
RANSKAN ALUEKEHITYSHALLINNON UUDISTUMINEN

 - KAUPUNKIPOLITIIKAN JA HALLINNON
KEHITTÄMISEN 30 VUOTTA





Tampereen yliopisto
Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö

SENTE-julkaisu 13/2002

RANSKAN ALUEKEHITYSHALLINNON UUDISTUMINEN
Kaupunkipolitiikan ja hallinnon  kehittämisen 30 vuotta

Jyri Kokkonen



Kannen suunnittelu:  Nina Mustikkamäki
Taitto: Minna Virtanen
Tekstinvalmistus: Tekijä

ISSN 1456-517X
ISBN 951-44-5295-X

Cityoffset Oy
Tampere 2002

© Alueellisen kehittämisen tutkimusyksikkö, Jyri Kokkonen







Esipuhe

Suomessa on pitkät perinteet toimintamallien ja vaikutteiden hakemisesta Ruot-
sista ja englanninkielisistä maista, joista erityisesti USA:n ja Ison-Britannian tut-
kijoiden ja asiantuntijoiden kirjoitukset ovat usein löytäneet tiensä suomalaiseen
ajatteluun. 1990-luvulla suomalaisten itseluottamus vahvistui kuitenkin aimo harp-
pauksin ja yhä useammin olemme alkaneet uskoa siihen, että puhtaan suomalaiset-
kin ratkaisut voivat olla aivan yhtä hyviä, elleivät jopa parempia, kuin ulkomaiset.
Kasvaneesta itseluottamuksesta huolimatta muiden maiden kokemusten ja toimin-
tamallien tunteminen ja analysoiminen on yksi oppimisen lähteistä. Samalla mei-
dän on hyvä suunnata huomiomme myös englanninkielisen maailman ulkopuolel-
le. Jyri Kokkosen työ Ranskan kaupunkipolitiikasta onkin enemmän kuin tervetul-
lut lisä suomalaisen kaupunkipolitiikan kentälle. “Ranskan aluekehityshallinnon
uudistuminen”  perustuu Kokkosen Tampereen yliopiston Aluetieteen ja ympöris-
töpolitiikan laitokselle tekemään pro gradu -tutkielmaan sekä hänen Ranskan työ-
periodinsa aikana hankkimaan aineistoon ja kokemuksiin.

Markku Sotarauta, professori
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1

Tutkimuksen tausta

Alueellisten erojen kaventamiseksi ja alueellisten heikkouksien vähentämiseksi
aluepolitiikkaa on harjoitettu monissa Euroopan unionin jäsenmaissa jo vuosikym-
meniä. Kehitys on kuitenkin osoittanut, ettei perinteinen aluekehitystyö ole ollut
riittävän tehokasta estämään monien yhteiskunnallisten ongelmien kärjistymistä.
Monet kielteiset lieveilmiöt, kuten työttömyys, syrjäytyminen ja väkivaltaisuudet
ovat keskittyneet erityisesti kaupunkeihin ja kärjistyneet niiden ongelma-alueille.
Kansallisia ja paikallisia aluekehittämisen toimia onkin ryhdytty tehostamaan näi-
den ongelmien ratkaisemisessa yhteisen kaupunkipolitiikan keinoin. Kaupunkipo-
liittinen kehittäminen ja sen menetelmät pyrkivät lisäämään kaupunkiseutujen toi-
minnallisia edellytyksiä ja hyödyntämään yhä kattavammin kaupunkikehityksen
mukanaan tuomat innovatiiviset kehittämismahdollisuudet. Kaupunkipoliittista
toimintamallia on viime vuosina voimistanut aluekehityshallinnon hajauttamiske-
hitys ja omaehtoinen, paikallisiin vahvuuksiin perustuva strateginen ohjelmatyö.
Entistä tietoisempi rajankäynti sosiaalisten tavoitteiden ja taloudellisten vaikutta-
mismahdollisuuksien välillä on siirtänyt aluepoliittisen painopisteen kasvukeskusten
ja innovatiivisen maakuntapolitiikan yhteistyön tukemiseen.

Perustavanlaatuiset muutokset taloustoiminnassa, teknologisessa kehityksessä,
hallinnossa ja poliittisessa elämässä muuttavat jatkuvasti kaupunkien ja niitä ym-
päröivien alueiden sekä sisäistä että ulkoista toimintaympäristöä. Kaupungit ovat
sosioekonomisia toimijoita, jotka samaan aikaan sekä kilpailevat että harjoittavat
yhteistyötä keskenään. Tämä polarisaatiokehitys on johtanut tiiviin kansainväli-
sen kaupunkiverkon syntymiseen, jonka luonteeseen kuuluu alueellisten voimava-
rojen kokoaminen, aggressiivinen kilpailu globaalista pääomasta ja teollisuuspe-
rustan jatkuva uudistaminen. Kilpailukyisyys perustuu alusta asti erikoistumiselle
ja kyvylle ylläpitää korkean ja laadukkaan tiedon ja innovaatioiden tuottamista
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nopeammin kuin kilpailijansa. Erikoistunutta elinkeinoperustaa korostavassa me-
nestysmallissa teknologinen kasvu ja kehittyneiden palvelujen saatavuus vaikutta-
vaa yhä suoremmin siihen, mitkä kaupungit ja alueet menestyvät ja mitkä eivät.
Tästä johtuen erilaisten virtojen, kuten työvoima-, pääoma- ja yritysvirtojen hou-
kuttelusta, eli markkinoinnista ja markkinaikkunoiden toteuttamisesta on tullut eräs
kaupunkiuudistuksen kriittisistä tekijöistä.

Geopoliittisen maailmanjärjestelmän ja tietoteollisuuden suhteet ovat siis muu-
toksen tilassa. Muun muassa Castells (ks. 1996; 1997) nimittää tätä muodostumas-
sa olevaa sosiaalisen tilan muotoa virtojen tilaksi (space of flows) ja jossa vallan
keskittymät ja niitä yhdistävät informaatiojärjestelmät yhdistävät toimijoita riip-
pumatta perinteisten kansallisvaltioiden rajoista. Tämä jatkuvasti muotoaan hake-
va maailmanlaajuinen verkosto on irtaantumassa paikkojen tilasta (space of pla-
ces) eli fyysisestä alueellisuudesta.

Globaalien virtojen voimistumisen johdosta paikallisuuden merkitys on kuiten-
kin suurempi kuin koskaan – vain välimatkat ovat ajallisesti kaventuneet. Geopo-
liittisen sijainnin merkitys ei ole suinkaan katoamassa, vaan pikemminkin päin-
vastoin - kommunikaatioyhteyksien (tieto-, maantie- ja rautatieliikenne jne.) ja
niiden logistiikkalinkkien toimivuus määrittää yhä selvemmin elinkeinopoliittisen
vaikutusmahdollisuudet tämän päivän Euroopassa. Toki edulliset tuotantokustan-
nukset siirtävät monikansallisten yritysten ja sijoittajien mielenkiintoa maihin, jossa
rajakustannukset ovat pienet ja mahdollisuudet nopeisiin voittoihin suuret. Tämä
on kuitenkin pidemmällä aikavälillä ohimenevä ylimenovaihe, joka tullaan aika-
naan kulkemaan loppuun. Maailmanlaajuiset markkinat ovat siten luoneet tarpeen
toiminnallisten kaupunkiseutujen kehittämiselle. Jotta alue kykenee saavuttamaan
edullisen aseman tässä uudessa virtojen tilassa eli jatkuvasti muuttuvassa talous-
suhteiden maailmanjärjestelmässä, tulee yhä useampien eri toimijoiden tukea kau-
punkien ja niitä ympäröivien alueiden kehityspyrkimyksiä entistä määrätietoisem-
min. Kilpailukyvyn säilyttäminen ja parantaminen edellyttää olemassa olevien
voimien kokoamista yhteisten kehittämisstrategioiden taakse ja yhteisymmärryk-
sen etsintää alueellisen kehittämisen päämääristä. Tiedonvaihdon ja keskinäisen
työnjaon merkitys toimijoiden välillä kasvaa, kun maailmanluokan vastapelurit
liittoutuvat yhä vaikuttavampiin talousblokkeihin maantieteellisten suhteiden ver-
kostossa.

Tasapainoinen sosiaalinen kehitys tukee maakuntien toimintaedellytyksiä. Mah-
dollisimman laaja osallisuus yhteiskunnallisessa toiminnassa on paras takuu hy-
vinvoinnin kestävälle kasvulle. Tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet lisää asuk-
kaiden luottamusta alueen kehitykseen ja luo sisäisesti eheää kehitystä. Tämä vä-
littää myönteistä kaupunki- ja maakuntaimagoa myös ulospäin, mikä näkyy eri-
laisten myönteisten virtojen voimistumisena alueella. Taloudellinen ja sosiaalinen
kehitys ovat siten yhä läheisemmässä vuorovaikutussuhteessa keskenään. Talous-



Tutkimuksen tausta

15

toiminta luo edellytyksiä sosiaalisen pääoman kasvulle, kun vastaavasti positiivi-
nen sosiaalinen kehitys laajentaa ja syventää kehittämisen pohjaa.

Maailmanlaajuiset markkinavoimat, paikalliset sosiaaliset ilmiöt ja näitä yh-
distävä aluekehityshallinto ovat siis yhä läheisemmässä vuorovaikutussuhteessa
toisiinsa. Nämä vuorovaikutusverkostot tiivistyvät kaupungeissa, jotka pyrkivät
maksimoimaan kehityksen myönteiset vaikutukset ja minimoimaan kielteiset. Kau-
pungit pyrkivät menestymään sekä itsenäisiä politiikkoja harjoittamalla että yh-
teistyössä ylikunnallisten, kansallisten ja ylikansallisten tahojen kanssa. Euroopan
toiminnalliseksi aluetasoksi ovat muodostumassa kaupunkiseudut, joiden aluekes-
kukset pyrkivät muodostamaan dynaamisen solmukohdan globaalille monenkes-
kiselle yhteistyölle. Kilpailussa mukanaolo edellyttää monimutkaisten verkosto-
suhteiden ja pelisääntöjen hallintaa, jossa erilaisten toimijoiden, kuten aluekehi-
tyshallinnon, elinkeinoelämän ja koulutuslaitosten asiantuntemus, innovaatiot ja
paras osaaminen pyritään integroimaan yhteiseen kehittämistehtävään. Paikallis-
ten vahvuuksien ja ylikunnallisten resurssien hyödyntäminen edellyttää tehokasta
aluekehityshallintoa, joka kykenee  herkästi yhdistämään erilaisia intressejä ja suo-
dattamaan ja soveltamaan kehityksen kannalta merkityksellisen informaation.

Kaupunkiseutujen kilpailukyvyn parantamisessa aluekehityshallinnon suunnit-
telu ja innovatiivisten toimintatapojen kehittely ovat avainasemassa. Mikään hal-
linnonala tai viranomainen ei enää pysty omin voimin toteuttamaan seudullisen
kilpailukyvyn kannalta merkittäviä hankkeita, vaan resurssien yhdistämisestä ja
yhteistoiminnan kehittämisestä on tullut välttämättömyys. Verkostomainen kump-
panuus myös hajauttaa päätöksentekoa ja muovautuu vanhaa hierarkkista hallinto-
systeemiä paremmin paikallisiin erityisolosuhteisiin ja lukuisten paikallisyhteisö-
jen tarpeisiin. Hyvä toimiva hallinto lähentää erilaisia toimijoita kaupunkipoliitti-
sen haasteen mukaisesti sekä vertikaalisesti että horisontaalisesti siten, että niiden
toimien yhteisvaikuttavuus ja resurssien kokoaminen on mahdollisimman tulok-
sellista. Muun muassa Van den Bergin käyttämä organizing capasity -käsite viittaa
(1998, 7) tasapainoiseen ja kestävään kaupunkikehitykseen, johon sisältyy strate-
giset verkostot, johtajuus, talousmaantieteelliset olosuhteet, visio ja strategia sekä
poliittinen ja sosiaalinen tuki (ks. myös Van den Berg ym. 1997). Aluekehityshal-
linnon ja innovatiivisten paikallishallintomallien kehittely liittyy läheisesti juuri
alueellisen suorituskyvyn parantamiseen, jonka keskiöön nähdään tässä tutkimuk-
sessa kaupunkipoliittinen toimintamalli.

1.1 Tutkimustehtävä ja tutkimusongelman jäsentely

Tutkimus tarkastelee ensisijaisesti kaupunkipolitiikan muotoutumista, erilaisia
merkityksiä ja haasteita ranskalaisen aluekehitystyön kentässä. Tutkielma tarkas-
telee edelleen Ranskan hallintokulttuurin erityispiirteitä ja keskeisimpiä vaikutta-
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jatahoja yleisessä aluekehitystehtävässä ja uuden hallintolainsäädännön toteutta-
misessa. Se on ns. kasvukertomus, joka viitoittaa hallinnon kehittämisen ja kau-
punkipolitiikan muotoutumista osana perinteikkään hallintojärjestelmän vähittäistä
uudistumista. Varsinaisen kaupunkipolitiikan perinne juontaa Ranskassa noin 30
vuoden taakse, jolloin moninaiset sosiaaliset ongelmat korostuivat talouden ra-
kennemuutoksen myötä tiettyjen kaupunkien ja alueiden osissa. Toisaalta tarpeel-
liseksi nähtiin itse rakennemuutokseen vaikuttaminen, joka merkitsi aluekehittä-
misen verkostopolitiikan mukaantuloa valtion ja sen ohjaamien paikallisyhteisö-
jen toimintaan. Tutkimuksessa luodaan silmäys kaupunkipolitiikan tärkeimpiin
vaiheisiin ja sen ominaispiirteisiin kullakin ajanjaksolla. Kaupunkipolitiikan avulla
jäsennetään tutkimuksessa myös laajempia yhteiskunnallisia suhteita, kuten mark-
kinavoimien, sen vastavoimana vaikuttavien demokratiaperusteiden ja valtiolli-
suuden kehittymistä ts. kaupunkipolitiikan muotoutuminen käsitetään osana laa-
jemman hallinnonuudistuksen ja monialaisemman politiikan tarvetta. Ja lopulta,
arvioidaan tutkimustehtävän mukaisesti kaupunkipolitiikan lisäarvoa ranskalaiselle
aluekehitystyölle – minkälaisena aluekehitysvastuun hajauttaminen näkyy tutki-
muskohteen suunnittelun ja toimeenpanon käytännöissä ja kuinka kaupunkipoliit-
tinen vaikuttaminen näkyy paikallishallinnon toimintamalleissa. Tutkimustulok-
sia jäsennetään suuntaa-antavasti sektori- ja aspektiteoreettiseen viitekehykseen
nojautuen.

Kaupunkipoliittisen päätöksentekoketjun ja toimeenpanon valaisemiseksi tut-
kimuksessa nostetaan esille Nord-Pas-de-Calais’n tapausesimerkki (NPDC), joka
kuvaa hyvin aluekehitystyö sisäistä muutosprosessia 90-luvun Ranskassa välittä-
en yleiskuvaa myös laajemmasta kansallisesta ja länsimaisen aluekehitystyön
murroksesta. Tässä osiossa tarkastellaan erilaisia kehittämishankkeita ja -proses-
seja, kuten Carrefour Euralille -hanketta osana Euroopan laajuista Eurocorridors
–yhteyskäytävien kehittämistä ja autoteollisuusklusterin sijoittumisen alueellisia
perusteita. Tässä yhteydessä luodataan myös rinnakkaishankkeita, jotka täydensi-
vät ja tehostivat kärkihankkeen vaikutuksia. Laajat kehittämiskohteet ovatkin mo-
nesti useiden osatekijöiden kokonaisuuksia, jossa lopputulos muodostuu useiden
toimijoiden työn ja rinnakkaisten kehityskulkujen lopputuloksena. Lisäksi osiossa
havainnoidaan seutuistumista kuvaavia innovatiivisia aloitteita, mutta myös niitä,
jotka ovat kohdanneet ylipääsemättömiä ongelmia ja kaatuneet oman painonsa alle.
Tämä havainnollistaa monia aluesuunnittelun ongelmakohtia, joihin usein törmä-
tään ja jotka säilyvät sitkeästi osana monisyisen aluekehittämisen kokonaisuutta.
Samassa yhteydessä havainnoidaan epävirallisen verkostoitumisen pohjalta syn-
tynyttä yhteistyömallia, joka peilaa toisaalta kansallista hallinnon hajauttamispyr-
kimystä, mutta toisaalta tarvetta alueen sisäisen kommunikaation lisäämiseen ja
uusien valtaryhmittymien muodostamiseen.
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1.2 Tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tarkoitus ja tausta on pähkinänkuoressa seuraava: Tutkimuksessa on
yksi pääkysymys, johon etsitään vastausta neljän alakohdan avulla. Päätavoite on
jaettu osatavoitteisiin siten, että ongelmanasettelu on sekä ajankohtainen että uut-
ta tutkimustietoa tuottavaa. Pyrkimyksenä on myös selkeän läpileikkauksen anta-
minen aluekehitystyön erilaisista ulottuvuuksista. Tutkimuksen keskeisimmät ky-
symykset ovat:

1. Kaupunkipolitiikka ranskalaisen aluekehitystyön ja sen instituutioiden kehittäjänä;

1.1 Kaupunkipolitiikan roolit yhteiskuntauudistuksessa.

1.2 Ranskan kaupunkipolitiikan tärkeimmät vaiheet, merkitykset ja haasteet 30 vuoden
ajalta.

1.3 Kaupunkiuudistuksen ominaispiirteet Nord-Pas-de-Calais’n maakunnassa ja Lille
Metropoli –alueen kaupunkikehityksessä.

1.4 Arvioita kaupunkipolitiikan lisäarvosta aluekehittämisen käytännöissä.

1.3 Menetelmien valinnasta

Tutkimusmenetelmänä ovat laadullisen tutkimuksen lähtökohdat ja aineistolähtöi-
nen analyysi. Kaupunkipolitiikan lisäarvon arviointi perustuu sektori- ja aspekti-
teoreettiseen viitekehykseen, joka jäsentää ”tulokset” kaupunkipolitiikan neljän-
nen, eli hallinnon haasteen mukaisesti sekä vertikaali- että horisontaalistasoille.
Tämä kvalitatiivinen tutkimus rakentuu empiirisestä aineistosta lähtien ikään kuin
alhaalta-ylös. Tutkimusaineiston rajaus noudattelee Ranskan aluekehityshallinnosta
saatuja sekä omakohtaisia kokemuksia että monien asiantuntijoiden tuottamia kat-
sauksia. Tavoitteena on riittävän kattavuuden saavuttaminen siten, että johtopää-
tökset muodostetaan tarkoituksenmukaisen syväluotaavista lähtökohdista – ei pelk-
kään hallinnolliseen tausta-aineistoon nojautuen.

Tutkimuksen edetessä käsitellään laajalti sekä perustietoa että alakohtaista eri-
tyistuntemusta käsittelevää kansainvälistä ja Ranskan kansallista lähdeaineistoa,
joka antaa pohjan kuvattavan ilmiön olemuksesta ja kehityksestä osana laajempaa
yhteiskunnallista kontekstia. Tavoitteena on näin mahdollisimman eheän tulkin-
nan rakentaminen kuvattavasta ilmiötä ja sen käsitteellistäminen oman toiminta-
ympäristönsä kokonaisluomuksena. Tutkielma on siten kokoelma monista eri hal-
lintolähteistä ja akateemisista tutkimuskirjoituksista, mutta pohjautuu myös asian-
tuntijahaastatteluiden tarkennuksiin ja työskentelyyn ranskalaisen aluehallinnon
piirissä. Kokonaisuus on luonnollisesti myös henkilökohtainen tulkinta käsiteltä-
vien asioiden suhteista, joka on muovautunut tutkimusprosessin kuluessa. Suun-
tautuminen tässä aluetieteellisessä tutkimuksessa ranskalaisen aluekehityshallin-
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non ja erityislohkon, kaupunkipolitiikan tarkasteluun ei ole niinkään rajaus, vaan
perustuu näkemykseen kaupunkipolitiikasta talous-, politiikka-, laki- ja hallinto-
suhteiden modernina niveltäjänä, mutta toisaalta näitä osatekijöitä määrittävien
hallinnontasojen ja –alojen vuorovaikutuksen tuloksena. Tämä ei sinänsä riitä ku-
vaamaan aluekehitystyön moniulotteista todellisuutta, joka on lukuisten eri teki-
jöiden muodostama kokonaisuus ja johon liittyy mm. alueidentiteetti, toimijoiden
henkilökohtaiset ominaisuudet (johtajuus, neuvottelutaidot), alueellisen kehittä-
mistahdon olemassaolo, teollisuus-kulttuurihistoria jne., mutta tavoite on kuvata
pikemminkin ”rautaa” asioiden taustalla ts. sitä kehityshistoriaa ja kasvupohjaa,
jolle Ranskan valtiollisen ja paikallisen aluekehityshallinnon laaja-alainen yhteis-
työ rakentuu.
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Kaupunkipolitiikan kahdet kasvot

Antiikin kreikkalaiset, kuten Rilke, tunsivat jo ajatuksen siitä, että ”kaikki hyvä
virtaa kaupunkeihin”. Itse asiassa kreikkalaiset tunsivat vain kaupunkivaltion, eikä
valtiota sen nykyisessä mielessä vielä tunnettu. Kaupunkivaltioissa yhdistyi lah-
jakkaiden ajattelijoiden valta meriyhteyksiin perustuvaan kaupankäynnin harjoit-
tamiseen, jonka ansiosta Kreikasta tuli tärkeä idän ja lännen välisen vuorovaiku-
tuksen keskus.

Talouden maailmanlaajuistuminen ja kansainvälistymiskehitys kiihdyttää edel-
leen erilaisten virtojen syntymistä (työvoima-, investointi-, yritys- jne. virrat). Tämä
kehitys ilmenee erilaisten toimintojen ja toimijoiden keskittymisenä virtojen sol-
mukohtiin - kaupunkeihin. Kaupunkien toimintaperiaatteisiin vaikuttavat monet
erilaiset instituutiot ja toiminnot, kuten yhteiskuntasopimuksen muoto, hallinto-
päätökset, yritykset, korkea teknologia ja kansainvälinen kilpailu. Kaupunkeihin
ja niiden kasvaville kaupunkiseuduille kasautuu suuri osa nykyisen yhteiskunnan
myönteisistä ilmiöistä, kuten vaurauden synty ja luovuus. Toisaalta niissä koros-
tuu myös monet yhteiskunnalliset ongelmat, kuten työttömyys, väkivalta ja asumi-
sen ongelmat. Ja juuri kaupunkikehityksen lieveilmiöt nostivat alun perin tarpeen
kaupungistumisen erityisnäkökohtien huomioimiselle aluekehityshallinnon keino-
valikoimassa.

Kaupunkiasioita on lähdetty ratkomaan aikaisempaa suunnitelmallisemmin eri-
tyistä kaupunkipolitiikkaa harjoittamalla. Kaupunkipolitiikalla viitataan tässä tut-
kimuksessa aluekehittämiseen eli talouden, työllisyyden ja sosiaalisen koheesion
piirissä tapahtuvaan hallinnollis-poliittiseen suunnitteluun ja toimeenpanoon - ei
niinkään fyysiseen kaupunkisuunnitteluun. Talouden maailmanlaajuistumisen
myötä aluekehityshallinnon tavoitteet ja keinot ovat yhtäläistyneet eri puolilla
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maailmaa. Tämä johtuu siitä, että kilpailua käydään kaikille avoimista globaaleis-
ta investoinneista ja kilpailun pelisäännöt ovat kaikille samat. Alueiden ja yritys-
ten kilpailu on kansainvälistä alusta saakka, joten aluekehittämisen strategiat muo-
toutuvat yhtäläisten reunaehtojen vallitessa. Pääomat virtaavat alueille, joilla on
kilpailuetua muihin verrattuna. Kilpailussa menestyneiden aluetalous kasvaa ja
onnistuminen näkyy lisääntyneinä verotuloina, muuttovirtoina jne. aineettomina
ja aineellisina resursseina, joiden avulla voidaan tuottaa erilaisia palveluja alueen
asukkaille ja yhteisöille. Suunnittelusta muodostuu vahvuuksien syntymistä ja tuo-
tannollisten alueiden verkostosuhteita painottavaa. Strategiat tähtäävät erikoisosaa-
misen luomiseen ja tiedon jatkuvaa uudentamista tukevan palveluinfrastruktuurin
kehittämiseen. Tuotannon kasvu tuo myönteisiä leviämisvaikutuksia sosiaali- ja
hyvinvointisektorille joko välillisesti (tulonsiirrot) tai välittömästi. Kaupunkipoli-
tiikan tavoitteena on siten yksiselitteisesti kaupunkikehityksen myönteisten ilmi-
öiden vahvistaminen ja kielteisten lieventäminen.

Kaupunkipolitiikka on noussut voimakkaasti viime vuosina EU:n yhteisöalue-
politiikan ja ylikansallisen suunnitteluyhteistyön ESDP:n (European Spatial De-
velopment Perspective) painotuksiin (ks. Rakennetoimien uudistus: Berliinin huip-
pukokousten tulokset 1999; Discussion Paper in view of an EU Action Plan for
Sustainable Urban Development 1998; Towards an urban agenda  in the EU 1997,
3-4). Monet EU:n jäsenvaltiot, kuten Ranska ja Suomi harjoittavat kansallista,
erityistä kaupunkipolitiikkaa. Myös alueilla laaditaan omia kaupunkipoliittisia
tavoitteita ja ohjelmia, kuten Ranskan Nord-Pas-de-Calaissa ja Lorrainessa. Li-
säksi monet ylikansalliset järjestöt, kuten YK ja OECD ovat määrittäneet omat
temaattiset kaupunkipolitiikan linjauksensa, jotka keskittyvät lähinnä ympäristö-
kysymysten käsittelyyn (Katse kaupunkiin 1995, 77-94). Kaupunkipolitiikkaa har-
joitetaan myös alueellisesti eri valtioiden välillä. Esimerkiksi Itämeren rantaval-
tiot ja niiden aktiivista yhteistyötä harjoittavat kaupungit ovat kehittäneet yhteisen
ohjelmakehikon, jonka puitteissa toteutetaan VASAB:n mukaisia hankkeita (Visi-
ons and Strategies around the Baltic Sea 2010). Ohjelman tärkeimpiä painopisteitä
on Itämeren alueen kaupunkijärjestelmän ja tasapainoisen asukasrakenteen edistä-
minen. Kaupunkipolitiikkaa harjoitetaan näin ollen monilla eri tasoilla sekä alu-
eellisesti että temaattisesti.

Kaikilla yhteiskuntapolitiikoilla ja niiden toimenpiteillä on luonnollisesti vai-
kutuksensa kaupunkikehitykseen. Kaupunkiasioihin vaikutetaan, vaikkei kaupun-
kipolitiikalla olisikaan tietoisesti määriteltyä sisältöä. Aronen ja Hartikainen (1995)
jakavatkin kaupunkipolitiikan käsitteen implisiittiseen ja eksplisiittiseen. Impli-
siittinen kaupunkipolitiikka käsittää vaiheen, jossa kaikella yhteiskuntapolitiikal-
la on alueellinen ulottuvuus ja alueellisia vaikutuksia. Politiikka on tällöin julki-
lausumatonta ja ad hoc –luonteista toimintaa. Vasta tiettyjen tapahtumien ja kehi-
tyskulkujen jälkeen kaupunkipolitiikasta tulee tietoisesti ohjattua ja tulkittua, ekspli-
siittistä, jolloin se yksilöityy ja rakentuu omaksi politiikkakokonaisuudekseen.
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2.1 Kaupunkipoliitikan teoria

Kaupunkipolitiikan määrittelemistä osana muita yhteiskuntapolitiikoita auttaa ylei-
sen politiikka-käsitteen tarkastelu. Ympäristöministeriön kaupunkipolitiikan pi-
lotti-raportti Katse kaupunkiin (1995) erottelee erilaisia suomenkielessä politii-
koiksi kutsuttavia käsitteitä kaupunkipolitiikka määritettäessä. Englanninkielinen
Politics-käsite merkitsee julkisen hallinnon suorittamaa yhteiskunnallista toimin-
taa, jolloin viitataan sanoihin - politiikka, puoluepolitiikka tai kunnallispolitiikka.
Policy puolestaan viittaa puolestaan tietyn toimijan laatimaan toimintalinjaan ase-
tetun tavoitteen saavuttamiseksi. Tällöin tarkoitetaan toimintaohjelmaa, strategiaa
ja kehittämispolitiikkaa tai eri hallinnonalojen osalta sektoripolitiikkaa, mihin kä-
site Urban Policy (Ranskassa Politique de la Ville, Politique Urbain) läheisesti
viittaa. Planning puolestaan liittyy fyysisen kohteen rakentamiseksi tehtävään suun-
nitelmaan. Kaavoituksen ja toimipisteverkon (plan) suunnittelu on osa maankäy-
tönsuunnittelua ja hyvinvointipalveluja turvaavaa suunnittelua (policy). (Katse
kaupunkiin 1995.)

Sotarauta (1999) tarkastelee kaupunkipolitiikan käsitettä sektori- ja aspektiteo-
rian pohjalta. Sektoriteoriassa politiikka jäsennetään erillisiksi toiminnallisiksi
sektoreiksi eli erilliseksi yhteiskunnalliseksi elämänpiiriksi. Aspektiteorian mu-
kaan politiikka on kiinteä todellisuuden osa ja se voidaan mieltää kaupunkielämän
ilmiöiden kehittämiseen liittyvänä näkökulmana. Kaupunkipolitiikan toimijoita ovat
mm. ministeriöt, poliitikot, yrittäjät ja heidän etujärjestöt, ammattiyhdistykset, oppi-
ja tutkimuslaitokset ja rahoituslaitokset. Myös poliittisen verkostoteorian toimin-
tamalli havainnollistaa kaupunkipolitiikan kahta pääulottuvuutta – politiikkapro-
sessi on vuorovaikutteisuutta sekä vertikaalisesti hallinnon tasojen välillä että ho-
risontaalisesti monien toimijoiden välillä eri tasoilla (Johansson ym. 1995). Sota-
raudan mukaa kaupunkipolitiikka määrittyykin tämän kaupunkien kehittämisen
monisyisen toimijaverkoston kautta. Myös Johansson (1995) viittaa politiikkako-
konaisuuksien muotoutumisen syntyvän monimutkaisen poliittishallinnollisen pää-
töksentekoprosessin tuloksena. Kaupunkipolitiikka on siten joko aspektiteorian
mukaan yleistä eli tavoitteiden yhteensovittamista (horisontaalista) tai sektoriteo-
reettisesti erityistä (vertikaalista), korostuneesti julkishallinnon toimintaa, jolla
vaikutetaan kaupunkien kehitykseen omana toimintakokonaisuutenaan ja jolla
pyritään tuottamaan määrättyä lisäarvoa kaupunkien kehittämiseen (Sotarauta 1999,
12-14).

Teoreettisen jaottelun anti tälle tutkimukselle on sen käyttökelpoisuus kaupun-
kipolitiikan lisäarvon pohdinnalle. Teoreettisia kategorioita hyväksikäyttäen tut-
kimustulokset on ryhmitelty kahteen pääryhmään, jotka pyrkivät tunnistamaan
kaupunkipolitiikan tärkeimpiä yksittäisiä saavutuksia ranskalaisen aluekehittämi-
sen käytännöissä. Pääsääntöisesti kaupunkipoliittinen toimintaympäristö jäsentyy
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teoriataustan mukaisesti kahdelle toisiaan sivuavalle akselille - kaupunkipolitiik-
ka nähdään toisaalta kaupunkikuntia ylempien hallintotahojen kaupunkeihin
kohdistuvina erityistoimina ja huomioarvona; toisaalta se nähdään yksittäisen kun-
nan tai kuntaryhmän kokonaisvaltaisena kehittämisenä, jossa yhdistyvät eri hallin-
nonalojen ja sektoripolitiikoiden toimet ja suunnittelu.

Kokonaisvaltaisuuden periaate viittaa vuorovaikutuksen ja kehittämishankkei-
den rakentumiseen entistä yhtenäisemmin saman “katon” alla. Kaupunkipolitiikan
kokonaisuus tarjoaa siten uudenlaisen instituutiokehyksen eri toimintojen ja toi-
mijaverkoston vuorovaikutuksen tiivistämiselle kaupunkiseutujen kasvuvaikutuk-
sia hyödyntävässä kehittämisotteessa. Tiivistetysti sanoen, kaupunkipolitiikka on
aluekehittämistä, johon liittyy yhtäältä myös voimakas hallinnon suunnittelun ja
kehittelyn ajatus. Sen tavoite on aluekehityshallinnon toiminnan parantaminen ja
uusien suunnittelumenetelmien edistäminen.

2.2 Kaupunkipolitiikka talouden ja hallinnon välimaastossa

Kaupunkipolitiikasta puhuttaessa törmätään usein sen sisällön moniselitteisyyteen.
Kaupunkipolitiikan tietty tulkinnanvaraisuus johtuu kehittämisen erilaisista lähtö-
kohdista. Se kertoo yhteiskuntaelämän moniarvoisuudesta, mutta myös erilaisista
tarpeista. Se ei ole puhdasta taloushallintoa, eikä sosiaalipolitiikkaa, vaan pyrkii
yhdistämään erilaisia toimijoita yhteisessä kehitystehtävässä. Parhaiten tämä käy
ilmi kaupunkipolitiikan monista merkityksistä. Osaamiskeskuspolitiikan näkökul-
masta kaupunkipolitiikalle on asetettu omat tavoitteensa (innovaatio-, verkosto-,
teknologiapolitiikka ym.) – vähemmistöjen osallistumisen edistäminen edellyttää
puolestaan erilaisia toimintamalleja (sosiaali-, työvoima- ja koulutuspolitiikka).
Kaupunkipolitiikka pyrkii siten laajentamaan sekä yhteiskunnallisen että taloudel-
lisen osallistumisen pohjaa kaupungistumisen etuja hyväksikäyttäen.

Kaupunkipolitiikan toimialaan kuuluvat kaikki kaupunkikehitykseen jollakin
erityisellä tavalla vaikuttavat kuntien, valtion ja EU:n toimet, jotka helpottavat
kaupunkien selviytymistä nykyisistä toiminnan erityishaasteista (Holstila 1998,
Laurila 1998, Aronen & Hartikainen 1995). Kaupunkipolitiikka on tavoitteellista
ja tietoista kaupunkeja ja kaupunkiseutuja tukevaa politiikkaa, jossa julkisen val-
lan toimenpitein, valtion ja kuntien yhteisvoimin, vaikutetaan kaupungistumisen
ja kaupunkien kehittymisen avainkysymyksiin (Pirttimäki 1998, Laurila 1998).
Holstila toteaa puheessaan Uudenmaan maakuntaparlamentissa (1998), että kau-
punkipolitiikan tehtävä on antaa kaupungeille valtuuksia ja välineitä ratkaista on-
gelmansa itse. Pirttimäki (1998) viittaa kaupunkipolitiikan tavoitteissa muuttunee-
seen taloudelliseen ja sosiaalisen toimintaympäristöön, jonka haasteisiin kaupun-
kien on entistä jäsentyneemmin ja kokonaisvaltaisemmin pystyttävä itse vastaa-
maan.
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Kaupunkipolitiikalla pyritään vaikuttamaan myös aluepolitiikan kansallisiin
painopisteisiin kaupunkiseutuja huomioivaan suuntaan. Silloin valtion ja paikal-
lishallinnontasojen tehtävänä on ns. suureen aluepolitiikkaan vaikuttaminen. Nä-
kökulma korostaa valtion budjetin tulo- ja menopuoleen tehtävää linjanvetoa, ts.
katsotaanko valtion tehtäväkenttään kuuluvaksi toimivien puitteiden luominen
kaupunkiseutujen toiminnalle vai perinteinen aluepoliittinen tulontasaus. Kaupun-
kipolitiikalla pyritään siten vaikuttamaan siihen, minkälaisiksi valtion veronkan-
to- ja valtiontukiperusteet muodostuvat. Kasvavien kaupunkiseutujen kannalta int-
ressinä on, että kansallisen aluepolitiikan painopiste siirrettäisiin ongelmien hoita-
misesta ja kaupungistumista rajoittavasta tulonsiirtopolitiikasta kasvukeskuksia
tukevaan ja sen hyötyjä hyväksikäyttävään politiikkaan (ks. Uudenmaan kaupun-
kipoliittinen ohjelma 1998, 8). Kaupunkipolitiikka voidaan nähdä vuoropuheluna,
joka vaikuttaa voimakkaasti sopimuksellisiin yhteiskuntasuhteisiin.

