Tämä sopimus kuvaa visiota siitä,
miten E12-alueen tehokas ja tarkoituksenmukainen
yhteistoiminta voi vahvistaa koko alueen asemaa ja
lisätä kasvua. Sopimus muodostaa pohjan jatkotyölle,
jossa päätetään EAYY:n perustamisesta alueelle.

E12-ALUEEN
YHTEISTOIMINTA
HISTORIA VIE MEITÄ
ETEENPÄIN
monimutkainen ja vaatii siinä
määrin joustavuutta ja
avoimuutta, että juuri
yhteistoiminta on ainoa tie.
Yhtenä esimerkkinä siitä
yhteistoiminta mainitaan yhtenä
osatavoitteena myös YK:n
globaaleissa
kestävyystavoitteissa.

E12-alueella on valtionrajat
ylittävässä yhteistyössä pitkä
yhteinen historia. Tällaisella
yhteistyöllä voidaan välttää
päällekkäistä työtä ja saavuttaa
tuloksia, joihin yksittäinen
organisaatio ei pysty.
Tällä hetkellä E12-alueen
yhteistyötä koordinoivat ja johtavat
Merenkurkun neuvosto,
MidtSkandia ja Blå vägen yhdistys. Yhteistoiminnan
tuloksena muun muassa E12 ja
Uumajan satama ovat saaneet
TEN-T Comprehensive luokituksen.

Yhteistoiminta tarjoaa alueelle
monia hyötyjä. Se edistää
alueen kykyä käsitellä
monimutkaisia ja kauaskantoisia
asioita, jotka ulottuvat normaalia
suunnitteluhorisonttia
pidemmälle. Toimijoiden välinen
yhteistyö edistää alueen kykyä
käsitellä monimutkaisia asioita
tehokkaalla tavalla. Alueella
toteutetaan jo nyt ainutlaatuista
yhteistyötä kolmen Pohjoismaan,
siis Suomen, Ruotsin ja Norjan,
kesken ja alueen elinkeinoelämä
kattaa laajan kirjon toimialoja.

Yhteistoimintaa korostetaan
nykyään eri yhteyksissä täysin
ratkaisevana menestystekijänä.
Perinteinen suunnittelu ja ohjaus
eivät enää toimi entiseen tapaan
nykyisessä läpinäkyvässä ja
muuttuvassa
todellisuudessamme.
Yhteiskuntamme on niin

E12 Atlantica Transport hankkeessa on sen vuoksi
laadittu sopimus siitä, miten
yhteistyöstä rakennetaan
entistäkin antoisampaa ja
tehokkaampaa.
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YHTEISTOIMINNAN VISIO

E12 – Rajatonta yhteistoimintaa -visio on laadittu osoittamaan,
millaista yhteistoimintaa E12-alueelle tulevaisuudessa toivotaan.
Visio on yhteistoiminnan lähtökohtana ja muodostaa perustan
aloille, joissa yhteistoimintaa toivotaan lisättäväksi.

E12 -RAJATONTA YHTEISTOIMINTAA
Rakennamme pitkän yhteistyöhistorian pohjalta innovatiivisen,
kolmeen maahan ulottuvan alueen ja luomme uusia
mahdollisuuksia. Alueella, jossa kaikki ovat tervetulleita ja tuntevat
olevansa kotonaan, toimimme yhdessä kasvun, hyvinvoinnin ja
elämänlaadun edistämiseksi.
Asemoimme alueen rajattoman yhteistoiminnan avulla kansallisesti
ja kansainvälisesti. E12 liikennekäytävä sitoo alueen yhteen
valtionrajojen poikki ja mahdollistaa eturivin elinkeinoelämän,
matkailualan, koulutuksen ja sairaanhoidon. Täällä sinulla on kaikki
mahdollisuudet käytettävissäsi – kaupungissa ja maalla, merellä ja
tuntureilla.
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NÄISSÄ HALUAMME LISÄTÄ
YHTEISTOIMINTAA
E12-alueen yhteistoiminta voi kattaa monia eri aloja. Hankkeessa käsiteltyjä aloja ovat
elinkeinoelämä, liikenne ja infrastruktuuri, ympäristö, markkinointi/lobbaus, yliopistot ja
aluekehitys.
YHTEINEN MARKKINOINTI/
LOBBAUS

