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COVID-pandemian kustannukset EU:n
alueilla, kaupungeissa ja kunnissa

#EURegionalBarometer

EU:n vuotuinen alue- ja kuntabarometri

COVID-pandemian taloudelliset vaikutukset
alueisiin ja kuntiin
Tulojen väheneminen, kustannusten kasvu: ”saksivaikutuksen” vaarat
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Tulojen väheneminen ja menojen
kasvu eli niin kutsuttu saksivaikutus
vaarantaa EU:n kuntien, kaupunkien ja alueiden julkisen talouden.
Esimerkiksi pelkästään Ranskan,
Saksan ja Italian valtiotasoa alempien hallintotasojen tulojen arvioidaan vähentyvän vuonna 2020 noin
30 miljardia euroa näissä kolmessa
maassa, mikä on jopa 10 prosenttia
niiden omista kokonaismääristä.
Yli 90 prosenttia EU:n alueista ja
kunnista olettaa tulojensa vähenevän rajusti.
Covid-19:n taloudellinen vaikutus on ollut tuntuva kaikkialla EU:ssa. Raportista
käy ilmi, että eräät alueet ovat erityisen
haavoittuvassa asemassa. Vaikutukset
ovat olleet tuntuvimpia Île-de-Francen
alueella, Espanjan Andalusiassa, Kastilia
ja Leónissa, Madridissa ja Valenciassa
sekä suurimmalla osalla Italian alueita.
Sama koskee Kroatian rannikkoalueita,
Itä-Bulgariaa ja Kreikkaa.
Raportin mukaan terveyden ja talouden
välillä on yhteys. Siinä arvioidaan viruksen leviämisen estämiseksi asetettujen
sulkutoimien potentiaalista taloudellista
vaikutusta. Siinä tuodaan myös esille se,
miten tulojen ja menojen epäsuhta vaikuttaa paikallis- ja alueyhteisöjen talouteen. Niiden terveydenhoito-, sosiaali- ja
pelastuspalvelumenot ovat kasvaneet
räjähdysmäisesti. Samaan aikaan niiden
tulot taloudellisesta toiminnasta supistuvat nopeasti.

Paikallis- ja
alueviranomaisten
ennakoimat
vaikutukset tuloihin

Potentiaaliset riskit, jotka liittyvät alueiden talouksiin, työmarkkinoihin jne.,
kesäkuu 2020

grants and subsidies from higher levels of governments
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user charges and fees paid from the use of local public services
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35%

tax revenue
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2021 ja jopa vielä vuonna 2022. Vaikutukset tuntuvat erityisesti kaupungeissa:
suuria kuntia (yli 250 000 asukasta) edustavista vastaajista 78 prosenttia kertoi
covid-19:n vaikuttaneen merkittävästi
kuntiensa talouteen ja toimintaan. Niistä
83 prosenttia odottaa verotulojensa vähentyvän ja 53 prosentissa vähennyksen
ennakoidaan olevan merkittävä.

OECD:n kanssa 300 kunnassa ja alueella
toteutettuun kyselyyn saadut vastaukset osoittavat, että yli puolessa alue- ja
paikallisyhteisöjä vaikutus niiden talouteen vuonna 2020 on hyvin suuri (33
prosentissa vaikutus on kohtalainen).
Ilman asianmukaista tukea tilanne heikentyy entisestään suurimmassa osassa
EU:n alue- ja paikallisyhteisöjä vuonna
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lähde: AK:n ja OECD:n tutkimus covid-19:n vaikutuksista alueisiin ja kuntiin, kesä-heinäkuu 2020
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Matkailun menot yhteensä: EU
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Matkailun osuus EU:n yhteenlasketusta BKT:stä on yli 10 prosenttia, ja se tarjoaa runsaat 27 miljoonaa työpaikkaa.
Monissa maissa ja monilla alueilla to-

teutettujen matkustusrajoitusten, rajojen sulkemisten ja sulkutoimien seurauksena matkailu on kärsinyt kriisistä
keskeisten talouden alojen joukossa

Lyhyesti

83%
53%
2020 2021

kaikkein pahiten. OECD:n mukaan
kansainväliset matkailijavirrat ovat vähentyneet sulkujen kestosta riippuen
60–80 prosenttia.