Maailmanlaajuisen talouselämän vuorovaikutussuhteet vaikuttavat väistämättä
jokaisen  kansallisvaltion kaupunkikehitykseen. Kehittämisen resurssit ja voima-
varat kehitykseen sijaitsevat pääosin kaupungeissa (Dumont 1993). Hyvinvoinnin
voimavarat ja niiden syntyminen keskittyy myös kaupunkeihin. Kaupungistumi-
nen voidaankin nähdä mekanismina, jossa markkinatalouden voimavarat kohden-
tuvat eri toimialojen kesken (Laurila 1998, 5). Kaupunkipolitiikan perusteet ovat
siten painottuneet talouden kehityskulkuihin. Talouskeskeinen ajattelu painottaa
kaupunkiuudistuksen tehtäväkentässä mm. suhteellisen kilpailukyvyn luomista,
aluetalouden kasvuedellytyksien turvaamista ja tietointensiivisen osaamispohjan
vahvistamista. Talouden kilpailukyvyn kehittäminen perustuu yhä voimakkaam-
min alueelliseen erikoistumiseen ja teollisuuspohjan uudistamiseen. Kaupunki-
seudun kilpailukyvyn säilyttäminen edellyttää kykyä luoda osaamispohjaa nope-
ammin kuin kilpailijat (Urban Exchange Initiative III 1999, 7). Selviytyminen täs-
sä kilpailussa vaikuttaa aluetalouden ja koko kansantalouden kehitykseen. Alue-
kehitystyön tavoitteena on osaamisen, teknologian ja erikoistuneen teollisuusrypäi-
den sekä niitä tukevan tukiverkoston luominen aluetalouden perustalle. Näiden ns.
klustereiden, eli useiden toisiaan vuorovaikutteisesti tukevien toimialojen keskit-
tymien synty perustuu alueellisen innovaatiosysteemien dynamiikalle. Muun mu-
assa Porterin uraauurtava (1990) kansakuntien kilpailuetua käsittelevä tutkimus
analysoi klustereiden toimintaperiaatteita ja kehittämisen kriittisiä reunaehtoja.

Suomen kansallinen kaupunkipolitiikka perustuu kansallisen osaamis- ja tieto-
infrastruktuurin vahvistamiseen. Kaupunkipolitiikkaa toteuttaa kaupunkiohjelma-
menettely ja sen mukaiset hankkeet, joita toteutetaan maakunnissa. Tämä on ns.
pientä aluepolitiikkaa, koska kehittämisen resurssit ja vaikutusten laajuus ei ole
kansalliselta tasolta arvioituna sektorirahoitukseen verrattavissa. Erityinen kau-
punkipolitiikka on siten kansallista aluepolitiikkaa yksityiskohtaisempaa vaikutta-
mista; sen avulla kohdennetaan ns. piristysruiskeita valittuihin aluekehittämisen
tavoitteisiin. Suomessa kaupunkipolitiikka tukeutuu klusterimaiseen teknologiseen
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kehitykseen taloustoiminnaltaan yhtenäisillä kaupunkiseuduilla - vahvuuksien vah-
vistaminen luo hyvinvointia. (Urban Exchange Initiative III 1999, Tampere Minis-
terial 1999) Tätä päämäärä pyritään toteuttamaan kansallisilla osaamis- ja alue-
keskusohjelmilla sekä edelleen täydentämään yhteisön yksityikohtaisilla Urban-
hankkeilla (Urban pilottihankkeet II vaihe 1999, Urban Pilot Projects 1996).

Toisaalta kaupunkipolitiikkaan liittyy vahvasti myös tasa-arvoisen hyvinvointi-
yhteiskunnan periaatteita (Aronen & Hartikainen 1995). Monissa maissa kaupun-
kipolitiikan tarve ja kohde nousevatkin edelleen korostetusti sosiaalisista ja kau-
punkiympäristöllisistä kysymyksistä (esim. Ranska ja Iso-Britannia). Blackman
(1995) rajaa valtion harjoittaman kaupunkipolitiikan koskemaan ensisijaisesti kau-
punkilaisten hyvinvointia urbanisoituneessa yhteiskunnassa. Kaupunkipolitiikka
sisältää määrittelyn mukaan suunnittelun, julkisten palvelujen järjestämisen ja
paikallistalouden kehityksen tukemisen. Kaupunkipolitiikalla etsitään siten kehit-
tämisen painopisteitä ja pyritään priorisoimaan kehittämistarpeita, kuten esimer-
kiksi työttömien ja etnisten vähemmistöryhmien asemaa. Esitetyt määritelmät ra-
jaavatkin kaupunkipolitiikan yleisestä yhteiskuntapolitiikasta kaupunkien erityis-
haasteisiin ja niille ominaisiin kysymyksiin, jolloin eri valtioiden politiikkalinja-
ukset voivat poiketa hyvinkin merkittävästi toisistaan.

Kaupunkipolitiikan peruslähtökohtana on aluekehityshallinnon kehittäminen.
Usein tämä tarkoittaa julkis- ja yksityissektorin yhteisten tavoitteiden etsintää ja
innovatiivisten yhteistyömallien kehittelyä. Kaupunkipoliittisen toimintamallin
mukaan politiikkasektoreiden toimia koordinoidaan niin, että kaupunkiseutujen ja
niitä ympäröivien alueiden hyvinvoinnin päämäärät ja talouden kilpailukyvyn edel-
lytykset voivat toteutua. Alueelliseen kilpailukykyyn sisältyy neljä päätekijää: ta-
loustoiminnan rakenne, innovoinnin taso, perusinfrastruktuuri ja työvoiman kou-
lutustaso (Kuudes kausikertomus EU:n alueiden sosiaalisesta ja taloudellisesta ti-
lanteesta 1999, 88). Raportissa kilpailukyvyn institutionaalisiksi osatekijöiksi nos-
tetaan julkishallinnon, alueellisten toimielinten sekä koulutusjärjestelmän tehok-
kuus ja saatavilla olevien tukipalvelujen valikoima. Monista paikallisviranomai-
sista, ammattiliitoista, järjestöistä ja yrityksistä koostuvan kumppanuusverkoston
luonti määrittää pitkälle alueellisen kilpailukyvyn kehittymisen. Nämä verkostot
ovat horisontaalisia tai vertikaalisia tai molempia yhtä aikaan ja niissä on mahdol-
lista yhdistää kahden asian parhaat puolet, kuten mittakaavaedut ja dynaaminen
toiminta, jota lisääntyvä tiedon vaihto parantaa edelleen. Näissä verkostoissa esiin-
tyy sekä institutionaalisia että markkinavoimien piirteitä (Kuudes kausikertomus...
1999, 75-135).

Yhä useammin kilpailukykyä mittaavista indikaattoreista puhuttaessa viitataan
siis institutionaalisten taustatekijöiden merkitykseen, koska julkisen ja puolijulki-
sen palveluinfrastruktuurin (mm. koulutus- ja innovaatiopolitiikka –linkki) ja ta-
louselämän toimivat yhteydet ovat yhä tärkeämpiä. Yhteiskunnalliset normit (yri-
tyskasvatus), lainsäädäntö (nopeat reaktiot muuttuviin olosuhteisiin) ja toimiva
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hallinnollis-poliittinen kehys (kevyt toimeenpanoketju – innovaatiojärjestelmä –
aggressiivinen maakuntamarkkinointi) mahdollistavat olosuhteet, joissa elinkei-
noelämä voi uudentaa osaamistaan ja suuntautua entistä nopeammin kansainväli-
seen kauppaan. Aluekehityshallinnon kehittämishaasteet liittyvät taloudellisen kil-
pailukyvyn edellytysten ja paikallisen kehittämisverkoston dynamiikan paranta-
miseen eli alueellisen innovaatiokentän tiivistämiseen ja mahdollisimman monen
tekijän aktivoimiseen. Kaupunkipolitiikka pyrkii toimimaan juuri tässä ympäris-
tössä – se pyrkii laajentamaan osallistumisen pohjaa sosiaalisin tavoittein ja toi-
saalta kokoamaan tehokkaita talousalueita (Porterin timanttimallin mukaisesti),
jotta mahdollisimman monen koulu- ja koulutustie yhteiskunnalliseen elämään olisi
mahdollisimman lyhyt.
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Ranskan hallintojärjestelmä

“Venäjän sota olisi ansainnut tulla uudempien aikojen kaikkein kansanomaisimmaksi;
se oli terveen järjen ja todellisten edunharrastusten sotaa, jota käytiin kaikkien rauhan
ja turvallisuuden puolesta; sen tarkoitus oli nimenomaan rauhaa rakastava ja konserva-
tiivinen.
Kysymyksessä oli suuri tarkoitusperä: satunnaisuuksien lopettaminen ja rauhan vakaan-
nuttaminen. Uudet näköalat, uudet työalat olivat avautumassa tarjoten onnea ja menes-
tystä kaikille. Eurooppalainen järjestelmä oli perustettu, kysymyksessä oli vain sen
organisoiminen.
Kunhan olisin tyydytyksekseni ratkaissut nämä tärkeät ongelmat ja päässyt kaikin puo-
lin turvatuksi, olisin minäkin pitänyt huolen kongressistani ja pyhästä liitostani. Ne
ovat aatteita, jotka on minulta varastettu. Tuossa suuressa hallitsijain kokouksessa oli-
simme pohtineet etujamme kuin perheen keskuudessa ja tehneet kansoille tiliä hallituk-
sestamme.
Siten olisi Eurooppa todella aivan pian muodostanut yhden ainoan kansan, ja jokainen
matkustaja, liikkuipa hän missä tahansa, olisi ollut aina yhteisessä isänmaassa. (…)
…Pariisi olisi ollut maailman pääkaupunki ja ranskalaiset kaikkien kansojen kateuden
kohteena!…”

- Tolstoi siteeraa Napoleonia teoksessa Sota ja Rauha -

3.1 Valtionhallinto

Ranskan poliittishallinnollinen järjestelmä on ollut vuosisatojen saatossa suosittu
vientiartikkeli sen entisille siirtomaille kuin myös Manner-Euroopan valtioille.
Lisäksi sen vaikutukset näkyvät korostuneesti EU:n hallintokulttuurissa, vaikka
monet uudistustarpeet ovat lisänneet kritiikkiä ”Ranskan mallia” kohtaan.
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Ranskan hallintomalli on muovautunut absoluuttisen monarkian ja napoleoni-
laisen vaiheen kautta nykyiseen muotoonsa, joka edustaa dualistista poliittista jär-
jestelmää. Tasavallan päämies on presidentti, mutta viime vuosina pääministerin
valta on lisääntynyt presidentin kustannuksella. Ranskan valtiojärjestelmä on pre-
sidenttivetoinen (ulkopolitiikka) ja hallitusjärjestelmä pääministerivetoinen (sisä-
politiikka). Kuitenkin heidän keskinäiset ja lisäksi kansanedustuslaitoksen suhteet
ja valtataistelut määräävät edelleen pitkälle Ranskan sisä- ja ulkopolitiikan muo-
don.

Vahva yhtenäishallinto on ollut tekijä, johon Ranska on nojautunut vaikeiden
kausien aikana ja jälkeen. Legalistinen perinne ja valtion vastuu talouden ja yh-
teiskunnan kehittämisessä muodostavat ranskalaisen hallintokulttuurin perustan,
jonka piirteitä kuvaa parhaiten keskushallinnon vahva interventio, keskitetty jär-
jestelmä ja konsensushakuisuus. Valtiollisen ajattelun juuret ovat peräisin absolu-
tismin kaudelta, jolloin keskitetty hallintokoneisto pääosin rakentui. Vallankäyttö
keskittyi entisestään suuren vallankumouksen aikana, kun provinssien vahvista-
mista kannattavat girondistit jäivät vuoden 1972 kansalliskonventissa tappiolle
jakobiineja vastaan. Napoleon vahvisti edelleen valtion roolia asettamalla depar-
tementit (kunta- ja valtionhallinnon välitaso) keskushallinnon valvontaan. Hierark-
kinen  keskittäminen jatkui myös 1800-luvulla nationalismin myötä ja myös vii-
dennen tasavallan aikana  De Gaullen johdolla, kun Ranskan suuruus ja vahvuus
samaistettiin presidentin valta-asemaan.

Ranska on hajautettu unitaarinen valtio. Alueilla, departementeilla ja kunnilla
on hallinnon hajauttamisperiaatteiden mukainen paikallinen itsehallinto, jota ryh-
dyttiin vahvistamaan tosiasiallisesti vasta Mitterandin presidenttikaudella 80-lu-
vulla, kun sosiaaliset ongelmat alkoivat kärjistyä monien kaupunkien ongelma-
alueilla.

Vaikka Ranskan poliittinen historia on ollut epävakaista, on hallinto kuitenkin
säilynyt vakaana ja lähes muuttumattomana tähän päivään saakka aina vallanku-
mouksen aikana syntyneitä ministeriöitä ja Napoleonin hallintoinstituutioita (pii-
rihallinnon prefektuurit, kunnat ym.) myöten. Voidaankin arvioida, että gaullismin
(nyk. RPR-puolue) periaatteiden mukaisesti hallintojärjestelmän hajauttaminen on
edennyt keskusvetoisesti sitä mukaa kuin Pariisista on katsottu hyväksi, eikä valti-
ollisen sanelupolitiikan purkamisesta ole tullut edelleenkään poliittisten ohjelmi-
en pääteemoja.

3.2 Paikallis- ja aluehallinto

Ranskan tasavaltalainen demokratia on perusteiltaan monistista – kaikki valta on
peräisin kansakunnalta, eikä sitä voida jakaa osiin. Demokratia ilmenee toisaalta
valtakunnan tasolla toisaalta paikallisesti ja alueellisesti. Yleiseltä tasolta voidaan
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arvioida, että poliittinen demokratia toteutuu valtakunnan tasolla, kun paikallisel-
la tasolla tyydytään hallinnoimaan. Ranskalaisesta paikallishallinnosta puhuttaes-
sa tarkoitetaan usein julkishallinnon aloja, jotka on annettu alue- ja paikallisyhtei-
söjen valtuutettujen hoidettavaksi valtion varoin.

Keskushallinnon alueita ohjaava suunnittelu on vuosien saatossa vähentynyt ja
poliittinen hallintojärjestelmä on jakautunut aluetasolla. Edustuksellinen paikal-
lis- ja aluehallinto perustuu nykyisin kolmen tasa-arvoisen hallintoportaan toimin-
nalle, joka tarkoittaa sitä, etteivät hallintoyksiköt voi ylittää toistensa päätöksente-
koa. Hallintoalueita ovat alueet (régions 26, joista neljä merentakaisilla alueilla),
departementit (départements 100, joista neljä merentakaisilla alueilla) ja kunnat
(communes 36 763). Näiden lisäksi seutuhallinnon omaavat kunta- ja kaupunkilii-
tokset ovat yleistyneet, kun seutukuntien kehittäminen on noussut aluepolitiikan
alatavoitteeksi. Alue- ja paikallistason valtiollisesta edustuksesta vastaa senaatti
(sénat), joka kansalliskokouksen (l’assemblée nationale) kanssa muodostaa kak-
sikamarisen parlamentin. Parlamentin rooli ei ole kuitenkaan kovin vahva.

Lisäksi Ranskan valtioon kuuluu merentakaiset Mayotten ja Saint-Pierre-et-
Miquelonin alueet (collectivités territoriales d’outre mer), joilla on itsehallinto ja
alueviranomaiset ja jotka eivät kuulu Euroopan unioniin. (Lücke 1997, 63-65.)
Ranskan DOM-TOM –alueilla (Départements- ja Territories d’outre mer), Korsi-
kalla ja Uudella-Kaledonialla on erityisasema aluekehitysjärjestelmässä, mikä joh-
tuu niiden sijainnista suhteessa Manner-Ranskaan sekä niiden historiallisesta taus-
tasta.

3.2.1 Kunnat

Ranskan hallinnolliset kunnat perustettiin valtion perushallintoyksiköksi vuoden
1789 vallankumouksen yhteydessä. Oman poliittisen edustuksensa ne saivat vuonna
1874. Ranskan lukuisat kunnat ovat väkimäärältään hyvin pieniä. Kaupunkien
Eurooppa –raportissa (1997) todetaan, että 90 prosentissa kunnista on vähemmän
kuin 2 000 asukasta (Lücke 1997). Kuntajako ei perustu toiminnallisiin kokonai-
suuksiin, vaan poliittiseen järjestäytymiseen, joka ilmenee kahdella tasolla:  Kun-
nat ovat valtionhallinnon taso, joka käyttää sille delegoitua valtaa, mutta ne ovat
myös paikallispoliittisen järjestäytymisen taso. Kuntien tehtäväalaan kuuluu fyy-
sisen maankäytön suunnittelun ja paikalliset infrastruktuurihankkeet, kaupunki-
suunnittelu ja rakennusluvat, kaupunkien julkinen liikenne ja paikallisliikenne-
verkko sekä vesi- ja jätehuolto (Wagstaff 1999, 66).

Ranska on EU:n suurista valtioista ainoa, joka ei ole yhdistänyt hallinnollisesti
pienimpiä kuntiaan. Kuntien täytyy niiden pienestä koosta johtuen harjoittaa aktii-
vista kuntayhteistyötä yhteisten elinten kautta, jolla ne välttävät palvelujen hajau-
tumisesta aiheutuvat haitat. Kuntayhteistyö on vahvaa myös infrastruktuurihank-
keissa. Valtio kannustaa kuntia monialaiseen yhteistyöhön, jonka tavoitteena on
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talouden kehittämisen ja suunnittelun tehostaminen. Kuntien yhteistyöelinten jär-
jestelyt vaihtelevat yksittäisten toimintojen sopimuksellisesta suorittamisesta laa-
jempaa taloushallintoa vaativiin teollisuuden tai kaupallisen sektorin yhteistyöjär-
jestelyihin. Kunnilla on pääsääntöisesti itsemääräämisoikeus yhteistyömuotojen-
sa määrittelyssä.

Kuntia hallinnoi kunnanvaltuusto. Kunnanjohtaja edustaa sekä kuntaa että kes-
kushallintoa. Siten ei ole harvinaista, että kunnanjohtajalla (kunnanvaltuuston pu-
heenjohtaja) on virka-asema myös alueen ja departementin prefektuureissa tai val-
tion tasolla. Tosin nykyisin päällekkäisjärjestelmää (cumul des mandats) on ke-
vennetty kahteen virkatehtävään. Kaupunginjohtajat ovat mukana rakennuspro-
jektien käynnistämisessä, palveluinfrastruktuurin organisoimisessa sekä kaupun-
kitutkimuksen ja osaamisen kehittämisessä (Lücke 1997).

3.2.2 Departementit

Vuonna 1790 Ranskaan perustettiin 83 departementtia (nyk. 100). Uudistuksen
taustalla oli tarve alueiden ja valtion välisen linkin luomiselle kuntahallinnon yh-
teyteen eli ne olivat aluehallinnon varhainen esiaste. Ranskan departementteja
hallinnoi maakuntaneuvosto (conseil général), jonka asettamisesta säädettiin laki
vuonna 1871. Valtuusto valitaan kuudeksi vuodeksi kerrallaan suoralla kansanää-
nestyksellä. Departementtien päätehtävänä on varmistaa kuntien välinen koheesio
ja tukea kehityksestä jälkeen jääneiden kuntien toimintaedellytyksiä.

Departementtien toimivaltuudet liittyvät erityisesti monien sosiaalipalvelujen
järjestämiseen, koulutukseen (toisen asteen), departementin tieverkon ja kaupun-
kien ulkopuolisen julkisen liikenteen organisoimiseen sekä maaseudun ja ympä-
ristön kehitystyöhön. (Wagstaff 1999, 55.) Departementtien investointivara on
vähäinen johtuen sosiaalimenojen suuresta osuudesta, mutta niiden alueella (esim.
Lorraine on jaettu neljään departementtiin) toimii monia tärkeitä talouskehittämi-
sen yksikköjä. Departementit on jaettu edelleen alayksikköihin (arrondissements
ja cantons), mutta tavallisesti niiden hallinnollinen merkitys on vähäinen (Brown
1993, 32). Esimerkiksi kuntien merkitys niihin verrattuna on huomattava, vaikka-
kin kunta on cantonin alayksikkö.

3.2.3 Alueet

Ranskan alueita hallinnoi alueneuvosto (conseil règional). Alueilla on vastuu alu-
eellisten kehityssuunnitelmien vahvistamisesta. Alueneuvostoa avustaa ammatti-
liittojen, työnantajajärjestöjen ja itsenäisten ammatinharjoittajajärjestöjen edusta-
jista koostuva talous- ja sosiaalilautakunta. Alueiden tehtäviin kuuluvat elinkeino-
politiikka ja aluekehittäminen (aménagement du territoire), keskiasteen oppilai-
tosten rakentaminen ja ylläpito, koulutuksen (yli 16-vuotiaat) ja jatkokoulutuksen
järjestäminen. Alueet osallistuvat myös paikallisen ja alueellisen julkisen liiken-
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teen järjestämiseen yhdessä kuntien ja departementtien kanssa.
Alueet hyväksyvät alueellisen kehityssuunnitelman ja neuvottelevat yhdessä

valtion kanssa sen toteuttamiseen tähtäävän contrats de plan Etat-Région –rahoi-
tussopimuksen (CDP). Alueet neuvottelevat sopimuksen myös  SNCF:n (Ranskan
rautatielaitos) alueellisista hankkeista. CDP:n rahoituskehykseen sisältyy myös
suuret infrastruktuurihankkeet (yliopistot, TGV, oheistoiminnot jne.) ja valtatei-
den ylläpito (Lücke 1997, 63-65). Maakunnat osallistuvat kuntien ja departement-
tien tavoin talouden edistämiseen harjoittamalla mm. yhä enemmän sijoitustoi-
mintaa sijoitusyhtiöiden kautta. Rahoitusmallien joustavoittamiseen ja uusien toi-
mintatapojen etsintään palvelujen järjestämisessä liittyy alueiden lakisääteisten
valtuuksien ja velvoitteiden lisääntyminen.

Ranskalaisista alueista on muodostunut erityisen tehokas taso itsenäiseen yh-
teistyöhön kansallisilla ja kansainvälisillä areenoilla. Alueiden kansainvälistymis-
kehitystä on tuettu keskushallinnon tasolta  tunnustamalla rajamaakuntien erityis-
asema (erityishuomio DATAR:n toiminnoissa), mittavat logistiikkainvestoinnit
(oheistoimintoineen) ja kansalliset rajat ylittävien yhteistyöjärjestelyiden sallimi-
nen. Kuitenkin alueet nähdään Ranskassa edelleen liian pieniksi yksiköiksi yli-
kansalliseen edunvalvontaan, joten maahan on perustettu seitsemän suuraluetta.

3.2.4 Prefektuurit

Paikallis- ja aluehallintoviranomaisten lisäksi myös ministeriöillä on paikallis- ja
aluehallintoedustuksensa, joka toteutuu mm. prefektuurien ja niiden ali-prefek-
tuurien toimipisteissä. Prefektuurit harjoittavat niille valtion delegoimaa toimival-
taa. Alueilla ja departementeilla on omat prefektuurinsa, joista aluetaso on hierar-
kiassa ylempi. Prefektuuri ja sen aluejohtaja (préfet) valvoo valtiollisten intressi-
en toteutumista ja tarkistaa alue- ja paikallisviranomaisten päätöksenteon ja toi-
meenpanon lainmukaisuuden sekä valvoo talousarviota. Prefektuurin toimintaa
täydentää Chambre Régionale des Comptes –kauppakamari, joka valvoo paikallis-
viranomaisten kirjanpitoa ja budjettikuria. (Lücke 1997, 63-65, Brown 1993, 34.)

Prefektuurien ja edustuksellisten hallintoelinten keskinäisistä voimasuhteista
on kahdenlaista tietoa.   Departementtien ja alueiden ja erityisesti lääninvaltuusto-
jen ja aluevaltuustojen puheenjohtajien (grands notables) aseman vahvistumisen
on nähty heikentäneen prefektien asemaa keskushallinnon edustajaan, kun sen oh-
jaustehtävä on rajattu enemmän a posteriori luonteisen päätöksenteon seuraami-
seen. Kuitenkin prektuurit ovat keskeisiä tekijöitä alueellisten kehityssopimusten
laadinnassa ja valtiollisten intressien toteutumisen valvonnassa. Lisäksi on selvää,
että aluehallinnon voimasuhteet vaihtelevat Ranskan eri alueilla sen mukaan, kuinka
arvovaltaisia kärkihahmoja (grands patrons) on linkittynyt kunta-valtio -akselille.
Mahtihenkilöjärjestelmästä puhuttaessa viitataan juuri valovoimaisten johtohen-
kilöiden merkitykseen hallinnollispoliittisten suhteiden jäsentäjänä. Tiivistetysti
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sanoen, suora vertikaalinen hallintosuhde on korvautumassa horisontaalisilla neu-
vottelu- ja henkilösuhteiden verkostolla.

 Seutupolitiikan (la politique des pays) nousun (LOADT) myötä uusia alue-
valtio -sopimuksia kohdennetaan entistä enemmän seutukunnille eli pääasiallises-
ti vahvoille kaupunkiseuduille (les contrats de pays/d’agglomération). Alueet ja
valtion aluekehitysviranomaiset ovat allekirjoittaneet uudet sopimukset (Contrats
de Plan Etat - Régions 2000/2006), jotka tähtäävät toimivampien aluekokonai-
suuksien muodostamiseen (kaupunkiverkot, kaupunkisopimukset jne.) ja tehok-
kaampaan suurhankkeiden läpivientiin. Seutujen kehittämisen tavoitteena on alu-
eiden omaehtoisuuden ja niiden omien voimavarojen  ja aloitteiden kehittelyn tu-
keminen (Scargill 1998).

Seututason kehittämiselle on 90-luvulla säädetty laaja lainsäädännöllinen pe-
rusta (ks. Leurquin 1997) ja suuntausta on lisäksi painotettu myös ympäristö- ja
aluekehitysministeriön (Ministre de l’Aménagement du Terrotoire et de
l’Environnement) taholta ja erityisesti sen johdossa olevan ministerin, Dominique
Voynetin toimesta. Seutukuntien kehittäminen kärsii edelleen pitkäjänteisen po-
liittisen tuen puutteesta, kuntien vastustuksesta ja aluekehityshallinnossa vaikutta-
vasta valtataistelusta.

3.3 Aluekehityshallinnon rahoitus- ja yhteistyösuhteet

Aluekehittämispolitiikkaa ohjaa kansallisella tasolla ympäristö- ja aluekehitysmi-
nisteriö. Alueellinen suunnitteluelin DATAR on ministeriön alaisuudessa, mutta
käytännössä se on aluepoliittinen keskusvirasto. Valtionhallinto harjoittaa yhteis-
työtä alueyhteisöjen kanssa niiden vapaata hallintoa ja hajauttamisen periaatteita
kunnioittaen. Alueelliset ja paikalliset viranomaiset saavat omien tulonlähteiden-
sä lisäksi tukea valtiolta, joka on usein niiden pääasiallinen tulonlähde. Valtion
pääasiallisia rahoitusinstrumentteja ovat rahastot Le Fonds national d’aménegement
et de développement du territoire (FNADT) ja Le Fonds de gestion de l’espace
rural (FGER). Rahoitus ja valtiontakaukset myönnetään Ranskan alueille, depar-
tementeille ja kunnille. Valtion erikoisrahoitusvälineitä alue- ja paikallistason ke-
hittämiselle ovat kansallinen aluekehitysrahasto (maaseudun ja kaupunkialueiden
kehittämisrahasto FNAFU), taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen rahasto FDES,
luonnon ja ympäristönsuojelun interventiorahasto FIANE ja aluekehittämisen tu-
kirahasto FIAT. Erityistukia myönnetään mm. maatalousvaltaisten alueiden hal-
linnolle, uuden yritystoiminnan synnyttämiseksi ja teollisuuden etabloitumisen li-
säämiseksi sekä Ranskalle tärkeän lentokoneteollisuuden tukemiselle. Valtio ka-
navoi myös erilaisia tulonsiirtoja ja verohelpotuksia sekä kehityksestä jälkeenjää-
neille alueille että taantuvan kehityksen maaseutualueille. Rahoituksessa etusijal-
la ovat hankkeet, joilla on välittömiä vaikutuksia alueen kehitykselle, taloudelli-
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sen pohjan erikoistumiselle ja siten julkisen osallistumisen ja yksityisen aloitteen-
teon lähentämiselle. Valtion avustukset paikallisyhteisöille olivat vuonna 1995 noin
272 391 miljoonaa frangia (Loi de finances 1995 LFI). Kuntien tukiaisia myönne-
tään mm. juokseviin kuluihin (DGF), investointiavustuksiin (DGE), tukemaan hal-
linnon hajauttamistoimia (DGD) ja tukemaan kaupunkien yhteisvastuullista kehit-
tämistä (DSU) (Sallez 1997).

Rahastojen toimintaa pyritään koordinoimaan kokonaisvaltaisesti ja niiden ta-
voitteena on kannustaa paikallisia toimijoita laaja-alaisten hankkeiden kehittelyyn.
Seudun kehittäminen perustuu paikallisten toimijoiden aktiivisuudelle ja aluei-
dentiteetille (art. 22 ja 23). Luonnollisesti myös kunnilla, maakunnilla ja departe-
menteilla on itsenäinen verotusoikeus. Ne kantavat kukin neljää välitöntä veroa.
Lisäksi myös kuntayhtymillä voi olla verotusoikeus (Leurquin 1997). Maakuntien
budjettivarat kerätään pääosin veronkannolla (noin 50%), josta osa on suoraa yri-
tysverotusta ja osa epäsuoraa veronkantoa, kuten ajokorttimaksuja ja perintöve-
roa. Verotuksen suuruus vaihtelee huomattavasti maakunnittain (Scargill 1998).

Ranskan alueiden tulevien vuosien talouslukuja arvioitaessa nousee esille kak-
si huomionarvoista kehitysennustetta – alueiden tulojen vähentyminen ja lainan-
otto jopa käyttötalousmenoihin. Huolestuttavin piirre alueen tulokehityksessä on
valtionosuuden ja alueen verotulojen laskeminen (La Tribune 2000). Tärkeitä alue-
veroja ja -maksuja on valtion taholta määrätty lopetettavaksi tai toistaiseksi jäädy-
tettäväksi. Vaikka esim. NPDC on teollisuusperinteensä ja maantieteellisten edel-
lytystensä vuoksi ollut vahvoilla kansallisten ja EU-tukien hankinnassa, niin tule-
vina vuosina myös EU-rahoituksen määrä on laskussa. Erityisesti vuodelle 2006
kaavailtu itälaajentuminen voi olla käännekohta myös NPDC:n tehokkaasti hyö-
dyntämälle rakennerahastopolitiikalle.

Rahoituskanavien vähentyminen ja valtion maksujen jakoperusteiden muuttu-
minen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa monen alueen ainoaksi kasvavaksi tulo-
lähteeksi on jäämässä velkamäärän kasvattaminen. Varsinkin lakisääteisten palve-
lujen ulkopuoliset kustannukset ovat jäämässä yhä selvemmin alueiden vastuulle,
joten esimerkiksi tärkeimmät infrastruktuuriratkaisut tullaan todennäköisesti ra-
hoittamaan yhä enemmän velkarahan turvin. Investointiohjelman kattaminen lai-
nanotolla heikentää talouden pohjaa, mutta alueet aikovat pitää yhteistuumin kiin-
ni kehittämistavoitteistaan, palveluvarustuksestaan ja palvelujen tasostaan mm.
palvelurakennetta sopeuttamalla ja riskirahoituksella. Käsitys perustuu ajatukseen,
jonka mukaan parasta talouspolitiikka ei ole kustannusten minimointi, vaan tulok-
sellinen, todellisia vaikutuksia aikaansaava aluekehitystyö.

Pitkällä tähtäimellä vuosittain kasvavat maksusitoumukset voivat kuitenkin
vaarantaa alueiden päätehtävän merkittävimpänä alueellisena investoijana1 . Tämä

1Muut paikallisviranomaset ja valtio harjoittavat lisäysperiaatteen mukaista investointitoimea, kun
alueiden kiistatta tärkein toimivalta on liittynyt vapauteen ja itsenäisen harkintavallan käyttöön alue-
kehityksen kannalta tärkeiden invetointikohteiden valinnassa.



33

Ranskan hallintojärjestelmä

vähentäisi sijoittamista infrastruktuuriin, elinkeinoihin ja yrityshankkeisiin, mikä
tarkoittaa käytännössä sitä, että alueen tehtävät olisivat yhä selvemmin vain perus-
palvelujen tuottamista departementtien rinnalla.

Ranskan aluehallinnon yhteistyöllä on pitkät perinteet. Yhteistyö on tiivistynyt
paikallistasolla varsinkin kiristyvän talouskuurin myötä. Alue- ja paikallisviran-
omaiset harjoittavat usein toimivaltaansa yhteisten elinten kautta ja pyrkivät siten
välttämään mm. palvelujen ja kompetenssien summittaisesta hajauttamisesta ai-
heutuvia haittoja. Yhteistyötä rakentuu eri tavoin eri puolilla Ranskaa riippuen
kehittämisen perinteestä ja alueellisista ominaispiirteistä, kuten alueen strategi-
sesta sijainnista ja avainhenkilöiden suhteista. Tavallisimpia seututason yhteistyö-
elimiä ovat organismes de coopération intercommunale, communauté urbain ja
agence d’urbanisme. Vuodesta 1997 lähtien on Ranskan uuden lainsäädännön
pohjalta (ks. ATR ja LOADT) ryhdytty perustamaan yhä enemmän kuntayhteis-
työn EPCI-yksikköjä (Etablissement Public de Cooperation intercommunale).
Kunta kuuluu vähintään yhteen ja keskimäärin viiteen EPCI-yksikköön. Nämä
yhteistyöelimet eivät muodosta neljättä hallintoporrasta, vaan ovat tapa järjestää
tietyt palvelut (jätehuolto jne.) tehokkaammin ja kattavammin kuntien yhteisin
voimin (Sallez 1997, 109-113). Ne tarjoavat kuntien yhteishallintoa kevyemmän
ratkaisun seutusuunnittelun pohjalle. Esimerkiksi suuret seutuhankkeet tarvitse-
vat omat hallintorakenteensa. Valmis yhteistyöagentuuri tarjoaa hallintaraamit
hankkeen ajaksi, mutta käydessään tarpeettomaksi, yhteistyöryhmä purkaantuu.

3.3.1 Esimerkki: aluekehittämisen käytäntöjä

Aménagement du Territoire (AT) on maakuntapolitiikan harjoittamisen keskeisin
väline. Perinteinen AT:n mukainen aluekehittäminen on verrattavissa suomalai-
seen aluekehittämistyöhön – ei niinkään fyysiseen aluesuunnitteluun. Aluesuun-
nittelu kuuluu kuntien tai kuntayhteistyöyksikköjen kompetenssiin, kun vastaa-
vasti laajempia, yleisiä intressejä omaavat aluekehittämisen tavoitteet sälytetään
alue- ja paikallisviranomaisille prefektuurien välityksellä (Ranskan vastine Suo-
men piirihallinnolle). Menettelyllä ministeriöt valvovat intressiensä toteutumista.
Tosin viime aikoina on ollut havaittavissa pyrkimystä kehitystyön laajentamiseen,
jossa myös aluesuunnittelua harjoitettaisiin ylikunnallisella tasolla.

