäsenvaltiois-
sa ja joillakin alueilla kuin muualla. Oikeudenmu-
kaisen siirtymän mekanismi on ratkaisevan tärkeä, 
jotta pystytään välttämään alueellisten erojen li-
säkasvu ja varmistamaan, ettei kukaan jää jälkeen. 
Se koostuu kolmesta pilarista: 1) oikeudenmukai-
sen siirtymän rahasto, 2) InvestEU:n alainen erilli-
nen oikeudenmukaisen siirtymän järjestelmä, joka 
on suunniteltu yksityisten investointien houkuttele-
miseen, ja 3) julkisen sektorin lainaväline julkisten 
lisäinvestointien hyödyntämiseen yhteistyössä Eu-
roopan investointipankin kanssa. 

Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa hallinnoidaan 
yhteistyössä, ja se sisältyy koheesiopolitiikkaan. 
Vaikka se ei itsessään edistä siirtymää kohti ilmas-
toneutraaliutta, sen tavoitteena on keventää siitä 
aiheutuvia sosioekonomisia kustannuksia. Vaikka 
kaikki jäsenvaltiot voisivat hyötyä oikeudenmukai-
sen siirtymän rahastosta, tuessa keskitytään aluei-
siin, joihin siirtymä todennäköisimmin vaikuttaa, ku-
ten niihin, jotka ovat yhä voimakkaasti riippuvaisia 
kaivos- ja louhintatoiminnasta (etenkin hiilestä, rus-
kohiilestä, turpeesta ja liuskeöljystä) ja paljon kas-
vihuonekaasuja tuottavista teollisuudenaloista. Osa 
näistä toiminnoista on lopettava tai niitä on muutet-
tava kestävämmiksi, ja oikeudenmukaisen siirtymän 
rahasto on ratkaisevan tärkeä tekijä paikallisten ta-
louksien monipuolistamisessa ja työllisyyteen koh-
distuvien haittojen lieventämisessä.

Rahastolle on osoitettu käyttöön 17,5 miljardia eu-
roa (vuoden 2018 hinnoin), joista 7,5 miljardia euroa 
rahoitetaan EU:n vuosien 2021–2027 budjetista ja 
10 miljardia euroa NextGenerationEU-suunnitel-
maan kuuluvasta Euroopan elpymisvälineestä, joka 
tulee käyttöön vuosiksi 2021–2023.

Lisäksi jäsenvaltiot voivat vapaaehtoisesti siir-
tää varoja EAKR- ja ESR+-rahastoihin kuuluvista 
kansallisista määrärahoistaan oikeudenmukaisen 
siirtymän rahastoon, kunhan siirrettävä kokonais-

summa on korkeintaan kolme kertaa suurempi kuin 
oikeudenmukaisen siirtymän rahaston myöntämä 
määräraha. EU:n budjetin menoja täydennetään ko-
heesiopolitiikan sääntöjen mukaisesti kansallisella 
yhteisrahoituksella. Siten rahaston odotetaan saa-
van liikkeelle yhteensä 55 miljardin euron arvosta 
investointirahoitusta.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto tukee tuot-
toisia investointeja pk-yrityksiin ja uusien yritysten 
perustamista. Se voi tukea investointeja esimerkiksi 
tutkimukseen, teknologian kehittämiseen ja inno-
vointiin, ympäristön kunnostamiseen, puhtaaseen 
energiaan, työntekijöiden taitojen parantamiseen, 
työnhakuneuvontaan ja työnhakijoiden aktiiviseen 
osallisuuteen sekä olemassa olevien, runsaasti hii-
lipäästöjä aiheuttavien laitosten muuttamiseen sil-
loin, kun investointi pienentää päästöjä huomatta-
vasti ja auttaa säilyttämään työpaikkoja.

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto, ja yleisemmin 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismi, perustuu 
alueellisiin oikeudenmukaisen siirtymän suunnitel-
miin, jotka jäsenvaltioiden on laadittava valmis-
tellessaan yhteistyötä olennaisten sidosryhmien ja 
Euroopan komission kanssa. Suunnitelmien tarkoi-
tuksena on määrittää NUTS 3 -alueita tai niiden 
osia vastaavat tukikelpoiset alueet, joihin siirtymä 
vaikuttaa eniten. Suunnitelmissa laaditaan kullekin 
alueelle yksityiskohtainen arvio tarpeista ja sosio-
ekonomisista haasteista, jotka liittyvät  runsaasti 
kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavien toimien 
muuttamiseen tai lopettamiseen sekä muutoksiin, 
joita tarvitaan tästä johtuvien työmarkkinoiden 
muutosten vuoksi.

Alueellisten oikeudenmukaisen siirtymän suunnitel-
mien laatimista ohjataan Euroopan komission teke-
millä analyyseillä vuoden 2020 maakohtaisissa ra-
porteissa, joissa arvioidaan tilannetta alueilla, joihin 
siirtymän odotetaan vaikuttavan eniten. Komissio 
kanavoi tukea jäsenvaltioille myös alueellisten oikeu-
denmukaisen siirtymän suunnitelmien laatimista var-
ten, ja oikeudenmukaisen siirtymän sivusto on luotu 
teknisen tuen ja neuvonnan tarjoamista varten, jotta 
oikeudenmukaisen siirtymän mekanismia saadaan 
varmasti hyödynnettyä parhaalla mahdollisella taval-
la. Lisäksi jokainen oikeudenmukaisen siirtymän pilari 
tarjoaa apua tukikelpoisten toimintojen valmisteluun.
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Esimerkiksi Nordrhein-Westfalenissa investointi-
tuen painopiste oli uusien uusiutuvien teknologioi-
den kehittämisessä, mikä tarkoittaa, että käytössä 
oleviin energialähteisiin liittyvät tulokset ovat tois-
taiseksi suhteellisen rajallisia ja näkyvät vasta kes-
kipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Monissa Saksan osa-
valtioissa yleiset näkyvät vaikutukset ovat rajallisia, 
koska painopisteenä on EAKR:n käyttö innovatiivis-
ten hankkeiden rahoittamiseen. Näin on esimerkiksi 
Bayernin alueella, missä tällainen painotus merkit-
see lähes väistämättä, että energian käyttöön tai 
tehokkuusparannuksiin liittyviä konkreettisia tulok-
sia ei ole vielä nähtävissä. Lisäksi joissakin tapauk-
sissa rahoitus käytettiin energiatehokkuuden pa-
rantamiseen pk-yrityksissä, ja vaikka arvioinneista 
on saatu todistusaineistoa, että tämä on ollut teho-
kasta kyseisissä yrityksissä (esimerkiksi Rheinland-
Pfalzissa), yleiset näkyvät vaikutukset ovat rajallisia 
tuettujen yritysten pienen koon vuoksi.

Energiatehokkuuden ja uusiutuvien energialähtei-
den käytön edistäminen oli yksi tavoitteista myös 
monissa Interreg-ohjelmissa. Esimerkiksi Saksan 
ja Alankomaiden Interreg-toimenpideohjelmassa 
toteutettiin pilottihankkeita hiilidioksidipäästöjen 
vähentämiseksi, ja tämä on lisännyt tietoisuutta 
rajat ylittävästä yhteistyöstä tuote- ja prosessi-in-
novaatioiden yhteydessä.

Kestävän multimodaalisen 
kaupunkiliikenteen edistäminen

Kaikista EU:n koheesiopolitiikan ohjelmista tuettiin 
kaudella 2014–2020 kaupunkien liikennejärjes-
telmien kehittämistä tai parantamista, jotta niistä 
saataisiin ympäristöystävällisempiä, helppokäyt-
töisiä ja turvallisia. Esimerkiksi Puolassa EU:n ra-
hoittamat investoinnit julkisiin liikennehankkeisiin 
auttoivat parantamaan liikenteen sujuvuutta ja 
turvallisuutta kaupungeissa sekä yhteyksiä eri lii-
kennemuotojen välillä vähentäen samalla ilman-
saasteita. Esimerkiksi Firenzessä uutta raitiotietä 
arvioitaessa todettiin, että se on lisännyt kaupun-
gin houkuttelevuutta liiketoiminnan keskuksena ja 
matka-aikoja nopeuttamalla helpottanut ihmisten 
liikkumista reuna-alueilta keskustaan. Se on niin 
ikään vähentänyt henkilöautojen käyttöä ja saanut 
ihmiset käyttämään enemmän julkista liikennettä.

Samaan tapaan kaudella 2007–2013 EAKR:n tuki 
auttoi luomaan Prahaan kestävämmän ja integroi-
dun kaupunkiympäristön parantamalla esteetöntä 
pääsyä metroon sekä linja-auto- ja  metropalveluja 
ja pyörätieverkostoa, kun taas Unkarissa inves-
toinnit älykkäisiin liikennejärjestelmiin auttoivat 
parantamaan ekologista kestävyyttä.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen 
ja katastrofien ehkäisyn tukeminen

Joissakin jäsenvaltioissa investointien tukemises-
sa on painotettu luonnonkatastrofien sietokyvyn 
vahvistamista ja riskienhallintajärjestelmien pa-
rantamista. Romaniassa rahoitetut hankkeet ovat 
auttaneet parantamaan vakavien säämullistusten 
seurantaa ja siten rajoittamaan tulvia, vähentä-
mään niistä aiheutuvia vahinkoja ja hankkimaan 
asianmukaisia varusteita hätätilanteiden varalle. 
Puolan Świętokrzyskin alueella rahoitus on autta-
nut kehittämään järjestelmää katastrofeista pa-
lautumiseksi ja parantamaan vapaapalokuntia. 