ELINKEINOELÄMÄ

E12-alueen yhteisen
markkinoinnin kehittäminen on
ilmeinen yhteistoiminnan kohde.
Sen avulla luodaan selkeämpi
tavaramerkki, josta on hyötyä eri
yhteyksissä, esim. EU:n suuntaan
viestittäessä mutta myös
kansallisesti kussakin kolmessa
maassa.

Elinkeinoelämän
yhteistoiminnalla voidaan
saavuttaa merkittävää hyötyä
esimerkiksi raaka-aineiden
hyödyntämisessä,
digitalisaatiossa jne. On esitetty
ajatuksia yhteisen kehitysyhtiön
ja kohtaamispaikan luomisesta,
cleantechin, kiertotalouden ja
yhteisten harjoittelijaohjelmien
edistämisestä.

YLIOPISTOT
LIIKENNE
INFRASTRUKTUURI JA

Nykyisten yliopistojen ja
korkeakoulujen välisen valtionrajat
ylittävän yhteistyön vahvistaminen
voi hyödyttää sekä opetusta että
tutkimusta. Tämä työ kytketään
useisiin muihin yhteistoiminnan
kohteisiin Triple Helixin luomiseksi.

E12 Atlantica Transport hankkeessa on laadittu yhteinen
liikennestrategia. Se luo pohjan
jatkotyölle, jossa alueen fyysisiä
yhteyksiä pyritään vahvistamaan.
Lisäksi voidaan keskittyä
nykyisen logistiikkatyön
jatkokehittämiseen, parempien
yhteyksien luomiseen EU:n
liikennekäytäviin jne.

ALUEKEHITYS

Kaiken yhteistoiminnan
päätarkoituksena on alueen kehitys
ja kasvu. Tässä esitelty
yhteistoimintaehdotus voidaan
nähdä tätä kehitystä
mahdollistavana alustana.

YMPÄRISTÖ
JA
KESTÄVYYS
Att arbeta med miljö och hållbarhet är idag nödvändigt i alla
sammanhang. Här finns stora
möjligheter att lära av varandra
och utveckla projekt och affärer
genom samverkan. Regionen har
en ambition att ligga i framkant
när det gäller denna typ av frågor.
Ett grönt stråk längs den Blå
vägen är en av idéerna.
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MILLÄ TAVALLA HALUAMME
TEHDÄ YHTEISTYÖTÄ?
E12-alue on sopinut, että paras vaihtoehto yhteistoiminnalle on EAYY
(Eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymä; englanniksi EGTC, European
Grouping on Territorial Cooperation). EAYY tuo alueelle ja siellä tehtävälle työlle
legitimiteettiä, laajan poliittisen ankkuroinnin ja tehtyjen päätöksen vahvan
toteutettavuuden.

EAYY

MITÄ EAYY MERKITSEE
E12-ALUEELLE?

EAYY on lyhenne eurooppalaisen
alueellisen yhteistyön yhtymästä.
EAYY on toiminut virallisena
yhteistyömuotona vuodesta 2006,
jolloin EU-komissio hyväksyi sitä
koskevan erillisen asetuksen sen
jälkeen, kun eri EUjäsenvaltioiden kaupunkien tai
alueiden järjestäytyneelle
rajatylittävälle yhteistyölle oli
moneen kertaan yritetty löytää
sopivia muotoja.
Viitisenkymmentä EAYY:tä on
aloittanut toimintansa vuoden
2008 jälkeen.