Ranskan aluekehityspolitiikan AT:n painopisteet määritellään valtion keskus-
hallinnon tasolla. Painotukset määrittelee DATAR, jonka esitys kehittämisen pai-
nopisteiksi vuoden 1994 raportissa olivat tasapainoinen kehitys, talous- ja työlli-
syyskehityksen yhteen nivominen ja Euroopan mittakaavassa tehokkaan aluejär-
jestelmän ylläpitäminen. Aluekehityspolitiikan sektorikohtaisista painopisteistä
päätetään ministeriöiden yhteistyöryhmässä CIAT:ssa, jonka päätökset pohjautu-
vat DATAR:n valmistelutyöhön.
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Sektorihallinto toteutuu Ranskassa alue- että paikallistasolla sekä valtuustojen
edustamissa poliittisissa elimissä (alueet, departementit ja kunnat) että valtion alu-
eellisissa ja paikallisissa  toimipisteissä (prefektuurit ja niiden aliprefektuurit eli
déléqué du gouvernement). Keskushallinto määrittelee rahoituksen suuruuden ja
suunnitelmien laajuuden yhtenäisessä sopimusasiakirjassa (contrat de plan) yh-
teistyössä prefetuurien ja DATAR:n kanssa. Valtio linjaa siten edelleen voimak-
kaasti aluekehittämisen suuntaa ja ohjelmallisia tavoitteita. Suurin osa suunnitte-
lusopimuksen sisältöä käsittelee investointien määrää ja kohdentumista. Sopimus
toimii  paikallisviranomaisten toimeenpanoa koordinoivana ohjenuorana, jota val-
votaan  prefektuureissa ja sopimuksen edellyttämässä valvontakomiteassa.

Vuodesta 1982 lähtien aluekehityspolitiikka on jaettu valtion, alueiden ja sitä
alempien hallintotasojen vastuulle. Ohjelmasopimuksista on muotoutunut vuodesta
1982 lähtien hajautetun kehittämis- ja talouspolitiikan keskeisin instrumentti. Val-
tion ja alueiden väliset ohjelmasopimukset nojautuvat sekä kansallisen tason suun-
nittelulle että aluetason suunnitelmille.

Sopimusjärjestelmä toteuttaa kansallisen aluepolitiikan yhteisvastuullisuuden
tavoitetta (solidarité), kun keskushallinto voi vaikuttaa huomattavasti alueiden
keskinäiseen tulonjakoon. Viime aikoina valtio-alue –ohjelmasopimukset ovat
muotoutuneet yhä selvemmin investointeja ohjaavan yhteissuunnittelun asiakir-
jaksi, kun ennen ne olivat keino sovittaa yhteen eri tasoilla suunniteltujen ohjel-
ma-asiakirjojen toimeenpanoa.

Paikallistasolla kunnat voivat laatia yhteisiä kehittämissuunnitelmia (lakiase-
tus vuodelta 1993). Niihin on mahdollista sisällyttää erillinen investointiohjelma,
joka tarjoaa lähtökohdan valtio-alue -ohjelmasopimusten paikallisille neuvotte-
luille tai paikallishallinnon muiden tasojen yhteistyölle. Nykyisin kuntia kannus-
tetaan myös yhtenäistämään seutuhallintoaan, jotta kuntatason erilliset ohjelmat
saataisiin hallintaan (globalite eli aluepolitiikan kokonaisvaltaisuuden tavoite).

Kuntien vastuulla on lähinnä alueiden kaavoitustoimi (Code de l’Urbanisme).
Sen kaksi keskeisintä elementtiä ovat schéma directeur (SD: 1/10000-1/25000) ja
plan des occupations des sols (POS: 1/10000-1/2000). Ne kuuluvat kuntien tai
niiden muodostamien yhteistyöelinten vastuulle. SD perustuu samaan prefektuu-
riin kuuluvan kuntaryhmän määrittelemille talousintresseille. SD:ssä on määritel-
ty alueen kehittämisen ja käytön päälinjaukset. Suunnitelma on lainvoimainen mikäli
kunnanvaltuustojen enemmistä on hyväksynyt sen. POS-suunnitelman aluetasona
on yksittäinen kunta ja sen vahvistaa kunnanvaltuusto tai vaihtoehtoisesti asian-
osaisten kunnanvaltuustojen yhteinen toimielin. POS käsittelee maankäytön yleis-
säännöksiä eli rakennuslupia, rajoituksia, suojelualueita jne.  POS:n täytyy olla
yhteensopiva SD:n kanssa.

Laajoja kansallisia intressejä sisältävät projektit hyväksyy Conseil d’Etat (ei
vastaa Suomen Valtioneuvostoa), jotka siirtyvät prektuurien kautta kunnille ja nii-
den suunnitelmiin (SD/POS). Ainoastaan Pariisin alueella (Île-de-France) harjoi-
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tetaan fyysistä maankäytönsuunnittelua aluetasolla.
 Vuoden 1995 laki alueiden kehittämisestä ja suunnittelusta vahvisti fyysisen

suunnittelun ja  aluekehittämisen keskinäistä koordinaatiota. Lain mukaan pitkän
aikavälin strategisia  kehittämisohjelmia on laadittava sekä keskushallinnon että
aluehallinnon tasoilla. Ne eivät ole sitovia, mutta ovat läheisessä yhteydessä sek-
torisuunnitteluun ja sen keskeisimpiin toimeenpanomekanismeihin, joita ovat val-
tiollinen rahoitusohjelma (kansalliset painopisteisiin), maakuntien aluekehittämis-
ohjelmat ja valtio-alue –suunnittelusopimukset. Valtio voi sovittaa myös uutta alue-
suunnittelun ohjetta (directive territoriale d’aménagement), joka sitoo kuntien
kaupunkisuunnittelua. Ohje sisältää uusia vyöhyke- ja rahoitussäädöksiä, joissa
pitkän tähtäimen ennusteet ja operationaaliset, tulossuuntautuneet toimenpiteet on
pyritty yhdistämään entistä kokonaisvaltaisemmin.

Alueellisen kehittämisen ohjaamisessa ZAC –suunnittelu- ja kehitysvyöhyk-
keiden (zone d’aménagement concertée) käyttö on lisääntynyt nopeasti. Ne ovat
yleisimmin käytetty ratkaisu  aluekehittämisohjelman suunnittelussa ja toimeen-
panossa ja voivat korvata erityistapauksissa paikallisen maankäyttösuunnitelman
(POS). Suurimman osan ZAC:n erikoistalousalueiden kehityshankkeista käynnis-
tävät paikallisviranomaiset, mutta suurimpien projektien aloitteenteosta ja rahoit-
tamisesta vastaa valtio. ZAC:ssa määritellään julkisten ja yksityisten tahojen mak-
suosuudet infrastruktuurikustannuksissa, mikäli aluerakentamisen toteuttamista-
ho on yksityinen. Yhteishankkeiden hallinto järjestetään tavallisesti SEM:ien  (so-
ciétés d’économie mixte) kautta. Ne ovat puolijulkisia kehitysyhtiöitä, jotka säily-
vät paikallisviranomaisten alaisuudessa ja ovat tästä syystä suosittuja (EU com-
pendium of spatial planning systems and policies 1997).

Ranskan perustuslaki ei määrittele yksityiskohtaisesti valtion toimialaa alueel-
lisen kehittämisen harjoittamisessa. Vasta viime vuosina on valtakunnanoikeudes-
sa ryhdytty valmistelemaan kattavampaa lainsäädännöllistä kehystä aluekehitys-
työn taustalle. Valtiollisen intervention perusteet löytyvät siten aluepolitiikan pää-
tavoitteista – maakuntien menestymisen ja niiden kansalaisten osallistumismah-
dollisuuksien turvaamisesta.

Aluekehittämisen juridinen perusta on määritelty code de l’urbanisme -    kodi-
fikaatiossa, jota tukee maaseutualueita koskeva lakikokoelma ja rakennuslainsää-
däntö. Kansainväliset sopimukset ylittävät luonnollisesti kansallisen lainsäädän-
nön.

Aménagement du territoire rahoitetaan pääosin julkisilla varoilla. Kansalliset
tuet kanavoidaan erilaisten rahastojen kautta, joista tärkein on Fonds d’intervention
pour l’aménagement du territoire (FIAT). Monet Ranskan alueista kuuluvat myös
EU:n rakennerahastopolitiikan tavoitealueisiin. Vasta vuoden 1995 lainsäädännön
jälkeen (LOATR) rakennepoliittisilla toimilla voidaan sanoa olleen merkittäväm-
pää vaikutusta alueellisen kehityksen suuntaan, kun EU:n ja Ranskan kansallisten
rahastojen tukea ryhdyttiin suuntaamaan koordinoidusti. EU:n toimet eivät ole
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uudistaneet Ranskan aluesuunnittelua instituutiona, koska EU-ohjelmien toimeen-
pano  on organisoitu perinteisesti valtio-alue –sopimuskehikon puitteissa. Tämän
kehittämisprosessin ns. läpinäkymättömyys on vaikeuttanut EU-rahoituksen arvi-
ointityötä Ranskassa. Vuoden 1992 ATR-laki vahvisti alueiden ja departementtien
prefektien asemaa unionin ja kansallisten politiikoiden toimeenpanossa talouske-
hityksen osalta.

Vaikka valtiovetoinen AT ohjaa edelleen vahvasti paikallis- ja aluetason talous-
kehitystä ja päätöksentekoa, on vuodesta 1982 lähtien on paikallistason toimivalta
aloitteenteon osalta kasvanut. Viranomaisten keinovalikoima investointien, kult-
tuurin ja talousasioiden kehittämisessä on lisääntynyt varsinkin alueiden osalta.

Yhteiskuntasuunnitteluun liittyvä problematiikka ja uudistustyö on Ranskassa
aina Rousseaun ajoista lähtien liittynyt läheisesti yhteiskuntasopimuksellisuuden
suunnitteluun ja tasavaltalaisuuden vahvistamiseen, jonka vaikutukset näkyvät yhä
voimakkaasti ranskalaisessa aluekehityshallinnossa. Oikeastaan vasta bonapartis-
mi siirsi kehittämisen painopistettä paikallistason suuntaan, mutta silloinkin aja-
tuksena oli korkeintaan rutiinihallinnon ja erityisesti veronkeruun varmistaminen.
Vielä nykyäänkin paikallishallinnon elimet ajatellaan administration-yksiköiksi,
ja vain valtio voi olla aito kuvernementti, joka tekee päätökset kollektiivisessa
poliittisessa järjestelmässä. Hallintojärjestelmän muutosvirtojen taustavoimana on
läpi vuosisatojen toiminut kuitenkin voimakas kansallinen dialektiikka, joka täyt-
tää edelleen tehtävänsä yhteiskunnallisen kehitystyön pohjana.

3.4. Kansallisen alue- ja kaupunkipolitiikan lähtökohdat

Ranskan aluepolitiikan tavoitteena on vahvistaa vahvuuksien syntymistä maan
kaikilla alueilla. Toimintaperiaatteen lähtökohtia ovat käytännönläheisyys ja laa-
jojen strategiakokonaisuuksien luominen. Strateginen kehittäminen perustuu Rans-
kan maakuntien monimuotoisuudelle ja hyvinvoinnin sekä tasavaltaisuuden edis-
tämiselle. Ranskan maakuntien tulee muodostaa tasapainoinen kokonaisuus, jon-
ka eri identiteettejä kunnioitetaan ja vahvistetaan yhtäläisesti.

Ranskan aluepolitiikka korostaa sektorirajat ylittävää ja eri toimintoja yhdistä-
vää omaehtoista strategista aluekehitystyötä (Leurquin 1997). Erillisten toimien
yhteisvaikuttavuuden lisääminen merkitsee tavoitesuuntautunutta osallistumista ja
kokonaisvaltaisuuden hyväksymistä paremman suunnittelutyön pohjalle. Kump-
panuus valtuutettujen, asiantuntijoiden, erilaisten yhdistysten ja hallinnon välillä
ilmentää tätä aluepoliittisen lainsäädännön perustavoitetta (quatripartisme) - ke-
hittämisen olosuhteiden ja potentiaalisten mahdollisuuksien yhdistämistä alueella
vallitsevaan kehittämistahtoon. Kehittäminen perustuu vahvaan alueidentiteettiin,
jota edistetään kestävällä sosiaalisella ja taloudellisella kasvulla.
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Kansallisen aluekehityshallinnon laatutavoitteet ja seurantatyö edellyttää alue-
ja paikallistason riippumatonta päätöksenteko- ja toimivaltaa. Ranskan hallinnon
hajauttamista koskeva juridiikka sijoittuu pääosin 80- ja 90- luvuille. Omaehtoi-
sen aluekehitystyön kannalta merkittäviä lainsäädännöllisiä etappeja ovat olleet
(Leurquin 1997, Lücke 1997):

• Vuoden 1958 perustuslaki (erityisesti artiklat 34 ja 72);

• Vuoden 1972 laki alueiden organisaatiosta;

• Vuonna 1975 perustetaan seutusopimukset (yhdistettynä DATAR:n toimintoihin);

• Vuoden 1983 laki hallinnon hajauttamisesta ja kuntien välisen aluekehittämisen ja -
suunnittelun perustamisasiakirja (CIDAM);

• Vuonna 1984 perustetaan kansallinen paikallis- ja aluekehittämisen yhdistys;

• Vuonna 1988 säädetään laki hajautetun hallintojärjestelmän parantamisesta;

• Vuonna 1992 hyväksytään ATR-laki, jonka myötä kuntayhteistyön suunnittelu pe-
rustuu kuntien omaan tahtoon (mm. kehittämisohjelmien yhdistäminen);

• Vuonna 1995 hyväksytään LOAD-laki, jonka mukaan tarkoituksenmukaisimman alue-
kehitysviranomaisen toiminta perustuu paikallisen elämänlaadun, alueellisen orga-
nisoitumisen ja kaupunkiverkostojen vuorovaikutuksen tuntemukselle.

Lainsäädäntö koskien alueiden organisaatiota ja kehittämistehtäviä ja erityisesti
valtiolta hajautettujen palvelujen siirtämistä paikallishallinnon piiriin määriteltiin
valtaosin vuoden 1983 aluehallinnonuudistuksen yhteydessä. Alueiden institutio-
naalinen perusta juontaa juurensa 70-lukulaiseen talousohjauksen paikalliseen
vahvistumiseen (Leurquin 1997, Brown 1993). Vuoden 1983 uudistuksen jälkeen
alueiden tehtäväkenttä on muotoutunut sekä paikallisten kehittämistavoitteiden että
valtionhallinnon taholta delegoitavien lisääntyvien velvotteiden myötä. Vastaavasti
kehittämisaloitteet ja lainsäädäntö koskien kuntien välisen seutuyhteistyön tiivis-
tämistä sekä omaehtoista paikallistason vahvuustekijöiden kehittämistä nojautuu
pääosin vuosien 1992 (LO)ATR) ja 1995 (LOADT) lakiuudistuksille. Yhdessä
nämä uudistukset merkitsivät Ranskan todellista avautumista EU-kehitykselle ja
aluekehityshallinnon vähittäiselle uudistamiselle. Toisaalta kompetenssien siirto
oli osoitus siitä, ettei valtionhallinto kykene ylläpitämään entisen laajuista palve-
luverkkoa keskitetysti. Tämä ei kuitenkaan ole merkinnyt sitä, että valtio olisi luo-
vuttanut päätösvaltaansa ehdoitta, vaan käytännössä valtio osallistuu varsin tii-
viisti maakuntapolitiikan painotuksien määrittelyyn ja vuosittaisten seurantakat-
sausten arviointiin (esim. Compte-rendu d’activites des services de la region et
suivi du 3ème plan et du Contrat de plan Etat-Région ja Dispositif d’evaluation du
Projet Lorrain et du Contrat de Plan Etat-Région). Vastaavasti alue seuraa paikal-
listen yhteistyöorganisaatioiden toimia ja tavoitteissa edistymistä.
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ATR-lain 135. artikla sisältää neljä pääotsikkoa, jotka käsittelevät valtion alue-
hallinnon organisoitumista, paikallisdemokratiaa, paikallista yhteistyötä ja hajau-
tettua yhteistyötä. Edellä mainitut kohdat liittyvät paikallisen toimivallan lisäämi-
seen ja seutukuntien kehittämiseen. Laissa mainitaan hajauttamisperiaatteeseen
liittyen seuraavaa (Leurquin 1997):

a) Keskushallinnon vallan purkamiseksi on hallinnon hajauttamistoimet toteutettava
hallinnonaloittain (ATR:n Art. 66: kuntayhteistyö perustuu kuntien omalle tahdol-
le).

b) Informaation saavutettavuuden ja asukasosallistumisen parantamiseksi tulee luoda
neuvoa-antavia toimikuntia, jotka ovat kunnanvaltuutettujen lisäksi avoimia myös
ei-valtuutetuille ja paikallisyhdistyksille.

c) Alueiden ja departementtien välistä yhteistyötä ja erityisesti kuntayhteistyötä tue-
taan. Tavoitteena on kannustaa kunta- ja kaupunkiliitoksiin verotus- ja rahoitusme-
kanismein (ATR:n art. 73: Liitosten tarkoituksena on yhdistää kaupunkikunnat va-
paaehtoisen seutusuunnittelun näkökulmasta yhtenäisen kaupunkiseudun kehittämi-
sessä).

d) Yhtenäiseen talousalueeseen  kuuluville alueyhteisöille ja niiden ryhmittymille myön-
netään oikeus itsenäiseen ylikansalliseen yhteistyöhön. (Leurquin 1997.)

Vuoden 1992 laki korostaa Evenon (Villes et Territoires) mukaan paikallistason
merkitystä poliittisten, hallinnollisten ja taloudellisten innovaatioiden syntymisel-
le ja yksilöllisten paikallisten toimintatapojen kehittämiselle. Vuoden 1995 laki-
uudistus (LOADT) siirsi puolestaan kehittämisen painopistettä  yhä selvemmin
seutuyhteistyön ja paikallisen päätöksenteon ja liikkumavaran tukemiseen, kun
ATR-laki oli painottanut enemmänkin alue- ja kuntatasojen työnjaon kehittämistä.

Seutuyhteistyöhön tähtäävä LOADT pyrkii edistämään toimivaltojen ja asian-
tuntemuksen tiivistämistä sekä taloudellisten ja sosiaalisten päämäärien lähentä-
mistä. Uuden toimintakehyksen tulee luoda puitteet Ranskan aluepolitiikan ja kau-
punkipolitiikan perustalle - yhteisvastuulliselle kehittämiselle ja kansalaisyhteis-
kunnan ja –ohjauksen voimistamiselle. Yksi suurimpia LOADT:n innovaatioista
on pyrkimys kansalaisyhteiskunnan edistämiseen minimuotoista kumppanuutta
korostamalla (Leurquin 1997). Nykyisen lainsäädännön tavoitteena onkin seudul-
linen kehitystaso, jossa valtuutettujen, hallinnon, yhdistysten ja asiantuntijoiden
kumppanuus (quatripartisme) yhdistyy julkis- ja yksityissektorin taloudellisessa
ja sosiaalisessa seudullisessa kehittämishankkeessa. Tämä lisää liikkumavaraa eri-
tyisesti paikallisten valtaryhmittyminen muodostamiselle.

Aluetasolla alueneuvosto päättää kehittämisen painopisteistä, strategioista ja
menetelmistä. Kuitenkin toiminnan kehittämisessä alueet tarvitsevat tukea valtiol-
ta toimintaresurssien, tiedollisen ohjauksen tai lainsäädännön muodossa. Tämä
edellyttää eri osapuolien sitoutumista, jota sopimukselliset kehittämissuhteet alu-
eiden ja valtion välillä tukevat. Valtion harjoittama aluepolitiikka nähdään tär-
keäksi tasa-arvon (égalité) puolesta. Aluepoliittiset strategiat painottavatkin tasa-
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puolisia toimintamahdollisuuksia sekä kansalaisten että alueiden näkökulmasta.
Kansalaisnäkökulma viittaa jokaisen Ranskan kansalaisten yhtäläisiin toiminta- ja
osallistumismahdollisuuksiin – alueiden näkökulma puolestaan alueellisten ero-
jen tasaamiseen ja yhtäläisten menestymisen mahdollisuuksien säilyttämiseen.

3.5 Läheisyyden toteutuminen

Ranskan aluekehityshallinto on monisyinen kokonaisuus. Sen organisaatio ja me-
netelmät ovat muovautuneet pitkän yhteiskunnallisen, valtiopoliittisen ja ideolo-
gisen kehityshistorian aikana. Muiden länsimaisten demokratioiden lailla myös
Ranskan järjestelmän kehityskaareen mahtuu edistysaskelia, mutta myös heikkouk-
sia ja jopa taantumia. Ongelmat tulevat ilmi esimerkiksi kalkkeutuneina hallinto-
käytäntöinä päivittäisessä byrokratiassa, joita ei ole kyetty taajaan esitetyistä jul-
kilausumista huolimatta poistamaan. Kriittisistä haasteista puhuttaessa törmätään
väistämättä myös ranskalaisen päätöksentekoprosessin läpinäkymättömyyteen,
korkeaan hierarkia-asteeseen ja paikallistasolle kasaantuvien mandaattien ylitar-
jontaan. Uudistukset ovat osoittautuneet ongelmallisiksi tehtäväjakojen epäselvyyk-
sien ja vanhoista käytännöistä poisoppimisen eli ns. institutionaalisen jäykkyyden
näkökulmasta. Luonnollisesti hallintokäytäntöjen pullonkaulat jarruttavat myös
uudistusten läpivientiä.

Hallintoinstituutiot on kuitenkin vain osa aluekehitystyön monisyistä todelli-
suutta. Ranskassa vanhoista perinteistä pidetään kiinni mitä tulee eri viranomais-
ten hallintoalueiden, toimivaltojen ja aluejakojen säilyttämiseen. Yhteiskunnan
sisäisten rajojen muuttuessa syntyy tyhjiöitä, joissa vakiintuneet kuviot jatkavat
toimintaansa samalla kun uusia instituutioita perustetaan. Esimerkiksi alueet eivät
alun alkaenkaan perustuneet poliittiseen järjestäytymiseen, vaan kulttuuri- ja ta-
louskysymysten ympärille. Kehityksen pyörän kääntyessä alueille perustettiin po-
liittinen johto ja monien maakunnallisten palvelujen koordinaatiovastuu. Hajaut-
taminen tapahtui summittain muiden paikallishallintoyksiköiden kanssa, joten vas-
tuiden jako ei ole edelleenkään tehokas tai edes selviö.

Toisaalta alueet ja muut paikallishallinnon tunnukset on nähty jakobiiniläisten
valtioperiaatteiden vastaisina, mikä on vaikeuttanut niiden institutionaalisen ase-
man vakiintumista. Suurimpana puutteena on se, ettei alueilla ole perustuslailli-
sesti määriteltyä asemaa. Suuret muutokset ranskalaisessa aluekehityshallinnossa
eivät ole tapahtuneet niinkään alueiden organisoitumisessa, vaan pikemminkin si-
säisen toimintakulttuurin kehityksessä. Nämä uudistukset näkyvät parhaiten sopi-
muksellisten yhteiskuntasuhteiden kehittelyssä. Esimerkiksi EU:n ohjelmallisuu-
den periaate on perua Ranskan keskushallinnon harjoittamalle ja DATAR:n suun-
nittelemalle aluesopimuskäytännölle.
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Ranskan ajauduttua 70-luvulla talouskriisiin havaittiin, ettei valtionhallinnon
suurpiirteinen talouspolitiikka ja normiohjaus huomioinut riittävän tehokkaasti
paikallistalouksien kehittymisen edellytyksiä. Tarvittiin toimivallan laajennusta
alue- ja paikallistasojen suuntaan. Ranskalaisen  aluekehitystyön tunnuspiirteeksi
muodostuikin neuvottelu- ja yhteissuunnittelun kehittäminen valtio-alue –rahoi-
tussopimusten taustalla (Contrat de Plan Etat-Région, Contrat de Ville ja niiden
erilaiset seurantadokumentit).

Sopimusjärjestelmällä eri toimintoja saatiin saman katon alle, mikä lisäsi vi-
ranomaisten yhteistyötä tasoittaen kuilua valtiollisten ja alueellisten intressien
välillä. Tiivis sopimusyhteistyö alue- ja seututasolla edustaa ranskalaista moder-
nia julkishallintoa, jonka toimintaperiaatteet tähtäävät kokonaisvaltaiseen kehittä-
mistyöhön ja rahoitusmekanismin yksinkertaistamiseen. Vuosikymmenien kehi-
tyskaaren jälkeen alueiden liikkumavaraa varsinkin alueyhteistyön määrittelyssä
ja talouden kehittämisessä on lisääntynyt samalla kun alueiden asema on vahvistu-
nut osana unitaarista suunnittelu- ja päätöksentekokoneistoa.

Pohjoismaiseen perinteeseen verrattuna ranskalaisella järjestelmällä on selviä
eroja. Kaupunginjohtajan merkitys kehittämisen ohjaamisessa ja edistämisessä on
huomattavan vahva. Hallinnon hajauttamistoimet ovat Healeyn (1995) mukaan
lisänneet erityisesti kaupunginjohtajien ja korkean viranomaiskoneiston valtaa.
Useat päättäjät osallistuvat cumul des mandats –järjestelmään nojaten samanai-
kaisesti useita eri virkoja hallussa. Kaupunginjohtajat ovat usein poliittisia päättä-
jiä myös valtionhallinnon korkeissa viroissa, mikä on johtanut ns. mahtihenkilö-
järjestelmän syntyyn (Alue- ja paikallisdemokratia Euroopan unionissa 1999). Paris
(1997) viittaa Ranskan valtion 80-luvulla aktiivisesti hajauttamien valtasuhteiden
puoltaneen varsinkin suurten kaupunkien ja kaupunkiseutujen autonomian lisään-
tymistä, jolloin niiden kaupunginjohtajat ja avainhenkilöt ovat nousseet nykyisen
kaupunkihallinnon ja paikallispolitiikan pääarkkitehdeiksi. Korkeimmalla poliit-
tisella johdolla ja vaikutusvaltaisilla persoonilla on ollut suuri merkitys paikalli-
sen kehityksen suuntaajana.

On huomattavaa, että ranskalainen aluekehityshallinto ei ole samassa määrin
unitaaris-perusteista kuin ennen vuoden 1983 lakiuudistusta. Paikallis- ja aluehal-
linto on kuitenkin sidottu edelleen monella tapaa keskusvallan ohjaukseen. Esi-
merkiksi infrastruktuurin kehittäminen kuuluu laajasti valtion tehtäväalueeseen.
Ilman valtion osallistumista ei rahoitusvaikeuksien kanssa kamppailevilla paikal-
lishallinnon yksiköillä ole mahdollisuutta rahoittaa laajamittaisia infrastruktuuri-
hankkeita. Samaan aikaan alue- ja paikallistasolla on yhä enemmän omia etuja ja
tavoitteita ajettavanaan, joka lisää jännitteitä niiden ja keskushallinnon välillä. Kun
panokset ovat korkeat ja resurssit rajalliset, on rahoitusneuvotteluissa kaikki pelis-
sä, ja kilpailu on kovaa.

Kompetenssien summittainen hajauttaminen vuoden 1983 jälkeen aiheutti se-
kaannusta monien viranomaisten toiminnassa. Toimeenpanon päällekkäisyydet
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johtivat koordinaation ongelmiin myös eri hallinnonaloilla. Esimerkiksi talouden
ja infrastruktuurin suunnittelua harjoitetaan liian erillään toisistaan (Healey 1995).
Käytännössä  tavoitteet, suunnitelmat ja toimet menevät siis usein ristiin jopa sa-
man viraston sisällä. Toimeenpanon kokoaminen edellyttää tiivistä yhteydenpitoa
eri osastojen välillä ja kuuluisaa ranskalaista konsensushakuisuutta eri tavoitteis-
sa, kun yhteissuunnittelun ja kommunikaation merkitys on jatkuvasti korostunut.
On kuitenkin tosiasia, että yhteistyötä rajaa eri osastojen erilaiset toimintaperiaat-
teet ja aikajänteet. Esimerkiksi talouskehitys- ja infrastruktuuriosaston tavoitteet
ovat samat – kumpikin pyrkii lisäämään alueen talousaktiviteettejä ja alueen toi-
minnallisuutta. Talouskehittämisen filosofia painottaa kuitenkin korostetusti tässä
ja nyt toimintaa, eikä siihen sisälly kovaa riskinottoa. Taloustoiminta käyttää hy-
väkseen olemassa olevia rakenteita ja tuloksellisuus syntyy siitä, kuinka paljon
pääomavirtoja, yrityksiä ja työpaikkoja kyetään luomaan.

Infrastruktuurin osalta tilanne on monimutkaisempi. Liikennesuunnitelmat laa-
ditaan 5-15 vuodelle ja riskitekijöiden merkitys korostuu. Suunnitelmien pohjalla
olevat kasvu- ja kehitysennusteet eivät välttämättä pidä paikkaansa tai markkina-
olosuhteet muuttuvat tai jäävät muuttumatta, mikä voi aiheuttaa miljardien frangi-
en hukkainvestointeja ja ylimääräisiä ylläpitokustannuksia. Tietty kehittämisen
hajanaisuus saman katon alla johtuu siten näistä toimintaperiaatteiden välisistä
eroista.

Yhteissuunnittelun esteitä on muitakin - hallinnonuudistuksen seurauksena pai-
kallis- ja aluetasolla vaikuttaa kahdenlaisia kehittämisen prosesseja: toisaalta kau-
punginjohtajan edustama “paikallisalue” ja toisaalta lukuisten aluekehitysviran-
omaisten johtama “toiminnallinen alue” (Healey 1995). Näiden tahojen keskinäi-
set voimasuhteet vaikuttavat merkittävästi siihen, minkälaisen sisällön ja paino-
tuksen seudun aluekehittämistyö lopulta saa.

Kehittämisen polarisaatiokehityksen (paikallisalue - toiminnallinen alue) ohel-
la Ranskan kansallisen aluepolitiikan tavoitteiden toteutumista vaikeuttaa kaupun-
kien tai kaupunkimaisen asutuksen fyysisten rakenteiden ja poliittis-hallinnollis-
ten rajojen (kuntapohja) vastaamattomuus. Nykyiset aluejaot on kehitelty 50-lu-
vun Ranskassa talous-suunnittelun tarpeisiin. Aluejaot eivät ole tämän jälkeen juu-
rikaan muuttuneet, joten ne ovat käyneet tehottomiksi nykyisessä toimintaympä-
ristössä (Scargill 1998). Aluejaot juontavat juurensa aina keskiajalle, jolloin rajat
määrittyivät ratsastajan päivämatkojen perusteella.

Eurooppalaisen jälleenrakentamisen perinne näkyy yhä Ranskan alueilla. Alue-
hallinnosta ei ole  muodostunut kovin vahvaa ja itsenäistä poliittista tasoa, vaikka
EU:hun liittyminen viimeistään nosti esiin näkökohdat sen kehittämistarpeesta.
Tähän on vaikuttanut maan sisäisen historian lisäksi toisen maailmansodan jälkei-
nen näkemys vahvasta, unitaarisesta valtiosta, joka kykeni palauttamaan Charles
de Gaullen periaatteiden mukaan tappion kokeneen kansan kunnian ja uskottavuu-
den eurooppalaisena, itsenäisenä suurvaltana. Ranska nostikin asemaansa kansain-
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välisessä politiikassa voimakkaan valtionhallinnon johdolla, kun taas Saksaan
muodostettiin liittovaltio-periaatteen mukainen hajautettu maakuntahallinto estä-
mään voimakkaan keskusvallan muotoutumista. Silloisessa maailmanjärjestyksessä
valtiollinen ajattelutapa nähtiin tarkoituksenmukaisena ”kovan” turvallisuuden
vakauttajana, kun taas tällä hetkellä ajan henki puoltaa valtiollisuuden kaventa-
mista, ja paikallisten vaikutusmahdollisuuksien korostaminen nähdään tarkoituk-
senmukaisimpana politiikkana kestävän taloudellisen ja sosiaalisen kasvun edistä-
jänä (läheisyysperiaate).

Vaikka ranskalaisten alueiden vapautta itsenäisessä varainkäytössä on laajen-
nettu viime vuosina, niiden riippumattomuuden tavoite kärsii edelleen keskushal-
linnon taholta lisääntyvien velvoitteiden ja puutteellisten toimintaresurssien väli-
sestä ristiriidasta (Scargill 1998). Myös Newmanin ja Verpraetin (1999) mukaan
aluetason finanssivalta on edelleen heikko ja hallinto siinä mielessä muodollinen,
että se toimii yhtenä keskushallinnon intressejä toimeenpanevista virastoista. Tämä
on syönyt pohjaa 80-luvun alussa aluekehityslainsäädäntöön kirjatulta hajautta-
mistavoitteelta.

Rahoituskanavien vähentyminen ja valtion maksujen jakoperusteiden muuttu-
minen ovat johtaneet tilanteeseen, jossa monien alueiden ainoaksi kasvavaksi tu-
lolähteeksi on jäämässä velkamäärän kasvattaminen. Varsinkin lakisääteisten pal-
velujen ulkopuoliset kustannukset ovat jäämässä yhä selvemmin alueiden vastuul-
le, joten esimerkiksi tärkeimmät infrastruktuuriratkaisut voidaan rahoittamaan esi-
merkiksi Lorrainen maakunnassa yhä enemmän velkarahan turvin. Investointioh-
jelman kattaminen lainanotolla heikentää talouden pohjaa, mutta Lorrainen alue
aikoo edelleen pitää kiinni kehittämistavoitteesta, palveluvarustuksesta ja palve-
lujen tasosta mm. palvelurakennetta sopeuttamalla. Toisaalta Lorrainessa elää vah-
vasti käsitys, jonka mukaan parasta talouspolitiikka ei ole kustannusten minimoin-
ti, vaan tuloksellinen, todellisia vaikutuksia aikaansaava aluekehitystyö.

Alueen itsenäistä talouspolitiikkaa uhkaavat myös vuosittaiset maksusitoumukset
velan hoitamisessa, joka pitkällä tähtäimellä voi vaarantaa alueen päätehtävän
merkittävimpänä alueellisena investoijana1 . Tämä vähentäisi sijoittamista infra-
struktuuriin, elinkeinoihin ja yrityshankkeisiin, mikä tarkoittaa käytännössä sitä,
että alueen tehtävät tulevat olemaan yhä selvemmin peruspalvelujen tuottamista
departementtien rinnalla.

Aluetalouden suorituskyky on ainakin osittain sidoksissa hallintotyöhön ja sen
osallisuuteen paikallisessa innovointiprosessissa (endogeeninen ulottuvuus). Alue-
kehityshallinto voi olla tulevaisuudessa yhä vahvempi tutkimus- ja kehittämisyk-
sikköjä koordinoiva poliittinen vaikuttaja, joka  erikoistuu tiettyjen seudullisten
toimintojen tukemiseen, kuten tuotannollisten ja toiminnallisten innovaatioiden,

1Muut paikallisviranomaset ja valtio harjoittavat lisäysperiaatteen mukaista investointitoimea, kun
alueiden kiistatta tärkein toimivalta on liittynyt vapauteen ja itsenäisen harkintavallan käyttöön alue-
kehityksen kannalta tärkeiden investointikohteiden valinnassa.
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klusterin ja yritysverkostojen vuorovaikutuksen sekä seudullisen suunnittelu- ja
seurantajärjestelmän tutkimukseen. Menestyksellinen hallinto kykenee yhdistämään
sosiaaliset ja taloudelliset intressit kehittämisstrategioissa. Kuitenkin aluetason
suorituskyky on Newmanin ja Verpraet’n (1999) mukaan riippuvainen yhä enem-
män myös kansainvälisestä taloudesta (eksogeeninen ulottuvuus). Sen kehityskul-
kuihin tulee voida varautua. Tätä arviota vasten paikallisen toimi- ja päätösvallan
voidaan ajatella lisäävän mahdollisuuksia sekä ennakoivien että reagoivien toi-
menpiteiden määrittelyssä.

Toisaalta valtion taholta tapahtuva regulaatio ja ohjaus on tarpeellista useista
eri syistä. Vastuullisen kehittämistyön valvonta ja tasa-arvoisuuden edistäminen
ympäri maata kuuluvat luonnollisesti valtion toimialaan. Valtiollisen ja aluekehi-
tyshallinnon interventioiden tulkinnasta erityisesti elinkeinopolitiikan osalta, on
tulossa yhä epäselvempi harmaan rajankäynnin alue unionissa. Kansallinen maa-
kuntien kilpailuttaminen ja niiden yritystoiminnan tietyn asteinen suojeleminen
kansainväliseltä kilpailulta on synnyttänyt monia menestystarinoita ranskalaises-
sa yrityselämässä. Toimintarauha auttaa kilpailukykykonseptin kehittelyssä. Kova
kansallinen kilpailuttaminen ja siinä selviytyminen ja kasvaminen takaavat sen,
että tuotteella tai tuotantoprosessilla on edellytykset siirtyä maailmanmarkkinoi-
den paineeseen. Luonnollisesti sisämarkkinoiden ominaisuuksilla on merkitystä
siihen, millä aloilla onnistumisia tapahtuu. EU:ssa alueiden kilpailuasetelmaa vää-
ristävät tukimuodot katsotaan haitallisiksi. Ranska onkin joutunut usein vastatus-
ten EU:n kanssa harjoittamansa protektionismin vuoksi.