Rahoitusta kohdennettiin myös tälle laajalle alueel-
le useiden Interreg-ohjelmien puitteissa. Italian ja 
Ranskan (meriliikenteen) ohjelmassa toteutettiin 
erityisesti yhteisiä toimia ilmastonmuutoksen hal-
litsemiseksi, ja Tšekin tasavallan ja Puolan ohjel-
massa toteutetut yhteiset riskienhallintahankkeet 
lisäsivät viranomaisten valmiuksia puuttua kriisei-
hin ja hätätilanteisiin. 

Ympäristön säilyttäminen ja suojelu 

Useissa jäsenvaltioissa rahoitusta käytettiin myös 
luonnonperinnön suojelemiseen ja säilyttämiseen, 
mikä yhdessä kulttuuriperinnön tukemisen kans-
sa on auttanut edistämään matkailua esimerkik-
si Puolan Małopolskien alueella. Samaan aikaan 
Interreg rahoitti monia hankkeita, joiden tavoitteet 
olivat samankaltaisia. Ne ovat auttaneet uuden 
ympäristöasioiden hallintajärjestelmän luomi-
sessa pohjoiseen periferiaan ja arktiselle alueel-
le, rajat ylittävien ekosysteemien suojelemises-
sa kehittämällä vihreää infrastruktuuria Italian 
ja Ranskan (meriliikenteen) Interreg-alueella 
sekä  kiertotalouden kehityksen edistämisessä 
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 hyödyntämällä tehokkaammin luonnonvaroja 
Ranskan, Belgian, Alankomaiden ja Yhdistyneen 
kuningaskunnan ohjelman puitteissa.

Myös kaudelta 2007–2013 on monia esimerkke-
jä siitä, miten myönnetty tuki paransi ympäris-
töä: Slovakiassa ja Liettuassa, missä investoinnit 
auttoivat ilmanlaadun parantamisessa; Virossa, 
missä investoinnit vesihuoltoverkon uudistami-
seen mahdollistivat puhtaan juomaveden saannin 
454 000 ihmiselle; Friuli-Venezia Giulian alueel-
la Italiassa, missä tuki paransi luonnonalueiden 
saavutettavuutta sekä kasviston ja eläimistön 
suojelua; ja Romaniassa, missä ympäristöinves-
tointien tukeminen lisäsi maan houkuttelevuutta 
matkailukohteena.

2.3 Tavoite 3: Yhteenliitetympi Eurooppa

Investointien ja keskeisten tuotosten 
seurannan eteneminen

EAKR- ja koheesiorahasto jakoivat 64 miljardia 
euroa ”Yhteenliitetympi Eurooppa” -tavoitteisiin 
vuosina 2014–2020, kohteina rautatie- ja tieverk-
kojen parannukset ja muut strategiset liikenneta-
voitteet. Tämä oli 18 prosenttia koheesiopolitiikan 
rahoituksesta kyseisen jakson aikana.

Vuoden 2020 loppuun mennessä näiden tavoit-
teiden saavuttamiseksi valitut hankkeet ylittivät 
käytettävissä olevan EU-rahoituksen noin 14 pro-
sentilla, kun arviolta 37 miljardia euroa kyseisestä 
rahoituksesta (58 prosenttia käytettävissä olevas-
ta kokonaissummasta) oli käytetty investointeihin.

Kyseiset investoinnit tehtiin pääosin vähiten ke-
hittyneisiin jäsenvaltioihin (jotka saavat tukea 
koheesiorahastosta) sekä vähiten kehittyneille ja 
siirtymäalueille muualla. Indikaattoreista käy ilmi, 
että vuoden 2020 loppuun mennessä oli raken-
nettu hieman vajaat 2 400 kilometriä uusia teitä, 
suurin osa TEN-T-verkkoon, ja 6 000 kilometriä oli 
kunnostettu (taulukko 9.3). Molemmissa tapauk-
sissa tämä on noin kaksi kolmasosaa vuodelle 
2023 asetetuista tavoitteista, kun taas valittujen 
hankkeiden toteutuminen tarkoittaisi tavoitteiden 
huomattavaa ylittymistä.

Toisaalta rautatieverkoston, sekä TEN-T-verkoston 
että muiden, uudistamiseen vuoden 2020 lop-
puun mennessä tähdänneiden hankkeiden tulos 
jäi reilusti 2023-tavoitteesta, mikä on yleisempää 
suuren mittakaavan monivuotisille infrastruktuu-
ri-investoinneille, joiden valmistumiseen yleensä 
menee merkittävästi aikaa (kuten edellä maini-
tuissa vihreissä investoinneissa). Tässä tapauk-
sessa valittujen hankkeiden luvut viittaavat siihen, 
että tavoitteita ei saavuteta, mikä on jatkoa rau-
tatiehankkeiden yhteydessä aiemmilla jaksoilla 
tehdylle havainnolle, että niiden toteuttaminen on 
vaikeampaa kuin tiehankkeiden. 

Taulukko 9.3 ”Verkkojen Eurooppa” -indikaattorit: 2023-tavoitteet ja saavutukset vuoden 2020  
loppuun mennessä

2023-tavoite Valitut hankkeet  Toteutetut, määrä  
ja % tavoitteesta

Uudelleen rakennettujen tai kunnostettujen 
rautatieosuuksien kokonaispituus (km)

5 260 4 590
1 540
(29 %)

josta TEN-T-verkon osuus 3 640 3 051
1 080
(30 %)

Uusien maanteiden kokonaispituus (km) 3 727 5 078
2 382
(64 %)

josta TEN-T-verkon osuus 2 500 3 530
1 680
(67 %)

Uudelleen rakennettujen tai kunnostettujen 
maanteiden kokonaispituus (km)

11 220 15 390
6 036
(54 %)

josta TEN-T-verkon osuus 870 918
727

(84 %)
Lähde: Koheesiopolitiikan avoin data — https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Laatikko 9.5 Verkkojen Eurooppa -väline 

Verkkojen Eurooppa -väline on tärkeä rahoitusvä-
line EU:n liikennepolitiikalle ja täydentää Euroopan 
rakenne- ja investointirahastoja tukemalla rajat ylit-
täviä hankkeita sekä hankkeita pullonkaulojen pois-
tamiseksi tai puuttuvien yhteyksien täydentämiseksi 
Euroopan liikenne-, energia- ja digitaaliverkoissa. 

Kaudella 2014–2020 Verkkojen Eurooppa -välineen 
rahoituksen kokonaissumma oli 22,6 miljardia eu-
roa, jotka jakautuivat suunnilleen tasan koheesio-
maiden ja muiden jäsenvaltioiden kesken. Rahoitus 
oli ensin mainituissa keskimäärin 95 euroa asukasta 
kohden, mikä oli lähes kolminkertainen summa vii-
meksi mainittuihin (33 euroa) verrattuna (kuva 9.3). 
 Molemmissa ryhmissä suurin osa rahoituksesta 
meni rautatieliikenteeseen. Maissa, jotka eivät saa 
koheesiorahoitusta, lento- ja maakuljetuksia rahoi-
tettiin enemmän kuin koheesiomaissa. 

Vuosina 2021–2027 Verkkojen Eurooppa -välineellä 
rahoitetaan edelleen suuria liikennehankkeita sekä 
digitaalisia ja energiahankkeita.

 • Sen kokonaisbudjetti on 33,71 miljardia eu-
roa (nykyhinnoilla), joista 25,81 miljardia eu-
roa käytetään liikenteeseen, 11,29 miljardia 
euroa koheesiomaissa. 

 • Se auttaa liikenneverkkoja kehittymään pa-
remmin yhteentoimiviksi, multimodaalisik-
si ja turvallisiksi investoimalla rautateiden, 
maanteiden, sisävesireittien ja meriliikenteen 
infrastruktuuriin. 

 • Etusijalle asetetaan Euroopan laajuisen lii-
kenneverkon (TEN-T) kehittäminen painot-
taen erityisesti puuttuvia yhteyksiä ja rajat 
ylittäviä hankkeita, jotka tuovat lisäarvoa 
EU:lle. Koheesiomaiden välisten suurten rau-
tatiehankkeiden rahoittamiseen käytetään 
1,56 miljardia euroa. 
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Arvioinnissa tehdyt havainnot

Tuki liikkuvuuden edistämiseen

Liikkuvuuden edistämiseen suunnattu tuki vuosina 
2014–2020 keskitettiin lähinnä tie- ja rautatie-
verkostojen kehittämiseen. Näin tapahtui etenkin 
Puolassa, missä arvioinnit ovat vahvistaneet, että 
kyseisten investointien tavoitteet on suurelta osin 
saavutettu. Uusien teiden rakentaminen ja teiden 
kunnostaminen ovat siksi parantaneet tieturvalli-
suutta, vähentäneet onnettomuuksia (esimerkiksi 
Poznańissa 54 prosentilla ja Lublinissa 74 pro-
sentilla), nostaneet ajoneuvojen keskinopeuksia 
ja lyhentäneet matka-aikoja sekä vähentäneet 
tieliikenteen melua ja ilmansaasteita kaupun-
geissa. Rautateihin tehdyt investoinnit ovat myös 
lisänneet verkoston kapasiteettia, lyhentäneet 
matka-aikoja ja parantaneet yhteyksiä suurten 
kaupunkien ja tärkeimpien taloudellisten keskus-
ten välillä. Tämän seurauksena rautateiden käyttö 
on lisääntynyt, vaikka palvelun laatua onkin vielä 
parannettava, jotta se houkuttelisi lisää käyttäjiä.