EAYY asettaa selkeät puitteet
yhteistoiminnan hoitamiselle
valmiin konseptin avulla.
Yhteistoimintamalli on tarkoitettu
pitkäjänteiseen yhteistyöhön ja
antaa vahvan toimintakyvyn, sillä
EAYY on oikeushenkilö. Siksi
yhteistoiminta ei jää riippuvaiseksi
voimakkaasta tahdosta tai
yksittäisistä erityisen tarmokkaista
henkilöistä alueella.
EGTC Platform -yhteistoimintaalustan avulla alue voi tutustua
muihin EAYY:iin, verkostua
niiden kanssa ja saada apua
yhteistoiminnan aloittamiseen.
Alusta tarjoaa alueelle myös
mahdollisuuden näkyvyyteen
Euroopassa, mikä puolestaan
voi luoda lisämahdollisuuksia.

Tarkoituksena on luoda
yhteistyömuoto, joka sallii EU:ssa
yhteistyön valtionrajojen yli ja
noudattaa sen maan
lainsäädäntöä, johon EAYY on
perustettu. EAYY on
oikeushenkilö, mikä tarjoaa
vahvan toimintakyvyn ja
mahdollisuuden päätösten
tekemiseen.

EAYY tarkoittaa mittavaa
ajallista ja taloudellista
investointia. Investointi tuo
varsinaisen yhteistyön lisäksi
hyötyä siinä, että EAYY:n avulla
EU-rahan hakeminen on
yksinkertaisempaa.

EAYY voi koostua alueellisista ja
paikallisista viranomaisista, mutta
myös kansallisista hallituksista.
Osapuolet solmivat työn
aloittamiseksi sopimuksen ja
laativat säännöt työn
sääntelemiseksi ja helpottamiseksi.

Mitä nykyisille järjestöille
(MidtSkandia, Blå vägen,
Merenkurkun neuvosto)
tapahtuu, sitä on tällä hetkellä
vaikea tietää. Tämän
kysymyksen selvittelyä on
jatkettava.

Yhteistyöhön voi liittää
kumppaneita EU:n ulkopuolisista
maista, mutta silloin kyseisen
maan ja yhteistyöhön sisältyvien
EU-maiden on solmittava erillinen
yhteistyösopimus.
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MITEN SIIHEN PÄÄSTÄÄN?
- Päätös: Kaikkien kyseisten
organisaatioiden eli Merenkurkun
neuvoston, Blå vägen -yhdistyksen
ja MidtSkandian on päätettävä,
haluavatko ne muodostaa EAYY:n
tai sisältyä siihen. Juuri nämä
organisaatiot harjoittavat tällä
hetkellä yhteistoimintaa E12alueella, ja ne voivat viedä tätä
asiaa eteenpäin.

E12-alueen EAYY:n toteuttaminen
vaatii useita toimenpiteitä prosessin
käynnistämiseksi.
- Esitutkimus: Aivan aluksi on
tehtävä esitutkimus siitä,
millainen E12 EAYY voisi
käytännössä olla.
Alkuvaiheessa laaditaan
yhteistoiminnan
priorisointikohteet,
maantieteellinen kattavuus ja
yhteistoiminnan
sääntöluonnos. Työn toteuttaa
E12 Atlantica Transport hankkeen WP3-työryhmä.

Merenkurkun neuvoston hallitus
on jo päässyt pitkälle tässä
prosessissa ja päätti talvella
2018 aloittaa valmistelutyön
neuvoston muuttamiseksi
EAYY:ksi. Tämä voisi toimia
lähtölaukauksena laajemman
EAYY:n muodostamiseksi
pitkällä aikavälillä kaikkien
kolmen maan alueelle, kun
säännöt ja sopimukset saadaan
laadittua tässä
muutosprosessissa.

- Ankkurointityö: EAYY:n
kuvaamiseksi ja sen tarkoituksen
selittämiseksi sekä tällaisen
yhteistoimintamuodon hyötyjen
selventämiseksi toteutetaan
ankkurointityötä poliittisissa ja
muissa tarvittavissa
organisaatioissa.

Alla esitetään EAYY:n virallinen
perustamisprosessi, joka sisältää
kahdeksan pakollista vaihetta.