Talousalueisiin perustuva kilpailukykymalli painottaa kuitenkin maakuntien ja
niiden seutukunnissa tapahtuvaa itsenäistä kehitystyötä vapaan ja avoimen kilpai-
lun periaatteita noudattaen. Tämä on myös EU:n pyrkimys unionin laajuisen kil-
pailukyvyn nostamisessa ja sisämarkkinoiden toimivuuden parantamisessa. Mitä
pitempään kilpailua vääristetään epäterveellä valtion tuella, sitä kauemmin kestää
toimivan ja erikoistuneen talousalueen muodostuminen esimerkiksi EU:n telakka-
teollisuudessa. Rakenteelliset sopeutukset EU-alueen sisällä tuovat muutoksia alue-
talouksien ja niiden työmarkkinoiden muotoon, joten on selvää, että kiistaa vapaa-
kaupan pelisäännöistä tullaan käymään vielä jatkossakin ja tuskin Ranskakaan tu-
lee jäämään tästä osattomaksi.

Monet Ranskan hallintokulttuurin ominaispiirteet ovat toimineet niin hyvässä
kuin pahassa kehittämisen yleisten päämäärien saavuttamisessa. Voidaan hyvällä
syyllä sanoa, että monet yhteiskunnan yleiset ongelmat ovat kärjistyneet eriytyen
samalla yhä selvemmin alueellisesti. Toisaalta  edistymistä on tapahtunut monilla
eri osa-alueilla tiettyjen kehityskulkujen ja innovaatioiden kohdatessa, joista mie-
lenkiintoisimpia käsitellään tarkemmin tutkimusesimerkkien yhteydessä. Seuraa-
vissa luvuissa tarkastelun kohteena on puolestaan Ranskan kaupunkipolitiikan tär-
keimmät vaiheet ja haasteet 30 vuoden ajalta, mikä viitoittaa yhtäältä myös laa-
jemmin ranskalaisessa yhteiskunnassa tapahtunutta murrosta.
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Kaupungistuminen liittyy läheisesti kapitalismin ja teollisen tuotantotavan syn-
tyyn. Laajamittainen kaupankäynti alkoi Euroopassa kahdennentoista vuosisadan
puolivälinen tienoilla. Kauppa levisi myös Euroopasta itään. Samalla ns. rahata-
lous kehittyi, joka kiihdytti 1400-luvulla kauppa-alueiden muodostumista. Kes-
kiajan Euroopassa oli kaksi kaupan pääkeskusta – Pohjois-Saksan kaupunkien kaup-
papolitiikan yhtymä hansaliitto (erit. Hampuri, Lyypekki ja Bremen) ja Välimeren
ja varsinkin Italian tärkeimpien sen aikaisten kaupunkien muodostama talousalue
(Venetsia, Genova ja Pisa). Voidaan sanoa, että juuri näiden alueiden kauppapoli-
tiikka ja kilpailu johtivat vapautuvan kaupan aikakauteen, joka vaikutti aikanaan
äärikapitalistisen talousjärjestelmän kehittymiseen. (Short 1996.)

Näiden kauppakeskusten valta-asema murtui teollisen vallankumouksen seu-
rauksena, kun Lontoosta ja Amsterdamista tuli maailmankaupan keskuksia. Varsi-
nainen kaupan maailmanlaajuistuminen alkoi 1600-luvulla ja Eurooppalainen ta-
lousjärjestelmä alkoi levittymään ympäri maailman. Aikakaudella suurten kau-
punkien merkitys taloustoimijoina korostui entisestään ja Lontoosta tuli maail-
mankaupan keskus, mikä lisäsi kiihtyvällä tahdilla sen kasvua. (Short 1996.) Teol-
lisuuteen perustuva talous suosi talous- ja kauppatoimintojen keskittymistä kehit-
tyvien liikenneyhteyksien ja tehostuvan maatalouden avustuksella. Yhdessä nämä
tekijät johtivat uudenlaisen ns. kapitalistisen kaupunkityypin ja -järjestelmän syn-
tyyn. Kehitystä ohjasi entistä voimakkaammin markkinatalouden toimintaperiaat-
teet, joka kiihdytti edelleen pääoman ja työvoiman keskittymistä. Teollinen val-
lankumous vaikuttikin räjähdysmäisesti kasvavan työväen luokan syntymiseen,
jonka kärjistyvät sosiaaliset epäkohdat saivat monet yhteiskunnalliset ajattelijat
pohtimaan kapitalistisen talousjärjestelmän perusteita.
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Ranskan kaupunkikehitys ei ole ollut niinkään sidoksissa teollisuuden vallan-
kumoukseen, kuten muualla Euroopassa, vaan pikemminkin valtion ja hallitsijoi-
den tahtoon Ranskan suuruutta ilmentävänä tekijänä. Laajamittainen kaupungistu-
minen tapahtui suhteellisen myöhään verrattuna esimerkiksi Iso-Britanniaan. Vas-
ta 1920-luvulla enemmistö ranskalaisista oli muuttanut kaupunkeihin ja varsinai-
nen kaupungistuminen tapahtui toisen maailmansodan jälkeen 50- ja 70-lukujen
välillä (Parkinson & LeGales 1994).

Ranskan kaupunkihierarkian määräsi ennen teollisuuden vallankumousta lähinnä
ancien régimen hallintoinstituutiot, eli tärkeimpien hallintokaupunkien järjestys
(Rennes, Nîmes, Montpellier jne.). Teollistumisen myötä tapahtunut kaupungistu-
minen sijoittui pääosin 1850- ja 1880-lukujen välillä, mutta sen vaikutus kaupun-
kihierarkialle oli lähinnä aluerakenteen kehityslinjoja muokkaava. Toki teollinen
vallankumous suosi kaupunkikeskusten kaupankäyntiä ja teollisuutta, mutta maa-
seutumainen elintapa säilyi varsin voimakkaana Ranskassa aina kahdennenkym-
menennen vuosisadan puoliväliin saakka. Tästä huolimatta monet ancien regime-
keskukset menettivät valta-asemansa teollistumisen myötä. Vastaavasti teollistu-
vat kaupungit, kuten Lille, Lyon, Marseilles ja Pariisi kokivat voimakkaan talou-
dellisen kasvun ajanjakson. (Parkinson & LeGales 1994.) Teollisen tuotantotavan
ja kaivosteollisuuden ajauduttua kriisiin 70-luvulla teollisuuskaupungit puolestaan
kohtasivat synkän taloudellisen rakennemuutoksen ajanjakson, jonka vaikutukset
näkyivät monien kaupunkien ongelma-alueilla räjähdysmäisesti kasvavina työttö-
myyslukuina ja taloudellisena syöksykierteenä. Aikakausi oli ancien régimen re-
nesanssin aikaa pohjustaen ”uuden” tuotantotavan syntyä. Rakennemuutoksen
vaikutukset näkyvät yhä kehityksestä jälkeenjääneiden reuna-alueiden ja kaupun-
kien ongelmalähiöiden julkisivussa.

Ranskan kaupunkiuudistus on perinteisen kaavan mukaan nojannut suurikin voi
olla kaunista -ajatteluun. Ns. hallintokaupunkien keskustoihin rakennettavilla jul-
kisilla rakennuksilla on vanhastaan ollut tärkeä rooli julkisen vallan ja valtiollisen
mahdin symboleina. Suuret projektit ja arkkitehtonisesti kunnianhimoiset raken-
nuskohteet ovat kaupunkikeskustojen kehittämisen näkyvin tulos (Paris ym. 1997).
Näkyvyys lieneekin eräs keskeisimpiä syitä miksi fyysiset rakennushankkeet ovat
kaupunkiuudistuksen kärkipäässä. Nykyisin merkittävä osa kaupunkien keskusta-
alueiden viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden lisäämisestä liittyy historiallisen kult-
tuurimaiseman säilyttämiseen ja entisöimiseen. Tavoitteena ei ole niinkään hallin-
tovallan imagon kohentaminen vaan menestyksellisen ja viihtyisän kaupunkiku-
van luominen matkailijoiden, yrittäjien ja sijoittajien houkuttelemiseksi. Nyky-
ajan kaupunkikuvaa muokkaa oleellisesti myös suuryritysten, luotto- ja vakuutus-
laitosten ja erilaisten puolijulkisten yhteisöjen toimistot ja toimipisteet, jotka yh-
denmukaistavat tehokkaasti kansainvälisten markkinapaikkojen yleisilmeen.
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Useat Ranskan aluekeskuksista ovat varsin lyhyessä ajassa tulleet merkittäväk-
si osaksi kansallista ja kansainvälistä kaupunkijärjestelmää (esim. Lille, Lyon,
Nantes). Monista on tullut kaupunkiuudistuksen kansallisia symboleita niiden vi-
sioitua kunnianhimoisia kehittämisstrategioita yhdessä asioista päättävien alueel-
listen ja kansallisten päättäjien kanssa (Paris ym. 1997). Kuitenkin Ranskan joka
kulmalta löytyy niitä pieniä ja keskisuuria teollisuuskaupunkeja, jotka ovat jää-
neet suurten linjanvetojen varjoon. Niiden ongelmat liittyvät useimmiten raken-
teellisiin, taloudellisiin ja sosiaalisiin heikkouksiin, keskikaupungin kurjistumi-
seen ja kaupunkikuvan rappeutumiseen. Myöskään laitakaupunkien kiinteistöt,
syrjäiset ongelmakorttelit tai monet 50- ja 70- luvuilla rakennetuista lähiöistä eivät
ole saaneet osakseen niiden vaatimaa suunnitelmallista ja yhtenäistä huolenpitoa.
Kaupunkikeskustojen on katsottu kuuluvan kansalaisille ja siten kehittämisen in-
tresseihin kuuluviksi - lähiöiden puolestaan ei (Paris ym. 1997). Ongelmakaupun-
ginosien ja lähiöiden ongelmat sekä niiden ratkaiseminen on jäänyt usein kaupun-
kisuunnittelijoiden ja politiikkojen asialistalla suurisuuntaisten ohjelmien antaman
huomioarvon jalkoihin.

4.1. Ranskalaisen kaupunkipolitiikan vaiheet

Nykyisin pohdiskelu elämänmuodon kaupunkivaltaistumisesta ei ole yhtä viaton-
ta kuin muinoin Kreikassa. Kaupunkikehitys ei ole suinkaan ongelmatonta, vaan
myös kielteisinä koetut lieveilmiöt kumuloituvat urbaanissa ympäristössä. Kau-
punkien erityisongelmia on Ranskassa pyritty lievittämään politiikalla, jossa toi-
menpiteet on kohdistettu erityisesti kaupunkiympäristöön ja kaupunkimaiseen elä-
mäntapaa. Tätä erilaisten toimenpiteiden kokonaisuutta on ryhdytty kutsumaan
kaupunkipolitiikaksi (Politique Urbain tai Politique de la Ville). Puhtaan talous-
ajattelun ajauduttua kriisiin 70-luvulla, havahduttiin huomaamaan, että kaupunki-
en erityisongelmat tarvitsevat tuekseen uuden, yhtenäisemmän ja monialaisem-
man toimintapolitiikan, jossa sosiaaliset ja taloudelliset päämäärät voitaisiin yh-
distää modernin aluesuunnittelun menetelmin – ja tässä tehtävässä kaupunkipoli-
tiikka ja aluekehittämisen verkostopolitiikka nähtiin tärkeinä elementteinä.

Ranskan kaupunkipolitiikassa voidaan erottaan kaksi hallintopiiriä. Ensimmäi-
nen on kaupunkipolitiikan neuvottelukunnat, jonka toimintaa kuvaa sopimukselli-
suus ja sopimusneuvottelut valtiollisten toimijoiden ja paikallis- ja alueyhteisön
välillä. Toinen piiri on aluekehittämisen suunnitteluviraston hallinnoima alueke-
hittämisen verkosto, joka operoi keskushallinnon toimipisteiden kautta  paikallis-
tasolla.

Neuvottelukuntien päätoimijoita kansallisella tasolla ovat DIV (Délégation In-
terministeriel à la Ville), CIV (Comité Interministeriel à la Ville) ja CNV (Conseil
National des Villes). CIV on korkein kaupunkipoliittista yhteistyötä kokoava elin,
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joka ilmentää hallituksen ja ministeriöiden kantaa kaupunkipolitiikassa. Kaupun-
kiasioilla on myös salkuton ministeri, Claude Batoline, jolla on oma kabinettinsa.
Kaupunkipolitiikalla ei ole siten omaa ministeriötä, mutta ministeritason delegaat-
ti tehostaa kaupunkien erityisnäkökohtien huomioimista ja erityisesti hallituksen
näkökannan muodostumista. CIV on siis ministeritason työryhmä. Sen asiantunte-
muksen päivittämisestä, kannanottojen valmistelusta ja politiikan toimeenpanosta
vastaa DIV, joka muodostaa siten linkin valtion  ja kuntien ja niiden yhteenliitty-
mien välille. DIV seuraa valtionhallinnon palveluiden hajauttamista ja niiden te-
hokasta toimeenpanoa. DIV on koordinaatioelin kaupunkipolitiikan vastapoolien
välillä ja sen toimiin kuuluu laajasti aluekehittämisen kentässä mm. kaupunkiasi-
at, julkinen liikenne, koulutus, turvallisuus, oikeuslaitos, työllisyys ja terveys. CNV
on puolestaan edellisiä konsultoiva yhteistyöelin, jossa istuu poliittista ja hallinto-
viranomaisista koostuvaa edustajistoa sekä valtiolliselta että paikalliselta tasolta.
Nämä kolme instanssia ovat sopimusneuvotteluiden neuvottelulinkki valtion ta-
holta. Käytännössä DIV neuvottelee kaupunkisopimusten (nykyään 7 vuoden oh-
jelmakaudelle) muodosta paikallis- ja alueyhteisöjen kanssa, jotka neuvottelevat
omista linjauksistaan keskenään. DIV operoi tällä hetkellä työllisyys- ja solidaari-
suusministeriön alaisuudessa ja sen toimenpiteiden vaikutusalueelle kuuluu tällä
hetkellä noin 1300 kaupunkialuetta ja 6 miljoonaa ranskalaista sekä 50 suurhan-
ketta, joista sovitaan erillisillä GPU-sopimuksilla (Grand Projet Urbain).

Toinen kaupunkipolitiikan hallintopiiri liittyy läheisesti aluekehittämisen ver-
kostopolitiikan harjoittamiseen. Kehittämisverkostojen solmukohdat ovat kaupun-
keja ja siten aluekehittämisen suunnitteluviraston DATAR:n toimet ovat ohjan-
neet ja ohjaavat edelleen voimallisesti kaupungistumista ja kaupunkikehitystä.
DATAR on verkostomainen aluesuunnitteluvirasto, jonka toimintapolitiikka eroaa
DIV:n vastaavasta siinä, että se on organisoitunut paikallis- ja aluetasolla, mutta
myös kansainvälisesti. DIV on sopimuksellisen kaupunkipolitiikan keskiössä ja
vastinparina sille on alueellisen järjestäytymisen mukaiset sopimuskumppanit.
DATAR on valtiollinen aluesuunnittelun elin, joka operoi eli suunnittelee ja toi-
meenpanee päätöksiä paikallis- ja aluetasolla. Se toimii pääasiallisesti aluekehittä-
mis- ja ympäristöministeriön alaisuudessa, joten DATAR:n keskeisiä kohteita ovat
talousasiat, elinkeinojen kehittäminen ja kansainvälistyminen sekä kestävä kehi-
tys. CIADT (Comité Interministeriel au Développement et au Aménagement du
Territoire) määrittelee ministeriöiden välisessä neuvotteluprosessissa kansallisen
aluekehittämisen kannat ja CNADT on puolestaan aluekehittämisen suunnittelu-
ja neuvonantajaelin, joka valmistelee valtiollista päätöksentekoa. Yhdessä ne oh-
jaavat DATAR:n toimintaa hallinnonalan ja sen alueellista interventiota painotta-
van toimintapolitiikan mukaisesti.
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4.2 Kaupunkipoliikka ja aluekehittämisen verkostopolitiikka

Ranskan kaupunkipolitiikkaa on sen 30-vuotisen historian ajan kuulunut pääasias-
sa keskushallinnon vastuulle. Valtio on useimmiten ollut aloitteentekijänä uudis-
tusten lanseeraamisessa ja vireillepanossa. Valtio on muotoillut kaupunkipolitii-
kan yleiset suuntaviivat sekä temaattisten että alueellisten painotusten suhteen.
Valtion alue- ja paikallisedustuksella on merkittävä rooli sopimusneuvotteluissa.
Jatkuvissa neuvotteluproseduureissa sovitaan eri toimenpiteiden rahoituksesta
kuntien, departementtien, alueiden ja erilaisten alueyhteisöjen toimeenpanon poh-
jalle. Valtio valvoo tavoitelinjoissa edistymistä omien intressiensä pohjalta ja eri-
tyisesti niissä painopisteissä, joiden rahoittamiseen se osallistuu. Toisaalta myös
paikallispolitiikan johtajat ovat avainasemassa kaupunkipoliittisen aloitteenteon,
muotoilun ja toimeenpanon osalta paikallis- ja aluetasolla. Tiivistetysti, kaupunki-
politiikka on monien toimijoiden yhteispeliä. Kaupunkipolitiikan harjoittamisessa
menestyvätkin parhaiten ne seudut, ts. valtaryhmittymät, joiden valtaapitävillä on
hyvät neuvotteluyhteydet ja -taidot keskeisiä resursseja omaavien tahojen suun-
taan (valtio, EU-komissio, suuryritykset, rahoituslaitokset jne.).

Varsinaisen aluepolitiikan rooli 60-luvulla oli tasapainottaa aluekehitystä niin
valtion tasolla kuin maakunnallisten rajojen sisällä. Kansallinen kaupunkipoliitti-
nen tavoite oli vahvistaa alueellisia valtakeskuksia Pariisin alueen kasvun hillitse-
miseksi. Kehitystä tasapainottavat avainkaupungit saivat kansallista aluekehitys-
tukea 60-luvulta lähtien métropoles d’équilibre –nimikkeen alla. Aluerakenteen
tasapainottamistehtävä jaettiin kahdeksalle metropolille, joiden joukkoon myös
tutkimuksen Lillen-Roubaix-Tourcoing -kaupunkiseutu lukeutui. Metropoleille
määriteltiin yhteistyössä valtionhallinnon kanssa omat menestyskaavansa ja eri-
koistumisstrategiansa. Näin Ranskaan luotiin maakunnallisten keskusten verkko,
jonka eri osat olivat toisiaan täydentäviä ja pystyivät erikoistumaan valtionhallin-
non tuella (Sallez 1997.) Aluekeskuspolitiikka mahdollisti suurten kaupunkikes-
kusten nopean uudistamisen sekä muun muassa yliopistollisten ja kulttuuristen
tilojen laajamittaisen modernisoinnin uudenaikaisen talouden tarpeisiin (Parkin-
son ja LeGales 1994).

Suurten kaupunkiseutujen verkostopolitiikka on jatkanut 1990-luvulla chartes
d’objectifs –politiikkanimikkeen alla. Nämä tavoitekaupungit hyötyvät erityistoi-
menpiteistä liikenneyhteyksien kehittämisen, aluesuunnittelun (Organisme Régional
d’Études d’Aires Métropolitaines, OREAM) ja avustuksista palvelujen järjestämi-
sen osalta. Chartes-verkostoon kuuluu 11 kaupunkiseutua. Tavoitteena on aluera-
kenteen tasapainottamisen ohella lisätä myös Ranskan kansantalouden kilpailuky-
kyä ns. eurokaupunkeja kehittämällä, joilla tulee olemaan vahva rooli eurooppa-
laisen kaupunkihierarkian työnjaossa. (Sallez 1997.)

Ranskan pienten ja keskisuurten kaupunkien haasteet liittyvät puolestaan elin-
voimaisuuden säilyttämiseen ja kykyyn ylläpitää tarvittavat yksityiset ja julkiset
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palvelut sekä tarjota työpaikkoja kaupunkilaisilleen suurten aluekeskusten varjos-
sa. Ranskan pk-kaupunkiverkostot (réseaux de villes) perustettiin, jotta nämä kau-
pungit voisivat vapaammin kehittää omaa identiteettiään ja vahvuuttaan sekä yllä-
pitää palvelujaan osana kansallista kaupunkiverkkoa. Tavoitteeksi asetettiin myös
yhteisvastuullinen kehittäminen kaupunkien ja kehitysalueiden välillä siten, että
kaupunkien toimet ja kehitystavoitteet ovat toisiaan täydentäviä. Vuonna 1992
perustettiin kaupunkiverkko-klubi (Club des Réseaux de Villes) helpottamaan tie-
donvaihtoa kaupunkien välillä. Toimintaa koordinoi erityisesti talousasioita hal-
linnoiva DATAR1 . (Sallez 1997.)

Rigaud (1997, 11-17) jäsentää Ranskan kaupunkipolitiikan vaiheet kolmeen
ajanjaksoon. Kaupunkipolitiikan ”synty” (genèse) sijoittui 70-luvulle. Toinen, ”va-
kiintumisen” vaihe (affirmation) vuosien 1981 - 1988 välille ja kolmas, eli ”kyp-
syminen” (maturité) jatkui aina 90-luvun lopulle saakka.

4.2. Kaupunkipolitiikka 70-luvulla

Kaupunkikehitykseen liittyvät ongelmat kärjistyivät 1970-luvun jälkipuoliskolla.
Erityisesti sosiaaliset näkökohdat saivat huomiota, kun kritiikki lähiöitä kohtaan
voimistui. Jatkuva työttömyyden kasvu ja lähiöiden rappeutuminen niin fyysisiltä
kuin yhteisöllisiltä perusteilta nousivat voimakkaaseen julkiseen ja poliittiseen
keskusteluun. Yksityisen sektorin asuntotuotannon kasvun rinnalla eri väestönosi-
en segregaatiokehitys kiihtyi. Suuria asuntoalueita suunniteltiin niille keskiluok-
kaisille perheille, joita kiinnosti yksityinen omistusasuminen. Huonommin toimeen-
tulevien osaksi jäi asuminen julkisen sektorin rakentimassa vuokralähiöissä, mikä
tarkoitti käytännössä siirtolaisten eristäytymistä omille asuntoalueilleen tiettyjen
ongelmalähiöiden osiin. Sosiaalinen marginalisoituminen lisääntyi Ranskassa kah-
den vuosikymmenen ajan. Pian sosiaalisesta eristäytymisestä muodostui sekä ra-
kenteellinen että alueellinen ongelma.

Ajanjaksolla toimeenpantiin kolme tärkeää kaupunkipoliittista toimenpidettä.
Ensimmäinen oli rahoitustukien myöntäminen kaupunkiuudistukselle lähinnä Bar-
ren raportin (1976) vaikutuksesta. Toiseksi, Habitat et Vie Sociale -uudistuksen
(HVS) tavoitteena oli yhtenäistää erillisten politiikkalohkojen osallistumista Ha-
bitations à loyer modéré -uudelleenkehittämisohjelmissa (HLM). Ohjelmat liittyi-
vät HLM-asutuksen (halpa vuokra-asuminen) arvostuksen nostamiseen suhteessa
omistusasumiseen, kaupunki-infrastruktuurin kehittämiseen ja lisääntyvää paikal-
listason osallistumiseen rakennusprojekteissa. (Parkinson & LeGales 1994, Ri-
gaud 1997, ks myös Gaudin 1997.)

1 1960-luvulla perustettiin kansallisesta ja alueellisesta kehityksestä vastaava valtion rahoittama or-
ganisaatio DATAR (Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale). Sen toimin-
tapolitiikka painottaa talousasioita sekä valtion ja maakuntien aluekehittämistyön koordinaatiota eri-
tyisesti elinkeinopolitiikan osalta.
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Ranskalaisen kaupunkipolitiikan perusarvoiksi 70-luvulla omaksuttiin kokonais-
valtaisen politiikanteon ja keskenään koordinoitujen toimenpiteiden suunnittelu.
Toisaalta kehittämistyön suunnittelussa ja toimeenpanossa vuorovaikutus kunta-
laisten kanssa nähtiin ensiarvoisen tärkeäksi. (Rigaud 1997.) Kansalaisosallistu-
minen katsottiin tavoiteltavaksi ja jopa välttämättömäksi päämääräksi, jotta monet
polttavat yhteiskunnalliset epäkohdat saataisiin hallintaan.

Kaupunkipolitiikan ns. oppivuosia 1977 – 1983 leimaa Parkinsonin ja LeGale-
sin (1994) mukaan kokemuksen ja tiedon kerääminen urbaanin erityispolitiikan
harjoittamisesta. Tällöin talouden näkökulma vakiintui kehittämisen painopistei-
siin. Kaupungit alkoivat kilpailla yhä enemmän julkisista ja yksityisistä investoin-
neista sekä korkean sosiaalisen statuksen omaavista asukkaista. Kaupunkien väli-
nen kilpailu johti toimenpiteisiin yritysilmapiirin, korkeatasoisen asuinympäris-
tön, kommunikaatioyhteyksien (liikenneyhteydet, sähköiset yhteydet jne.) ja kau-
punkikuvan parantamiseksi. Kunnianhimoisia rakennusprojekteja käynnistettiin
ympäri maata ja kilpailua paikallis- ja alueviranomaisten välillä rohkaistiin val-
tion taholta. Esimerkiksi DATAR linjasi toimintaansa vuodesta 1981 lähtien siten,
että sen painopisteet ja toimenpiteet suosivat kaupunkeja, joilla oli potentiaalista
kilpailukykyä eurooppalaisessa mittakaavassa. Strategioissa korostui maakunta-
keskusten ja ympäröivien metropolialueiden työnjaon vahvistaminen.

4.2.2 Kaupunkipolitiikka 80-luvulla

Kaupunkipolitiikka uudistui 80-luvulla, kun yhteiskuntapoliittinen ilmapiiri muut-
tui. Vallalla ollut ns. yrittäjäkaupungin ihanne näkyi poliittisissa ohjelmissa läpi
vuosikymmenen. Kilpailuttamista ja taloustoimintaa korostavan mallin myötä so-
siaalisen syrjäytymisen ongelmat alkoivat näkyä yhä selvemmin monissa Ranskan
kaupungeissa. Varsinkin lähiöiden että sisäkaupunkien ongelmat pahentuivat enti-
sestään. Nuorten tyytymättömyys, erityisesti työttömien ja ammattitaidottomien
keskuudessa sekä siirtolaisuuskysymys loivat olosuhteet väkivaltaisten kaupunki-
mellakoiden puhkeamisille. Mellakat Les Minquettesin alueella Lyonin lähiössä
1981 olivat hyvinkin keskeisiä kaupunkipolitiikan tulevalle kehitykselle. (Rigaud
1997.) Voidaan arvioida, että katumellakat laajempien sosiaalisten ongelmien, kuten
syrjäytymisen ja työttömyyden rinnalla olivat vaikuttamassa kansallisen politiik-
kailmapiirin muutokseen, joka tarjosi kimmokkeen kaupunkipolitiikan laajemmalle
uudistamiselle.

Mitterrandin vasemmistohallitus ajoi läpi poliittisia aloitteita, jotka oli räätä-
löity kaupunkeja silmällä pitäen. Lyonin mellakoiden jälkeen hallituksen aloit-
teesta pantiin alulle useita tutkimushankkeita koskien kaupunkien sosiaalista kehi-
tystä Ranskan eri alueilla (Dubedout), rikollisuuden vähentämistä (Bonnemaison)
ja nuorten uudelleentyöllistämistä (Schwartz: L’insertion sociale et professionnel-
le des jeunes). Ajatuksena oli kaupunkipolitiikan laaja-alaistaminen vastaamaan
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paremmin 80-luvun toimintaympäristön haasteita (Urbanisme 1995, Rigaud 1997).
Valtakunnan tasolla käytiin laajaa keskustelua kaupunkikehityksen ongelmakoh-
dista ja innovatiivisia uusia aloitteita (esim. Banlieu 89) käynnistettiin eri puolilla
maata. Myös rikollisuuden ehkäisemiseen kiinnitettiin huomiota, kun vuonna 1984
ryhdyttiin toteuttamaan käytännössä Les Contrats d’Action Prévention - sopimus-
järjestelmää (CAP) yhteistyössä kuntatason kanssa (Rigaud 1997).

Tutkimukset johtivat innovatiivisten toimenpiteiden suunnitteluun. Erityisesti
Dubedoutin Refaire la Ville -raportti oli sysäys Développement Social des Quar-
tiers -politiikan harjoittamiselle. DSQ-menetelmä painotti yhtenäistä lähestymis-
tapaa hallinnon toimenpiteissä ja paikallisten viranomaisten vastuuta ongelmia
ratkottaessa aina kaupunkien osan tasolla (Rigaud 1997). Lainsäädännöllisten ja
institutionaalisten uudistusten myötä varojen käytössä päätösvaltaa siirrettiin enem-
män alueiden vastuulle ja varainhallintaa joustavoitettiin. DSQ-prosessi oli konk-
reettinen osoitus vuoden -83 aluekehityslainsäädännön hengestä, joka ilmensi ta-
voitetta valtiovallan regulaation asteittaiselle purkamiselle. DSQ jatkui aina 90-
luvun alkuvuosille saakka (Urbanisme 1995). DSQ:n suurin merkitys oli sen myö-
tä kaupunkipolitiikan keinovalikoimaan lanseeraaman neuvottelusuunnittelun ase-
man vahvistaminen, jolla oli kauaskantoisia seurauksia kaupunkipolitiikan mene-
telmien jatkokehittelylle.

Delebarren ministerikaudella Banlieu 89-konferenssin (1989) jälkeen toteutel-
tiin seuraavat toimenpiteet (Parkinson & LeGales 1994):

• Vuoden 1991 lainsäädännön perustalle luotiin DGF-aloite (Dotation globale de fon-
ctionnement), jonka tavoitteena oli yhdistää eri rahastojen toimintaa sekä helpottaa
ja joustavoittaa kriisikuntien varain uudelleenjakoa ns. globaalilla tuella (siirrettä-
vyys yli toimenpidelinjojen);

• Luotiin DSU- (Dotation de solidarité urbain ja Dotation particulière de solidarité
urbaine) rahastot (alueellinen tasaus) tukemaan DGF-aloitetta.

Vaikka DSQ-toimintalinjan mukaiset rahoitusmekanismit sitoivat kaupunkien päät-
täjiä entistä paremmin kokonaisvaltaisen (esim. DGF) ja yhteisvastuullisen (esim.
DSU) kehittämistyön päämääriin, ei varsinaista yhteistyötä taloudellisten ja poliit-
tisten voimien välillä kyetty saamaan aikaan. Valtion ja alueiden aktiivisista toi-
mista huolimatta laajempi elinkeinoelämän uudistaminen jäi hallinnollisen inno-
vaatioprosessin taustalle. Kunnianhimoinen tavoite, jossa sosiaaliset ja taloudelli-
set arvomaailmat kohtaisivat, ei siten toteutunut. DSQ:n keskeisimpiä heikkouk-
sia oli liian yksityiskohtainen kaupunginosan mittakaava, joka keskinäisen koor-
dinaation puuttuessa johti hallitsemattomaan toimintaan. Myös vapaamuotoisem-
pia kaupunkipoliittisia rahoitusmalleja kokeiltiin, mutta ne kariutuivat poikkeuk-
setta epäjohdonmukaiseen ja kurittomaan talouspolitiikkaan. Tämä antoi vahvan
perusteen valtion uudelle mukaantulolle.
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4.2.3 Kaupunkipolitiikka 90-luvulla

Kaupunkipolitiikkaa rationalisoitiin 90-luvun alussa, kun hallitus siirtyi DSQ-po-
litiikasta harjoittamaan ohjelmallisuuteen perustuvaa Contrat de Ville -sopimus-
menettelyä. Päämääränä oli parempien neuvotteluyhteyksien solmiminen valtio ja
paikallistason välille. Entisestä DSQ:n kaupunginosan mittakaavasta luovuttaessa
laajempi kaupunkimainen kokonaisuus asetettiin päätöksenteon ja toimeenpanon
perustaksi. Näin pyrittiin kokonaisvaltaisempaan ja seudullisen kokonaisuuden
huomioivaan lähestymistapaan monimuotoisten kaupunkialueiden kehittämises-
sä4. Aluksi laadittiin 13 pilottiohjelmaa ja myöhemmälle ajanjaksolle 1994-98 niitä
solmittiin 185 lisää. (Parkinson & LeGales 1994.)  Ohjelmasopimusten kaupunki-
seudut on valittu muun muassa INSEE:n1  (Institut national de la statistique et des
études économiques) työn tuloksena. Valinnan ratkaisi määrälliset kriteerit, kuten
työttömyysaste, muuttoliike ja väestön ikäjakauma. Sopimusehdot ja rahoituksen
suuruus vaihtelee paljon eri alueilla. Pienimmät sopimukset olivat alussa 170 mil-
joonaa frangia ja suurimmat 1,5 tai 2 miljardia frangia Lillen ja Lyonin kaupunki-
seuduille (Parkinson & LeGales 1994).

Sopimusjärjestelmää pidetään Ranskan modernin kaupunkipolitiikan onnistu-
neena työnäytteenä ja institutionaalista hallinnonuudistamista joustavampana vaih-
toehtona. Kaupunkisopimukset ovat useamman kunnan ja valtion välinen ratkaisu
strategisen tason yhteistyömallille. Sopimukset yhdistävät kaupunkiohjelmien
toimeenpanoa erityisesti sosiaalisissa tavoitteissa ja niiden ongelmien ratkaisussa.
Erityisesti pirstaleisen julkishallinnon toiminnalle on haluttu antaa yhtenäisempi
ja pitkäjänteisempi strateginen suunta kaupunkiseudun kehittämisessä. Samalla
on haluttu kaventaa kuilua taloudellisten ja sosiaalisten päämäärien välillä. Kau-
punkisopimusten taustalla vaikuttava l’insertion par l’economique –periaate on-
kin hyväksytty koko nykyisen Ranskan aluekehitystyön peruslähtökohdaksi (UR-
BANISME 1997). Sen mukaan sosiaalisten ongelmien ratkaisut voidaan ja täytyy
löytää yhteistyössä talouselämän kanssa. Pyrkimyksenä on ollut yhteistyöstrategi-
an luomien niin yhteiskunnallisten päämäärien kuin eri toimijoiden tavoitteiden
välille. Näin on pyritty lievittämään lukuisten keskenään kilpailevien paikallisvi-
ranomaisten ja eri ministeriöiden välistä kädenvääntöä sekä luomaan tehokkaam-
pia alueellisia valtaryhmittymiä tuloksellisemman neuvottelusuunnittelun taustal-
le (quatripartisme).

Sopimusmenettelyllä toivottiin saavan neuvotteluosapuoliksi valtio ja toiselle
puolelle seutusuunnittelun ajatusta toteuttava kuntaryhmä. Seutukuntien muodos-
tumista kannustettiin erityisesti lainsäädännöllisin menetelmin. Paikallistasolla

1 INSEE kerää pääosan kansallisen, alue- ja paikallistason taloudelliseen kehitykseen liittyvistä tilas-
toista ja arvioista. Organisaatio tarkastelee elämänlaadun ja sen alueellisen suunnan muutoksia. IN-
SEE jakaa kansallista ja alueellista informaatiota keskeisimmistä kehityksen ilmiöistä erilaisin indi-
kaattorein.
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menettelylle on nähty kahdensuuntaisia intressejä: Se toimii normaalia rahoitus-
osaa täydentävänä elementtinä (pieni aluepolitiikka) ja toisaalta eri osapuolia yh-
teen nitovana dokumenttina sovituissa painopisteissä. Valtion näkökulmasta CDV
on entistä tarkoituksenmukaisempi lähestymistapa julkiselle interventiolle nyky-
aikaisessa talousympäristössä. Se on pienimittakaavainen ja puuttuu ongelmien
syihin. Lisäksi järjestelmä tarjoaa tehokkaamman lähtöasetelman suhteessa syr-
jäytymisen ongelmaan ja integroidun, paikallisyhteisöjä aktivoivan suunnittelu-
käytännön. (URBANISME 1994.)