Ympäristöinfrastruktuurihankkeiden tavoin myös 
liikennehankkeet kestävät yleensä pitkään, ja mo-
net niistä jakautuvat kahdelle tai jopa kolmelle 
ohjelmakaudelle. Lisäksi, koska ne ovat usein osa 
verkostoja ja muodostavat ehkä osan moottoritie- 
tai rautatieyhteyttä, niiden vaikutuksia ei usein voi 
täysin arvioida ennen kuin muut osat ovat valmis-
tuneet ja koko verkosto on täysin toiminnassa, mi-
hin voi mennä vuosia. 

Joitakin liikenneinvestointien tukemista koskevis-
ta arvioinneista on siksi laajennettu kattamaan 
sekä kausi 2007–2013 että kausi 2014–2020. 
Virossa rautateihin kahden kauden aikana tehdyt 
investoinnit ovat parantaneet rautatieliikenteen 
laatua, lyhentäneet matka-aikoja, lisänneet junien 
käyttöä ja kasvattaneet matkustajamääriä. Sama 
koskee Walesiä, missä 70 asemaa East Walesin ja 
Valleysin alueilla kunnostettiin Euroopan aluekehi-
tysrahaston tuella kahden kauden aikana.

Kaudella 2014–2020 tehdyt, aiemman kauden 
investointien vaikutuksia koskeneet arvioinnit 
kertovat samankaltaisista vaikutuksista. Niistä 
käy ilmi, että liikenneonnettomuudet ja liikenteen 
pullonkaulat ovat Puolassa vähentyneet uusiin 

moottoriteihin tehtyjen investointien seurauksena. 
Latviassa ja Espanjassa turvallisuus on parantanut 
ja matka-ajat lyhentyneet uusien teiden rakenta-
misen ja olemassa olevien kunnostuksen myötä. 
Lisäksi Latviassa EU:n varoilla rahoitettu rautatie-
verkoston uudistus on tehnyt junista kilpailukykyi-
sempiä sekä matkustaja- että tavaraliikenteessä ja 
lisännyt niiden käyttöä molemmissa, ja Espanjassa 
kunnostus ja yleiset parannukset lyhensivät huo-
mattavasti matka-aikoja etenkin suurnopeusjuna-
reiteillä sekä kasvattivat matkustajamääriä.

2.4 Tavoite 4: Sosiaalisempi Eurooppa

Investointien ja keskeisten tuotosten 
seurannan eteneminen

Yhteensä 111 miljardin rahoitus, lähinnä Euroopan 
sosiaalirahastosta ja nuorisotyöllisyysaloitteen 
varoista mutta myös Euroopan aluekehitysra-
hastosta (infrastruktuurin ja laitteiston osalta), 
kohdistettiin ”sosiaalisen Euroopan” tavoitteisiin 
eli työllisyyden ja työmarkkinoille sopeutumisen, 
yleissivistävän ja ammatillisen koulutuksen sekä 
sosiaalisen osallisuuden tukemiseen. Rahoitus 
muodostaa 31 prosenttia koheesiopolitiikan koko-
naisbudjetista vuosille 2014–2020.

Vuoden 2020 loppuun mennessä EU:n rahoitus 
sosiaalisen Euroopan puitteissa valituille hank-
keille ylitti prosentilla käytettävissä olevan ra-
hamäärän, kun kyseisiin hankkeisiin oli käytetty 
arviolta 60 miljardia euroa eli 54 prosenttia EU:n 
määrärahoista.

Yleiset indikaattorit kattavat kaikki EU:n jäsenval-
tiot ESR:n osalta sekä 20 jäsenvaltiota nuoriso-
työllisyysaloitteen osalta silloin, kun sitä sovelle-
taan9. Ne osoittavat, että vuoden 2020 loppuun 
mennessä: 

 • tuetuissa ohjelmissa oli 45,5 miljoonaa osal-
listujaa, joista 17,3 miljoonaa oli työttömiä ja 

9 ”Sosiaaliseen Eurooppaan” kuuluvat yleiset indikaattorit ovat 
peräisin erillisistä seurantajärjestelmistä, jotka poikkeavat toisis-
taan tuettavien hankkeiden ja toimenpiteiden erilaisuuden vuoksi, 
vaikka molemmista indikaattorijoukoista käy ilmi, mitä on rahoi-
tettu ja millaisia välittömiä tuloksia on saatu. Jäsenvaltiot, joihin 
sovellettiin nuorisotyöllisyysaloitetta, katso: https://cohesiondata.
ec.europa.eu/funds/yei.

https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/yei
https://cohesiondata.ec.europa.eu/funds/yei
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17,2 miljoonaa työelämän ulkopuolella (jotka 
eivät etsineet aktiivisesti töitä)10

 • 5,4 miljoonaa EU:n rahoittamiin järjestelyihin 
osallistunutta oli löytänyt työpaikan 

 • 48 prosentilla osallistujista oli alhainen koulu-
tustaso (vain oppivelvollisuus tai vähemmän 
suoritettu); 15 prosenttia heistä oli maahan-
muuttajia tai taustaltaan ulkomaalaisia tai 
kuului etnisiin vähemmistöihin ja

 • kaiken kaikkiaan osallistujien joukossa oli hie-
man enemmän naisia (53 prosenttia) kuin 
miehiä. 

Euroopan aluekehitysrahaston sosiaalisen 
Euroopan tavoitteisiin antaman tuen tulosten 
seurantaan käytetään kolmea yleistä indikaatto-
ria – joista yksi liittyy terveyspalvelujen paranta-
miseen, toinen lastenhoito- ja koulutuspalveluihin 
ja kolmas matkailun ja kulttuurin infrastruktuuriin 
tehtäviin investointeihin (taulukko 9.4). Kyseiset 
terveyteen ja koulutukseen tehtävät investoinnit 
sijoittuvat lähinnä vähiten kehittyneille ja siirty-
mäalueille itäisissä ja eteläisissä jäsenvaltioissa, 
vaikka koulutukseen tehtävien sijoitusten indikaat-
tori onkin korkein Italiassa. Matkailu- ja kulttuuri-
kohteisiin tehtävien investointien tuki on käytössä 
laajemmin, ja indikaattori kattaa 17 jäsenvaltiota, 
joista hallitsevia on kuusi (Puola, Italia, Espanja, 
Portugali, Ranska ja Unkari).

10 On syytä huomata, että tämä määrä liittyy pikemmin yksittäisiin 
”osallistumisiin” kuin yksittäisiin henkilöihin, mikä tarkoittaa, että 
kuka tahansa on voinut osallistua useampaan eri ohjelmaan.

Vuoteen 2020 loppuun mennessä rakennetut 
terveydenhuoltolaitokset riittävät palveluihin 
53,3 miljoonalle ihmiselle, mikä on jo 80 prosent-
tia 2023-tavoitteesta, ja jos rahoitettaviksi valitut 
hankkeet toteutuvat, parannettujen palvelujen pii-
riin pääsee noin 88,9 miljoonaa ihmistä, reilusti yli 
tavoitteen. Investoinnit lastenhoito- ja koulutusinf-
rastruktuuriin olivat jo parantaneet tai lisänneet 
kapasiteettia 19,8 miljoonalle lapselle tai opiske-
lijalle vuoden 2020 loppuun mennessä, mikä ylitti 
reilusti tavoitteen; ja jos valitut hankkeet toteutu-
vat, tämä luku kasvaa yli 25 miljoonaan. Matkailu- 
ja kulttuurikohteisiin tehtyjen investointien tuotot 
ovat vaatimattomampia tavoitteeseen verrattu-
na, sillä kyseisten kohteiden kävijäluvut kasvoivat 
25,4 miljoonalla vuoden 2020 loppuun mennes-
sä, mikä oli vain 40 prosenttia 2023-tavoitteesta. 
Tässä tapauksessa koronapandemian dramaatti-
nen vaikutus saattoi kuitenkin hyvin olla syy kävi-
jämäärien jäämiseen tavoitteesta.

Pandemialla on tosiaan ollut jo valtava vaikutus 
matkailuun ja vierailuihin kulttuurikohteissa, ja se 
on aiheuttanut merkittävää painetta terveyden-
huoltolaitoksille. Terveydenhuoltopalveluille suun-
niteltujen nettomäärärahojen nettolisäys on ollut 
huomattava, mutta ei ole vielä selvyyttä siitä, mis-
sä määrin pandemiaan reagointi on ollut syynä 
myös siihen, että alun perin suunnitellut investoin-
nit palvelukapasiteetin strategisiin parannuksiin 
ohjattiin muualle kasvaneeseen hoidontarpeeseen 
vastaamiseksi. 