Toimintakehotus
83 prosenttia alueista ja kunnista odottaa verotulojensa vähentyvän, 53 prosentissa niistä vähennyksen ennakoidaan olevan merkittävä.

Jaetaan elpymiseen ja palautumiseen
tarkoitettua rahoitusta kriisin alueellisten vaikutusten perusteella.

EU:n vuotuinen alue- ja kuntabarometri

Vaikutus työpaikkoihin ja yhteisöihin
Tarve välttää kadotetun covid-19-sukupolven syntyminen

Mahdollisesti vaarassa olevien työpaikkojen osuus Euroopan alueilla
Ennuste rajoittamistoimenpiteiden tapauksessa, OECD, huhtikuu 2020
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http://oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economicdevelopment-879d2913/
Kadotettu covid-19-sukupolvi: nuoret ovat haavoittuvimmassa asemassa, kun digitaalinen kahtiajako
syventää kuiluja Euroopassa.
Pandemia uhkaa syventää maaseudun ja kaupunkien välisiä jakolinjoja ja kärjistää eroja koulutusjärjestelmien välillä. Vain kuudessa
jäsenmaassa on kouluissa pitkälle
digitalisoitunutta tarjontaa vähintään 80 prosentille oppilaista.
Pandemian vaikutus on todennäköisesti suurempi naisiin, joiden osuus
EU:n terveydenhuoltoalan ammattilaisista on lähes 80 prosenttia ja
vastaavan suuruinen myös useissa
etulinjan myyntitehtävissä.
Raportissa arvioidaan niiden työpaikkojen osuutta, jotka ovat mahdollisesti
vaarassa kullakin alueella. Esitetty analyysi vahvistaa, että eniten kärsimään

joutuvat itsenäiset ammatinharjoittajat, määräaikaiset työntekijät ja osa-aikatyöntekijät. Tämä tarkoittaa, että
nuoret ovat erityisen alttiita pandemian työllisyysvaikutuksille. Koska covid-19-kriisi ei ole vielä vähään aikaan
ohi, vaarana on, että covid-19 synnyttää kadotetun sukupolven digitaalisen
koulutuksen saamisen ja työmahdollisuuksien kannalta.
Digitalisaatio mahdollistaa etätyön
nopean lisääntymisen. Tämä on uusi
kokemus yli kolmannekselle työntekijöistä. Laajakaistayhteyksien tarjonnassa on kuitenkin kasvava kuilu maaseudun ja kaupunkien välillä, mikä asettaa
harvaan asutut alueet epäedulliseen
asemaan. Myös eri koulutusjärjestelmien välillä on suuri digitaalinen kuilu:
vain kuudessa jäsenmaassa kouluissa
on pitkälle digitalisoitunutta tarjontaa
vähintään 80 prosentille oppilaista.
Ajan mittaan nämä tekijät kärjistävät

entisestään monilla alueilla ja monissa kunnissa eri puolilla Eurooppaa
jo käynnissä olevia väestörakenteen
muutoksia.
Erityistä huomiota on kiinnitetty vaikutuksiin, joita kriisillä on pieniin ja
keskisuuriin yrityksiin. Raportissa käsitellään myös matkailualaa, joka on
erityisen tärkeä EU:n syrjäisillä alueilla
ja merellisillä alueilla, missä se on usein
ainoa merkittävä liiketoiminnan ja
työllisyyden lähde.
Raportista käy lisäksi ilmi, että covid-19:n vaikutus on todennäköisesti
suurempi naisiin, joiden osuus EU:n
terveydenhuoltoalan ammattilaisista on lähes 80 prosenttia ja vastaavan suuruinen myös useissa etulinjan
myyntitehtävissä. On myös yhä enemmän näyttöä siitä, että naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt
rajoitustoimien aikana.