Kaupunkisopimusten tavoitteet ovat Rigaudin (1997) mukaan:

a) Kokonaisvaltainen lähestymistapa, eli sektorirajojen ylittäminen;

b) Kansalaisosallistumisen ja paikallisyhteisöjen aktivoiminen;

c) Kuntarajojen ylittäminen sekä ongelmallisten kaupunginosien että teollisuuden ra-
kennemuutosalueiden kehitystyössä;

d) Valtion palveluiden uudelleenorganisointi ja hajauttaminen tehokkaasti paikallis- ja
aluetasolle.

Kaupunkipolitiikka on perusteiltaan kansallisen neuvottelukulttuurin yhteishan-
ke. Sen menetelmiin hyväksytty kaupunkisopimusmenettely on keino vetää yh-
teen taloudelliset, sosiaaliset ja alueelliset suunnitelmat, kuten myös erilliset pro-
sessit ja ohjelmat. Lisäksi se huomioi kansalaisohjauksen tarpeen osana legitiimiä
seutusuunnittelua. Kaupunkisopimusten päämääränä on siten huomioida aluepoli-
tiikan perusarvot - kokonaisvaltaisuus ja yhteisvastuullisuus - demokratiavajeen
vaivaaman seutuhallinnon kehittelyssä. Sopimusprosessissa kaikki poliittiset vai-
kuttajat ovat läsnä. Tavoitteena on erillisten kehittämistoimien ja rahoituksen yh-
teisvaikuttavuuden lisääminen paikallistasolla. Ratkaisut kehittämisen lähtökoh-
dista tulee tehdä aluetasolla yhteisessä neuvotteluprosessissa eri intressipiirien
kanssa. (URBANISME 1994.) Neuvotteluprosessissa erillään tapahtuva suunnit-
telu vedetään yhteen. Tämä viitoittaa entistä parempia mahdollisuuksia yhteisöl-
listen kehittämisratkaisujen löytämiselle huolimatta sektori- ja päällekkäishallin-
non ongelmista.

4.3 Institutionaalisten valtaryhmittymien hahmottuminen

Kaupunkipolitiikan toimintakokonaisuudessa parhaiten nousevat esille lainsäädän-
nölliset ja kehittämisen metodiikkaan kohdistuvat uudistukset. Vaikutukset tule-
vat ilmi paitsi alueellisessa kehittämistyössä myös aluekehityshallinnon sisäisten
rakenteiden organisoitumisessa. Tiettyjen kehityskulkujen ja intressien seurauk-
sena yleisestä yhteiskuntapolitiikasta voidaan erottaa määrätty yhtenäisten toimen-
piteiden joukko ja toimintalinja, jonka eksplisiittinen muoto kulminoituu tiettyjen
tunnusmerkkien ympärille. Näitä tunnuksia ovat esimerkiksi tietyt menettelytavat,
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mutta varsinkin institutionaalinen kehys, jonka käytännöissä politiikasta tulee ns.
julkilausuttua – ja toimenpidekokonaisuuksien taakse jäsentyy tietty institutionaa-
linen muoto.

Jo 70-luvulta kaupunkipolitiikan ympärille perustettiin useita kansallisen tason
järjestöjä ja yhdistyksiä1 , joiden jäsenistöön kuului kaupungin- ja kunnanjohtajia
sekä eri tahojen asiantuntijoita (URBANISME 1996, 35, URBANISME 1994, 20).
Kaupunkipolitiikan sopimusmenettelyn institutionaalinen perusta muotoutui pää-
osin 80-luvun lopulla. Vuonna 1988 valtaan tulleen Rocardin hallituksen eräänä
pääpainopisteenä olivat kaupunkiasiat ja institutionaalisen aseman luominen nii-
den hoidolle. Kaupunkipolitiikan sopimustahoiksi luotiin CIV ja DIV eli ministe-
riöiden välinen yhteistyöryhmä ja neuvottelukunta ja niiden asiantuntemusta täy-
dentämään Conseil National des Villes (CNV) eli kansallinen kaupunkiasioiden
neuvosto, jonka toimintaan myös DIV:n edustajat osallistuivat. Prefektuurien (kes-
kushallintoelin) rooli aluetasolla nousi keskeiseksi mm. sopimusneuvotteluiden
ohjaamisessa ja toimeenpanon seurannassa. Prefektuurien asemaa vahvistettiin
edelleen luomalla 13 aliprefektuuria, joiden erityistoimialueena olivat ja ovat edel-
leen  kaupungit. Samaan aikaan kaupunkiasian hallintaan budjetoitiin oma määrä-
raha. Vuonna 1990 budjetti oli kolme miljardia frangia ja vuonna 1993 noin 7
miljardia frangia. (Parkinson & LeGales 1994.)

Valtiopoliittinen työnjako organisoitiin siten, että DIV koordinoi eri ohjelmia
ja auttaa niiden valmistelussa sekä toimeenpanon tehtävissä. CNV puolestaan tark-
kailee painopisteissä edistymistä, antaa tukea tai neuvottelee jatkuvaluonteisesti
kaupunkipolitiikan yleisistä suuntaviivoista. DIV:n perustamisella kaupunkipoli-
tiikan pääinstituutioksi oli useita vaikutuksia. Hallinto-osaston perustaminen
kaupunkiasioiden hoitoon vahvisti kaupunkipoliittisia linjauksia ja edisti yhtenäisten
toimenpidekokonaisuuksien muotoilua.  DIV sitoi kaupunkipolitiikan tavoitteet
osaksi hallitusohjelmaa ja hallintokoneistoa. Kuten havaittiin, DIV:n (sosiaaliasi-
at) lisäksi myös DATAR:n (kaupunkitalous) vastuualueena on kaupunkikehitys ja
erityisesti aluekehittämisen verkostopolitiikan hahmottelu, koordinaatio ja toimeen-
pano. Kummankin organisaation toiminnassa tiivistyy eri hallinnonalojen poikki-
sektoraalinen suunnittelu, mutta myös omakohtainen reviirinvalvonta. Tämä ai-
heuttaa kitkaa niiden keskinäiselle yhteistyölle. Niillä on kuitenkin yhteinen hal-
linnon kehittämisen perustavoite – ts. innovatiivinen kehittely- ja suunnittelutyö
aluepolitiikan perustavoitteissa.

Ja perustavoitteethan olivat: Jokaisen Ranskan kansalaisen tasa-arvoisten osal-
listumisen mahdollisuuksien turvaaminen sekä kaikkien Ranskan maakuntien me-
nestymisen mahdollisuuksien ylläpitäminen ja edistäminen. Nämä tavoitteet ku-
vaavat hyvin aluekehittämisen kahden hallintopiirien työnjakoa ja toimintapoli-

1 Esim. La Fédération natinole des agences d’urbanisme (1978), L’association des maires des gran-
des villes de France (1974) ja L’association des maires ville et banlieu (1983).
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tiikkaa. DIV:n vastuulla on ns. yhteiskunnallisten perusrakenteiden vahvistaminen
sopimusmenettelyä hyväksikäyttäen. DIV:n harjoittama kaupunkipolitiikka täyden-
tää muita ohjelmia ja sektorirahoitusta kaupunki- ja kaupunkiseutusopimuksin.
Siten sen toimet ovat kohdennettuja, joilla pyritään saamaan aikaan erityisiä vai-
kutuksia sopimusalueiden kehitykselle. DATAR on puolestaan omaehtoinen ver-
kostotoimija, jonka erityisalueena on talous- ja aluerakenteiden edistäminen (teol-
lisuuden, elinkeinojen ja teknologiansiirron kehittäminen, kaupan ja investointien
edistäminen jne.). Kehittämiskohteesta ja toimintapolitiikasta johtuen DATAR:n
luonnolliseen tehtävänkuvaan liittyy verkostopolitiikan suunnittelu, toimeenpano
ja koordinaatio. Se operoi toinen jalka verkostomaisessa talous- ja tuotantoympä-
ristössä, joten on luonnollista, että myös sen menetelmissä korostuu verkostomai-
suus ja tiiviit koordinaation tehtävät. Vastaavasti DIV:n toiminta on kädet irti –
luonteista, jolloin sen toimintapolitiikka perustuu väljempään kontrolliin ja enem-
män neuvottelusuunnittelun ja sopimuspolitiikan menetelmiin. DIV:n kaupunki-
ja kaupunkiseutusopimukset ovat yhä enemmän väljää kehysbudjetointia, jossa
kehittämisen suunta ohjautuu paikallisen aloitteenteon seurauksena.

Näiden valtapiirien lisäksi Ranskan kaupunkipolitiikassa on vaikuttanut myös
muita, tilapäiseen toimintaan erikoistuneita yhteistyöryhmittymiä. Kuten maan
tapaan kuuluu, kaupunkipolitiikan tiimoilta on syntynyt lyhytikäisiä ad hoc -ko-
miteoita ajamaan hallituksen ensisijaisia tavoitteita  (Paris ym. 1997). Toiminta-
mallin ideologia perustuu ajatukselle, jonka mukaan “mediapaine” nostaa tietyn
ilmiön julkisuuden aallonharjalle. Asian käsittely vaatii myös virallista kannanot-
toa ja reaktiota, joka purkautuu usein työryhmän tai toimikunnan asettamisella.
Toimintamallin hyöty ilmenee lähinnä yksittäisessä ongelmanratkaisussa, mutta
pitkäjänteiseksi ja asioiden taustoihin ja syihin pureutuvaksi lähestymistavaksi sitä
ei juurikaan voi sanoa.

4.4 Julkis- ja yksityissektorin kumppanuusmallit

Ranskan kaupunkipolitiikan eräs päätavoite on julkisen, puolijulkisen ja yksityi-
sen sektorin yhteistyön lisääminen kaupunkiuudistuksen taustavoimana (Proces-
sus de décentralisation – La France 2000). Vaikka puhtaan julkis- ja yksityissekto-
rin välisen yhteistyön perinteet eivät ole Ranskassa kovin pitkät, myös viranomais-
piirit tunnustavat yhä yksimielisemmin yksityisen sektorin ja erityisesti yksityisen
rahan merkityksen kaupunkiseutujen kehittämisessä. Menestyksellinen yhteistyö
vaatii erilaisten toimijoiden resurssien vuorovaikutusta ja entistä aggressiivisem-
paa maakuntamarkkinointia kansainvälisen pääoman ja yritystoiminnan suuntaan.
Erilaisten kumppanuusmallien ja -kokeilujen avulla kehitystyön tuloksellisuutta
pyritään tehostamaan. Tavallisimmin talouselämän ja hallinnon kumppanuutta
edustavat yhteiset investoinnit ja markkinointiprojektit, messut, erilaiset yritystoi-
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minnan tuet (informaatio, rahoitus, tuotantopalvelut), yritysvyöhykkeet, kauppa-
kamarit ja erilaiset kehitysyhtiöt (yrityshautomot, teknologia- ja tiedekeskukset,
riskirahoituslaitokset ym.).

Ranskan kaupunkipolitiikalle on ollut ominaista lukuisten “tukivyöhykkeiden”
ja erityistalousalueiden (Zones d’aménagement concerté, Zones à urbaniser en
priorité jne.) perustaminen sosiaalisista ja taloudellisista ongelmista kärsivillä alu-
eilla. Esimerkiksi 80-luvulla laki-, hanke- ja instituutiouudistusten rinnalla perus-
tettiin vuonna 1982 ZEP-vyöhykkeet (Zones d’Éducation Prioritaire) edesautta-
maan tiettyjen alueiden koulutusmahdollisuuksia (Paris ym. 1997, Rigaud 1997).
Vyöhykkeet ovat usein puhtaasti ns. erityistalousalueita, joilla yritykset nauttivat
mm. verohelpotuksista, starttiavustuksista ja erilaisista takuista. Käytännössä vyö-
hykepolitiikalla on monia heikkouksia. Ensinnäkin, perustettujen vyöhykkeiden
määrä on ollut liian suuri ja niiden muodostama kokonaisuus liian sekava, jotta
niiden toiminta olisi jäsentynyt tehokkaasti. Toiseksi, vyöhykeajattelua voidaan jo
toimintaperiaatteen puolesta pitää kyseenalaisena lähtökohtana kokonaisvaltaisel-
le ja integroidulle aluekehittämiselle. Kolmanneksi, toisinaan vyöhykkeet ja niillä
edistettävät toiminnot voivat olla jopa ristiriidassa keskenään vyöhykejakojen li-
mittyessä keskenään.

Toinen perinteinen yhteistyömalli niveltyy kauppakamarien toimintojen ympä-
rille. Monissa Välimeren maissa kauppakamari-kaupunginjohtaja -linkki on van-
hastaan ohjannut erittäin voimakkaasti paikallistalouden kurssia. Watersin (1998)
mukaan menettelyllä on turvattu yksityisen sektorin institutionaalinen edustus kau-
punkien taloudellisessa kehittämisessä valtiollisia intressejä unohtamatta. Rans-
kan kauppakamarit1  ovat paikallisia liike-elämän yhdistyksiä, jotka ajavat erityi-
sesti työnantajien intressejä. Ne operoivat läänin alueella ja olivat varsinkin aiem-
min eurooppalaiseen tapaan paikallisen talouskasvun edistämisessä vaikutusval-
tainen organisaatio. Kauppakamarit ovat toimintaperiaatteiltaan ihanteellisia ver-
kosto-organisaatioita. Ne edustavat tietyn alueen taloudellisia intressejä, painotta-
vat omaehtoisuutta, ovat yhteistyöorganisaatioita ja toimivat kollektiivisen pää-
määrän hyväksi. Kuitenkin hallinnon hajauttaminen on heikentänyt ranskalaisten
kauppakamarien asemaa ja nykyisin niiden täytyy kilpailla lukuisten muiden pai-
kallistalouden kehittämisorganisaatioiden kanssa. (Waters 1998.) Vaikka kama-
reilla ei ole enää monopoliasemaa paikallistalouden aktivoijana, ne toimivat edel-
leen voimakkaasti merkittävimpien kauppa- ja taloushankkeiden hauduttamoina.

Muita yhteistoiminnan muotoja edustavaa jo pitkän historian Ranskassa omaa-
vat talouden yhteistyöyksiköt SEM:it (Sociétés d’Économies Mixtes), joissa yh-
distyvät seudullinen kehittämisintressi lähinnä yksittäisen hankekokonaisuuden

1 Ranskassa on 153 kappakamaria. Kauppakamareilla on paikallisedustuksen lisäksi aluetason hallin-
torakenteita koordinaatio- ja edustustehtäviä varten sekä myös edustus Euroopan tasolla Brysselin
Eurochambres’issa.
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tiimoilla. Yhteistyökumppania haetaan useimmin edelleen ns. puolijulkisen sekto-
rin suunnalta (vakuutuslaitokset ym. valtion osaomistuksessa olevat liikelaitokset)
kuin yksityiseltä sektorilta. Hankkeiden kehittely jää pitkälle kuntien ja alueviran-
omaisten vastuulle, koska yhteisöille ja yrityselämän järjestöille hankeprosessiin
osallistuminen on niiden hallintostruktuurista johtuen vaikeaa. Kuitenkin 90-lu-
vun kuluessa yritysedustus on tullut yhä voimakkaammin kuvaan mukaan, kun
(osa)hankkeisiin on sisältynyt entistä enemmän selviä hyötynäkökohtia, kuten käy
ilmi Lillen keskustan uudistushankkeessa.

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus on vielä toistaiseksi melko jäykkää
ja mekaanista ajatellen nykyaikaista verkostotaloutta ja sen periaatteita. Luovia ja
innovatiivisia menettelyjä ei yleisellä tasolla ole juurikaan etsitty vaikka talous-
elämän uudistukset siihen kannustavatkin. Yhtenä tekijänä voidaan nähdä valtiol-
linen ajattelutapa, joka vähensi pitkään tarvetta innovatiivisten yhteistyömallien
suunnittelulle. Kuitenkin monilla alueilla yhteistyötavat ovat joustavoituneet ja
tiettyjen koulutus- ja tuotantopalveluiden yhdistäminen pk-yritysten teknologia-
pääoman kehittämisessä ovat nopeasti yleistymässä. Alueellinen RDT-teknologia-
verkosto (Réseau de Diffusion Technologique1 ) tiivistää maakunnallisen innovaa-
tiokentän. Verkoston piirissä alueellisia kehitystavoitteita edustavat pk-yritykset
(avaintoimialojen kehittäminen) voivat nauttia suurtuotannon mittakaavaeduista,
teknologianvaihdosta ja T&K-palveluista aluekehityshallinnon suoralla ja epäsuo-
ralla tuella. Tämä alueellinen innovaatiopolitiikka on korvaamassa vanhakantai-
sen, alueellisen tukipolitiikan ns. taloudellisella älykkyydellä (Economic Intelli-
gence), jossa hyödynnetään yhä tehokkaammin eri osapuolien huippuosaaminen,
erilaiset tukielementit ja uusimman tietotekniikan suomat mahdollisuudet.

1 Käsittää esim. CRITT-TTI osaamiskeskukset (Centre Régional d’Innovation et de Transfert de
Technologies – Télécommunications et Technologies de l’Information) ja monet tutkimuksen, tekno-
logiatuen ja riskirahoituksen laitokset.
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Nord-Pas-de Calais - Euroopan ytimessä

Noin neljän miljoonan asukkaan Nord-Pas-de-Calais (NPDC) on Ranskan neljän-
neksi väkirikkain maakunta. Huomattavaa on suhteellisen suuri nuorten osuus ja
pieni yli 40-vuotiaitten osuus maakunnan väestöstä. Alle 25-vuotiaitten osuus
kokonaisväestöstä on 40 prosenttia tehden alueesta Ranskan “nuorimman”. (Pa-
oletti 1997, 13.) Maakunnan väestö on keskittynyt pääasiassa Ranskan neljännek-
si merkittävimpään kaupunkiseutuun Lille Metropoleen Nordin departementissa
(noin miljoona asukasta), ja Béthuneen Pas-de-Calais’n departementissa. Lille
Metropolin erityispiirteitä ovat värikäs historia, yhdyskuntarakenteen moninapai-
suus ja tiivis vuorovaikutus muiden lähialueiden ja -maiden kaupunkien kanssa.
Lilleä kutsutaan Flaamin pääkaupungiksi, jonka talousalueella vaikuttaa 60 mil-
joonaa eurooppalaista (Le Figaro Magazine 1998, s. 84-107)  Lillen kaupunkiseu-
tuun kuuluu kolme perinteikästä kaupunkia, jotka ovat Lille, Tourcoing ja Rou-
baix. Niiden ominaispiirteet heijastavat kaupunkiseudun, ts. metropolin fyysistä,
sosiaalista sekä taloudellista ja kulttuurista monimuotoisuutta. Pitkät perinteet kau-
pankäynnissä ja teollisuudessa omaava Lille toimii metropolin sydämenä ollen
samalla myös Pohjois-Ranskan hallintokeskus ja monipuolisten palvelujen keskit-
tymä.

Maakunnan teollistumiskehitys käynnistyi vuonna 1858. Samana vuonna Na-
poleon III yhdisti Lilleen viisi sen ympäryskuntaa. (Le Figaro Magazine 1998,
92.) Tämä vahvisti Lilleä taloushallinnollisena maakuntakeskuksena. Teollisen
vallankumouksen ajanjaksolla Lillen vaurastuminen perustui kaivosteollisuuteen
ja raskaaseen tehdastuotantoon. Alueen talouskehitykselle on 70-luvun jälkeen ollut
leimallista voimakas talouden rakennemuutos ja perinteisten teollisuustoimialo-
jen alasajo. Taloudellisen uudistumisprosessin, restrukturaation myötä kaivosteol-
lisuus ajautui kriisiin ja tehdasteollisuuden työpaikat vähenivät voimakkaasti puu-



59

Nord-Pas-de Calais - Euroopan ytimessä

villa-, metalli- ja kemianteollisuuden piirissä. Syvän laskusuhdanteen merkit ovat
edelleen olemassa maakunnan julkisivussa ja ilmapiirissä. Nord-Pas-de-Calais’n
uudistustyö 80- ja 90- luvuilla käänsi maakunnan kurssin uuteen nousuun ja ny-
kyisin monet sen toimialoista ovat vahvasti kansainvälistymiseen suuntautuneita.

Lillen metropolin chartes-politiikan mukainen erikoistumisstrategia ja endo-
geeniset vahvuudet painottavat kansainvälistymistä, tiettyihin markkinasegment-
teihin keskittymistä. T&K ja koulutus oli ajanmukaistettava nopeasti. Strategiaa
tukevia tavoitteita olivat kulttuuristen ja institutionaalisten tekijöiden kehittämi-
nen sekä taloustoiminnoista maatalouselinkeinojen, postimyynnin, vakuutusalan
ja tekstiiliteollisuuden voimistaminen. Nykyisin maakunnan aluetaloutta vauhdit-
taa vahva tertiäärisektorin ja erityisesti liikenneyhteyksiin perustuvien palvelualo-
jen kasvu. Palvelualojen työpaikat keskittyvät pääosin sosiaali- ja työvoimahallin-
non aloille sekä kaupallisiin palveluihin ja erikoistuneeseen tuotantotekniikkaan.
Kommunikaatioyhteyksien vaikutus palvelujen kasvulle on ollut merkittävä, joka
selittyy muun muassa TGV-yhteyksien ja kanaalin tunneli valmistumisella (TGV
Nord ja Eurotunneli avattiin vuonna 1994) sekä keskeisimpien tieliikenneyhteyk-
sien uudistamisella. Lisäksi alueella sijaitsee liike-elämän palveluja tarjoava Lil-
le-Lesquin –lentokenttä. (Sallez 1997.)

Giganttisten infrastruktuurihankkeiden myötä Lille on hyödyntänyt tehokkaas-
ti kaupungin geopoliittista sijainti Lontoon, Amsterdamin, Rotterdamin, Dussel-
dorfin, Colognen, Brysselin ja Pariisin solmukohdassa (Paris ym. 1997, Battiau
1995). Kommunikaatioyhteyksien parantaminen on ollut merkittävä osatekijä uu-
den elinkeinopolitiikan tukijalkana, aluekehityksen elvyttämisessä ja aluetalou-
den rakenteita tervehdyttävässä rotaatiossa. Kansallisen eritysaseman ja geopoliit-
tisen kilpailuedun hyödyntämisen paras osoitus oli Carrefour Euralille –hankkeen
läpivieminen, joka oli yksi suurimpia rakentamis-, markkinointi- ja investointi-
hankkeita 90-luvun Euroopassa. EU:n voimakkaasti tukemat Roubaix-Tourcoing
–teknologiakäytäväprojektit (GPU) olivat myös merkittävä aloite T&K:n ja huip-
puosaamisen aloihin perustuvaan verkostotalouden kehittämiselle. Lille Metropo-
lissa pantiin toimeen myös muita kaupunkipoliittisia hankkeita liittyen paikallisen
elinkeinoperustan ja liikenneyhteyksien uudistamiseen sekä kaupunkiseudun si-
säisen kommunikaation edistämiseen (esim. VAL-metro, Grands Boulevards -ke-
vytjuna). Kommunikaatioyhteyksien parantamista olympia- ja kulttuuripääkaupun-
kihankkeiden ohella voidaan pitää pyrkimyksenä kaupunkiseudun toiminnalliseen
tiivistämiseen, mutta myös yhtenäisen alueidentiteetin vahvistamiseen.

Johdonmukaisen kehitystyön tuloksena toimintansa lopettaneiden hiilikaivos-
ten täplittämästä alueesta onkin tullut tärkein logistiikkakeskus Ranskassa. Erityi-
sesti postimyyntipalvelut ovat kehittyneitä alueen vastatessa 40 prosentista koko
Euroopan postimyynnistä (Trois Suisses, Redoute jne.). Nykyistä aluetaloutta vä-
rittää myös monipuolistuvat teollisuuden toimialat, kuten menestyvä kulutustarvi-
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ke- ja maataloustuotanto (Bonduelle, Findus jne.) ja monet kansallisiksi kauppa-
ketjuiksi kasvaneet jättiläiset (Auchan, Carrefour ja Decathlon). Lisäksi rannikon
satamakaupungit Boulogne-sur-Mer’n kalastus-satama, Calais’n matkustajasata-
ma ja Dunkerquen kauppasatama ovat kansallisesti merkittäviä kaupan solmukoh-
tia (ks. myös Battiau 1995).

Kaivosteollisuuden hiipuessa 70-luvulla, alkoi valtion tukema ajoneuvoteolli-
suus voimistua NPDC:ssa. Toimiala vastasi yhä suuremmasta osasta työpaikkojen
synnystä ja investointien lisäyksestä alueella, joten sen merkitys talousrakenteita
uudistavana voimana oli ajanjaksolla  keskeinen. Ranskan valtio omistaa monien
suurten autovalmistajien ja niiden ryhmittymien osakkeita (esim. Renault). Tämä
oli vaikuttamassa autoteollisuuden sijoittumiseen alueella ja myöhemmin ns. tuo-
tannollisen alueen kehittymiseen. Alueen kilpailukykykonsepti ei siten alun perin
perustunut korkeaan T&K:een tai suotuisaan sijaintiin, vaan enemmänkin sosiaa-
liseen tarpeeseen, johon valtio aluepolitiikallaan vastasi. (Paoletti 1997, 14). Ajan
myötä alueelle on muotoutunut kehittyneitä hankinta-alihankinta –verkostoja, jo-
hon kuuluu nykyään monia teollisuuden aloja moottori- ja vaihteistojenvalmista-
jista muoviteollisuuden ja logistiikan yksikköihin. Pitkälle kehittyneet tuotanto-
ketjut yhdistettynä koulutustarjontaan ja logistiseen osaamiseen vaikuttivat sii-
hen, että Toyotan päätti vahvistaa asemaansa Euroopan markkinoilla perustamalla
tuotantolaitoksen juuri Nord-Pas-de-Calais’n alueelle (Changement régional et
dynamique des territoires 1997). Alueelta käsin autojätillä on pääsy kaikkialle
Keski-Euroopan markkinoille. Vastaava kehityskulku on tapahtunut myös Lorrai-
nessa, jossa valmistetaan tällä hetkellä maailman pisimmälle automatisoidussa tuo-
tantolaitoksessa Mercedes-Benzin tytäryhtiön valmistamia SMART-pienautoja.

Aluetalouden vakaan kasvun uhkana on nykyisin tiettyjen korkeasti koulutettu-
jen ammattiryhmien pieni osuus työvoimasta. Erityisesti erikoistuneista lääkäreis-
tä ja korkean tason julkisen aluehallinnon virkamiehistä on pulaa (Paoletti 1997,
15). Maakunnan perinnössä näkyy yhä raskaan teollisuuden leima. Korkean tek-
nologian yritykset ja T&K-toiminnot ovat olleet siten pitkään aliedustettuna (Ob-
jectif n:o 1: développement et ajustement structurel des régions en retard de déve-
loppement 1998).

Lille Metropolin sosiaaliset haasteet liittyvät pääpiirteissään lähiöiden moniin
ongelmakohtiin. Lähiöiden eristäytyminen ja kyvyttömyys integroida syrjäytymi-
sen kierteessä kamppailevat laajempaan yhteiskunnalliseen viitekehykseen on kas-
vava ongelma. Kehittämispolitiikan avainhaasteeksi on muodostumassa tiettyjen
väestönosien yhteiskunnallinen marginalisoituminen ja alueellinen segregaatioke-
hitys. Erityisen suuressa vaarassa sosiaalisen syrjäytymisen näkökulmasta ovat
Ranskan entisistä alusmaista (francophone-maat) muuttaneet siirtolaiset sekä kou-
luttamattomat ja pitkäaikaistyöttömät. Väestön segregoituminen on johtamassa
kasaantuviin ongelmiin kaupungin köyhissä ongelmalähiöissä ja niiden kerrosta-
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lokortteleissa (esim. Lille-sud, Wazemmes). Laajalle levinnyt osattomuus euromet-
ropolin kehityksestä on tuonut mukanaan monia lieveilmiöitä, kuten lisääntyneen
rikollisuuden, väkivaltaisuudet ja mellakat.

Alueellisesti NPDC on selviytynyt talouden rakennemuutoksesta vaihtelevalla
menestyksellä. Myönteiset kasvuvaikutukset eivät ole levinneet kauttaaltaan alu-
een eri osiin. Vaikka uudistustyö on ollut monessa mielessä onnistunutta, sen he-
delmät ovat keskittyneet korostuneesti Lillen lähiympäristöön ja maakunnan ran-
nikko- ja satamakaupunkeihin. Eurokaupungin imago on varsin vieras monille
NPDC:n syrjäisille kaupungeille ja rakennemuutosalueille. Alueelliset kehityserot
ovat suuret ja pelkästään metropolin sisällä työttömyyslukujen ja tuloerojen alu-
eellinen vaihtelu on huomattavaa. Epätasaista kehitystä kuvastaa osaltaan myös
lukuisat EU:n rakennetoimet ja niiden volyymi alueen kehittymättömissä osissa.
Nord-Pas-de-Calais’n aluekehitystä kuvastaa siten tietty dualistisuus: Toisaalta
maakunta ja erityisesti Lille Metropoli voidaan nähdä Pohjois-Ranskan uudistu-
neena kansainvälisenä kasvukeskuksena ja siten monessa mielessä myös moder-
nin alue- ja kaupunkipolitiikan onnistuneena työnäytteenä - toisaalta alueen monet
osat ovat edelleen heikosti kehittyneitä rakennemuutosalueita, joiden ongelmille
ei ole löydetty tai riittävästi etsitty toimivaa ratkaisua.

Lillen “kasvojenpesun” taustalla on kansallisen kehittämispolitiikan painotus-
ten muuttuminen ja viimeisen 15 vuoden aikana maakuntaan virrannut kotimais-
ten ja ulkomaisten investointien aalto. Ulkomaiset suorat investoinnit ja alueelle
muuttaneet yritykset ovatkin auttaneet merkittävällä tavalla uudistuspolitiikan pon-
nisteluja. Vaikka Ranska onkin monessa mielessä epävarma investointikohde (hal-
lintobyrokratia, voimakkaat ammattiyhdistykset, lakot, työajan lyhennykset jne.),
on NPDC ollut jo pitkään eräs suosituimpia sijoituskohteita maailmassa. Varsin-
kin valtion ja alueellisten viranomaisten investoinneilla, kansainvälisellä imago-
markkinoinnilla ja täydentävillä tukielementeillä on ollut suuri vaikutus uuden
yritystoiminnan ja ulkomaisen pääoman maihinnousulle. Julkisen investoinnin
vaikutukset näkyvät myös korkeatasoisena infrastruktuurina alueella. Tukipolitii-
kan työnjako noudattelee Paolettin mukaan (1997, 15-16) pääperiaatetta, jonka
mukaan valtio osallistuu lähinnä liikenneyhteyksien ja infrastruktuurin parannuk-
siin, kun alueviranomaisten tuki kohdistuu selvemmin kaupunkikehitykseen ja asun-
totuotantoon.

Aluekehityksen ministeriöiden välinen neuvosto (Le Conseil Interministériel
sur l’Aménagement du Terrritoire) määritteli vuonna 1993 Nord-Pas-de-Calais’n
erääksi kansallisen aluekehittämisen tärkeimmistä painopistealueista alue-valtio -
sopimuskehikossa ohjelmakaudella 1994-1998. Maakunnan saama kokonaisrahoi-
tus ohjelmasopimuksen puitteissa oli yhteensä 14,9 miljardia frangia. (Paoletti 1997,
16-20). EU:n rakennerahastotuki maakunnan aluekehitystyölle on kansallista tu-
kea pienempää, mutta tukitoimilla on ollut suuri vaikutus maakunnan aluekehityk-
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sen muovaajana. Ohjelmakaudelle 1989-93 tuen kokonaismäärä oli 3,8 miljardia
frangia ja kaudella 1994-1999 6 miljardia, joten korotusta syntyi noin 60 prosent-
tia. Nord-Pas-de-Calais hyväksyttiin ohjelmakaudella 1994-1999 tavoiteohjelmiin
1,2,3,4 ja 5a sekä seitsemään yhteisöaloitteeseen, jolloin tukialueilla asui noin 87
prosenttia alueen väestöstä. Suurin osa rahoituksesta kohdistui tavoite 1 (2,8 mil-
jardia frangia 47 %) ja tavoite 2 (2,1 miljardia frangia 35%) ohjelmiin (Rochereau
1997, 23-25). NPDC:n ajanjaksolla 1994-1999 saama aluekehitysrahoitus EU:n
täydentävyys-periaatteen nojalla oli yhteensä 15,3 miljardia frangia1 . Yksityisen
rahoituksen osuus oli 23 prosenttia kokonaissummasta, joka alitti koko maan kes-
kiarvon. Vastaavasti valtion osallistuminen oli aktiivisempaa kuin muilla alueilla
keskimäärin. Yhtä EU-frangia kohti alueviranomaiset antoivat 0,8 frangia, yksi-
tyiset rahoittajat 0,7 ja valtio 0,5 frangia. (Rochereau 1997, 34).

Nord-Pas-de-Calais’n rahoitusosan loppusumma oli yhteensä 20,9 miljardia fran-
gia, johon sisältyi kansallinen ohjelmakausi 1994-1998 ja EU-ohjelmien rahoitus
kaudelle 1994-1999. Alueen kehittämisraha kohdistui suurelta osin neljään alue-
kehittämisen painopisteeseen, joita oli infrastruktuurin (5,3 mrd. FF), sosiaalisen
koheesion ja työllisyyden (4,9), talouskehityksen ja yritysten (4,3) ja T&K:n (3,7).
Myös maaseutu ja ympäristö, kaupunkikehitys sekä seuranta ja arviointi sisältyi-
vät painotuksiin. (Lemsih 1997, 37-38.)

Maakunnan aluekehitystyölle on tunnusomaista valtion (alueviranomaiset) ja
EU:n tiivis yhteistyö talouden rakennemuutoksesta kamppailevien alueiden on-
gelmanratkaisussa. Tämä tulee ilmi erityisesti sosiaalisen koheesion, työllisyyden
sekä talouskehityksen ja yritysten näkökohtien strategiapainotuksissa, vaikka luon-
nollisesti infrastruktuurin kehittäminen vastaa suuresta osasta rahoituksen loppu-
summaa. Kuitenkaan sen suhteellinen osuus (25%) muihin maakuntiin verrattuna
ei ole kovin suuri (Alsace 35%, Bretagne 36%). (Lemsih 1997, 38-41.) Myös yk-
sityissektorin voidaan katsoa vaikuttaneen NPDC:n aluekehitysstrategian toteut-
tamiseen ja Lillen kilpailuaseman vahvistamiseen eurooppalaisten kaupunkien
“mestareiden liigassa”. Suora yhteistyö on tiivistynyt lähinnä suurissa markkinoin-
tiprojekteissa, joissa osallistujien intressit ovat kiinnittyneet voitontavoitteluun ja
julkisuuden tuomaan mainosarvoon.

Monialaisemman ja tuloksellisemmin taloudellisia ja sosiaalisia näkökohtia
yhdistävän suunnittelun tarve on ranskalaisessa yhteiskunnassa laajalti tunnustet-
tu, mutta monista poliittisista aloitteista huolimatta yhteiskunnallinen ja alueelli-
nen polarisaatiokehitys ei ole pysähtynyt. Tämä kehityssuunta sisältää aina riski-
tekijöitä sosiaalisten ongelmien kärjistymiselle, joka pitkällä tähtäimellä uhkaa
alueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn vakaata kehitystä. Suomessa paras yhteis-
kuntarauhan turvaaja on ollut pohjoismainen hyvinvointivaltio ja  elintasoerojen

1Rahoitusvastuu jakaantui osapuolien välillä seuraavasti (Rochereau 1997, 33): EU 5,1 miljardia
frangia (33%); valtio 2,4 (15%); alueviranomaiset 4,2 (28%); yksityissektori 3,5 (23%).
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puuttuminen. Ranskalaisessa yhteiskunnassa hyvinvoinnin ääripäät ovat korostu-
neemmin esillä ja todelliset riskit konfliktien synnylle ovat olemassa. Tasapainois-
ta sosioekonomista kehitystä on ryhdytty tukemaan kaupunkipoliittisen suunnitte-
lun keinoin, minkä on toivottu vahvistavan niin alueellisia kehityspyrkimyksiä kuin
kaupunkiseutujen sisäistä kehitystä ohjaavia toimenpiteitä.