Taulukko 9.4 Sosiaalisen infrastruktuurin indikaattorit: 2023-tavoitteet ja saavutukset vuoden  
2020 loppuun mennessä

2023-tavoite Valitut hankkeet Toteutetut, määrä  
ja % tavoitteesta

Parempien terveydenhuoltopalvelujen 
kattama väestö

66 470 000 88 880 000
53 307 000

(80 %)
Tuetun lastenhoito- tai 
koulutusinfrastruktuurin 
kapasiteetti (opiskelijoita)

17 800 000 25 333 000
19 757 000

(111 %)

Lisäys tuettujen kohteiden (kulttuuri, 
luonnonperintö ja matkailukohteet) 
odotetussa kävijämäärässä

64 000 000 69 950 000
25 360 000

(40 %)

Lähde: Koheesiopolitiikan avoin data — https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Arvioinnissa tehdyt havainnot

Tuki työllisiin kuulumattomien 
henkilöiden työllistettävyyteen

Suuri osa ESR:n rahoituksesta vuosina 2014–2020 
meni ihmisten, erityisesti nuorten, auttamiseen työn 
löytämisessä. Rahoitetut toimet yhdistettiin usein 
räätälöityyn tukipakettiin ja toteutettiin koulutusoh-
jelmien, harjoittelujen ja työkokemuksen muodossa. 
Joidenkin arviointien mukaan tällaisiin toimiin osal-
listuminen paransi huomattavasti henkilön työllisty-
mismahdollisuuksia. Esimerkiksi Italian Marchessa 
tuetut harjoittelut paransivat osallistujien työlli-
syysastetta 12 kuukauden kuluttua harjoittelun 
päättymisestä 13–15 prosenttiyksiköllä verrattuna 
kontrolliryhmään, joka ei osallistunut harjoitteluun. 
Sama pätee etusetelijärjestelmiin Piemontessa, 
missä 16 kuukautta etuseteleitä käytettyään 
41 prosenttia osallistujista oli töissä, kun kontrol-
liryhmässä työllisten osuus oli vain 30 prosenttia.

Samoin Saksassa työmarkkinoiden ulkopuolella 
olevien, etenkin pitkäaikaistyöttömien, työmark-
kinoille pääsyyn tähtäävien toimien tukemisen 
ansiosta 43 prosenttia osallistujista oli töissä 
15 kuukauden kuluttua, vuoden 2019 lopussa, 
mikä oli 10 prosenttiyksikköä enemmän kuin toi-
miin osallistumattomien työllisyysaste. Puolassa 
nuorille suunnattujen toimien on huomattu lisän-
neen pitkäaikaistyöttömien, heikosti koulutettujen 
sekä kylistä ja maaseutualueilta kotoisin olevien 
työnsaantimahdollisuuksia.

Puolassa myönnetty rahoitus auttoi osallistujia 
myös parantamaan yrittäjätaitojaan: kuuden kuu-
kauden kuluttua koulutuksesta 14 prosenttia heistä 
oli perustanut oman yrityksen. Muita onnistuneita 
esimerkkejä uusien yritysten perustamiseen johta-
neista ESR:n toimista ovat Puolan Śląskie, missä tu-
kea pidettiin ratkaisevan tärkeänä uusien yritysten 
perustamisen ja niiden selviämismahdollisuuksien 
kannalta (on arvioitu, että ilman tukea 45 prosent-
tia uusista yrityksistä olisi jäänyt perustamatta), ja 
myös Italian Piemonte, missä tuetuilla uusilla yri-
tyksillä oli 10 prosenttiyksikköä suurempi todennä-
köisyys olla toiminnassa neljän vuoden kuluttua pe-
rustamisesta kuin niillä, jotka eivät saaneet tukea.

Tuki työntekijöiden ja yritysten 
muutokseen sopeutumiseen

ESR:n rahoitusta on käytetty myös jo työssä ole-
vien ja yrittäjien osaamisen kehittämiseen, jot-
ta he osaisivat paremmin sopeutua muuttuviin 
markkinatilanteisiin. Saksan Sachsen-Anhaltissa 
rahoitettu koulutus paransi työntekijöiden tilan-
netta työmarkkinoilla, 48 prosenttia osallistujista 
harjoitti myöhemmin enemmän pätevyyttä edel-
lyttävää toimintaa ja yli kolmannes heistä sai lisää 
vastuuta. Thüringenissä pk-yrityksille osaavien 
työntekijöiden ulkomailta rekrytointiin annettu tuki 
auttoi yrityksiä työllistämään heitä enemmän.

Tuki aktiiviseen osallisuuteen

ESR pyrki myös auttamaan haavoittuvia ja heikos-
sa asemassa olevia työn löytämisessä. Espanjan 
Asturiasissa integroitujen aktivoitumisväylien oh-
jelman huomattiin paitsi lisäävän haavoittuvien 
ihmisten työnsaantimahdollisuuksia, myös pienen-
tävän huomattavasti heidän mielenterveysriskiään 
(joka laski noin 45 prosentilla ohjelmaan osallis-
tumisen jälkeen). Italian Toscanassa vammaisten 
ja muiden heikossa asemassa olevien tarpeisiin 
räätälöidyt toimet lokakuun 2018 ja marraskuun 
2019 välillä johtivat siihen, että 20 prosentilla 
tuensaajista oli työpaikka vuoden kuluttua tuen 
saamisesta.

Tuki terveydenhuollon 
infrastruktuuriin ja palveluihin

Monissa vähiten kehittyneistä jäsenvaltioista mer-
kittävä osa ESR:n rahoituksesta meni terveyden-
huoltopalvelujen tukemiseen, ja sitä täydennet-
tiin joissakin tapauksissa EAKR:n investoinneilla 
rakennuksiin ja laitteisiin. Joissakin arvioinneissa 
huomattiin, että kyseiset hankkeet paransivat ter-
veydenhuollon saatavuutta ja laatua. Esimerkiksi 
Liettuassa rahoitettujen hankkeiden todettiin aut-
taneen sydän- ja verisuonisairauksista johtuvan 
kuolleisuuden sekä itsemurhien vähentämisessä.
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Laatikko 9.6 Yhteinen maatalouspolitiikka 

1 Vuosina 2014–2020 Euroopan maaseuturahasto oli osa viittä Euroopan rakenne- ja investointirahastoa, joiden tarkoituksena on 
rahoittaa investointeja EU:n kestävään talouskehitykseen. Koska yhteisen maatalouspolitiikan on määrä uudistua vuoteen 2023 
mennessä, Euroopan maaseuturahasto ei kuulu yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen piiriin vuosien 2021–2027 osalta, vaikka 
siihen sovelletaankin edelleen joitakin säännöksiä.

Noin 8,8 miljoonaa ihmistä työskenteli maatalouden parissa vuonna 2019, mikä on hieman alle 5 prosent-
tia unionin kokonaistyövoimasta. Vaikka maatalouden osuus työpaikoista on yleisesti alle 3 prosenttia EU:n 
kehittyneimmissä jäsenvaltioissa, se on edelleen suuri työllistäjä muissa valtioissa, erityisesti Romaniassa, 
missä yksi neljästä työntekijästä työskentelee maatalousalalla (23 prosenttia maatalouden, metsästyksen 
ja niihin liittyvien palvelujen parissa vuonna 2019).

EU:n sisällä maanviljelyala kuuluu yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) piiriin. Yhteisen maatalouspolitiikan 
tavoitteita kaudella 2014–2020 (jota on pidennetty kattamaan myös vuodet 2021 ja 2022) ovat maanvil-
jelijöiden tukeminen ja maatalouden tuottavuuden parantaminen edullisten elintarvikkeiden tasaisen saa-
tavuuden ja viljelijöiden kohtuullisen elintason varmistamiseksi sekä maaseudun talouden elinkelpoisuuden 
säilyttäminen tukemalla työllisyyttä viljelyn ja maatalous- ja elintarviketeollisuuden parissa sekä niihin liit-
tyvillä sektoreilla. Yhteinen maatalouspolitiikka kattaa seuraavat toimenpiteet:

 • tulotuki suorina maksuina vakaan tulotason takaamiseksi

 • markkinatoimet vaikeiden markkinatilanteiden hoitamiseksi, kuten kysynnän laskiessa äkillisesti ter-
veyteen kohdistuvan uhan vuoksi tai hintojen laskiessa markkinoiden tilapäisen ylitarjonnan vuoksi, ja

 • maaseudun kehittämistoimet, joilla pyritään ratkaisemaan maaseutualueiden erityisiä tarpeita ja 
haasteita.

Yhteinen maatalouspolitiikka 
rahoitetaan kahdesta rahas-
tosta, jotka muodostavat osan 
EU:n budjetista:

 • Euroopan maatalouden 
tukirahasto (EAGF) tar-
joaa suoraa tukea ja ra-
hoittaa markkinatoimia – 
tätä kutsutaan yhteisen 
maatalouspolitiikan en-
simmäiseksi pilariksi – ja

 • Euroopan maaseutura-
hasto (EAFRD) rahoittaa 
maaseudun kehittämi-
sen tukemista – tätä 
kutsutaan yhteisen maa-
talouspolitiikan toiseksi 
pilariksi. 

Euroopan  maaseuturahaston 
tavoitteita ovat maatalouden 
kilpailukyvyn parantaminen, 
luon nonvarojen kestävän hoi-
don edistäminen ja toimet il-
mastonmuuton hillitsemiseksi 
sekä maaseudun talouksien ja 
yhteisöjen tasapainoinen alue-
kehitys1. 
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Se auttaa EU:n maaseutualueita reagoimaan kohtaamiinsa talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kehityk-
seen liittyviin lukuisiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. 