#EURegionalBarometer
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Lyhyesti

Toimintakehotus
Vain kuudessa jäsenmaassa
kouluissa on pitkälle
digitalisoitunutta tarjontaa
vähintään 80 prosentille
oppilaista.

3,7%

2019
2020

9,2%

2021

7,6%

Lisätään tukea ennaltaehkäiseviin
toimintapolitiikkoihin,
joissa keskitytään kaikkein
heikoimmassa asemassa oleviin.
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Pandemian epäsymmetrinen vaikutus alueellisiin
ja paikallisiin terveydenhuoltojärjestelmiin
Taistelu vuodepaikoista Euroopassa: covid-kriisi osoittaa, että alueiden välillä on suuria eroja sairaalahoidossa.
Useimmat eurooppalaiset katsovat,
että alue- ja paikallisviranomaisilla
tulisi olla enemmän vaikutusvaltaa
terveydenhoitoa koskeviin päätöksiin EU:n tasolla.

6

Pandemialla on ollut hyvin erilaisia vaikutuksia eri alueisiin ja paikallisyhteisöihin eri puolilla Eurooppaa. Tämä luo
uudenlaisen
covid-19-maantieteen,
joka tuo esiin suuret erot alueiden
välillä sekä niiden terveydenhuollon
vastuutehtävien että palveluntarjontavalmiuksien suhteen. Esimerkiksi tehohoitopaikkojen ja sairaalahenkilökunnan saatavuus vaihtelee EU:ssa, mikä
vaikuttaa suoraan alueiden kykyyn
selviytyä hätätilanteesta.

Excess deaths in EU regions
Weeks 10-23 (compared to
2015-2019 average)
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Alueille ja kunnille enemmän vaikutusvaltaa EU:n toimintapolitiikoissa?
Tulokset mielipidemittauksesta EU:n 27 jäsenmaassa
(kysely 3.–17. syyskuuta 2020)

Toimintakehotus

Tehohoidon vuodepaikat 100 000:ta asukasta kohti:

4,2

30

45
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Lyhyesti
Portugalissa: 4.2 (alhaisin EU: ssa)

oista. Sen mukaan suurin osa eurooppalaisista pitää terveydenhuoltoa tärkeimpänä niistä politiikanaloista, joilla
alue- ja paikallisviranomaisilla tulisi
olla enemmän vaikutusvaltaa EU-tason
päätöksiä tehtäessä.

Covid-kriisin epäsymmetrinen vaikutus alueiden terveydenhuoltojärjestelmiin osoittaa, että tarvitaan paikkalähtöisiä ratkaisuja. Syyskuussa tehtiin
uusi mielipidekysely, johon osallistui
yli 26 300 ihmistä kaikista jäsenvalti-

29,2

Saksassa: 29.2 (korkein EU: ssa)

Parannetaan terveydenhuolto-, hätäja hoitojärjestelmien kapasiteettia
EU:n kaikilla alueilla.

#EURegionalBarometer
Sairaaloiden
vuodepaikkojen määrä 100
000 asukasta kohti vuonna
2015 NUTS 2 tason alueilla
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Source: Eurostat Regional
Yearbook 2018.
Terveydenhuoltoalan
työntekijät EU:n alueilla
(%)

Source: Eurostat, as
reported in the CoR
Territorial Impact Analysis.
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Lisää uskoa ja luottamusta:
EU:n demokratia kaipaa muutosta
Paikallispolitiikka voi palauttaa
luottamuksen EU:hun: yli puolet eurooppalaisista luottaa alue- ja paikallisviranomaisiin.
Euroopan alueiden komitean uuden
mielipidekyselyn mukaan 52 prosenttia
vastaajista luottaa yleensä paikallis- ja
alueviranomaisiin. Niihin luotetaan kaikista hallintotasoista eniten, ja ne ovat
itse asiassa ainoa hallintotaso, johon
enemmistö eurooppalaisia luottaa.
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Tulokset AK:n ja OECD:n yhteisestä kyselystä osoittavat myös, että eri hallintotasojen välille tarvitaan uutta koordinointimallia.
Kun katse suunnataan tulevaisuuteen,
kyselyn mukaan 67 prosenttia eurooppalaisista katsoo, että paikallis- ja alueviranomaisilla ei ole tarpeeksi vaikutusvaltaa EU-tason päätöksenteossa.
Eurooppalaiset haluaisivat alue- ja
paikallisviranomaisille
enemmän
vaikutusvaltaa EU:n tasolla monissa
asioissa: terveydenhuolto (45 %), työllisyys- ja sosiaaliasiat (43 %) sekä koulutus ja kulttuuri (40 %) ovat useimmin
mainittuja aloja.