5.1 Nord-Pa-de-Calais’n kaupunkipolitiikka

Ranskan alueet muodostavat monisyisen kokonaisuuden. Vaikka sen merentakai-
set osat ja Korsika jätettäisiin huomiotta, eroavat métropolen alueet suuresti toi-
sistaan niin maantieteellisiltä, kulttuurisilta, taloudellisilta, kansantieteellisiltä,
hallinnollisilta kuin sosiaalisiltakin piirteiltään. Valtiollinen yhtenäisyys nähdään
Ranskan yhteiskuntaelämää koossapitävänä voimana. Ranskan valtiomuoto ko-
rostaa siten perinteistä unitaarista tasavaltaa ja sen eri osien poliittista yhteenkuu-
luvuutta. Poliittis-hallinnollinen yhtenäisvaltio on nähty Ranskan tasavallan voi-
mavaraksi aina kun historialliset kriisit ovat kohdanneet maata. Sen merkitys var-
sinkin Napoleonin sotien (Pariisin antautuminen ns. neliliitolle v. 1814) ja II maa-
ilmansodan jälkeisen Ranskan uudelleenrakentamisessa on ollut merkittävä.

Vahvasta valtiosta huolimatta Ranskan maakunnilla on vahva alueidentiteetti.
Tämä heijastuu Ranskan valtion ja sen maakuntien välisessä yhteiskunnallisessa
dialogissa ja varsinkin viime vuosien rahoitussuhteiden kädenväännössä. Niin ikään,
hallintopoliittinen vallanjako eri alueiden välillä ei ole vakio, vaan alueiden val-
tiolliset suhteet ja aluehallinnon järjestymismuodot vaihtelevat ympäri maata. Lor-
rainen alueen kansallinen asema ja sisäiset suhteet eroavat merkittävästi esimer-
kiksi Rhône-Alpes’n vastaavista. Näin myös Nord-Pas-de-Calais’n hallinnollispo-
liittinen järjestäytyminen on tapauskohtainen esimerkki siitä, kuinka aluehallinto
ja sen puitteissa toteutettava kaupunkipolitiikka on alueella muotoutunut.

Erityisluonteisuudesta huolimatta NPDC’n tarkastelu viitoittaa myös yleisem-
pää kehityssuuntaa, johon aluekehityshallinnon lainsäädännön uudistaminen ja
valtion kompetenssien hajauttaminen osin paikallishallinnon (collectivites territo-
riales) käsiin on vajaan parin vuosikymmenen aikana johtanut. Tässä yhteydessä
viitoitetaan myös aluehallinnon viime aikaisimpia ja lähitulevaisuuden kehitys-
piirteitä kaupunkipolitiikan kokonaisuudessa.

Nord-Pas-de-Calaissa harjoitettava kaupunkipolitiikka käynnistyi nykyisessä
muodossaan 1980-luvun alussa. Johtuen ranskalaisesta kaupunkiverkostopolitii-
kasta ja siihen liittyvien avainkaupunkien roolituksista, myös NPDC:n kaupunki-
politiikka keskittyi aluksi voimakkaasti yrityksiin hallita Lillen metropolikehityk-
sen mukanaan tuomia ilmiöitä. Vaikka laajoista kehittämisstrategioista on päätetty
useimmin Pariisin politiikka- ja hallintokoneistossa, on NPDC:n kaupunkialuei-
den strategiatyöhön ollut vaikuttamassa myös paikallistason voimat. Kuten sanot-
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tu, kysymys on sopimusneuvotteluista ja siitä, kuinka suurella frangimäärällä kes-
kushallinto osallistuu alueella laadittujen painopisteiden rahoittamiseen. Tätä ny-
kyä kiista koskee lähinnä sitä, kuka maksaa hallinnon hajauttamisen seurauksena
alueiden harteille sälytettyjen palvelujen toteuttamisen.

Alueilla nähdään luonnollisena, että lisääntyvien yhteiskunnallisten velvoittei-
den myötä myös alueiden tulot lisääntyvät. Käytännössä tilanne on kuitenkin päin-
vastainen, mikä on lisännyt epäsopua valtio-alue –suunnittelusopimusten neuvot-
teluissa. Kysymys ei ole niinkään poliittinen, vaan pikemminkin taloudellisen pa-
kon sanelema. Sanalla sanoen, Ranskan valtiontalous ei pysty rahoittamaan ha-
jauttamiaan palveluita, joten maakuntapolitiikan toteuttaminen edellyttää aluetta
kantamaan yhä enemmän suoria ja epäsuoria veroja ja maksuja.

Ranskalainen aluepolitiikka pyrkii lisäämään seutu- ja kuntayhteistyötä. Alu-
een sisäinen kaupunkipolitiikka toteutuu monen kunnan yhteistyön tuloksena.
Kaupunkipolitiikkaa ohjaava maakunnallinen taho on siten maakunnan liitto (Con-
seil Régional) tai kuntien oman järjestäytymisen pohjalta syntynyt yhteistyöfoo-
rumi. NPDC:n kaupunkipolitiikan kehittely perustuu pitkälle Communauté Urbai-
ne de Lille kuntayhteistyöyksikön (CUDL) toimintaan ja vahvaan maakuntapoliit-
tiseen rooliin. Ranskassa, kuten on havaittu myös Suomessa, vahvojen kaupunki-
kuntien olemassa olo vähentää maakunnan liiton roolia policy-koordinaattorina.
Siten NPDC:ssä, jossa Lillen metropolin asema on vahva, CUDL:n ympärille on
kerääntynyt merkittävää hallinnollis-poliittista arvovaltaa.

CUDL:n kaupunkipolitiikan vaiheet voidaan jakaa kolmeen ajanjaksoon:

a) Vuodet 1981 - 1988 olivat kaupunkipoliittisen toiminnan käynnistämisen vaihetta
(démarrage). Tällöin kehitystyö ja siitä käytävä keskustelu oli vielä vahvasti sidok-
sissa DSQ-prosessin harjoittamiseen.

b) Vuosia 1989 - 1993 leimasi yhdenmukaisuus 10. alue-valtio -kehittämisohjelman
kanssa, jonka aikana DSQ-politiikasta luovuttiin ja alueelle valmisteltiin laajempia
kaupunki- ja agglomeraatiosopimuksia.

c) Vuosien 1994 ja 1998 välille luotiin erillisiä kaupunkisopimuksia, mutta vuosina
1994 - 1995 agglomeraation yhteinen kaupunkipolitiikka tyrehtyi konsensusperus-
teisen kehittämisen kohdattua ylitsepääsemättömiä ongelmia.

Vuonna 1982 aloitettiin DSQ-menettely, joko toi monia parannuksia kaupungin-
osien ongelmien ratkaisussa. Kansallisen kaupunginosien sosiaalisen kehittämi-
sen neuvoston johtaja Dubedout nosti esille kuusi keskeisintä pääkohtaa kaupun-
gin osien kehittämistyössä:

a) Kaupunkihallinnon kansalaisohjauksen lisääminen,

b) sosiaalisen rakenteen tasapainottaminen,

c) nuorten syrjäytymisen ehkäisy,

d) paikallisen elinkeino- ja sosiaalipolitiikan voimistaminen,
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e) lähiöiden arvostuksen kohottaminen,

f) turvattomuuden vähentäminen.

DSQ-menetelmän myötä alueella kehitettiinkin lukuisia toimivia ja vähemmän
toimivia innovaatioita. Esimerkiksi rikollisuuden ehkäisyssä, paikallisessa nuori-
sotyössä ja Banlieus 89 –projekteissa kiinnitettiin huomiota viranomaisten toi-
menpiteiden koordinoitiin. Sillä pyrittiin entistä kokonaisvaltaisempaan lähesty-
mistapaan kaupunginosien ongelmien ratkaisussa. Toiminnassa painotettiin poik-
kihallinnollista yhteistyötä, jonka saavuttamiseksi rahoitusperusteita yhtäläistet-
tiin ja budjettimenettelyjä joustavoitettiin ja ns. globaalit tuet otettiin käyttöön.
Erityisesti niiden hallinnonalojen toimia tuettiin, joiden työ liittyi heikoimmin ke-
hittyneiden kaupunginosien kehittämiseen. Samalla kehittämishankkeiden perus-
teita kehitettiin sopimuksellisuuden suuntaan ja ohjelmakauden rahoitus suunni-
teltiin viiden vuoden jaksoihin. DSQ:ta toteutettiin 9. (1984-88) ja myös 10. (1989-
1993) alue-valtio -kehittämisohjelman ajan. DSQ-prosessista oli todellista hyötyä
kunnille, koska rahoitussuhteista sovittiin entistä pitkäjänteisemmin valtion, alu-
een ja kuntien välillä. Samalla lisääntyi alue- ja paikallistason liikkumavara sosi-
aalisten, taloudellisten ja rakennetun elinympäristön ongelmien torjumisessa.

Toista CUDL:n kaupunkipolitiikan ajanjaksoa leimasi DSQ-politiikasta luopu-
minen ja Contrat de Ville –sopimusmenettelyyn (CDV) siirtyminen. Havaittiin,
että kaupunkien tiettyjen alueiden eristäytymisen, työttömyyden ja syrjäytymisen
ongelmien ratkaisemisessa tarvitaan kaupunginosan tasoa laajempaa lähestymis-
tapaa ja kuntatason strategista yhteistyötä. Uudet kaupunkisopimukset olivat val-
tiolle myös mahdollisuus vaikuttaa edelleen alueiden strategioihin, vaikka yleinen
kehityssuunta painotti normiohjauksen purkamista.

Aloite kaupunkisopimusmenettelyn käynnistämiseksi tuli CIV:n (Comité Inter-
ministériel des Villes) taholta vuonna 1989. DIV valitsi kansallisella tasolla Lille-
Roubaix-Tourcoing –kaupunkiseudun ja Dunkerquen ensimmäisten pilottiprojek-
tien joukkoon. Valitsemiskriteereinä olivat alueen sosiaalinen, kaupunkikehityk-
sen ja talouden epävakaisuus. Kaupunkisopimusten ensimmäisellä kierroksella
erilliset kaupunkisopimukset pyrittiin aluksi yhdistämään Le contrat
d’agglomeration –sopimuksessa (CA) (Ginet 1997, 43). Tämä oli luonnollinen
jatkumo DSQ-projektille, koska Lillen-Roubaix- Tourcoing -yhteistyösuhteet ovat
olleet perinteisesti vahvat niin koulutuslaitosten kuin asiantuntijoidenkin välillä.
Samaan aikaan metropolin kehittämisestä vallitsi poliittinen konsensus, joten olo-
suhteet kuntien lähentymiselle olivat otolliset. CA:ta kaavailtiin Lillen metropolin
Communauté urbaine de Lillen kuntayhteistyöyksikön laajuiseksi. CUDL perus-
tettiin jo vuonna 1966 osana Ranskan alueellisen kehityksen tasapainottamiseksi
suunniteltuja metropoleja (metropoles d’équilibre). Kuntaliittoon sisällytettiin siis
87 kuntaa ja kolme kaupunkia - Lille, Roubaix ja Tourcoing, joilla kaikilla oli
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omat poliittiset tavoitteet ja ongelmat. Kaupunkisopimuksen yhdistävinä tekijöinä
olivat alueen vanhan tuotantotavan kriisiytyminen tekstiili-, kaivos-, teräs- ja ke-
mianteollisuuden osalta. (Paris ym. 1997). Yhtenäisellä lähestymistavalla tahdot-
tiin ohjata myös tasapainoisen tuotantotoiminnan syntyä ja toimintaedellytyksiä
eri puolilla kaupunkiseutua.

Contrat d’agglomeration suunnittelu alkoi pian Rocardin ohjelmaesityksen jäl-
keen vuonna 1989. Lopullinen sopimus valtion, maakunnan ja Communauté Ur-
bainen välillä allekirjoitettiin 1992 kolmen vuoden mittaiselle sopimuskaudelle
(Ginet 1997, 43). Sopimuksen aikaansaaminen oli aikaavievä prosessi, vaikka alu-
eella olikin jo ennestään kokemusta ohjelmallisuudesta ja siinä tarvittavasta yh-
teistyöstä.

Suuren merkityksen sopimuksessa saivat sosiaaliset näkökohdat ja kaupunki-
maisen elämän laadulliset tekijät. Näihin osoitettiinkin 75 % kokonaisrahoitukses-
ta. Tämä kuvastaa kaupunkipolitiikan pidättäytyväistä roolia talousasioiden tii-
moilla ja varovaisuutta DATAR:n hallinnollisen reviirin suhteen. Sopimuksen pai-
nopisteet olivat huomattavan samankaltaisia DSQ-ohjelman kanssa. Kehittämisen
painopisteitä oli kolme: Syrjäytymisen ehkäiseminen kaikissa sen muodoissa, pyr-
kimys taloustoiminnan mahdollisuuksien hyödyntämiseen sosiaalisten ongelmien
ratkaisussa (l’insertion par l’économique) ja laatuun perustuva lähestymistapa
kaupunkikehityksessä ja kaupunkiympäristön kehittämisessä. Suurimmat erot oli-
vat sopimusehdotusten maantieteellisessä kattavuudessa ja rahoituksen määrässä.
CA:n toteuttamisen yhteistyötahoja olivat valtio, alue ja CUDL sekä L’Agence de
Développement et d’Urbanisme de la Métropole lilloise (ADMUL), joka vastasi
sopimuksen koordinoinnista. (Ginet 1997, 43)

CA-sopimus raukesi moniin ylipääsemättömiin ongelmiin. Ensinnäkin,  CUDL
havaittiin ajan myötä maantieteellisesti liian laajaksi ja hallinnollisesti liian moni-
mutkaiseksi agglomeraatio-sopimuksen toimeenpanoon. Alunperin DIV olikin esit-
tänyt kolmen erillisen sopimuksen laatimista alueelle. Toiseksi, budjetissa ei ollut
myöskään varattu tarpeellisia määrärahoja uuden agglomeraation laajuisen mene-
telmän toteuttamiseksi, jossa talouden ja suunnittelun näkökohdat olisi yhdistetty
näinkin uudella ja innovatiivisella tavalla (Ginet 1997, 43). Sopimus jäi siten käy-
tännön vaikutuksiltaan vähäiseksi, mutta kunnianhimoiseksi aiesopimukseksi met-
ropolin toimijoiden välillä.

Aluekehittämisen ministeriötyöryhmät CIAT ja DIV tekivät vuoden 1993 kulu-
essa päätöksen niistä NPDC:n kaupunkiseuduista, jotka tulisivat saamaan tukea
kaupunkipolitiikka-otsakkeen alla. Vaikka yhteisempi CA jäi syntymättä, syntyi
erillisiä kaupunkisopimuksia maakunnan kuudelle kaupunkiseudulle. Agglome-
raatioista Lille ja Lens-Liévin olivat merkittävimpiä tuen saajia. Lillen kaupunki-
sopimus allekirjoitettiin 1.6.94. Siihen sitoutui Nordin lääni, CUDL:n presidentti
ja alueen kolmentoista kunnan pormestarit. Lisäksi kahdeksan erillisaluetta kuu-
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luu kaupunkien kehittämisohjelmaan Programmes d’Aménagement concerté du
Territoire Urbain (PACT-Urbain), kolme kaupunkia hyötyy Conventions de Sortie
-sopimuksista (siirtymäkauden tukitoimenpide DSQ-prosessista) ja Roubaix-Tour-
coing sisällytettiin alueellisille kärkihankkeille myönnettävän Grand Projet Ur-
bain -rahoituksen (GPU) piiriin.

Maakunnan kaupunkipolitiikan yleisenä toimintaa ohjaavana periaatteena on
ollut eri toimien yhteisvaikuttavuuden lisääminen. Tästä lähtökohdasta kaupunki-
seudut harjoittavat laajaa yhteistyötä syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja aluesuun-
nittelun sekä talouskasvun edistämissä. Kaupunkisopimuksissa määritellyt keske-
nään koordinoidut toimet muodostuvat siten kolmesta tavoiteosasta. Ne ovat
Courtois’n mukaan (1997, 47):

1) Yhteisvastuullinen kehittäminen (solidarité) kaupunkisopimusten alueella,

2) yhdyskuntasuunnittelun edistäminen PACT-Urbain agglomeraatioissa,

3) talouselämän toimintaedellytysten edistäminen.

Tiivistetysti sanoen, vuosien 1994-98  kaupunkisopimusten tavoitteena oli syrjäy-
tymisen ja segregaation ehkäisy. Toteuttamistasona oli jälleen kaupunginosan laa-
juus. Toimenpiteet kohdistuivat erityisesti julkisten palveluiden saavutettavuuden
sekä asuin- ja elinympäristön laadun parantamiseen. Tämän tavoitteen saavutta-
misessa taloustoiminnan merkityksen ja turvallisuuden lisääminen nähtiin erityi-
sen tärkeiksi tavoitteiksi.

5.2 Kaupunkipolitiikan hallinnolliset vaikutukset

CUDL:n kaupunkipoliittinen tavoite on ollut edistää kokonaisvaltaisen ja eri kump-
paneita yhdistävän kehittämispolitiikan toteutumista. Tästä esimerkkinä toimii
kuntien harjoittama yhteinen asuntopolitiikka, joka muotoutuu Programme Local
d’Habitat –ohjelman (PLH) kautta. PLH-sopimuksella kunnat voivat sovittaa yh-
teen tavoitteitaan ja sopia pitemmän aikajänteen asuntopolitiikan harjoittamisesta.
Tämä on varsinkin Lille Metropolin kohdalla tarpeen, koska alueen kuntien asuin-
ympäristön ja suunnittelun laatu vaihtelee huomattavasti alueen eri osissa. Vuo-
desta 1991 lähtien PLH on saanut erityisroolin taistelussa ekskluusiota vastaan ja
siten sen erityistehtäväksi onkin muotoutunut segregaatiokehityksen ehkäisemi-
nen varsinkin syrjäisissä kehyskunnissa. Sopimuksessa yhdistyvät siten erilliset
mekanismit mahdollisen yhteisen politiikkaintressin taakse.

CUDL:n toiminta PLH:n tiimoilta paljastaa kaupunkipolitiikan monet hallin-
nolliset epäkohdat kuntayhteistyön saralla. Nämä ongelmat kärjistyvät useimmi-
ten juuri asuntopolitiikan osalta, koska erityisesti vauraiden ja köyhien sekä suur-
ten ja pienten kuntien erilaiset lähtökohdat asuntopolitiikan määrittelyssä aiheut-
tavat eturistiriitoja niiden välillä. Lisäksi agglomeraatio-sopimuksen mukainen
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PLH:n toteuttaminen osoittautui vaikeaksi, koska CUDL ei vuonna 1994 osoitta-
nut sen toteuttamiseen riittäviä määrärahoja. Kuntayhteisön suunnittelu ja sen toi-
meenpano paljasti pullonkauloja myös kaupunkipolitiikka harjoittavien vetotaho-
jen yhteistyössä. Erityisesti asunto- ja sosiaalipolitiikasta sopimista vaikeutti kun-
tien keskinäinen epäsopu, joissa nähtiin parhaimmaksi varmistaa oman kunnalli-
sen suunnittelun toteuttaminen ja rahoituksen ohjattavuus. Kunnat pitäytyivät si-
ten mieluummin omissa suunnitelmissaan kuin luovuttivat päätösvaltaansa ohi
kuntarajojen.

Lisäksi valtion 11. kehittämissuunnitelman mukainen varojen kanavointi
CUDL:n kautta paljastui ongelmalliseksi, koska rahoitusosuuksien muuttuessa eri-
pura kaupunkipolitiikan ylikunnallista hallintoa kohtaan kasvoi rahoitusosuuksis-
sa tappiolle jääneissä kunnissa. Monista epävarmuustekijöistä johtuen myöskin
valtion kannustava rooli kuntayhteistyön edistämisessä on muuttunut aktiivisesta
lobbauksesta kuntien omia impulsseja luotaavaan taustavaikuttamiseen. Yleisellä
tasolla kehityssuuntana on vaikuttanut valtiollisen tason yksiselitteisestä holhouk-
sesta luopuminen ja siirtyminen 90-luvun mittaan yhä enemmän eri hallinnontaso-
jen strategiayhteistyötä ja budjetointia ohjaavaan neuvottelusuunnitteluun.

Ranskan kaupunkiohjelmat (CA ja CDV) ovat osa pitkäaikaista kehityslinjaa
hallinnon uudistamisessa. Niihin sisältyy erityisesti eri paikallisviranomaisten yh-
teistyön tiivistäminen valtionhallinnon hajauttamien kompetenssien toimeenpanos-
sa. Nykyiset sopimukset ovatkin toimiva väline ylläpitää kuntien välistä hienova-
raista yhteistyöprosessia ja edistää monimutkaisia paikallishallinnon suhteita, joka
ei johdu pelkästään pienestä kuntakoosta, vaan lukuisten eri organisaatioiden, ku-
ten demokraattisten valtuustojen, asiantuntijaorganisaatioiden, epäsuorasti kansan-
valtaisten toimi- ja yhteistyöelinten sekä valtion ja paikallistason teknisten palve-
lujen monimuotoisuudesta.

Hallinnon yhteistyösuhteiden laatu vaikuttaa poliittiseen päätöksenteon tehok-
kuuteen. Yleisesti havaittu kaupunkisopimusten toimeenpanon hitaus johtuukin
suurelta osin juuri hallintobyrokratiasta, jota sopimuksin ei ole kyetty purkamaan,
vaan joka on pikemminkin ollut lisääntymään päin uusien verkostosuhteiden myö-
tä. Sopimusprosessin aloitteenteossa ja koordinoinnissa esimerkiksi Agence de
Développement et d’Urbanisme –organisaation rooli on ollut keskeinen. Sen toi-
mivuus ja tehokkuus määrittyy kuitenkin täsmälleen sen mukaisesti, kuinka muut
toimijat siihen suhtautuvat ja kuinka alueen kehittämisorganisaatiot toteuttavat oman
vastuualueensa strategisia linjauksia suhteessa määriteltyyn kehittämispolitiikkaan.
Tiivistetysti voidaankin arvioida, että kaupunkipolitiikan tavoitteiden saavuttami-
nen riippuu menetelmistä, toteuttajista ja näiden välisistä yhteistyösuhteista ja toi-
mintatavoista.
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5.3 Kaupunkipolitiikan temaattiset ja alueelliset vaikutukset

Kaupunkipolitiikka on osa eri hallinnontasojen harjoittamaa politiikkaa. Sen pää-
tasoja aluekehittämisen saralla ovat tavallisimmin valtio ja alueet. Alue tekee yh-
teistyötä departementtien kanssa paikallistason neuvotteluprosesseissa, jossa py-
ritään saamaan esille ja yhdistämään alueella vaikuttavat aluekehittämisen voi-
mat. Suunnittelun menestyksellisyys perustuu neuvotteluiden ja sopimusprosessin
joustavuuteen ja tiiviiseen kommunikaatioon. Neuvottelukokonaisuus muotoutuu
aluekohtaisten ominaispiirteiden kautta, minkä johdosta Ranskan maakuntien alue-
kehittämis- ja kaupunkiohjelmista on muotoutunut hyvinkin yksilöllisiä.

Yleiseltä tasolta arvioituna NPDC:n alueelliset yhteistyösuhteet eivät ole mo-
nipuolistuneet kaupunkipoliittisten tavoitteiden mukaisesti, ainakaan vielä 90-lu-
vulla. Tästä huolimatta kaupunkipolitiikan ympärillä tiivistyneet yhteistyösuhteet
ovat olleet aivan keskeisimpiä vaikuttimia monien koko alueen tulevaisuutta mää-
rittävien hankkeiden toteutumisessa. Eräänä esimerkkinä voidaan mainita ylival-
tiollisia vaikutuksia omaava Euralille Carrefour -projekti. Euralille –hanke oli yksi
Euroopan suurimpia rakennushankkeita ja investointikohteita 90-luvulla, joka liit-
tyi kiinteästi kanaalin tunnelin rakentamiseen ja sen vaikutuksien tehostamiseen.
Tämän kansallisen projektin tavoitteena oli vahvistaa Pohjois-Ranskan ja Nordin
(Lille-Roubaix-Tourcoing) asemaa eurooppalaisessa kaupunkihierarkiassa ja laa-
jentaa talousalueen markkinavaikutuksia Keski-Euroopassa.

Euralillen kärkihanke on ollut merkittävä vaikutin koko aluetalouden uudista-
mispolitiikalle. Kehittämisstrategiana oli Lillen kasvavan palvelusektorin vahvis-
taminen ja metropolin kehittäminen aktiiviseksi eurooppalaiseksi kaupungiksi (Eu-
rocité) sekä merkittäväksi kaupankäynnin solmukohdaksi (URBANISME 1993).
Samalla Ranskan ja Pohjois-Ranskan merkittävimmät kaupungit nivottiin tiiviim-
min kiinni Euroopan Euro Corridors –yhteyskäytävien vuorovaikutussuhteisiin.

Hankkeen toteutumista siivitti metropolissa vallinnut poliittinen konsensus vuo-
desta 1989 eteenpäin. Yhteistyöhalukkuus helpotti ohjelmallista kehittämistä, kun
yhteisten strategioiden kehittelylle löytyi vahva perusta. Myös Lillen kaupungin-
johtajan Pierre Mauroyn laajat yhteistyösuhteet keskushallinnon ja alue- ja paikal-
lisviranomaisten suuntaan vaikutti hankkeen läpimenoon. Vaikka kaupunginjohta-
jan ja häntä ympäröivän tiiviin henkilöverkoston merkitys kehittämishankkeiden
valmistelulle on merkittävä, oli keskushallinnon ja komission neuvotteluiden tu-
loksen syntyneet päätökset ratkaisevia Lillen hankkeen toteutumiselle.

Euralille oli merkittävä projekti ranskalaisissa kumppanuussuhteissa tapahtu-
neen murroksen kannalta. Se edustaa tyypillistä ranskalaista Société d’Economie
Mixte –yhteistyömallia. Lillen SEM:n vetäjänä toimi Lillen kaupunginjohtaja ja
CUDL:n puheenjohtaja Mauroy, joka onnistui houkuttelemaan mukaan erilaisia
kumppaneita oikealta ja vasemmalta. Yhteistyöryhmään kuului lisäksi maakunnan
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ja Nordin läänin viranomaisia sekä alueen keskeisten kaupunkien edustajat myös
Belgian puolelta. Hankkeen rahoittamisesta vastasivat monet alueelliset ja kansal-
liset rahoituslaitokset, kuten pankit ja luottolaitokset myös ulkomailta, kuten Bel-
giasta, Englannista, Italiasta ja Japanista. Lisäksi projektin toteuttamiseen osallis-
tuivat myös muita julkisia ja yksityisiä tahoja, kuten Cofracib-Nord, Férinel In-
dustrie du groupe Georges V ja Selc; lukuisia markkinointiyrityksiä ja investoijia,
kuten le Crédit National, la BNP ja la Société Générale. Hankkeeseen osallistui
useita arkkitehtitoimistoja (Koolhaas, Shinohaara jne.) ja lukuisia ulkomaisia in-
vestoijia (URBANISME 1993b). Hankkeen tavoitteista, jotka olivat kylläkin ko-
rostetun talouspainotteisia, löytyi tiivis konsensus erilaisten julkisten toimijoiden,
puolijulkisten ja yritystoimijoiden yhteistyösuhteissa. Tämä ei ole sinänsä vallan-
kumouksellista, mutta merkittävää oli osapuolien sitoutuminen myös sosiaalisten
tavoitteiden toteuttamiseen. Visiona oli erilaisten kommunikaatioyhteyksien vah-
vistaminen kaupunkiseudulla, maakunnan eri osien välillä (rannikko, kaivos- ja
maatalousalueet sekä kaupunkikeskukset) ja liittää ne lopulta läheisempään yhtey-
teen kansainvälisen toimintaympäristön kanssa. Maakunnan yhdentymiskehitystä
edistettiin paikallisilla sosiaalisilla aloitteilla, innovaatiokentän selkeyttämisellä
ja moninapaisten liikenneyhteyksien rakentamisella sekä markkinaoperaatioilla.

Markkinavoimien toimintatapojen tunnistaminen ja niiden yhdistäminen alue-
kehittämisen käytäntöihin on yhä tärkeämpi osa nykyaikaisen kaupunkipolitiikan
harjoittamista. Sen suhde hallintoon on kaksijakoinen. Talouspainotus toisaalta
lisää konsensusta hankkeiden toteuttamisessa, mutta toisaalta yksityissektorin
mukanaolo vaikeuttaa toiminnan käynnistämistä, koska kumppanuussuhteiden
monipuolistumisen myötä vaatimukset prosessin hallintaa ja eri alojen asiantunte-
musta kohtaa kasvavat. Erilaiset mielipiteet, tavoitteet ja  ongelmien ratkaisumal-
lit monimutkaistuvat tuoden mukanaan intressiristiriitoja ja riskitekijöitä, jotka
hidastavat tai voivat jopa kriisiyttää kehittämisprosessin etenemisen. Talouselä-
män rooli ranskalaisessa kaupunkipolitiikassa on tunnustettu. Yhteissuunnittelu
vaatii siten tuekseen entistä joustavampia yhteistyömalleja ja uudenlaisen valta-
ryhmittymän muodon etsintää.

Kehityksen ohjaamiseen liittyen, Ginet (1995, 45) nostaa artikkelissaan esille
erään tärkeän pohdinnanaiheen; talouden maailmanlaajuistumisen myötä aluesuun-
nittelu kohdistuu tätä nykyä enemmänkin eri talouselämän toimintojen ja niiden
toiminnallisuuden kehittämiseen kuin työpaikkoja luovien perusrakenteiden uu-
distamiseen. Investointi-, tiede- ja teknologiapolitiikan tavoitteet ovat uusien kau-
pallisten sovellutusten löytymisessä. Tämä tulee tulevaisuudessa asettamaan uu-
sia haasteita kokonaisvaltaisen yhteiskuntasuunnittelun kehittelylle. Kaupunkipo-
litiikka voidaankin nähdä sellaisena kumppanuuden muotona, jossa paikallinen
johtajuus ja osallistuminen toimii entistä läheisemmässä vuorovaikutuksessa glo-



71

Nord-Pas-de Calais - Euroopan ytimessä

baalin talousjärjestelmän kanssa. Tämä kehitys on nostanut esiin vaatimuksen in-
novatiivisten toiminta- ja yhteistyömallien ja suunnittelun prosessien kokoonpa-
non kehittelylle (ks. Kokkonen 2001).

5.4 Epätyypilliset valtaryhmittymät

Lillen kaupunkiseudun kansainvälistymisvision mukaiset yhteiset tavoitteet ja pro-
jektit perustuvat yhä enemmän epämuodollisiin ja vuorovaikutteisiin kumppanuus-
suhteisiin (Brachet 1998). Tästä hyvänä esimerkkinä on alueen elinkeinoelämän
la Maison des Professions –organisaation tukema verkostomainen yhteistyöfooru-
mi le Comité Grand Lille (CGL). Sen toimintaan osallistuvat paikalliset kehittäjä-
tahot ilman virallisia sitoumuksia avoimuutta ja epävirallisuutta korostaen (Ginet
1995, 45). CGL on lisännyt instituutioiden välistä yhteistyötä ja konkretisoinut
kansalaisyhteiskunnan käsitettä. Se on keskustelufoorumi, jonka tavoitteena on
nostaa esille eri näkökulmia ja synnyttää niistä keskustelua. Ryhmän käytännön
toiminnassa niin virastojen kuin yritystenkin edustajat rinnastetaan saman arvoi-
siksi toimijoiksi, joilla on omat intressinsä ja joiden väliltä etsitään kontaktipinto-
ja (URBANISME 1997). Näin pyritään edistämään yksilöiden osallistumista sa-
malla kun rajoittavien rakenteiden muodostumista pyritään torjumaan joustavalla
organisaatiorakenteella ja neuvotteluiden ”käytäväkeskustelumaisella luonteella”.

CGL:n toiminnallinen päätavoite on seutuistumisen tukeminen. Tämä on moni-
en teollisuus- ja talouselämän edunajojärjestöjen, kuten kauppakamarin (Cham-
bre de Commerce et d’Industrie) tavoitteena. CGL:ssä nämä järjestöt on liitetty
osaksi kaupunkiseudun muita kehittämisimpulsseja, joten komitean voidaan arvi-
oida lisänneen varsinkin maakuntapolitiikan horisontaalisia suhteita. CGL:n toi-
nen päätavoite on kansainvälistymisen edistäminen eli pitävän kilpailuaseman saa-
vuttaminen muiden kilpailevien metropolien joukossa. Ryhmä painottaa Lillen
metropolin joustavia rajoja niin maantieteellisesti Ranskan ja muun Euroopan suun-
taan kuin hallinnollisesti Communauté Urbainen rajojen suhteen. CGL on määri-
tellyt metropolin yleiset kehittämisen tavoitteet seuraavasti (Prachet 1998):

1) Laatuun ja luovuuteen perustuva kehittämisote,

2) kuntayhteistyön tiivistäminen,

3) kansainvälisen tunnettavuuden kohottaminen.

Yhteistyökumppanuuden osalta myös Lillessä suuret yhteiset hankkeet ovat mer-
kittävästi lisänneet metropolin laajuista yhteistyötä. Tästä esimerkkinä on Lillen
hakemus vuoden 2004 Olympialaisten kisaisännyydestä, jonka taustalla vaikuttaa
tavoite metropolikehityksen edistämisestä, lisähuomion kiinnittämisestä alueen
syrjäisten osien kehittämiseen ja uusien työtilaisuuksien synnyttämisestä palvelu-
sektorille. Olympia-projekti on yhdistänyt metropolin kehittäjätahoja yhteisten
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tavoitteiden ympärille ja lisännyt samalla myös sosiaalisten näkökohtien huomioi-
mista metropolin ja maakunnan kehittämisessä. Olympia-hanke on ollut eräs CGL:n
keskeisimpiä projekteja (Ginet 1997, 45). Ryhmän jäsenmäärä onkin lisääntynyt
nopeasti 90-luvulla sen ajamien hankkeiden merkittävyyden myötä ja vuosien 1989-
94 välillä ryhmän vakituisten jäsenien määrä nousikin 20:stä 300:aan. Siten suuret
kansainväliset projektit ovat CGL:n toiminnan kannalta keskeisiä, koska siten ryh-
män toiminnasta on kiinnostunut maakunnan  avaintoimijat.

5.5 Lilleläisen aluekehittämisen arviointia

Metropolin nykyinen kaupunkipolitiikka juontaa juurensa DSG-prosessin käyn-
nistämiseen, joka muutti kaupunkipolitiikan painopistettä sosiaalisen kehittämi-
sen ja asukaslähtöisen toiminnan suuntaan. Kansalaisosallistuminen ja kansain-
valtaisen ohjauksen vahvistaminen ovat kaupunkipolitiikan keskeisiä lähtökohtia.
Lillessä (Hem) muun muassa kansalaisten osallisuusrahasto Le Fond de Partici-
pation des Habitants (FPH) (vrt. Helsingin seudun osallisuusrahasto) myöntää
avustuksia mikroprojekteille, joiden perusteet ovat asukaslähtöisessä toiminnassa.
Laajasta periaatetasolla vaikuttavasta hyväksynnästä ja monista orastavista hank-
keista huolimatta, on kaupunkipoliittisella vaikuttamisella vielä matkaa tavoittee-
seensa. Esimerkiksi CDV:n ja CA:n hallinta tapahtuu ylikunnallisella metropolin
tasolla, jonka toimilla on vaikutuksensa jokaisen kunnan kehitykseen. Commu-
nauté Urbainin edustajiston nykyinen valitsemiskäytäntö tapahtuu epäsuorasti, eikä
vaalipiirien rajat ole yhteydessä ylikunnalliseen päätöksentekoon. Seutuhallinnon
demokratiaperusteet ja kunnallisvaltuutettujen mandaattien laajentaminen onkin
herättänyt Lillen ja sen kehyskunnissa laajaa keskustelua, mikä on nostanut tar-
peen metropolihallinnon uudistamiselle ja demokratiaperusteiden vahvistamisel-
le.