Euroopan maaseuturahaston pääasiallisia edunsaajia ovat EU:n itäiset ja eteläiset alueet sekä niiden lisäksi 
myös Irlanti ja muutamat Ranskan, Suomen ja Ruotsin alueet (kartta 9.4). 

Yleisesti ottaen Euroopan maaseuturahaston tuen intensiteetti on suurempi vähiten kehittyneillä alueilla 
( vuodessa keskimäärin 42 euroa asukasta kohden kaudella 2007–2020) kuin siirtymäalueilla (27 euroa) ja 
kehittyneimmillä alueilla (12 euroa) (kuva 9.4). Yhteisen maatalouspolitiikan ensimmäiseen pilariin kuuluvan 
tuen intensiteetti on paljon suurempi, ja se on suurinta siirtymäalueilla (119 euroa asukasta kohden), joita 
seuraavat vähiten kehittyneet (103 euroa) ja kehittyneimmät alueet (52 euroa) (kuva 9.5). 
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Tuki laadukkaaseen koulutukseen

Toimia koulutuksen laadun ja saatavuuden paran-
tamiseksi sisältyi moniin ESR:n ohjelmiin, etenkin 
vähiten kehittyneissä jäsenvaltioissa ja vähiten 
kehittyneillä alueilla. Saksan Thüringenissä toi-
mien, joilla kannustettiin nuoria osallistumaan 
oppimiseen, todettiin vähentäneen koulunkäynnin 
keskeyttämisiä ja parantaneen siirtolaisten kotou-
tumista ja asenteita koulunkäyntiin. Myös opetta-
jien koulutus auttoi uusien viestintämenetelmien 
kehittämisessä ja konfliktien ratkaisemisessa. 

Liettuassa, missä tukea kohdistettiin korkea-as-
teen koulutukseen, se johti yliopistojen kansain-
välistymiseen niin, että ulkomaalaisia opiskelijoita 
oli 8 prosenttia opiskelijoiden kokonaismäärästä 
ja noin 1 600 liettualaista opiskelijaa suoritti osan 
opinnoistaan ulkomailla.

Tuki siirtymiseen opiskelusta työelämään

EU:n rahoitusta käytettiin myös koulutuksen ja työ-
markkinoiden välisten yhteyksien parantamiseen, 
millä pyrittiin tiiviimpään ajatustenvaihtoon ope-
tuksesta, pätevyydestä ja työnantajien tarpeista. 
Toimet ammatillisen koulutuksen parantamiseksi 
Puolan Podlaskiessa) auttoivat opiskelijoita valit-
semaan sopivia kursseja, lisäsivät ammatillisten 
oppilaitosten ja työnantajien välistä yhteistyötä ja 
paransivat opettajien ammatinvalinnan ohjaustai-
toja. Saksan Mecklenburg-Vorpommernin toimissa 
koulutuksesta työhön siirtymisen helpottamiseksi 
paikalliset yrittäjät nimesivät sopivia yrityksiä vie-
railu- ja työssäoppimiskohteiksi ja auttoivat opis-
kelijoita selvittämään, vastasivatko työtehtävät 
heidän taitojaan ja kiinnostuksen kohteitaan.

Italian Marchessa tuetut tekniset kurssit pa-
ransivat osallistujien, etenkin naisten, työssä-
olon todennäköisyyttä 12 kuukauden kuluttua. 
Myös Piemontessa ESR:n tuella järjestetyille am-
matillisten oppilaitosten kursseille osallistuminen 
paransi myöhemmin työnsaantimahdollisuuksia 
(20 prosenttiyksiköllä niihin verrattuna, jotka eivät 
osallistuneet).

Tuki kulttuuriin ja kestävään matkailuun

Työmarkkinoiden tukemisen lisäksi merkittäviä 
määriä koheesiopolitiikan rahoitusta käytettiin 
myös kulttuurikohteiden säilyttämiseen ja kes-
tävän matkailun edistämiseen. Arvioinneissa on 
tunnistettu tilanteita, joissa tuella oli myönteisiä 
vaikutuksia. Niihin sisältyy investointi Pompeijin 
arkeologisen alueen suojeluun ja sen esteettö-
myyden parantamiseen. Tämä auttoi lisäämään 
kävijälukua 62 prosentilla vuosien 2012 ja 2019 
välisenä aikana, mikä tarkoitti 1,9 miljoonaa kä-
vijää enemmän. Niihin sisältyy myös investointi 
Świętokrzyskien luonnon- ja kulttuuriperintöön, 
mikä on johtanut alueen matkailukohteiden inte-
groidun verkoston luomiseen.

Hankkeet kulttuurikohteiden säilyttämiseksi ja kult-
tuuriperinnön vahvistamiseksi ovat olleet tärkeitä 
myös rajat ylittävän yhteistyön edistämisen kan-
nalta, kuten Baijerin ja Tšekin tasavallan Interreg-
ohjelmassa sekä Viron ja Latvian ohjelmassa.

2.5 Tavoite 5: Kansalaisia 
lähempänä oleva Eurooppa

Investointien ja keskeisten tuotosten 
seurannan eteneminen 

Muista poliittisista tavoitteista poiketen ”Kansa-
laisia lähempänä oleva Eurooppa” -tavoitetta ei 
voi helposti sovittaa kaudella 2014–2020 käy-
tettyyn temaattisten tavoitteiden luokitteluun. 
On kuitenkin mahdollista seurata investointeja 
paikallisyhteisöjen omiin kehittämishankkeisiin, 
yhdennettyjen alueellisten investointien tukea ja 
muita alueellisia toimia, jotka liittyvät erityisesti 
kaupunkialueiden elvyttämiseen. Nämä muodos-
tavat suuren osan tästä poliittisesta tavoitteesta, 
ja niiden rahoitus tapahtui useiden eri temaattis-
ten tavoitteiden puitteissa.

On arvioitu, että politiikkatavoitteeseen ”Kansa-
laisia lähempänä oleva Eurooppa” on kohdistettu 
kauden aikana yhteensä 31 miljardin euron ar-
vosta EU:n tukea Euroopan aluekehitysrahastosta, 
Euroopan sosiaalirahastosta ja koheesiorahastos-
ta – hieman alle 10 prosenttia koheesiopolitiikan 
kokonaisbudjetista.
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Vuoden 2020 lopussa tämän tavoitteen puitteissa 
valitut hankkeet toivat mukanaan 27,5 miljardia 
euroa EU:n rahoitusta, eli 11 prosenttia vähem-
män kuin myönnetty määrä, kun taas arviolta 12 
miljardia euroa, siis 39 prosenttia myönnetystä 
summasta, oli käytetty investointeihin. Tämä on 
vähemmän kuin muiden poliittisten tavoitteiden 
kohdalla, mikä liittyy siihen, että suureen osaan 
kyseisistä investoinneista kytkeytyy paikallisyh-
teisöjen aktivointia ja/tai kehittämissuunnitelmi-
en laatimista, joihin liittyy useita eri sektoreita tai 
näkökulmia, mikä usein lisää sen toteuttamiseen 
tarvittavaa aikaa.

Yleiset indikaattorit osoittavat, että 15,2 miljoonaa 
neliömetriä avointa tilaa oli luotu tai kunnostettu 
vuoden 2020 loppuun mennessä tehdyillä inves-
toinneilla ja että jos valitut hankkeet toteutuvat 
suunnitelmien mukaisesti, neliömetrit kasvavat 
53,4 miljoonaan vuoden 2023 loppuun mennessä 
(taulukko 9.5). Niistä käy ilmi myös se, että vaikka 
tuetuilla kaupunkialueilla rakennetut tai kunnos-
tetut rakennukset muodostivat vain 30 prosenttia 
tavoitteesta tilassa mitattuna, tavoite ylittyy, jos 
valitut hankkeet toteutuvat. 

Arvioinnissa tehdyt havainnot

Tuki kaupunkien kehittämiseen 
ja uudistamiseen

Ohjelmakaudella 2014–2020 pyrittiin tietoisesti ot-
tamaan paikallisyhteisöt mukaan suunnittelemaan 
ja toteuttamaan toimia kaupunkialueiden kehittä-
miseksi ja uudistamiseksi ja niiden sosiaalisen osal-
listavuuden lisäämiseksi. Samaan aikaan pyrittiin 
tietoisesti varmistamaan kyseisten toimien asian-

mukainen integrointi kehitysstrategiaan, jossa huo-
mioitiin erityisesti toimien välinen vuorovaikutus ja 
se, miten niiden vaikutukset mahdollisesti täydentä-
vät ja vahvistavat toisiaan. Osana näitä pyrkimyksiä 
luotiin kaksi monialaista välinettä: paikallisyhtiöiden 
omat kehittämishankkeet (CLLD) ja yhdennetyt alu-
eelliset investoinnit (ITI). Kustannusten vaikutuksista 
on toistaiseksi rajallisesti todistusaineistoa niiden 
luonteen ja sen pitkän ajanjakson vuoksi, jonka ku-
luessa niiden tulokset todennäköisesti ovat nähtä-
vissä. Joissakin arvioinneissa on kuitenkin todettu, 
että niiden toteutuksessa on onnistuttu monissa 
paikoissa eri puolilla EU:ta.