3.
EAYY:n virallinen perustamisprosessi
1. E12-alue
päättää
perustaa
EAYY:n

5. EAYY:lle tulee
saada kunkin
maan hallituksen
hyväksyntä

2. E12-alue
solmii
sopimuksen ja
laatii säännöt

3. Koska Norja
ei kuulu
EU:hun,
tarvitaan
erillinen
sopimus

6.Hyväksynnän
jälkeen säännöt
rekisteröidään ja
julkistetaan

7. EAYY
tiedottaa
jäsenvaltioille
sopimuksesta ja
säännöistä
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4.Kunkin maan
hallitukselle
ilmoitetaan, että
haluamme
perustaa
EAYY:n.

8.Yhteistoiminta
voi alkaa!

TÄMÄN OLEMME TEHNEET
E12 ATLANTICA
TRANSPORT

WORKSHOPISSA
RUNSAASTI
OSALLISTUJIA

E12 Atlantica Transport hankkeessa luodaan työkaluja
liikenteen ja infrastruktuurin
kehittämistä koskevaan tulevaan
yhteistoimintaan. Tarkoituksena
on laatia yhteinen visio ja yhteiset
tavoitteet sekä kuvailla, miten ne
yhdessä saavutetaan. Hanke
koostuu kolmesta osasta; tämä
sopimus on kolmannen osan
tulosta:

Runsaat 60 osallistujaa koko E12alueelta kokoontui Vaasaan
kaksipäiväiseen työpajaan 25.–
26.10.2017 laatimaan yhteistä
perustaa yhteistoimintatyölle. Niin
virkamiehet, poliitikot kuin
elinkeinoelämän edustajatkin
kaikista kolmesta maasta
osallistuivat innokkaasti
työpajaan.

- Järjestelmäanalyys:
Tietopohja liikennetarpeiden
ymmärtämiseksi

Siinä hyödynnettiin tunnetua
työpajamenetelmää ”Future
Search Workshop”, joka perustuu
yhteistoiminnan tutkimukseen.
Tarkoituksena on, että toimijoiden
laaja kirjo edustaa koko aluetta.
Sama ryhmä pysyy koossa
työpajan ajan ja keskustelujen
avulla luo yhteistä perustaa. Vasta
sitten puhutaan toimenpiteistä, ja
lopuksi laaditaan yhteinen
toimintasuunnitelma jatkotyötä
varten

- Liikennestrategia: Pitkäjänteiset
priorisoinnit tulevaisuuden
liikennejärjestelmän edistämiseksi
- Yhteistoiminta: Tulevat,
valtionrajat ylittävät
yhteistoimintamuodot
Aiempi yhteistyö on osoittanut,
ettei alueen tule kilpailla sisäisesti
ja eri osien keskenään vaan sen
sijaan pyrkiä yhteistyöllä
haastamaan suurempia
kilpailijoita niin EU:ssa kuin
globaalistikin.
.

Lähteet: EGTC:
Directorate general for internal policies, Policy
department B: Structural and cohesion policies,
European grouping of territorial cooperation as an
instrument for promotion and improvement of
territorial cooperation in Europe (2015)
EGTS – Europeiska grupperingar för territoriellt
samarbete, Nordregio, Lisa Hörnström, 2011
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E12-alueella on valtionrajat ylittävässä yhteistyössä pitkä yhteinen historia.
Merenkurkun neuvosto, Blå vägen -yhdistys ja MidtSkandia harjoittavat
yhteistyötä ja näin välttävät päällekkäistä työtä ja saavuttavat asioita, joita
kukin yksittäinen järjestö ei voi yksin toteuttaa. EU-hankkeessa E12
Atlantica Transport on tutkittu uuden yhteistoimintamuodon,
eurooppalaisen alueellisen yhteistyön yhtymän (EAYY:n), perustamista.
EAYY:n kautta yhteistoiminnasta saadaan oikeushenkilö, mikä tarjoaa
merkittäviä mahdollisuuksia rahoitukseen ja näkyvyyteen niin EUyhteyksissä kuin globaalistikin. Tämä sopimus on kyseisen työn tulosta.
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