
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2004-2795

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Valtio-opin laitos

Tekijä-Författare-Author
Anttila, Minna Christel
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Latvian suunnittelualueiden asema kansallisen aluepolitiikan toimeenpanossa ja Euroopan unionin rakennerahastojen
hallinnoinnissa

Oppiaine-Läroämne-Subject
Hallinto-oppi
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2004-05-03

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
68

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen aiheena on Latvian suunnittelualueiden rooli kansallisen aluekehityspolitiikan toimeenpanossa. Analyysissä tarkastellaan myös
Euroopan union rakennerahastojen hallinnointia, sillä rakennerahastot täydentävät merkittävästi unionin jäsenmaiden kansallista aluepolitiikkaa.
Rakennerahastot ovat Euroopan unionin huomattavin aluepolitiikan toteuttamisväline. Hallinnon hajautus on ollut huomattavassa asemassa
transitionmaiden hallinnon uudistuksessa. Hallinnon hajautus koskee myös aluepolitiikan hallinnollisia järjestelyjä.
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää kuinka aluekehityshallinnon hajauttamisaste vaikuttaa aluekehityspolitiikan toimeenpanoon ja
rakennerahastojen hallinnointiin. Guy Hollisin ja Karin Plokkerin Towards democratic decentralisation. Transforming regional and local
government in the new Europe –teoksessa (1995) esittämään analyysimalliin perustuen tutkimuksessa tarkastellaan Latvian aluekehityshallinnon
hajauttamisastetta. Analyysimalli erittelee kolme hajauttamisen astetta hallinnon rakenteen, tehtävänjaon, rahoitusjärjestelyiden sekä
viranomaisten välisten suhteiden perusteella. Hallinnon hajauttamisen kolme astetta ovat dekonsentraatio, delegaation ja devoluutio. Aluekehitys
politiikan toimeenpanon ja rakennerahastojen hallinnoinnin tarkastelu perustuu Latvian aluekehityslakiin (2002) kirjattuhin periaatteisiin.
Latvian aluekehityslaissa ilmaistuja aluepolitiikan periaatteita verrataan Euroopan unionin asiakirjoihin kirjattuihin vastaaviin periaatteisiin.
Tutkimuksessa analysoidaan ohjelmallisuus-, toissijaisuus-, täydentävyys-, kumppanuus ja läpinäkyvyysperiaatteiden toteutumista Latvia
aluekehityspolitiikan toimeenpanossa sekä rakennerahastojen hallinnoinnissa.
Analyysi osoittaa, että aluekehityspolitiikan ja rakennerahastojen hallinnointi on Latviassa pitkälti keskittynyt kansalliselle tasolle.
Rakennerahastojen osalta sekä tehtävät että rahoitusjärjestelyt ovat kansallisen tason hallinnassa. Aluekehityslain myötä aluekehitystehtäviä on
hajautettu suunnittelualueille, mutta keskushallinnon hallitseva asema rahoitusjärjestelyissä estää alueellistettujen tehtävien toteuttamista.
Tutkimuksessa ehdotetaan alukehityspolitiikan toimeenpanon ja rakennerahastojen hallinnoinnin laajempaa hajauttamista. Analyysin mukaan
suunnittelualueiden aseman määritteleminen aluekehitysohjelmien suunnittelussa selkeyttäisi alueellisten toimijoiden toimialaa.
Tutkimus perustuu perustuu tapaustutkimus- ja arviointimenetelmiin. Empiirinen tutkimusaineisto koostuu yhdestätoista puolistrukturoidusta
teemahaastattelusta. Haastatellut ovat latvialaisia ja suomalais aluepolitiikan asiantuntijoita. Analyysi sisältää myös vertailevia piirteitä, sillä
tutkimuksessa vertaillaan osittain Latvian ja Suomen aluehallintojärjestelmiä.
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