Uutta kaupunkipoliittista lähestymistapaa ja paikallishallinnon lisääntynyttä
vapautta toimintansa tehostamisesta kuvattiin tutkimuksessa Comité Grand Lillen
esimerkillä. Kun ryhmän toiminnalle ei ole tietoisesti asetettua instituutioraken-
netta tai juridista asemaa, on esteettömän aloitteenteon ja yhteistyön mahdollisuus
erilaisten toimijoiden välillä säilynyt. CGL:n mukainen epävirallisuuteen perustu-
va yhteistyö onkin innovatiivinen tapa vastata uudistuvan hallinnon ja omaehtoi-
sen kaupunkipolitiikan vaatimuksiin myös laajojen kehittämissuunnitelmien tii-
moilta. Menetelmä on myös tehokas keino välttää vanhoille demokratioille omi-
nainen institutionaalinen “kalkkeutuminen” ja Comité Grand Lillen suurin vah-
vuus onkin ollut sen verkostomaisuuteen perustuva toiminta, joka ylittää vanhat
byrokratiarajat. Lisäksi ryhmän poliittiset painopisteet heijastavat pikemminkin
kaupunkipoliittisia kansalaisyhteiskunnan vaatimuksia kuin vain yksityisiä tai kor-
poratiivisia talouselämän intressejä. Tästä huolimatta yhteistyöryhmän kokoonpa-
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no ja yrityssektorin vahva mukanaolo heijastelee muuttuvan taloudellisen toimin-
taympäristön muutoksia eli markkinavoimien lisääntyvää merkitystä kaupunkipo-
liittisessa päätöksenteko- ja toimeenpanoketjussa ja sosiaalisten ongelmien ratkai-
sussa. On kuitenkin syytä muistaa, että CGL:n toiminta rakentuu lähinnä samoja
intressejä omaavien toimijoiden ympärille, joiden välillä ei ole varsinaisia eturis-
tiriitoja tai valtataisteluja. Ryhmän toiminta ei puutu myöskään vaikeisiin tulonja-
on tai sosiaalisten ongelmien kysymyksiin, jolloin toimijoilla olisi todellisia valta-
asemaan perustuvia intressejä puolustettavanaan.

Konfliktiherkkyys on puolestaan ominaista kuntien väliselle eri intressejä yh-
teen sovittavalle päätöksenteolle. Kuitenkin myös CUDL on ryhtynyt harjoitta-
maan entistä enemmän virallisen organisaatiorakenteen ulkopuolisia tehtäviä, mikä
on seurausta hallinnollis-poliittisten rajojen muutoksista (tehtävien summittainen
jako) ja niiden sekoittumisesta (vuorovaikutteisuuden lisääntyminen). Myös yhte-
yksien rakentaminen esimerkiksi Belgian suuntaan tarvitsee virallisten suhteiden
rinnalle alueyhteistyötä tukevia epävirallisia henkilöverkostoja. Luonnollisesti rans-
kalainen Cumul des Mandats –järjestelmä suosii jo peruslähtökohdiltaan organi-
saatioiden verkostosuhteita. Systeemi toimi ainakin Lillen suuria kaupunkipoliitti-
sia kehittämishankkeita eteenpäin vievänä voimana sen yhdistettyä aluekehittämi-
sen valtiollisen ja paikallisen “piirin” sopivaan tarpeeseen oikeaan aikaan 90-lu-
vun vaihteessa.

Kehittäminen on monien pelaajien vuorovaikutusta ja myös henkilökemiat vai-
kuttavat lopputulokseen. Lillen metropolialueen toimijoiden kunnianhimoinen ta-
voite CDV-kaupunkisopimuksia laajemman ja kokonaisvaltaisemman yhteiskun-
tasopimuksen CA:n toteuttaminen kaatui rahoituksen puutteeseen sekä joustamat-
tomaan ja riittämättömään hallinnolliseen päätöksenteko- ja toimeenpanojärjes-
telmään. Vaikka alueen toimijoiden välillä on ajan myötä vakiintunut hyvät yhteis-
työverkostot ja vuosikymmenien yhteistyökokemuksen omaava CUDL, niin ko-
konaisvaltaisen ja yhteisvastuullisen kehittämisen esteeksi nousivat vanhat kunta-
rajat, jotka muodostivat jännitteitä toimijoiden välisissä suhteissa ja paljastivat
taustalla vaikuttavat intressi- ja eturistiriidat. Ongelmista huolimatta NPDC:n kau-
punkiseuduilla onnistuttiin solmimaan laajoja kaupunkisopimuksia ja muita yh-
teistyötä tiivistäviä seutusopimuksia, joissa on hyödynnetty kansallisia ja EU:n
rahoituselementtejä. Tukipolitiikassa onnistuminen on edistänyt myös kotimais-
ten ja ulkomaisten sijoitus- sekä yritysvirtojen kohdistumista maakuntaan ja eri-
tyisesti Lillen kaupunkiseudulle.

Lillen kaupunkipolitiikka on ollut menestyksellistä mitä tulee seutumarkkinoin-
nin ja talouspohjan uudistamiseen. Esimerkiksi Olympia- ja Euralille-projektit ovat
vahvistaneet Lillen asemaa Euroopan kaupunkihierarkiassa, edesauttaneet alueen
jäsentämistä eurooppalaisena kaupankäynnin, logistiikan ja  palvelujen solmukoh-
tana. Hankkeet ovat myös monipuolistaneet alueen talousrakenteita ja suuri osa
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perinteisen teollisuuden piirissä menetetyistä työpaikoista onkin saatu korvattua
maakunnan keskuksen ja sen liikenneyhteyksien kehittämisen kautta. NPDC:n
kommunikaatioyhteyksien parantaminen on liittynyt juuri metropolin ja alueen
sisäisen integraation lisäämiseen, mutta myös rajat ylittävän yhteistyön ja kaupan-
käynnin edistämiseen. Tavoitteessa on onnistuttu ainakin mitä tulee alueen ulko-
puolisten yhteyksien parantamiseen. Myös metropolin sisäinen kommunikaatio on
tiivistynyt tärkeimpien toiminnallisten solmukohtien välillä (Lille - Villeneuve
d’Ascq- Roubaix – Tourcoing). Kuitenkaan ongelmalähiöiden ja niiden syrjäyty-
miselle alttiita väestönosia ei ole onnistuttu liittämään tarpeeksi läheisesti näiden
taloudellisesti aktiivisten alueiden vuorovaikutussuhteisiin, vaikka se tavoitteissa
mainitaankin. Tämä tulee ilmi köyhyyden, rikollisuuden ja väkivaltaisuuden li-
sääntymisenä tietyillä asuinalueilla. Vaikka NPDC:n kaupunkipolitiikka painottaa
maaseutualueiden ja vanhojen kaivosteollisuuden keskusten (Bassin minier) liit-
tämistä maakunnan toiminnalliseen kokonaisuuteen, maakunnan tasolla tehtävä
on havaittu ongelmalliseksi.

Dualistinen kehitys herättää kysymyksen yleisen aluekehittämispolitiikan ja
kaupunkipolitiikan suhteesta – kun kaupunkipolitiikan huomio kohdentuu erityi-
sesti kaupunkimaisten alueiden ja niiden keskinäisten osaamis- ja hyvinvointiver-
kostojen elinvoimaisuuden tukemiseen, niin missä määrin keskeisistä kommuni-
kaatioverkostoista syrjään jäävien maaseutualueiden kehittäminen kuuluu kaupun-
kipolitiikan tehtäviin. Voiko kaupungistumisen myönteisten ilmiöiden vahvista-
minen tarkoittaa myös kasvukeskusten kasvun hillintää ja tulonjakopolitiikan uu-
delleenmäärittelyä maaseutualueita tukevaksi, vaikka kansallinen kilpailukyky
edellyttää innovaatiokeskusten tulosponnistelujen tukemista?
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Kaupunkipolitiikka on noussut viime vuosina voimakkaasti mukaan EU:n aluepo-
liittiseen keskusteluun. Ranskassa jäsennettyä kaupunkipolitiikkaa on harjoitettu
määrittelytavasta riippuen noin 20-30 vuotta - monissa EU:n jäsenmaissa vasta
muutamia vuosia. EU on vaikuttanut jäsenmaidensa aluekehittämisen perusteisiin
yhteisön piirissä määriteltyjen tavoitteiden kautta, kuten alueiden Eurooppa –ajat-
telulla, läheisyysperiaatteella ja koheesion tavoitteella. Tämä on lisännyt paikal-
lis- ja aluetason päätöksentekovaltaa sekä voimistanut omaehtoista aluekehitys-
työtä monissa jäsenmaissa. Valtion normiohjauksen purkaantuessa valtionhallin-
non ja EU:n rooleiksi on muodostumassa yhä voimakkaammin toiminta asiantun-
tijana, oikeudenmukaisuuden valvojana ja aloitteentekijänä.

EU-kehitys jäntevöitti ja politisoi 90-luvun aluekehitysdoktriinin. Erityisesti
rakennerahastouudistuksen ja ESDP-prosessin myötä asetettiin entistä selvemmät
suuntaviitat eurooppalaiselle kehitykselle. Tavoitteena on edistää moninapaisen ja
tasapainoisen kaupunkijärjestelmän syntymistä, johon sisältyy myös uudenlaisen
maaseutu-kaupunkiseutu –suhteen luominen sekä tiedon liikkuvuuden parantami-
nen että eurooppalaisen kulttuuriperinnön vaaliminen.

6.1 Kaupunkipolitiikan hallinnolliset haasteet

Ranskan kaupunkipolitiikka on kohdannut toimintansa aikana lukuisia haasteita.
Nämä haasteet ja ongelmakohdat ovat ilmenneet toimeenpanon eri tasoilla muun
muassa tehottomina aluejakoina, hallinnon tehtävänjaon ylimalkaisuutena ja saa-
vuttamattomina tavoitteina. Konkreettisia ongelmia on useita.
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Kaupunkipolitiikan pitkän aikavälin jäsentymistä on haitannut erityisesti sen
toimenpiteiden hajanaisuus, mikä ei selity pelkästään sen yleisluontoisuudella ja
poikkihallinnollisuudella, vaan liittyy myös tiettyyn irrallisuuteen muusta aluepo-
litiikan kokonaisuudesta. Erilaisten toimijoita yhdistävänä ja eri hallinnonalojen
suunnittelua kokoavana toimintamallina kaupunkipolitiikka on monialainen lähes-
tymistapa yhteiskunnalliseen kehittämiseen. Samalla siitä on tullut (esim. DIV)
sektorihallinnon (-rahoituksen) ulkopuolinen toimija, mikä on vaikeuttanut sen
aseman jäsentymistä aluekehityshallinnossa.

Kaupunipolitiikan vakiintumista on vahvistanut puolestaan vakaan poliittisen
tuen olemassaolo, jonka varassa sillä on ollut tietynlainen erityisasema yhteiskun-
nallisten konfliktien ratkaisussa. Siten ranskalaisen kaupunkipolitiikan menetel-
miin ja välineisiin on vaikuttanut alusta lähtien tietty julkisuuspelin tuoma media-
paine. Vaikka kaupunkipolitiikan tulee reagoida yhteiskunnallisiin ilmiöihin, usein
kriisien sattuessa uusilla prosesseilla, suunnitelmilla ja menettelytavoilla on seli-
tetty tarvetta kaupunkipoliittisten innovaatioiden ja uusien hallintorakenteiden luo-
miseen, kuten tapahtui Les Minquettes’n ja Lyonin mellakoiden jälkeen. Kaupun-
kipolitiikasta tulee tällöin helposti hajanaista ja epäjohdonmukaista, jolloin myös
prosessit ja suunnitelmat muodostuvat monimutkaisiksi, koska niiden valmistelu
ja suunnittelu ovat jääneet heikolle pohjalle.

Aluekehityshallinnon näkökulmasta Ranskan erityisongelmana on hallinnonta-
sojen omien talousalueiden syntyminen. Paikallistasolla tästä seuraa helposti val-
tablokkien syntyminen - kun hankkeen taakse on saatu riittävä tuki ja resurssit,
hankkeesta tulee helposti kaupunginjohtajan ja hänen lähipiirin oma asia, joka on
johtanut ääritapauksissa vallankäytön väärinkäytöksiin. Ranskalaisille ei olekaan
tavatonta lukea lehdistä päättäjiensä vastatessa toimistaan oikeuden istunnoissa.
Tämä ei ole niinkään tavatonta, kun muistaa, että vain pari vuosikymmentä sitten
Ranskan talous- ja oikeusjärjestelmä oli vielä tiukasti politisoitunutta ja politiikan
tekeminen oli arvo sinänsä ja sen keskiössä vaikuttavat henkilöt pääsivät nautti-
maan asemansa tuomista erityisoikeuksista. Tämä heijastuu yhä epäluuloisuutena
julkista toimintaa kohtaan.

Ranskan poliittiseen hallintokulttuurin juurtunut sulkeutuneisuus ja toimeen-
panon läpinäkymättömyys heikentävät luonnollisesti uusien toimijoiden osallistu-
mismahdollisuuksia. Yleinen kehittämiskeskustelu on “monopolisoitu” vaikutus-
valtaisten toimijoiden kesken, mikä johtuu ranskalaisen kehittämiskeskustelun
asiantuntija-painottuneisuudesta ja elitistisestä luonteesta. Tämä ei ole motivoinut
hallinnon suunnitteluun osallistuvien ryhmittymien syntyä, mikä heijastuu piittaa-
mattomuutena poliittista vaikuttamista kohtaan. Voidaankin arvioida, että kaupun-
kipoliittista päätöksentekoa ovat ohjanneet alan ammattilaiset, mutta usein siitä on
jäänyt puuttumaan pitkäjänteinen ja määrätietoinen vaikuttaminen. Ranskalainen
mentaliteetti kuvastuukin laajamittaisena välinpitämättömyytenä kansalaisosallis-
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tumista kohtaan, mutta toisaalta ranskalaiset myös pitävät pienistä kunnistaan ja
karismaattisista, monessa sopassa keitetyistä johtajistaan. Suurin kaupunkipolitii-
kan heikkous lieneekin se, ettei kaupunkien kehittämisen erityistoimilla ole kyetty
integroimaan kaupunkien asukkaita tasa-arvoisesti kansalaisyhteiskunnan jäseniksi.
Yhteiskunnallisten kehittämisinstituutioiden ja kansalaisten välinen vuoropuhelu
ole ei juurikaan lisääntynyt samassa mitassa kuin aluekehityshallinnon sisäinen
kommunikaatio.

Vapaaehtoisjärjestöjen aktivoiminen kohtaa siten monia haasteita. Usein jär-
jestöjen toimintalogiikkaan ei kuulu projekteihin liittyvät tehtävät, kuten hallinto,
valvonta tai edes osallistuminen. Lukuisat järjestöt ovat usein enemmän tai vä-
hemmän hajanaisia ja organisoituja ryhmittymiä, mikä tekee niiden mukaan saa-
misesta entistäkin haastavamman tehtävän. Usein yhdistykset ovat kuitenkin hel-
pompi unohtaa prosessista kuin ottaa siihen mukaan. Siten kaupunkipolitiikan pää-
tavoitetta, jossa asukkaista ja “palvelujen käyttäjistä” olisi tullut aidosti osallistu-
via ja vaikuttavia kaupunkilaisia ei ole saavutettu.

Voidaan myös arvioida, että kaupunkipolitiikkaa vaivaa edelleen kyvyttömyys
yhdistää sosiaalisia ja taloudellisia päämääriä strategioissa, suunnittelussa ja oh-
jelmissa Ranskan kaupunkipolitiikan keskittyessä lähinnä sosiaaliseen asunnon-
tuotantoon ja julkisten tilojen rakentamiseen, sen vaikutukset ovat jääneet vähäi-
siksi työstä syrjäytyneiden ja kouluttamattomien aseman parantamisessa.  Kunnat
eivät ole useinkaan pystyneet tai halunneet murtaa lähiöiden eristyneisyyttä, eikä
alue ole kyennyt hallitsemaan aluetalouden tasapainoista kehitystä. Tavoiteltu yh-
distysten- ja asukkaiden osallistuminen on toteutunut lähinnä mikrotason asukas-
lähtöisissä projekteissa, muttei laajemmassa yhteiskuntaan integroimisen tavoit-
teessa, joka olisi tärkeää Ranskan ja Lillen siirtolaislähiöiden ja maakunnan ra-
kennemuutosalueiden segregaatio- ja syrjäytymiskehityksen näkökulmasta. Joh-
tuen juuri kuntien välisten toimenpiteiden heikosta integraatiosta ja vastaavasti
paikallispolitiikkojen mielenkiinnon puutteesta muita kuntia kohtaan, ovat todel-
liset alueelliset yhteishankkeet jääneet toteutumatta. Jatkossa erityisesti valtio-alue
-linkin toimivuutta tuleekin parantaa kaupunkipolitiikan ja varsinkin sen tasapuo-
lisuuden edistämisessä ja innovatiivisten aloitteiden tukemisessa.

Kuten mainittu – käytännössä ongelmia on useita. Niiden ratkaisemista vai-
keuttaa se, että toiminnalliset puutteet vaikuttavat monissa tapauksissa varsin sy-
vällä hallintokulttuurissa ja sen rakenteissa. Systeemissä vaikuttaa sisäinen muu-
tosvastarinta, jota eritoten raskaat byrokratian perinteet edelleen vahvistavat. Ylei-
nen sektorihallinnon ja aluejakojen tehottomuuden ongelmat vaivaavat Ranskan
paikallishallintokenttää ja sen käytännön uudistumistyötä. Vaikka keskushallin-
non tasolla yhteistyövalmiudet ovat laajat (DIV), niin kuitenkaan yhteistyö ei to-
teudu kovin syvällisesti eri paikallishallintoviranomaisten välillä (alue, departe-
mentti, kunta, prefektuurit). Kaikesta huolimatta, vaikkakin Ranskan aluekehitys-
hallinnon kokonaisuus on pohjoismaisittain arvioituna monimutkainen, voivat sen
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tietyt yksityiskohdat ja ongelmanratkaisumallit tarjota mielenkiintoisia avauksia
myös suomalaisen aluehallinnon ja innovaatiopolitiikan uudistukselle.

6.2 Päätöksenteon uudet kuviot

Ranskassa lakiuudistukset koskien hallinnon hajauttamista ja kaupunkiseutujen
muodostamista kirjattiin pääosin 80-luvulla ja lainsäädäntöä on täydennetty 90-
luvulla useita kertoja alueiden omaehtoisuutta ja toiminnallisten seutujen muo-
dostamista kannustavaan suuntaan. Uutta aluekehityslainsäädäntöä on seurannut
tiiviissä tahdissa sarja aluekehityshallinnon suhteita mullistavia uudistuksia, joi-
den tavoitteena oli paikallisen riippumattomuuden lisääminen ja maakuntahallin-
non vahvistaminen seutuyhteistyön pohjalle.

Vuodesta 1982 lähtien aluekehitysvastuuta on jaettu yhä hajautetummin val-
tiolle, alueille ja sitä alemmille hallintoyksiköille. Ohjelmasopimuksista on muo-
toutunut vuodesta 1982 lähtien hajautetun kehittämis- ja talouspolitiikan keskei-
sin instrumentti. Valtion ja alueiden väliset ohjelmasopimukset nojautuvat sekä
kansallisen tason suunnittelulle että aluetason suunnitelmille. Sopimusjärjestelmä
toteuttaa kansallisen aluepolitiikan yhteisvastuullisuuden tavoitetta (solidarité),
kun keskushallinto voi vaikuttaa huomattavasti alueiden keskinäiseen tulonjakoon.
Viime aikoina valtio-alue –ohjelmasopimukset ovat muotoutuneet yhä selvemmin
investointeja ohjaavan yhteissuunnittelun asiakirjaksi, kun ennen ne olivat keino
sovittaa yhteen eri tasoilla suunniteltujen ohjelma-asiakirjojen toimeenpano.

Paikallistasolla kunnat voivat laatia yhteisiä kehittämissuunnitelmia (lakiase-
tus vuodelta 1993). Niihin on mahdollista sisällyttää erillinen investointiohjelma,
joka tarjoaa lähtökohdan valtio-alue -ohjelmasopimusten paikallisille neuvotte-
luille tai paikallishallinnon muiden tasojen yhteistyölle. Nykyisin kuntia kannus-
tetaan myös yhtenäistämään seutuhallintoaan, jotta kuntatason erilliset ohjelmat
saataisiin hallintaan (globalite).

Uusi lainsäädäntö mahdollistaa paikallisiin vahvuuksiin perustuvan kaupunki-
politiikan harjoittamisen, mutta käytännössä keskushallinnon rooli kaupunkipoli-
tiikan ohjauksessa ja sopimusten muotoilussa on edelleen vahva. Valtionhallinto
on hahmotellut mm. kansallisen kaupunkiverkon muodon. Sillä on merkittävä roo-
li sopimusneuvotteluissa sen valvoessa myös sovittujen painopisteiden toteutu-
mista. Kaupunkiuudistusten seurauksena joustavuus kaupunki- ja metropolihal-
linnon järjestämiseksi on kasvanut paikallisia tarpeita huomioivaan suuntaan, mutta
Ranskan raskaan hallintokoneiston ja sen toimintakulttuurin nopea rotaatio on
paljastunut mahdottomaksi toteuttaa. Vaikka hallinnon hajauttamisen perusteet
kirjattiin melkein 20 vuotta sitten, ovat uudistukset edelleen monilta osin vasta
”käymisvaiheessa”.
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Hallinnon hajauttamistoimet kuten lainsäädännön ja instituutiosuhteiden uu-
distukset ovat tuoneet hallinnon muutosprosessin myötä uusia, epävirallisuuteen
perustuvia kumppanuuden muotoja (esim. Le Comité Grand Lille), jotka ovat ky-
keneviä niin kansalliseen kuin kansainväliseen alueyhteistyöhön. CGL:n organi-
saatiomuoto on joustava, eikä se noudattele virallisia järjestäytymisen muotoja tai
arvohierarkioita. Näin on haluttu varmistaa esteettömän aloitteenteon ja yhteis-
työn mahdollisuus sekä lisätä keskustelua myös niistä asioista, jota vallalla oleva
kehittämiskeskustelu ei enää kyseenalaista. Tavoitteena on strategioiden ja inno-
vaatioiden luominen virallisten kannanottojen ja byrokratiakoneiston ulkopuolel-
la (Les Infos du Grand Lille 1998).

CGL-foorumin epämuodolliseen aloitteentekoon perustuva lähestymistapa ei
ole kuitenkaan ongelmaton. Toimijat ovat kaikesta huolimatta tietyn intressiryh-
män edustajia. Epävirallisuus kääntyy helposti virallisuudeksi, jolloin ryhmästä
tulee yksi kehittämisyksikkö tai työryhmä lisää muutenkin ylitarjontaa sisältävään
instituutiokenttään. Toiminta on herkkä myös sisäisille intressiristiriidoille, kun
yhteistyöllä ei ole virallisia siteitä nivomassa sitä yhteen. Vaikutukset lopulliseen
päätöksentekoon voivat olla näennäisiä ja kipeitä ratkaisuja lykätään edelleen.
Toisaalta tämän tyyppinen klubitoiminta elää usein omaa elämäänsä virallisten
kuvioiden ulkopuolella, mikä voi ylläpitää olemassa olevia kumppanuussuhteita
tai edistää uusien syntymistä. Vaikka CGL ei ole toimintatavoiltaan lopullinen
vastaus tai edes läpimurto metropolihallinnon yhteistyö- ja hallintasuhteiden ke-
hittämisessä, on se kuitenkin aloite uuden hallintamallin ja valtaryhmittymän hah-
mottelulle.

6.3 Verkostojen vuorovaikutus

Ranskassa kaupungit ja niiden muodostama verkosto nähdään ympäröivien aluei-
den kehittymisen kannalta keskeiseksi menestystekijäksi. Ranskassa kaupunkeja
kannustetaan yhteistyöhön tukipolitiikan avulla. Tavoitteena on kehittää kansalli-
nen erikoistunut kaupunkisysteemi, jonka toiminnot täydentävät toisiaan. Kansal-
lisen kaupunkikehityksen tärkeimpiä haasteita on Pariisin alueen kasvun hillitse-
minen tasapainoista kaupunkiverkkoa kehittämällä. Pariisin vastapooleina kehite-
tään 11 avainmetropolia, joiden kehitys perustuu niiden erikoistumisstrategioihin
ja kansainvälisiin suhteisiin. Tasapainottavalla kaupunkipolitiikalla pyritään laa-
jentamaan kansallisen kilpailukyvyn pohjaa. Myös pienien ja keskisuurien kau-
punkien keskinäisiä suhteita ja erikoistunutta työnjakoa tuetaan kaupunkiverkko-
politiikalla, jolla pyritään myös kaupunkien  ja maaseudun vuorovaikutuksen li-
säämiseen. Kun kaupunkiverkko-politiikka perustuu talouden lähtökohtiin (vas-
tuutahona DATAR), niin kansallinen kaupunkipolitiikka on korostuneesti sosiaali-
siin integraation ja monialaisiin ongelmiin vaikuttamista (vetotahona DIV). Lo-
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pulta kummankin tavoitteena on sosiaalisen koheesion edistäminen markkinavoi-
mien toiminnan avulla. Näiden verkostojen yhteistyö ei vastaa kuitenkaan nykyis-
tä paikallisuuteen perustuvaa kehittämistä, vaan tulevina vuosina niiden tehtäviä
ja resursseja olisi syytä siirtää yhä enemmän poliittiseen valtuutukseen perustu-
valle aluetasolle – alueilla kyllä tiedetään, mitä ne tahtovat ja myös mitä valtio
tahtoo.

Ranskan kaupunkipolitiikka painottaa vahvoja kaupunkiseutuja aluetalouden
ja kansainvälistymisen taustavoimana. Keskuksissa tiivistyy korkeatasoinen osaa-
misen, tutkimuksen ja  teknologian kehitys. Alueilla vaikuttavien kulttuuristen
voimien liittäminen alueelliseen innovaatiojärjestelmään nähdään keskeisimpänä
keinona pitkäjänteisen kaupunkipolitiikan toteuttamisessa. Kaupunkiohjelmia koh-
dennetaan esimerkiksi tukemaan omaehtoista nuorisotoimintaa kulttuurin ja ur-
heilun parissa. Tämän on havaittu käynnistävän myönteisiä kehittämispyrkimyk-
siä asuinalueiden ja elinkeinojen elävöittämisessä. Kun nuorisolle annetaan vas-
tuu erilaisten tilaisuuksien (konsertit, kulttuuriviikot, urheilutapahtumat jne.) käy-
tännön toteutuksesta, säilyy mielenkiinto oman asuinalueen kehittämistä kohtaan
myös tulevaisuudessa. Samalla opitaan liike-elämän ja markkinoinnin pelisääntö-
jä. Alueellisesti kaupunkikunnat ja maakunta voivat sopia tiettyihin toimintoihin
profiloitumisesta (ooppera –kevyt musiikki), joka nostaa alueen palvelujen ja tar-
jonnan tasoa.

Lillen suuret kehittämishankkeet ja nopea talousuudistus ovat korvanneet pe-
rinteisen teollisuuden piirissä menetettyjä työpaikkoja edistäen siten metropolin
sosiaalista kehitystä. Samalla nämä projektit ovat tiivistäneet metropolia toimin-
nallisena ja moninapaisena kokonaisuutena. Tästä huolimatta seudun heikosti ke-
hittyneitä osia ei ole saumattomasti kyetty integroimaan Lillen toiminnalliseen
kokonaisuuteen. Hankkeet ovat tiivistäneet kommunikaatiota etupäässä toimin-
nallisten solmukohtien välillä, mutta monille laitakaupungin kortteleille ja kau-
pungin ulkopuolella sijaitseville lähiöille lilleläinen eurokaupungin imago on vie-
ras. NPDC:n maakunnan taloudellinen aktiviteetti ja kehittämisen toimenpiteet
keskittyvät varsin voimakkaasti erityisesti Lille Metropoliin ja rannikon satama-
kaupunkeihin. Tämä on eriarvoistanut maaseutu- ja rakennemuutosalueiden (bas-
sin minier) asemaa uhaten niiden palveluiden ja kehityspotentiaalin säilymistä
kansallisista  ja komission erityistoimenpiteistä huolimatta.

Lillen ja sen lähikuntien (Tourcoing, Roubaix jne.) sekä Belgian rajakaupunki-
en yhteistyösuhteet ovat perinteisesti olleet vahvat. Tiivis vuorovaikutus juontaa
juurensa vuosisatoja vanhoista kauppasuhteista. Belgian ja Ranskan rajamaakun-
tien kaupungit kuuluvatkin yhtenäiseen Flaamin talous- ja kielialueeseen, jolla on
kansallinen erityisasema Ranskan aluepolitiikassa. NPDC:n kaupungeilla on eri-
tyisvapaus kauppa- ja yhteistyösuhteiden solmimisessa tällä alueella. Belgialaiset
viranomaiset myös osallistuvat Lille Metropolin kehittämisinstituutioiden toimin-
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taan ja metropolin kehittämiseen sekä laajenevan yhteistyöalueen suunnitteluun.
Lillen kehittämisverkosto on tiivis nivoutuen vahvojen avaintoimijoiden ympäril-
le, joista merkittävin on Lillen kaupunginjohtaja Pierre Mauroy, joka tunnustetaan
erääksi Ranskan kaupunkipolitiikan merkittävimmistä vaikuttajista jo 70-luvulta
lähtien. Metropolin avaintoimijoiden suhteet sekä keskushallinnon että paikalli-
sen vaikuttajatahojen suuntaan ovatkin olleet NPDC:n talousuudistusta vauhditta-
via taustatekijöitä. Selkeä ja päämäärähakuinen verkostojen (kunta-metropoli-val-
tio) johtaminen on auttanut kehittämisen suunnan säilyttämisessä ja myös edistä-
nyt yhteisen kehittämistahdon löytymistä metropolin toimijoiden välillä, vaikka
kuntien paikallisidentiteetti ja edunvalvonta ranskalaiseen tapaan onkin voima-
kasta. Poliittisen konsensuksen myötä syntyi ns. lilleläisyys, joka yhdessä lisään-
tyneiden päätöksentekovaltuuksien myötä vauhditti “valtioksi valtion sisälle” –
kehitystä (L’État dans l’État). Tämä ns. alueellisen hyvinvointivaltion muodostu-
misella on perinteisesti kuvattu Pariisin metropolialueen erityisasemaa, mutta kom-
petenssien siirtymisen, mahtihenkilöjärjestelmän ja avainkaupunkipolitiikan myötä
vastaavan tyyppisiä piirteitä on havaittu vahvimmilla kaupunkiseuduilla myös
muualla Ranskassa. Lillen tapauksessa itseoikeutettuna presidenttinä toimii por-
mestari Mauroy. Tämä on vahvistanut NPDC:n asemaa kansallisissa sopimusneu-
votteluissa ja helpotti myös monien muiden päätösten läpiviemistä ns. vetoketju-
periaatteella (hanke edellyttää toista jne.) myös kansallisen edun nimessä.

Lille Metropolin esimerkki havainnollistaa myös vahvan keskuskunnan merki-
tystä kaupunkiseudun toiminnallisena keskuksena. Vaikka Lillen kaupungin asu-
kasmäärä on vain hieman yli 170 000 asukasta ollen varsin pieni, on sen rooli
alueellisena ja metropolikeskuksena kiistämätön. Kun alueelta puuttuvat vahvat
kilpailevat kaupunkikunnat, on Lille saanut selvän etuaseman niin hallinnon kuin
taloudellisen päätöksenteon osalta. Muut kehyskunnat ja alueen kaupungit nojaa-
vat siihen kehityksen kärkenä ja maakunnan etuja ajavana solmukohtana. Tämä on
selventänyt kehittämistyön kenttää ja helpottanut asioista sopimista seudun eripu-
raisista kunnista huolimatta. Lillen asema perustuu pikemminkin sen vahvan hen-
kilöverkoston ja muutaman avainpelaajan vaikutusvaltaan, kansallisiin ja kansain-
välisiin suhteisiin ja lobbausvoimaan kuin vuoden 1983 lainsäädännön henkeen.
Suomessa vastaavia kehitystä ohjaavia blokkeja ja patruunoita ei median lisäksi
juurikaan enää ole. Vanhaa sananlaskua lainaten voidaan verrata, että pohjoismai-
sessa perinteessä kaikki ovat kuninkaita, mutta kruunua ei ole kellään. Ranskassa
hallinto ja johtajuus sitä vastoin henkilöityy voimakkaasti. Kaupunkien toimintaa
ohjaavasta strategisesta suunnittelusta on siten usein vaarana tulla vahvimpien
kehittämisblokkien tai kuntien lainmukainen, muttei kovin demokraattinen toimeen-
panomekanismi.

Ranskan kaupunkikehitykselle tyypillinen ongelman on sosiaalisten ongelmien
kasaantuminen lähiöihin. Myös Lillen metropolin kehitystä vaivaa monet sosiaali-
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set ongelmat, kuten syrjäytymisen, työttömyyden ja siirtolaisuuden kysymykset.
Metropolin tasapainoista kehitystä uhkaa erityisesti voimakas segregaatiokehitys
kaupungin reuna-alueilla. Sosiaalisen integraation ja työllisyyden näkökohdat on
huomioitu voimakkaasti kaupunkisopimuksen painopisteissä ja kehittämisen pai-
nopiste on siirtymässä kohti asukaslähtöisiä projekteja ja kaupunginosan mitta-
kaavaan sekä kohdistunut yhä voimakkaammin eritysryhmien toiminnan tukemi-
seen, mutta todellista läpimurtoa polarisaatiokehityksen tukahduttamiseksi vielä
odotetaan – kehityksen suunnan muuttaminen on pitkän tähtäimen vaikuttamista
eli tulevien sukupolvien kasvatusta ja koulutusta.

6.4 Arvioita kaupunkipolitiikan lisäarvosta

Kaupunkipolitiikan määrällisiä vaikutuksia ei tässä työssä ole pyritty selvittämään
Enemmänkin pyrkimys on kaupunkipolitiikkaprosessin määrittelyyn, laadulliseen
kuvaukseen ja erilaisten merkityssisältöjen hahmotteluun hallinnon kehittämisen
näkökulmasta. Tehtävää taustoittaa Ranskan avautuminen kansainvälistymiskehi-
tykselle ja kansallisten erityisnäkökohtien korostaminen. Ranskan kaupunkipoli-
tiikasta saatavilla olevalle tutkimustiedolle ja arviointiraporteille on leimallisia
tietyt ominaispiirteet. Konkreettisia ja määrällisiä tuloksia ei pyritä juurikaan arvi-
oimaan, vaan tiedonkeruu ja analyysi keskittyy enemmänkin hallintoratkaisujen ja
menettelyiden laadulliseen arviointiin. Kulttuurisidonnaisuudesta kertoo erityinen
muotoseikkoihin pureutuminen, joka paljastaa jotakin ranskalaisen hallinnon pe-
rusluonteesta – monimutkaisista prosesseista ja ylitsepursuavasta neuvotteluvii-
dakosta, joka rakastaa ”kokoustelua” ja kiihkeitä asiantuntijadiskursseja. Kuten
EU:n tavoiteohjelmien 1 ja 6 välitarkistusraportissa (1999) todetaan, Ranskan ar-
viointiraporttien sisältö ei ole kovin kattava niiden teoreettisuuden ja yleisluontei-
suuden vuoksi. Arvioinneissa keskitytään suurelta osin toteuttamisketjun ja hal-
linnon prosesseja muokkaavien innovaatioiden määrittelyyn kvantitatiivisen tu-
losmäärittelyn sijasta (Arviointi parantaa hallintoa 1999). Kuitenkin myös pitkän
aikavälin alueellisen seurantajärjestelmän kehittelyyn on Ranskassa viime vuosi-
na kiinnitetty erityistä huomiota. Varsinkin Nord-Pas-de-Calaissa tässä työssä on
edetty pitkälle. Sen viime aikaista kaupunkikehitystä ja sen arviointiprosessia on
tukenut hyvin hoidettu tietojärjestelmä ja keskitetyn aluekehitystä tukevan tieto-
hallinnon kehittäminen, joka on hyvä esimerkki integroidusta seurantajärjestel-
mästä, jossa taloudelliset ja fyysiset indikaattorit pyritään yhdistämään hanketa-
solla. Samalla pyritään tarjoamaan yksityiskohtaista sijoittajainformaatiota ja ns.
älykkäitä tukiratkaisuja erilaisten toimijoiden käyttöön.

Kaupunkipolitiikan ja hallinnon haasteita tarkasteltaessa on helppo osoittaa,
ettei Ranskan kaupunkipolitiikka ole täyttänyt kaikilta osin sille asetettuja kunni-
anhimoisia sosioekonomisia tavoitteita. Monet kaupunkien ongelmista ovat pysy-
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neet muuttumattomina tai jopa kärjistyneet kaupunkikehitykselle ja sen innovatii-
visten toimien kehittelyyn kiinnitetystä huomioarvosta huolimatta. Kaupunkipoli-
tiikalla on kritiikistä huolimatta kiistämätön asemansa yhteiskunnallisen kehittä-
misen kentässä.