Esimerkiksi Puolassa on havaittu, että Podlaskien 
alueen paikallisia kehitysstrategioita on muotoil-
tu tiiviissä yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja 
organisaatioiden kanssa ja että monet, jotka eivät 
aiemmin olleet hakeneet EU:n rahoitusta, olivat 
hakeneet hankkeille CLLD-rahoitusta painottaen 
sitä, miten ennustetut tulokset edistäisivät koko 
strategiaa. Świętokrzyskiessä ITI-näkökulman 
päätöksenteossa luonnon- ja kulttuuriperintöön 
tehtävistä investoinneista todettiin toimineen te-
hokkaasti ja taloudellisesti ja auttaneen lisäämään 
kyseisten alueiden houkuttelevuutta hidastaen sa-
malla luonnon monimuotoisuuden vähenemistä ja 
tuoden uusia mahdollisuuksia matkailulle. 

Alankomaissa ITI-näkökulma on johtanut 
Amsterdamissa, Haagissa, Rotterdamissa ja 
Utrechtissä politiikkojen yhteiskunnallisten ja 
talou dellisten näkökohtien tiiviimpään integrointiin 
ja lisännyt yhteistyötä kuntien, koulujen ja yritys-
ten välillä, kun taas Bretagnessa se on auttanut 
parantamaan yhteistyötä alueneuvoston ja paikal-
listen ihmisten ja ruohonjuuritason organisaatioi-
den välillä alueella.

Taulukko 9.5 ”Lähempänä kansalaisia oleva Eurooppa” -indikaattorit: 2023-tavoitteet  
ja saavutukset vuoden 2020 loppuun mennessä

2023-tavoite Valitut hankkeet Toteutetut, määrä  
ja % tavoitteesta

Integroituja yhdyskuntakehitysstrategioita 
käyttävillä alueilla asuva väestö

42 695 000 44 714 000
25 279 000

(59 %)
Kaupunkialueilla rakennetut tai kunnostetut 
avoimet tilat (neliömetreinä)

39 910 000 53 427 000
15 221 000

(39 %)
Kaupunkialueilla rakennetut tai kunnostetut 
julkiset tai liikerakennukset (neliömetreinä)

2 403 000  3 075 000
716 000
(30 %)

Lähde: Koheesiopolitiikan avoin data — https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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Positiivisia tuloksia tuottivat myös vuosina 2014–
2020 tehdyt arvioinnit Euroopan aluekehitysra-
haston rahoittamien integroitujen yhdyskuntastra-
tegioiden vaikutuksista jkaudella 2007–2013. 
Myös Puolassa sijaitsevassa Lubelskiessä rahoi-
tetut uudistushankkeet lisäsivät asuin-, työ- ja 
investointipaikoiksi kehitettyjen alueiden houkut-
televuutta. Romaniassa rahoitetut investoinnit 
auttoivat parantamaan julkisia tiloja, virkistämään 
taloudellista ja yhteiskunnallista toimintaa, vä-
hentämään liikenneruuhkia ja parantamaan lii-
kenneturvallisuutta, lisäämään kävijämääriä, el-
vyttämään kulttuurielämää ja kehittämään uusia 
sosiaalipalveluja. 

Tuki rajat ylittävään yhteistyöhön 
paikallisella tasolla

Joissakin tapauksissa rahoitetut toimet lisäsivät 
yhteistyötä eri jäsenvaltioiden paikallisten toimie-
linten välillä ja paikallisen väestön osallistumista 
päätöksentekoon luoden siten pohjan osallista-
vammille ja tehokkaammille politiikoille.

Esimerkiksi Bayernin ja Tšekin tasavallan Interreg-
ohjelmassa tuetut hankkeet lisäsivät instituutioi-
den välistä yhteistyötä ja rajat ylittävää verkostoi-
tumista paikallisella tasolla. Sama koskee Tšekin 
tasavallan ja Puolan Interreg-ohjelman puitteissa 
rahoitettuja toimia, jotka lisäsivät myös pitkäai-
kaista yhteistyötä paikallisten toimielinten kesken 
rajan molemmilla puolilla.

3. Interreg

Edellä olevissa kohdissa käsitellään Interreg-
ohjelmia, jotka rahoitetaan Euroopan valtioiden 
välisen yhteistyötavoitteen perusteella. Sen puit-
teissa rahoitusta myönnettiin myös yhteentoista 
temaattiseen tavoitteeseen, joihin koheesiopolitii-
kalla oli määrä pyrkiä. Kaiken kaikkiaan Interregiin 
käytettiin kaudella 2014–2020 noin 10,1 miljardia 
euroa, joista noin kaksi kolmasosaa meni alueelli-
siin rajat ylittäviin ohjelmiin ja loput valtioiden ja 
alueiden välisiin ohjelmiin (kartta 9.5).

Interreg-ohjelmien puitteissa rahoitettuja menoja 
koskevat indikaattorit osoittavat, että monissa ta-
pauksissa vuoteen 2023 ulottuvat tavoitteet oli jo 
saavutettu vuoden 2020 loppuun mennessä, mikä 
tarkoittaa mahdollisesti, että ne olisivat voineet 
olla kunnianhimoisempia (taulukko 9.6). Siksi lä-
hes 25 000 yritystä oli saanut tukea yhteistyöhön 
naapurijäsenvaltioissa toimivien yritysten kanssa, 
mikä ylitti huomattavasti 2023-tavoitteen, kun 
taas yli 11 000 tutkimuslaitosta oli samalla taval-
la osallistunut rajat ylittävään yhteistyöhön (noin 
viisinkertainen määrä tavoitteeseen nähden) ja 
tavoitteisiin nähden lähes kaksinkertainen määrä 
nuoria oli osallistunut rajat ylittäviin nuoriso-ohjel-
miin. Toisaalta vain noin puolet tavoitteen mukai-
sesta ihmismäärästä oli osallistunut rajat ylittäviin 
työvoiman liikkuvuutta edistäviin toimiin – vaikka 
tavoite onkin vielä saavutettavissa ottaen huo-
mioon, että on vielä kolme vuotta siihen, kun me-
not on täydennettävä.

Taulukko 9.6 Interreg-indikaattorit: 2023-tavoitteet ja saavutukset vuoden 2019 loppuun mennessä

Tavoitearvo 
 

(määrä) 

Toteutuneet arvot 
 

(määrä) 

Toteutunut suhteessa 
tavoitteeseen 

(%) 

Tutkimus- ja kehitystyön rajat ylittävään 
yhteistyöhön osallistuvat yritykset

10 319 24 879 241

Rajat ylittävään yhteistyöhön 
osallistuvat tutkimuslaitokset

2 265 11 206 495

Rajat ylittäviin työvoiman liikkuvuutta 
edistäviin toimiin osallistujia

194 080 132 629 68

Rajat ylittäviin työvoima- ja 
koulutusohjelmiin osallistujia

65 740 108 282 165

Rajat ylittäviin osallistamistoimenpiteisiin 
osallistujia

31 900 15 771 49

Rajat ylittäviin nuoriso-ohjelmiin osallistujia 62 761 147 535 235
Lähde: Koheesiopolitiikan avoin data https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/aesb-873i
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4. Rahoituksen 
makrotaloudellinen vaikutus 

Koheesiopolitiikan vaikutuksen arviointi makrotalou-
dellisella tasolla on erityisen haastavaa. Ohjelmista 
saatavat seurantatiedot koskevat yleensä tuotok-
sia tai parhaimmillaan toimenpiteiden seurauksia 
mutta eivät pysty antamaan tietoa niiden nettoko-
konaisvaikutuksesta talouteen. Ohjelmilla on monia 
välittömiä, mutta myös välillisiä, taloudellisia vai-
kutuksia, joiden arviointi on vaikeaa, eikä vähiten 
niiden välisen vuorovaikutuksen vuoksi. 

Esimerkiksi tuotos ja työllistämisaste saattavat 
nousta tuetuissa pk-yrityksissä mutta samaan 
aikaan heikentyä muualla, koska avustetuista 
yrityksistä tulee muita kilpailukykyisempiä ja ne 
vievät markkinaosuuksia muilta. Siksi nettolukuja 
tarkasteltaessa voidaan huomata, että tuotoksen 
kokonaislisäys on pieni tai ainakin paljon pienempi 
kuin välittömien vaikutusten perusteella vaikut-
taisi. Koheesiopolitiikka saa aikaan myös tärkeitä 
heijastusvaikutuksia niiden kansantalouksien ul-
kopuolella, joihin investointi tehdään. Esimerkiksi 
pääasiallisiin tuensaajiin kuuluvissa jäsenvaltioissa 
toteutettu investointi lisää paikallista kysyntää, jo-
hon vastataan osittain viennillä muista jäsenvalti-
oista – erityisesti kehittyneimmistä jäsenvaltioista, 
jotka siksi hyötyvät politiikasta välillisesti. Samalla 
rahoitettavat hankkeet voivat edellyttää laitteiden 
tai muiden tuotantopanosten valmistamista vii-
meksi mainituissa jäsenvaltioissa, mikä kasvattaa 
niiden vientiä ja siten myös bruttokansantuotetta.

