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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Kumppanuusperiaate on yksi neljästä EU:n rakennerahastojen perusperiaatteesta. Kumppanuudella pyritään sitomaan laajasti erilaiset alueelliset
toimijat alueelliseen kehitykseen ja luomaan siten alueelle parempia kasvuedellytyksiä. Tutkielma analysoi kumppanuusperiaatteen tulkintaa
kahdessa alueellisessa rakennerahasto-ohjelmassa, Gävleborgissa Ruotsissa ja Suomen Etelä-Pohjanmaalla tarkastelemalla, mitkä toimijat
osallistuivat ohjelman eri vaiheisiin. Primääriaineistona on käytetty molemmilla alueilla tehtyjä laadullisia haastatteluja.
Aluehallinnolliset eroavuudet maiden välillä selittävät joitakin ohjelmaan liittyviä erilaisia hallinnollisia ratkaisuja. Myös hallintoperinteet ja
poliittiset ohjauskeinot vaikuttivat siihen, miten ohjelmaa päädyttiin hallinnoimaan. Kansalliset säädökset ja perinteiset toimintatavat siitä, miten
kehityspolitiikkaa on hoidettu, alueellisella ja kansallisella tasolla, määräsivät enimmiltä osin myös osallistumista rakennerahasto-ohjelmiin, ja
sitä mitkä toimijat ylipäätään saivat osan ohjelman toteuttamisessa.
Rakennerahasto-ohjelmia molemmilla alueilla hallitsivat ne alueelliset toimijat joilla oli jo aikaisemmin määrätty asema alueellisessa
kehityksessä. Vaikka kumppanuusperiaate nimenomaan pyrkii saamaan yksityisen ja kolmannen sektorin osallistumaan ohjelmaan ja sen
päätöselimiin, tulokset kuitenkin osoittavat että julkisilla toimijoilla oli ylivoimaisesti suurin rooli: Ne tuottivat eniten hankkeita, rahoittivat niitä
ja päättivät EU-rahoituksesta. Yhteistyö kumppanuuselimissä koski usein vain viranomaisia. Vuoropuhelu muiden yhteiskunnan sektorien kanssa
oli vähäistä. Analyysi tuo esiin myös esteitä, joiden seurauksena monet, varsinkin pienemmät toimijat, pitivät osallistumista vaikeana: Työ
rakennerahasto-ohjelmien ympärillä muodostui omaksi maailmakseen ja voidakseen päästä osaksi tätä sisäpiiriä vaadittiin toimijoilta paljon
eritysosaamista terminologiasta ja rahastojen säädöksistä. Tämä etäännytti uusia toimijoita osallistumasta.
Suurimmat eroavuudet osallistumiseen molempien alueiden välillä olivat Gävleborgin kuntien huomattavasti suurempi rooli ohjelmassa
verrattuna suomalaisiin seutukuntiin; Etelä-Pohjanmaalla toisaalta suurempi määrä eri organisaatioita otti osaa hankkeistamiseen.
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