Kaupunkipolitiikka, siihen liittyvä sopimusmenettely ja kokonaisvaltainen lä-
hestymistapa jättihankkeiden tukemisesta räätälöityjen mikroprojektien suunnit-
teluun, on ollut itsessään merkittävä innovaatio. Käytännössä kaupunkipolitiikan
saavutus sektoriteoreettisesta eli  korostuneesti julkishallinnon aluekehitystyön
toiminnan ja määrätyn lisäarvon tuottamisen näkökulmasta, on ollut kaupunkipo-
litiikan edistämä valtion toimintojen ja julkisten palveluiden kokoaminen konk-
reettisessa asunto- ja uudisrakentamisessa sekä infrastruktuurin parantamisessa.
Kaupunkipolitiikka ja -ohjelmat ovat siirtäneet päätösvaltaa valtionhallinnolta
paikallisyhteisöille. Varsinkin hankkeiden käsittelyprosessin joustavuus ja nopeus
on lisääntynyt paikallishankkeissa, kun monet paikallisyhteisöt voivat päättää hank-
keiden toteuttamisesta keskenään. Valtion osuus on vakio – se on neuvoteltu val-
tion ja alueen välisessä suunnittelusopimuksessa ja sen budjetoinneissa, eikä siu-
nausta tarvitse enää erikseen hakea. Hankekoordinaattorina ja hakijatahona toimii
tavallisimmin kuntayhteistyöyksikkö tai yksittäinen kunta, mutta myös muut pai-
kallisyhteisöt. Alue päättää itsenäisesti ohjelmakaudella tuettavien paikallishank-
keiden osarahoittamisesta ja paikallisyhteisöt voivat tukea kehityksensä kannalta
lupaavimpia hankkeita entistä vapaammin – valtio tosin puuttuu budjettikurin seu-
rantaa, mutta usein sille löytyy myös tosiasiallista tarvetta.

Vuoden 1981 jälkeen Ranskan valtion asettamat yhteistyöryhmät ovat myös
lisänneet koordinaatiota ja toiminnan tehokkuutta monien kaupunkipolitiikan ke-
hittäjäinstituutioiden osalta parantaen aluekehityshallinnon vertikaalisia suhteita.
Suunnitteluprosessin laaja-alaistuminen kertoo tarpeesta seurata hajautettujen kom-
petenssien toimeenpanoa. Tietty ristiriita kuitenkin vallitsee, kun paikallisyhteisöt
saavat lisää valtuuksia, ts. palveluita järjestettäväkseen, mutta samaan aikaan
paikallishallinnon valtionosuudet ovat vähentyneet ja jopa niiden itsenäistä tulo-
pohjaa ollaan rajoittamassa. Paikallisella tasolla ehkä suurin liikkumavara alueke-
hityshallinnossa on kulttuurin, koulutuksen, maakuntamarkkinoinnin ja taloustoi-
mintojen suunnittelussa. Menestyminen nykyisessä hyperkilpailussa turisteista ja
investoinneista edellyttääkin paikallistason ”näppituntumaa” alueen elinkeinojen
kehittämisessä. Ranskan kansallinen kaupunkipolitiikka edellyttää alueiden kil-
pailukyvyn tasapainoisen kehittämisen ohella myös maan kaikkien kansalaisten
tasa-arvoa. Vastuu näiden hyvinvointipalvelujen järjestämisestä on kuitenkin suu-
rin yksittäinen tekijä, joka vähentää tällä hetkellä paikallishallinnon mahdollisuuksia
omaehtoisen aluekehittämispolitiikan harjoittamisessa, kun mahdollisuudet oma-
ehtoisen investointipolitiikan harjoittamisessa ja vahvuuksien vahvistamisessa ovat
käymässä myös alueiden ja kuntien osalta yhä rajallisemmiksi. Departementit oli-
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vat aikaisemmin tavallisin sosiaalipolitiikan harjoittaja, mutta nyt myös alueiden
itsenäisen toimintapolitiikan kulmakivi, investointitoimi on kärsinyt lisääntynei-
den sosiaalisten velvoitteiden myötä. Tämä on nostanut kysymyksiä ”alueellisen
hyvinvointivaltion” muodosta – onko paikallisen aluekehityshallinnon velvolli-
suutena luoda suoria toimintaedellytyksiä syrjäytyville yrityksille vai kansalaisil-
le, vai onko tällöin kyse todellakin samasta asiasta. Aluekehityshallinnon toimeen-
panoketjun kannalta ero on selvä, mutta kehittämisen tuloksellisuuden näkökul-
masta rajat ovat hämärämpiä.

Yleiseltä tasolta voidaan arvioida, että kaupunkipolitiikka on kyetty yhdistä-
mään parhaiten lakiuudistusten tuoman uudistuspolitiikan henkeen ja samalla kau-
punkiuudistukseen. Kun CDV:n prosessit integroitiin johdonmukaisesti monia eri
toimijoita huomioivaksi kokonaisuudeksi, korostui paikallishallinnon aloitteente-
on merkitys käytännön tasolla. Hallinnonuudistuksen ja epävirallisten yhteistyö-
ryhmien perustamisen myötä kaupunkipolitiikan strategiaverkostot ovat muodos-
tuneet dynaamisemmiksi ja mahdollisuudet innovatiivisten toimintamallien suun-
nitteluun ovat kasvaneet. NPDC:ssa tämä on johtanut kuntayhteistyön muotojen
uudelleenmäärittelyyn, kun vastaavasti esimerkiksi Lorrainessa alueen suhteelli-
nen osuus maakunnan policy-koordinaattorina on lisääntynyt. Tämä johtuu suu-
relta osin maakuntien aluerakenteellisista eroista. Lorrainessa ei ole selvää alue-
keskusta, joka vähentäisi maakunnan liiton ohjausmahdollisuuksia. Tasapainoi-
nen kaupunkiverkosto ei kärjistä vallanjakoa samalla tavoin kuin kansallisesti
merkittävät aluekeskukset. Suuret kaupunkikeskukset ovat puolestaan yhä voimak-
kaampia toimijoita ja voidaan sanoa, että kaupunkipoliittisen toimintamallin har-
joittaminen on tiivistynyt juuri niiden toimissa. Tämä johtuu niiden poliittisesta
painoarvosta, mutta myös mediahuomion keskittymisestä.

Kaupunkipolitiikkaan liittyy kysymys epätavanomaisten valtaryhmittymien
muodosta. Näiden ryhmittymien etuihin kuuluu tietty toiminnallinen vapaus ja ul-
koisen kontrollin puute. Niiden tehtävänä ei ole pelkästään hyvinvointivaltion teh-
tävien hoitoon osallistuminen, vaan paikallisen osallistumisen ja julkishallintoa
tiivistävien suhteiden luominen yksityisen ja kolmannen sektorin taholle ilman
vuorovaikutusta rajaavia arvohierarkioita. Tämä on taustavoima, jota yhteisvoi-
mien kokoaminen kaupunkiseutujen ohjelmaprosessissa yhä useammin vaatii, ts.
perustaa innovatiivisen kehitystyön dynaaminen kattojärjestö, joka jakaa kehittä-
misvastuun  tehokkaille tutkimus- ja toteuttajaorganisaatioille (kulttuurikeskuk-
set, tutkimus- ja seurantalaitokset, markkinointiyksiköt jne.), mutta pystyy akti-
voimaan myös epätyypillisempiä toimijoita, kuten kolmannen sektorin järjestöjä.

Kaupunkipolitiikka on aspektiteorian mukaan eli yleisen tavoitteiden yhteen-
sovittamisen ja hallinnon horisontaalisen ulottuvuuden näkökulmasta tarjonnut
Ranskassa sopivan areenan yhteiskunnallisen keskustelun herättämisestä – varsin-
kin sosiaalisten ja taloudellisten näkökohtien suhteesta. Kaupunkipolitiikan myö-
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tä Ranskan hallitukset ovat tunnustaneet kaupunkikehityksen erityisongelmat vah-
vistaen näin aluepolitiikan nykyiset painopisteet. Tiivistetysti, Ranskan kaupunki-
politiikka on sosiaalisiin ja alueellisiin haasteisiin vastaamista, elinkeinoelämän
reunaehtojen tuntemusta ja eri tasoisten ja tyyppisten verkostojen vuorovaikutuk-
seen perustuvien innovaatioiden kehittelyä kestävän sosiaalisen ja taloudellisen
kasvun perustalla.

Yhteiskunnallisten haasteiden näkökulmasta kaupunkipolitiikka on edistänyt
poliittisen konsensuksen syntymistä nopeasti muuttuneessa kehittämisilmapiiris-
sä. Yhteinen tavoitteiden etsintä on helpottanut siirtymistä perinteisestä tulonja-
kopolitiikasta osaamista ja tiedon merkitystä korostavaan strategiseen aluekehittä-
miseen, joka on tämän hetken kulmakiviä myös EU:n ohjelmaperusteisessa alue-
politiikassa.

Kaupunkipolitiikka on lisännyt kaupunkikehityksen hyötynäkökohtien tunnis-
tamista. Tämä on merkinnyt talouspainotuksen kasvua myös Ranskassa ja talous-
poliittisen ajattelun omaksumista uudelleen paikallisen kehittämistyön perustalle.
Tämä ei ole kuitenkaan ongelmatonta – viimeksi ranskalaiset vapaakuntakokeilut
kaatuivat kurittomaan talouspolitiikkaan, josta on näkyvissä jälleen uusia viitteitä.
Tilanne on kuitenkin siinä mielessä muuttunut, ettei valtio ole enää omnipotentti,
kuten oli aikaisemmin, vaan myös valtiontalous edellyttää paikallisyhteisöjen vas-
tuullista kehittämispolitiikkaa.

Aluekehitysvastuu on nyt konkreettinen asia paikallistasolla. Samalla kaupun-
kiverkostoissa jäsentyvä työnjako, maakuntien aluerakenteen tiivistyminen ja kan-
sainvälisen yrityskannan luominen (T&K:n, kaupallisten palvelujen, klustereiden
alihankintaketjujen kehittäminen, Brysselin lobbaus jne.) ovat merkinneet ekono-
misten ja sosiaalisten tavoitteiden lomittumista. Suuntaus käynnistyi varsinaisesti
valtiollisen sääntelyn purkaantumisen, keskushallinnon kompetenssien hajautta-
misen ja julkisen sektorin ankaran talouskuurin myötä, kun tulos- ja tehokkuus-
ajattelu levisi yhä voimakkaammin myös julkishallinnon pelisääntöihin. Yhdessä
nämä tekijät ovat johtaneet siihen, että paikallishallinnon on täytynyt etsiä uusia
toimintatapoja, kumppaneita ja siten myös kompromisseja, eli sanalla sanoen, kon-
sensushakuisuus ei ole enää julkilausuma, vaan realiteetti.

Toimintatapojen osalta ollaan siirtymässä tiedolliseen tukipolitiikkaan erityi-
sesti elinkeinoelämän tukemisessa. Kun mahdollisuudet suorien tukien jakamises-
sa ovat vähentyneet, uusien tukipalvelujen muoto on yhä enemmän tiedollisten
resurssien tuottamista (esim. partnerihaku, sijoittaja- ja markkinoilletuloinformaa-
tio) ja entistä aggressiivisempaa maakuntamarkkinointia (Brysselin edustustot,
yritysmessut, taloudellishallinnolliset yhteistyökuviot yhteistyöalueiden välillä).

Toiselta puolelta aluekehitystä tuetaan ns. sosiaalista pääomaa lisäämällä eli
sosiaalisia kehittämisen, turismin ja kulttuurin yhteistyöverkostojen aktivoimisel-
la ja maakunnallisen palvelutuotannon tehostamisella. Tasa-arvoisten osallistumi-
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sen edellytysten parantaminen nähdään laajapohjaisen kehityksen kannalta tärkeäk-
si. Peruslähtökohdat tässä tehtävässä ovat hyvät, koska Nord-Pas-de-Calais’n ydin-
kompetenssi liittyy vahvasti koulutuksen ja jatkotutkimuksen järjestämiseen sekä
sosiaalisen kehityksen aktivoimiseen tasa-arvoisesti ympäri maakunnan (infrastruk-
tuuri ja logistiikka, TIC-palvelut ja kansalaistoiminta). Tasapainoinen aluekehitys
nähdään hyväksi lähtökohdaksi NPDC:n menestymiselle korkean osaamisen kaup-
papaikkana Euroopan ytimessä.

Vasta näiden molempien yhdistelmän (talous- ja sosiaaliverkostot) nähdään ta-
kaavan alueen menestymisen mahdollisuudet keskellä aluekehityshallinnon muu-
tosprosesseja. Vaikka monien hankkeiden toteuttaminen voi merkitä nykyisessä
tilanteessa lisääntyvää velanoton määrää (pakollisten tehtävien lisääntyminen ja
rahoituspohjan heikkeneminen), katsotaan yleisesti Ranskan alueilla katsotaan tar-
peelliseksi toteuttaa jämäkästi aluetalouksien uudistamispolitiikkaa. Lisäksi epä-
varma talouspolitiikan harjoittaminen heikentäisi paikallishallinnon pyrkimyksiä
poliittisen roolin vahvistamisessa. Samalla alueet ovat pystyneet säilyttämään nii-
den ehkä tärkeimmän  – nopeasti reagoivan lähestymistavan paikallistason aloit-
teisiin vastaamisessa (elinkeinopolitiikan tukiverkosto – seutuistuminen – kaupun-
kipolitiikka).

Maakunnallisen toimintatavan kokoaminen on edellyttänyt myös Nord-Pas-de-
Calaissa laajaa poliittista tahtoa, pitkäjänteistä vaikuttamista sekä yhteensovitta-
vaa suunnittelua alueen toimijoiden ja valtion kehittämispiirien välillä. Paikallis-
hallinnon aktiivinen rooli on luonut edellytyksiä aluetalouden uudistumiselle ja
dynaamisen klusterirakenteen perustalle. Entisen kaivosmaakunnan toiminnalli-
nen pohja (organizing capacity) on laajentunut, mutta samalla myös tiivistynyt –
Strategiset verkostot, johtajuus, talousmaantieteelliset olosuhteet, visiot ja strate-
gia sekä poliittinen ja sosiaalinen tuki on kyetty hyödyntämään elinkeinopolitii-
kassa. Osaamiskeskusverkoston avulla hankeideoita, uusia toimijoita ja innovaati-
oita on kyetty siirtämään talouselämään tai sen toimintoja palveleviin rakenteisiin.
Alue on onnistunut luomaan klusterille ominaista toimintapolitiikka,  tiivistämään
alueellista innovaatiojärjestelmää ja lisäämään innovatiivisten toimenpiteiden suun-
nittelua. Myös aluemarkkinointia ja kansainvälistä suhdetoimintaa käydään entis-
tä aggressiivisemmin.

NPDC:n kaupunkipolitiikka on lisäksi tuonut erityisesti metropolihallintoon
uusia kehittämisen välineitä, joilla pyritään vaikuttamaan yhä joustavammin alu-
eellisen kehityksen ongelmiin. Paikallis- ja aluetasolla kaupunkipolitiikan pyrki-
myksenä onkin ollut alueen yhteisen kehittämistahdon luominen, joka joustavassa
instituutiokehyksessä parantaa toimijoiden sekä horisontaalista että vertikaalista
integraatiota kaupunkiseudun kehitystyössä. Tässä hallinnon kehittämisen tavoit-
teessa kaupunkisopimukset ovatkin olleet pitkä edistysaskel verrattuna sitä edeltä-
viin järjestelmiin. Samalla vapaan organisaatiomuodon mahdollisuutta hyväksi-
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käyttäen on nivottu yhteen eri toimijoita kaupunkiseudun eri puolilta, mutta jos-
sain määrin myös aluetasolla (entiset kaivos-, teollisuus- ja maaseutualueet).

Kansallisen kaupunkipolitiikan merkitys tulee parhaiten esille sen hallintouu-
distuksien ja toimintatapojen kehittelyssä. Kaupunkipoliittisten aloitteiden tiimoilta
on säädetty hallinnon hajauttamista koskevia lakiuudistuksia ja kiinnitetty huo-
miota paikallistason toiminnan tehokkuuteen, joka on kärsinyt varsinkin summit-
taisesti delegoiduista tehtäväjaoista. Sopimusprosessi mahdollistaa paikallisen ta-
son neuvottelut ja yksityiskohtaisemman sopimisen eri palveluiden järjestämises-
tä. Uusien yhteistoimintamallien hahmotteluun on vaikuttanut kaupunkipolitiikal-
le ominainen innovatiivisuutta korostava ajattelutapa, joka on puhaltanut uudis-
tushenkeä aluekehittäjien pyrkimyksiin. Perinteisesti Ranskan unitaarinen valtio-
järjestys on vastustanut todellisen paikallishallinnon syntyä, mutta viime aikaisen
kehityksen myötä ajatuksen taustalle on saatu uutta konkreettista sisältöä. Ilman
tätä uudistusmielisyyttä monet yhteiskunnalliset aloitteet ja niiden kokeilut olisi-
vat varsin todennäköisesti jääneet toteutumatta.

6.5 Kansallisen poliittis-hallinnollisen kompetessin eriytyminen

Ranskan aluekehityshallinnon käsitteellinen tarkastelu kaupunkipolitiikan ja ver-
kostopolitiikan osalta johtaa väistämättä havaintoon, että poliittiis-hallinnollinen
valtarakennelma on jakaantunut kahdeksi erilliseksi kokonaisuudeksi. Tämä hei-
jastuu aluekehityspolitiikan harjoittamisessa koko  päätöksentekoketjun osalta
vaikuttaen voimakkaasti aluepolitiittisen toimeenpanon käytäntöihin.

Yksinkertaistaen voidaan sanoa, että aluekehittämisen eriytyminen on johtanut
kahden ns. hallintopiirin muodostumiseen. Nämä kokonaisuudet ovat aluekehittä-
misen sopimuspolitiikka (DIV) ja verkostopolitiikka (DATAR). Tietysti DIV:n
harjoittama sopimuspolitiikka voidaan nähdä temaattisten verkostojen luomiseksi
ja ohjaamiseksi, mutta erottelu auttaa hahmottamaan ranskalaisessa aluekehitys-
hallinnossa toteutuvaa hallinon hajauttamislainsäädännön kirjainta eli sitä, miksi
näkemykset uudistuksen vaikutuksista eroavat niin suuresti eri paikallishallinnon
yksiköissä.

Ranskan aluekehityshallinnon hajauttamista ilmentää parhaillaan ns. verkosto-
mainen vallanjako. Aluekehitysvastuu on lainsäädännössä kaikille Ranskan alu-
eille, departementeille ja kunnille yhtäläisesti siirtynyttä valta-vastuu –säädösko-
koelmaa, joka on todennnettavissa näiden viranomaisten kanslioissa ja päiväjär-
jestyksessä. Kompetenssien toimeenpanosta ja yhteistyöstä voidaan sopia paikal-
lis- ja aluetason instituutioiden kesken. Mutta, koska kyseessä on kuitenkin poli-
tiikka ja valta, määrittyy itse vallanjako luonnollisesti aktiivisen yhteiskunnallisen
vaikuttamisen tuloksena. Näin valta keskittyy aktiivisiin keskuksiin ja niiden väli-
siin verkostoihin ja toiminnan solmukohtiin.
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Luonnolliset (sijainti jne.) ja historialliset (aina uudelle jällenrakennetun Eu-
roopan hallintojärjestelyt jne.) syyt ovat kriteereitä, jotka ovat vaikuttaneet voi-
makkaasti  verkostomaisen vallanjaon muotoon. Lisäksi Ranskan valtiollinen alue-
kehittämispolitiikka erityisesti DATAR:n myötävaikutuksella on tuonut vuosikym-
meniä lisäresursseja tietyille alueille, joihin myös osaaminen ja vaikutusvalta on
vuosien saatossa kasaantunut. Lisäksi Ranskan poliittinen järjestelmä on suosinut
virkanimikkeiden kumuloitumista (polittinen vakanssi esim. sekä paikallisella että
valtiollisella tasolla), joten on määrättyjen valtaklikkien ja sisäisten politiikka-
hallintopiirien syntyminen on luonnollinen seuraus systeemissä vaikuttavista peli-
säännöistä. Avainasemassa oleville kaupunkiseuduille on ajan myötä siirtynyt val-
tiollisessa politiikassa kannuksensa hankkineita voimahahmoja. Näiden henkilöi-
den omat vaikutuspiirit yhdistettynä voimakkaaseen poliittisen yhteistyön ilmapii-
riin ovat luoneet eri vahvuisia linkkejä, jotka nostavat erääksi seudullisen kilpailu-
kyvyn tärkeimmäksi menestystekijäksi rutinoituneeseen ydinpiiriin kuulumisen.

Näin kyky yhdistää valtiollinen ja paikallinen päätöksentekoketju on Ranskas-
sa erityisen tärkeää. Tämä ns. mahtihenkilöjärjestelmä on johtanut siihen, että val-
ta verkostoituu ja hallinnonhajauttamisen kirjain toteutuu eri tavalla ympäri Rans-
kaa. Systeemi on ollut vaikuttamassa voimakkaasti myös aluekeskusten hallinto-
järjestelyiden ja vakiintuvien aluejakojen muotoon. Yleisesti voidaan arvioida, että
ne aluekeskukset, jotka ovat kuuluneet suuren verkostopolitiikan ja erityisrahasto-
jen piiriin, ovat kehittäneet vahvoja seutuyhteistyön yksiköitä vahvan keskuskun-
nan ympärille (Lille, Lyon). Vastaavasti tasaisen aluerakenteen maakunnissa, jois-
sa keskisuuret kaupungit kilpailevat ja ovat löyhässä yhteistyössä keskenään, maa-
kunnan liiton rooli on muotoutunut tärkeäksi kaupunkipolitiikan ohjaamisessa
(Lorraine). Näin aluekeskuksen muoto, “henkinen painovoima” ja kansallinen rooli
vaikuttaa vallanjaon verkostoitumiseen ja kaupunkipolitiikan harjoittamiseen. Si-
ten on mahdollista, ettei edes tiettyjen vaurauden seutujen kehyskunnat nauti vuo-
den –83 lainsäädännön tuomista mahdollisuuksista. Itse asiassa monien kuntien
asema on tullut vaikeammaksi lisääntyneiden velvoitteiden myötä, kun tulot pysy-
vät ennallaan tai jopa vähenevät.

Verkostomainen hallinnonhajauttaminen selittää vallan- ja vastuunjaon merki-
tyseroja Ranskassa ja myös muissa Euroopan valtioissa. Järjestelmän aiheuttamia
ongelmia on Ranskassa lähdetty pehmentämään sopimuspolitiikan ja kaupunkipo-
litiikan keinoin. Erityisesti tämä on merkinnyt julkisten tukien lisäporrastuksia
ongelmallisille kaupunkialueille ja potentiaalisille aluekeskuksille. Sopimusjär-
jestelmä on merkinnyt yhteiskuntasopimuksen näkökulmasta suuresta aluepolitii-
kasta (kuntatalouden normiohjaus ja valtionosuusjärjestelmä) siirtymistä ns. har-
kinnan varaiseen sopimusjärjestelmään (kehysbudjetointi neuvoteltuihin strategia-
painopisteisiin). Muutos on merkinnyt kommunikatiivisen suunnittelun menetel-
mien ja joustavan neuvotteluprosessin läpimurtoa. Aluekehittämisen lopputulos
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on kaupunkipolitiikan puitteissa monen toimijan yhteispeliä. Sopimusmuotoilui-
hin valtio osallistuu joko epäsuorasti DIV, DATAR, INSEE (valtion tilastokeskus)
ym. tai suorasti prefektuurien edustajien kautta. Toisena vastapoolina on kaikki
alue- ja paikallisyhteisöt, jotka aktivoituvat maakunnallisten tai seudullisten käy-
täntöjen mukaisesti. Sopimisen on tällöin oltava erityistä, mutta erityisen hyvin
koordinoitua väliportaan hallinnossa. Luonnollisesti tällöin kummankin hallinto-
piirin (kaupunki- ja verkostopolitiikka) pyrkimyksenä on tehokkaiden alue- ja seu-
turakenteiden vahvistaminen, mutta toki myös valtionhallinnon entistä voimalli-
sempi kehittäminen.

6.6 Silmäys tulevaan

Kaupunkipolitiikan ja “lähialuekehityshallinnon” tulevaisuutta Ranskassa pohdit-
taessa on syytä nostaa esille muutama huomionarvoinen seikka. Ensinnäkin, Jos-
pinin vuoden 2001 linjanvedot koskien EU-kehitystä. Pääministerin kannanotot
viestivät kansallisvaltioiden liiton ajatuksesta, jossa vahva EU-parlamentti, valtiot
ja eduskunnat ovat viitoittamassa kansallisvaltioiden tulemista. Tämä merkitsee
Ranskan alueilla jakobiiniläisten valtioperinteiden voimistumista, mistä on jo nähty
viitteitä eri puolilla Ranskaa. Toinen tärkeä kehityspiirre on alue- ja paikallishal-
linnon talouspolitiikan haltuunotto ja vastuullisen talouspolitiikan käynnistämi-
nen. Tällä hetkellä alueiden ja kuntien toimintaa leimaa kuriton talouspolitiikka,
joka perustuu riskinotolle ja katteettomalle uskolle lainojen kuolettamisesta. Edel-
liset vapaakuntakokeilut 70-luvulla päättyivät juuri paikallisviranomaisten vallat-
tomaan taloussuunnitteluun. Ilmiötä selittää osittaa unitaarisesti ohjatun valtion
perinne - Kontrollin laskiessa tietty siirtymäkausi on luonnollinen, kun todellista
talous- ja tulokehitystä ei vielä seurata ja kiusaus investoimiseen on suuri.

Kolmas näkökohta tulevaisuuden kehitystä pohdittaessa, on kaupunkipolitii-
kan ns. uusi tuleminen. Nyt voidaan monestakin eri syystä arvioida, että Ranskan
kaupunkipolitiikka on edelleen suurten kehittämishaasteiden edessä. Kaupunki-
poliittinen aluekehittäminen ja hallinnon suunnittelutyö on kuitenkin merkinnyt ja
merkitsee jatkossa aluekehittämisen entistä syvempää politisoitumista kaupunki-
verkostoissa. Aluksi kaupunkipolitiikka merkitsi Pariisin suunnittelupiirin hajau-
tumista ympäri Ranskaa tapahtuvaksi suurkaupunkipolitiikaksi. Nyt kaupunkipo-
liittinen malli merkitsee yhä selvemmin ns. kaupunkivaltioiden olemassaoloa ja
kaupunkiliittojen kehittymistä. Hallinnon kehittämisen näkökulmasta tämä kehi-
tysjakso tarkoittaa uusien välineiden ja suunnittelumallien etsintää kaupunkivalti-
oiden kehitysjakson ohjaamisessa. Näin valtion käsite on jälleen muutoksen tilas-
sa, kun kaupunkivaltioista on muodostamassa toiminnallinen kauppa- ja talousliit-
to.
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Kokonaisvaltainen ja yhteisvastuullinen kaupunkipoliittinen suunnittelu ja toteut-
taminen edellyttää laajaa poliittista tahtoa, pitkäjänteistä vaikuttamista ja yhteis-
ymmärrystä kehittämisen tavoitteista. Nämä ovat seikkoja, jotka ohjaavat kaupun-
kihallinnon nykyistä ja tulevaa kehitystä. Uudistamisen yleiset lähtökohdat ovat
kuitenkin jo selvillä – kaupunkiuudistuksen ohjaavia periaatteita ovat kansanval-
taisen ohjauksen ja asiantuntevuuden kasvattaminen. Ne eivät ole suinkaan vas-
takkaisia ilmiöitä, vaan yhtymäkohta, jossa yhteistoiminnan luovuus ja tehokkuus
kohtaavat.

Kansainvälinen kilpailu ja tehokkuus erilaisten palvelujen järjestämisessä aset-
taa vaatimuksia aineettomien kilpailutekijöiden parantamiselle. Erityisesti toimi-
vaa kaupunkipoliittisen hallinnon päätöksenteko- ja toimeenpanojärjestelmän suun-
nittelua tulisi arvioida metropolinhallinnon eli kaupunkiseutujen tarpeita silmällä-
pitäen. Hyvä hallinto on kasvualusta, jossa joustavat ja dynaamiset yhteistyösuh-
teet sekä neuvottelukäytännöt voivat kehittyä ja josta alueen kehittyvä yhteistyö-
kulttuuri ammentaa voimansa. Päätöksentekijöiden täytyy pitää huoli siitä, että
mahdollisimman monella kansalaisella varmistetaan osallistumisen mahdollisuu-
det sisäisesti eheässä yhteiskunnassa. Näin kehittämisen pohja tukevoituu ja sen
perustalta myös uusi teknologia voi kehittyä ja kasvaa. Tämä on yhdysside, jonka
avulla voidaan rakentaa entistä toimivampi vuorovaikutussysteemi inhimillisten
resurssien, teknologisen kehityksen ja erilaisten aineellisten tekijöiden välille.

Lopulta onkin syytä pohtia eri ulottuvuuksien (hallinto, politiikka, fyysinen ra-
kenne, kansalaiset) integroimisen vaikutuksia alueellisen kilpailukyvyn muotou-
tumiselle. Kaupunkiseutujen kehitystyön kokonaisvaltaistumisen myötä uuden
päätöksentekoketjun tai pikemminkin sen “yhtiökumppanuuden” muoto jää avoi-
meksi. Kun vakiintuneita poliittisia, hallinnollisia ja taloudellisia rakenteita uu-
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distetaan vastaamaan paremmin yhteiskunnallisia uudistusvaatimuksia, niin kysy-
mykseksi jää - mitkä tulevat olemaan ne muutoksen käynnistävät ja sitä ohjaavat
voimat, jotka määrittävät tämän kokonaisvaltaisen hallinnonuudistuksen sisällön
ja menetelmät. Luonnollisesti kansanvaltainen  ohjaus on avain kaikissa muutok-
sissa kansalaisten palvelemisessa ja yleisen hyvinvoinnin tilan edistämisessä.

Kaupunkipolitiikka on tutkimusaiheena ajankohtainen. Kaupunkitutkimusta
tarvitaan erityisesti kaupunkeihin kohdistuvan kehittämistyön tukemisessa ja sen
huomioarvon nostamisessa sekä koko kaupunkipoliittisen päätöksentekoketjun
tukemisessa. Tutkimusta tarvitaan erityisesti kaupunkien kilpailutekijöistä ja eri
tasoisten verkostojen vuorovaikutuksen edistämisestä, jonka varaan eurooppalais-
ta, kansallista ja paikallisuuteen perustuvaa kaupunkipolitiikka voidaan yhä pai-
nokkaammin rakentaa. Kaupunkipoliittinen kehitys luo menestymisen mahdolli-
suuksia myös menestyvien kaupunkiseutujen ulkopuolella ja auttaa käsittelemään
kehittämisen globaaleja haasteita myös länsimaisten demokratioiden ulkopuolella
vahvistaen näin kansainvälisen solidaarisuuden ja tasapainoisemman maailman-
kaupan rakenteita.
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1 / 1999 Markku Sotarauta & Reija Linnamaa & Kimmo Viljamaa:

Kumppanit peilinä: Elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön profiilit Tampereen,
Turun ja Imatran seuduilla sekä Ouluseudulla ja Seinänaapureissa.

2 / 1999 Markku Sotarauta & Reija Linnamaa (toim.)

Etelä-Pohjanmaan strategioita ja kehittämismallia etsimässä: Pehmeä strate-
gia maakuntasuunnittelussa.

3 / 1999 Markku Sotarauta & Reija Linnamaa & Kimmo Viljamaa:

Karhukunnat peilissä: Seutuyhteistyön lähtökohdat, esteet ja mahdollisuudet
Porin seudulla.

4 / 1999 Markku Sotarauta & Timo Lakso & Sami Kurki:

Alueellisen osaamisympäristön vahvistaminen: Etelä-Pohjanmaan korkea-
kouluverkoston toimintamalli.

5 / 2000 Sami Kurki & Reija Linnamaa & Markku Sotarauta (toim.)

14 näkökulmaa alueelliseen kehittämiseen: Seinäjoen I aluekehitysseminaa-
rin  julkaisu.

6 / 2000 Mika Raunio:

Lakeus kutsuu, kuuleeko kukaan? Seinäjoen kehittäjäorganisaatioiden yh-
teistyösuhteet.

7 / 2000 Reija Linnamaa & Markku Sotarauta:

Verkostojen utopia ja arki: Tutkimus Etelä-Pohjanmaan kehittäjäverkostos-
ta.

8 / 2000 Kimmo Viljamaa:

Suuria odotuksia, pieniä askelia: Pohjois-Pirkanmaan strategisen ohjelma-
työn 1995-1999 arviointi.

9 / 2000 Mika Raunio & Reija Linnamaa:

Asuin- ja elinympäristön laatu ja kaupunkiseutujen kilpailukyky: Osaajien
preferenssit ja tyytyväisyys Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin
ja Seinäjoen seuduilla.

10 / 2001 Matti Mäki & Timo Lakso:

Hanketoiminnan neljä todellisuutta: ESR-rahoitetut hankkeet rahoittajien,
toteuttajien ja osallistujien silmin.

11 / 2001 Mika Raunio:

Osaajat valintojen kentällä: Helsingin, Tampereen, Turun, Jyväskylän, Porin
ja Seinäjoen seutujen vetovoimaisuus virtaavassa maailmassa.

12 / 2001 Jari Kolehmainen:

Yritykset ja alueet tietointesiivesessä globaalitaloudessa: Kilpailukyky koh-
talonyhteytenä
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Julkaisujen myynti:

Tampereen yliopiston julkaisujen myyntipiste

Yliopistonkatu 38

PL 617

33101  Tampere

Puh: (03)215 6055, Fax: (03) 215 7685

http://granum.uta.fi

taju@uta.fi


	1
	 Tutkimuksen tausta 
	 1.1 Tutkimustehtävä ja tutkimusongelman jäsentely 
	 1.2  Tutkimuskysymykset 
	 1.3  Menetelmien valinnasta 
	
	2 
	Kaupunkipolitiikan kahdet kasvot 
	 2.1  Kaupunkipoliitikan teoria 
	 2.2  Kaupunkipolitiikka talouden ja hallinnon välimaastossa 
	
	 Ranskan hallintojärjestelmä 
	3.1  Valtionhallinto 
	 3.2  Paikallis- ja aluehallinto 
	  3.2.1 Kunnat 
	  3.2.2  Departementit 
	  3.2.3  Alueet 
	3.2.4  Prefektuurit 
	 3.3 Aluekehityshallinnon rahoitus- ja yhteistyösuhteet 
	  3.3.1  Esimerkki: aluekehittämisen käytäntöjä 
	3.4 Kansallisen alue- ja kaupunkipolitiikan lähtökohdat 
	 3.5 Läheisyyden toteutuminen 
	 
	Ranskan kaupunkikehitys 
	 4.1 Ranskalaisen kaupunkipolitiikan vaiheet 
	 4.2 Kaupunkipoliikka ja aluekehittämisen verkostopolitiikka 
	 4.2 Kaupunkipolitiikka 70-luvulla 
	  4.2.2 Kaupunkipolitiikka 80-luvulla 
	 4.4 Julkis- ja yksityissektorin kumppanuusmallit 
	
	5 
	Nord-Pas-de Calais - Euroopan ytimessä 
	 5.1 Nord-Pa-de-Calais'n kaupunkipolitiikka 
	 5.2  Kaupunkipolitiikan hallinnolliset vaikutukset 
	 5.3 Kaupunkipolitiikan temaattiset ja alueelliset vaikutukset 
	 5.4  Epätyypilliset valtaryhmittymät 
	 5.5 Lilleläisen aluekehittämisen arviointia 
	6
	 Tulosten yhteenveto 
	 6.1 Kaupunkipolitiikan hallinnolliset haasteet 
	6.2  Päätöksenteon uudet kuviot 
	 6.3  Verkostojen vuorovaikutus 
	 6.4  Arvioita kaupunkipolitiikan lisäarvosta 
	 6.5  Kansallisen poliittis-hallinnollisen kompetessin eriytyminen 
	 6.6 Silmäys tulevaan 
	
	
	Tilinpäätös 