Tukea saavassa jäsenvaltiossa koheesiopolitii-
kan rahoituksella on lyhytaikaisia (enimmäkseen 
kysyntäpuolen) ja pitkäaikaisia (tarjontapuolen) 
vaikutuksia. Ensin mainitut ilmenevät lähinnä 
ohjelmien toteutuksen aikana, kun taas viimeksi 
mainitut kehittyvät todennäköisesti vähitellen ajan 
myötä ja kestävät pitkään vielä ohjelmiin liittyvien 
menojen päätyttyä. 

Samaan aikaan koheesiopolitiikkaa on rahoitetta-
va ja myös siihen liittyvät kustannukset (veloitet-
tavat verot tai muut kulut) on huomioitava politii-
kan kokonaisvaikutusta arvioitaessa. 

Edellä mainitut seikat voidaan huomioida makrota-
loudellisissa malleissa erikseen johdonmukaisella ja 

kattavalla tavalla, joten nämä mallit sopivat hyvin 
koheesiopolitiikan yleisen vaikutuksen arviointiin. 
Seuraavassa Euroopan komission yhteisen tutki-
muskeskuksen (JRC) yhteistyössä PO REGIOn kanssa 
kehittämää mallia (RHOMOLO11) käytetään sen arvi-
oimiseen, miten jakson 2014–2020 ohjelmat vaikut-
tivat NUTS 2 -alueiden talouksiin kaikkialla EU:ssa.

4.1 Vuosien 2014–2020 
koheesiopolitiikan ohjelmat

Viime vuosikymmeninä koheesiopolitiikan rahoitus 
on ollut EU:n budjetin toiseksi suurin kohta, joka 
muodostaa noin kolmasosan monivuotisesta ra-
hoituskehyksestä. Kuten edellä mainittiin, kaudel-
la 2014–2020 se nousi yli 355 miljardiin euroon 
(nykyhinnoilla). Tämä on noin 0,3 prosenttia EU:n 
bruttokansantuotteesta, mutta joidenkin pääasial-
lisiin tuensaajiin kuuluvien jäsenvaltioiden ja aluei-
den kohdalla luku on paljon suurempi ja sillä rahoi-
tetaan huomattava osa julkisista investoinneista 
(kuten edellä kappaleessa 8 mainittiin).

Rahoitusta saavat lähinnä vähiten kehittyneet 
alueet ja jäsenvaltiot. Joissakin jäsenvaltioissa se 
muodostaa keskimäärin yli 2 prosenttia vuotuises-
ta bruttokansantuotteesta kauden aikana, suurim-
millaan 2,5 prosenttia Kroatiassa. Joillakin vähiten 
kehittyneillä alueilla, joihin kuuluvat muun muassa 
Portugalin Região Autónoma dos Açores ja Unkarin 
Észak-Alföld, myönnetty tuki on vielä suurempi, 
keskimäärin yli 3,5 prosenttia vuotuisesta brutto-
kansantuotteesta (kartta 9.6).

Koheesiopolitiikan investoinnit keskittyvät tär-
keimmille toiminta-alueille kasvun ja kehityksen 
edistämiseksi. Tätä analyysiä varten koheesiopoli-
tiikan rahoitus on ryhmitelty uudelleen seuraaviin 
kuuteen alueeseen. 

 • Investoinnit liikenneinfrastruktuuriin (TRNSP), 
joilla on lyhyellä aikavälillä kysyntäpuolen 
vaikutuksia infrastruktuurin rakentamiseen 

11 RHOMOLO on dynaaminen, alueellisella tasolla sovellettava, las-
kettavissa oleva yleinen tasapainomalli. Sen tarkoituksena on 
mahdollistaa investointi- ja rakenneuudistusskenaarioiden ana-
lysointi. Sen taloudelliset perusteet muodostuvat yleisiä tasapai-
nomalleja koskevasta vakiintuneesta kirjallisuudesta. RHOMOLOa 
on käsitelty lukuisissa tähän kirjallisuuteen liittyvissä artikkeleis-
sa (katso esim. Lecca ym., 2020 ja Di Pietro ym., 2020).
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 tarvittavien tuotteiden ja palvelujen ostamisen 
muodossa. Tarjontapuolella se vähentää liiken-
nekustannuksia ja lisää kauppavirtoja. 

 • Investoinnit muuhun infrastruktuuriin (tele-
viestintä-, energia-, ympäristö- sekä sosiaali- 
ja terveysalan infrastruktuuriin – NRF), jotka 
mallinnetaan julkisiksi investoinneiksi silloin, 
kun ne vaikuttavat liiketoimintaan, tai muussa 
tapauksessa julkiseksi kulutukseksi. Ensin mai-
nitut saavat aikaan tarjontapuolen vaikutuk-
sia, koska ne usein pienentävät tuotantokus-
tannuksia tai edistävät tuotannon lisäämistä, 
kun taas viimeksi mainitut saavat aikaan vain 
lyhytaikaisia kysyntäpuolen vaikutuksia. 

 • Investoinnit inhimilliseen pääomaan (yleis-
sivistävään ja ammatilliseen koulutukseen ja 
aktiiviseen työmarkkinapolitiikkaan – HC), joi-
den otaksutaan kasvattavan juoksevia julkisia 
menoja lyhyellä aikavälillä. Tarjonnan puolella 
joidenkin näistä investoinneista oletetaan li-
säävän työvoiman tuottavuutta yleissivistävän 
ja ammattikoulutuksen avulla, kun taas joiden-
kin (erityisesti aktiivisen työmarkkinapolitiikan) 
oletetaan lisäävän työvoiman tarjontaa. 

 • Investoinnit tutkimus- ja kehitystyöhön 
(tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja in-
novoinnin tukeminen, verkostojen ja kumppa-
nuuksien luominen yritysten ja tutkimuslaitos-
ten välille – RTD), joiden oletetaan stimuloivan 
yksityisiä sijoituksia, mikä taas johtaa koko-
naistuottavuuden (TFP) lisääntymiseen.

 • Yksityisen sektorin tukeminen (pk-yritysten 
tukeminen, luoton tarjoaminen, rahoitus mat-
kailu- ja kulttuurikohteiden, tilojen ja toimin-
tojen kehittämiseen – AIS), jonka oletetaan 
lisäävän yksityisiä investointeja pienentämäl-
lä pääoman hintaa mutta ilman vaikutuksia 
kokonaistuottavuuteen12. 

 • Tekninen tuki (tuki hallinnollisten valmiuksien 
kehittämiseen, seurantaan ja arviointiin – TA), 
joka on mallinnettu tuotteiden ja palveluiden 

12 Jotkin AIS-ryhmään luokitellut toimintakategoriat katsotaan 
julkiseksi kulutukseksi, koska ne eivät todennäköisesti vaikuta 
investointipäätöksiin. 

hankinnasta aiheutuviksi juokseviksi julkisiksi 
menoiksi, joilla ei ole tarjontapuolen vaikutuksia.

Rahoituksen jakautuminen toiminta-alueiden kes-
ken vaihtelee alueittain, mikä heijastaa ohjelman 
suunnittelusta johtuvaa politiikkayhdistelmää. 
Yleisesti ottaen liikenteeseen ja muuhun infrastruk-
tuuriin kohdennetun rahoituksen osuus on suurempi 
vähiten kehittyneillä alueilla ja vähiten kehittyneis-
sä jäsenvaltioissa, kun taas kehittyneimmät alueet 
ja valtiot käyttävät suuremman osan tutkimus- ja 
kehitystyön tukemiseen, yksityisen sektorin avus-
tamiseen ja inhimilliseen pääomaan kohdistuviin 
investointeihin. Esimerkiksi Romaniassa yli 62 pro-
senttia rahoituksesta käytetään liikenteeseen ja 
muuhun infrastruktuuriin tehtäviin investointeihin, 
kun taas Alankomaissa näihin menee vain 12 pro-
senttia ja 82 prosenttia käytetään tutkimukseen 
ja tuotekehitykseen sekä inhimilliseen pääomaan 
(taulukko 9.7). 

4.2. Vuosien 2014–2020 
koheesiopolitiikan vaikutus

Mallisimulaatioiden mukaan näyttää siltä, että 
koheesiopolitiikalla oli vuosina 2014–2020 yhä 
myönteisempi vaikutus EU:n bruttokansantuottee-
seen menokaudella ja se saavutti huippunsa vuon-
na 2021, jolloin bruttokansantuotteen arvioitiin 
olleen 0,4 prosenttia suurempi kuin se olisi ilman 
koheesiopolitiikkaa (kuva 9.6). Arvioitu vaikutus on 
merkittävä vielä pitkään toimeenpanokauden pää-
tyttyä13 tarjontaan liittyvien vaikutusten vuoksi. 
Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä tuottavuuden ja 
yksityisen ja julkisen pääoman kasvu sekä liiken-
nekustannusten pieneneminen virkistävät edelleen 
taloudellista toimintaa ja bruttokansantuotetta. 
Vielä 30 vuoden kuluttua alkuinvestoinnista brut-
tokansantuotteen arvioidaan olevan 0,2 prosenttia 
suurempi kuin se olisi, ellei investointia olisi tehty. 

Politiikan arvioidussa vaikutuksessa näkyy suuria 
alueellisia vaihteluita sekä toimeenpanokauden 
lopussa (kartta 9.7) että pidemmällä aikavälillä 
(kartta 9.8, jossa näkyvät arvioidut vaikutukset 
20 vuoden kuluttua ohjelmien  päättymisestä). 

13 N+3-säännön ansiosta varoja voidaan käyttää vielä jopa kolmen 
vuoden ajan siitä, kun rahoitukseen on sitouduttu, mikä merkitsee, 
että ohjelmat todellisuudessa toteutetaan vuosina 2014–2023. 
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Taulukko 9.7 Koheesiopolitiikan varojen kohdennus toiminta-aloittain, 2014–2020 

% kaikesta RTD AIS TRNSP INFR HC TA Yhteensä

AT 26,3 15,2 4,2 16,0 34,0 4,4 100
BE 20,1 8,3 4,2 17,2 47,1 3,1 100
BG 11,3 7,0 24,9 33,6 19,5 3,7 100
CY 9,1 12,8 14,8 36,1 24,0 3,2 100
CZ 16,6 3,3 27,9 31,4 16,8 3,9 100
DE 27,4 7,0 3,2 20,3 38,5 3,6 100
DK 41,2 0,5 2,3 6,2 45,0 4,7 100
EE 22,9 6,7 15,3 35,7 16,5 3,0 100
EL 7,8 15,7 16,9 30,0 26,0 3,6 100
ES 16,1 10,9 9,6 30,5 31,1 1,9 100
FI 39,5 13,3 2,7 5,6 35,3 3,5 100
FR 19,5 6,1 4,3 23,0 43,3 3,8 100
HR 9,1 16,0 15,1 37,6 18,1 4,0 100

HU 10,4 15,0 17,6 33,4 22,2 1,6 100
IE 6,8 2,0 0,9 39,4 48,7 2,1 100
IT 12,4 15,4 10,1 24,7 34,0 3,3 100
LT 17,1 3,0 15,4 42,9 18,5 3,1 100
LU 9,8 0,1 4,2 9,0 74,6 2,3 100
LV 14,7 6,5 27,8 33,1 15,5 2,4 100
MT 9,1 7,0 16,6 45,6 18,8 2,8 100
NL 39,7 1,7 0,5 11,6 42,2 4,3 100
PL 14,1 4,2 35,8 26,8 15,8 3,3 100
PT 19,9 12,3 7,5 22,8 34,8 2,7 100
RO 4,8 8,7 29,6 32,7 20,9 3,3 100
SE 31,6 8,4 5,7 10,2 39,8 4,3 100
SI 23,7 4,3 12,2 32,5 23,3 4,0 100
SK 9,8 7,8 27,2 32,4 18,8 4,1 100
EU-27 14,7 8,9 19,8 28,3 25,1 3,2 100
Lähde: DG REGIO
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Siihen vaikuttavat erot alueiden  saaman 
 rahoituksen määrässä, politiikkayhdistelmän huo-
mattava vaihtelu alueesta riippuen (myös saman 
 jäsenvaltion sisällä) ja alueellisten talouksien 
omat ominaisuudet – mukaan lukien se, millai-
set mahdollisuudet niillä on heijastusvaikutusten 
hyödyntämiseen (jotka myös vaikuttavat politiikan 
vaikutusten suuruusluokkaan). 

Toimeenpanokaudella vaikutus on lähinnä tulosta 
kysyntäpuolen vaikutuksista investointien ja kulu-
tuksen kasvaessa, kun taas ohjelmien päätyttyä 
vaikutus johtuu yksinomaan tarjontapuolen vai-
kutuksista työllisyyteen ja kokonaistuottavuuteen, 
liikennekustannusten vähenemisestä sekä yksityi-
sen ja julkisen pääoman lisääntymisestä.

Lyhyellä aikavälillä politiikan vaikutus on suurim-
millaan pääasiallisilla tuensaaja-alueilla (eli Itä-
Euroopan, Portugalin ja Etelä-Espanjan  alueilla). 
Toimeenpanokauden lopussa Kroatian bruttokan-
santuote on noin 5, Latvian 4 ja Liettuan 3 pro-
senttia suurempi kuin se olisi ilman koheesiopo-
litiikkaa. Alueellisella tasolla politiikan vaikutus 
on suurimmillaan, yli 5 prosenttia, Unkarin Észak-
Alföldin ja Dél-Alföldin alueilla sekä Portugalin 
Região Autónoma dos Açoresin alueella. Alueiden 
välillä on merkittäviä eroja myös jäsenvaltioiden 
sisällä, kuten Unkarissa (missä arvioitu vaikutus 
bruttokansantuotteeseen vaihtelee 1,1 prosentista 
5 prosenttiin), Puolassa (1,5 prosentista 3,9 pro-
senttiin), Romaniassa (1,8 prosentista 2,9 prosent-
tiin) ja Portugalissa (0,6 prosentista 5,2 prosenttiin).

Vaikutus on pienempi, ja joissakin tapauksissa ne-
gatiivinen, kehittyneimmillä alueilla, mikä heijastaa 
sitä, että saatu tuki on vähäistä suhteessa brutto-
kansantuotteeseen ja että niiden on itse rahoitet-
tava suurempi osa kustakin investoinnista. Pitkällä 
aikavälillä vaikutus on kuitenkin kaikkialla positiivi-
nen. Toimeenpanokauden päätyttyä hankkeesta ei 
enää aiheudu kuluja eikä sen rahoittamiseksi tar-
vitse enää kerätä veroja tai maksuja, mutta tarjon-
taan liittyvät positiiviset vaikutukset jatkuvat. 

Politiikka tuo mukanaan myös suuria alueellisia 
heijastusvaikutuksia siinä mielessä, että yhdelle 
alueelle tehdyillä investoinneilla on vaikutuksia 
myös muihin alueisiin, erityisesti kauppavirtojen 
kautta. Nämä vaikutukset ovat usein suurempia 

pienille avoimille talouksille, joiden teollisuuden 
sekä tutkimus- ja kehitystyön perusta on suppea ja 
joissa monia koheesiopolitiikan ohjelmien toteutuk-
sen – ja maiden taloudellisen kehityksen – kannalta 
ratkaisevan tärkeitä tuotteita ja palveluja ei tuote-
ta itse vaan ne on tuotava muualta. Politiikka auttaa 
nopeuttamaan kehitystä näissä talouksissa, mikä 
kasvattaa monien tuotteiden ja palvelujen tuontia 
niiden kehittyneemmiltä kauppakumppaneilta, mikä 
taas usein kasvattaa niiden bruttokansantuotetta14. 

Mallisimulaatioista käy ilmi kaksi keskeistä asiaa.

 • Kaiken kaikkiaan koheesiopolitiikan vaikutus 
bruttokansantuotteeseen EU:n alueilla korreloi 
kielteisesti, vaikka heikostikin, niiden asukaskoh-
taiseen bruttokansantuotteeseen (korrelaatio-
kerroin -0,15). Tämä tarkoittaa, että koheesio-
politiikalla on usein suhteettoman suuri vaikutus 
EU:n vähiten kehittyneillä alueilla, mikä vastaa 
politiikan tehtävää vähentää alueellisia eroja. 

 • Pitkällä aikavälillä kaikki EU:n alueet hyötyvät 
tästä politiikasta, mikä tarkoittaa, että sen lop-
putulos on positiivinen eli kaikki voittavat.

Siksi tämä politiikka antaa hyvän vastineen ra-
hoille. Jokaisen käytetyn euron pitkäaikainen ko-
konaisvaikutus bruttokansantuotteeseen on sekä 
positiivinen että merkittävä, kun kaikki vaikutuk-
set toteutuvat. Koheesiopolitiikalla rahoitettujen 
investointien kumulatiivinen vaikutus EU:n brutto-
kansantuotteeseen on pienempi kuin politiikkaan 
käytetty kumulatiivinen rahoitus lyhyellä aikavälil-
lä (eli hyödyt arvioidaan pienemmiksi kuin kustan-
nukset). Mutta ohjelmien päätyttyä, kun niistä ei 
enää aiheudu kustannuksia, hyödyt jatkuvat ja ylit-
tävät ajan myötä kustannukset. Arvioidaan, että 15 
vuoden kuluttua toimeenpanokauden päättymises-
tä jokainen politiikkaan käytetty euro on EU:n ta-
solla kasvattanut bruttokansantuotetta 2,7 eurolla, 
mikä vastaa noin 4 prosentin tuottoa vuodessa15. 

14 Monfort ja Salotti (2021) analysoivat vuosien 2007–2013 kohee-
siopolitiikan ohjelmien myötä syntyneitä alueellisia heijastusvai-
kutuksia, joissa painopisteenä ovat nettoedunsaaja-alueilla syn-
tyneet vaikutukset, jotka heijastuvat politiikan nettomaksajille. 
Heidän mielestään noin 15 prosenttia politiikan pitkäaikaisesta 
vaikutuksesta EU:n bruttokansantuotteeseen johtuu jäsenvaltioi-
den välisistä kansainvälisistä heijastusvaikutuksista. Keskimäärin 
kehittyneimmissä jäsenvaltioissa (jotka eivät ole oikeutettuja ko-
heesiorahaston tukeen) noin 45 prosenttia vaikutuksesta johtuu 
pääasiallisilla tuensaaja-alueilla toteutetuista ohjelmista.

15 Tarkemmat tiedot mallisimulaatioista käyvät ilmi teoksesta 
Crucitti ym. (vielä julkaisematon).
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