Trust in different levels of government
Survey among 27 000 citizens on ”The coronavirus crisis and the role of EU
regions and cities”, Kantar/CoR, October 2020
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Alue- ja paikallisviranomaisten keskuudessa tehty
kysely, OECD ja AK, heinäkuu 2020

horizontal cooperation between regions, between
intermediate levels or between municipalities
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33%

vertical coordinational mechanisms between the different
levels of subnational government (regional and local
governments)

15%

37%
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central/federal and subnational governments
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Yhä useammat ihmiset näyttävät ymmärtävän, että EU:ta on rakennettava
tulevaisuudessa yhdessä alueiden, kaupunkien ja kuntien kanssa eikä vain jäsenvaltioiden ja EU:n hallinnon kanssa.

Cooperation between subnational entities and other
stakeholders (businesses, social partners, NGOs, etc.)

very effective

45

Don’t know

Eri hallintotasojen välinen koordinointi?

Koordinointimekanismien tehokkuus covid-19-kriisin
hoitamisessa
AK ja OECD (2020) – Covid-19:n vaikutukset alueisiin ja
kuntiin
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43

Total ‘Do not trust’

58 prosenttia vastaajista (enemmistö
kaikissa jäsenmaissa) katsoo, että paikallis- ja alueviranomaisten vaikutusvallan lisääminen vaikuttaisi myönteisesti EU:n kykyyn ratkaista ongelmia.
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Regional and local/municipal elections in EU27 in 2020
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Lyhyesti

58%

58 prosenttia eurooppalaisista katsoo,
että alue- ja paikallisviranomaisten
vaikutusvallan lisääminen vaikuttaisi
myönteisesti EU:n kykyyn ratkaista
ongelmia.

Toimintakehotus
Parannetaan koordinointia kaikkien
hallintotasojen välillä ja tuetaan
paikallisdemokratiaa EU:ssa ja sen
ulkopuolella.
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Tässä esitteessä luodaan katsaus
oman alueenne kannalta tärkeisiin
asioihin.

Ensimmäisessä, 12. lokakuuta 2020 julkaistussa raportissa keskitytään covid-19-pandemian vaikutuksiin. EU:n alue- ja paikallisviranomaiset ovat olleet etulinjassa
terveyskriisin hoitamisessa ja ihmisten
turvallisuuden varmistamisessa. Raportissa
osoitetaan, miten ne ovat avainasemassa
myös talouden elpymisen kannalta. Siinä
korostetaan vaikutuksia, jotka kohdistuvat
yhteisöissämme kaikkein heikoimmassa
asemassa oleviin, ja esitellään näistä aiheista uusia mielipidetutkimustuloksia, jotka
on saatu alle kuukausi ennen raportin julkaisemista

Euroopan alueiden komitea perustettiin vuonna 1994 Maastrichtin sopimuksen nojalla. Komitea on EU:n alue- ja paikallisedustajien kokous, ja sen 329 jäsentä edustavat EU:n kaikkia 27:ää jäsenvaltiota ja yli 446:ää miljoonaa eurooppalaista.
Edited by the European Committee of the Regions
Lokakuuta 2020
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EU:n alue- ja kuntabarometriraportti
on Euroopan alueiden komitean hanke.
Raportti julkaistaan vuonna 2020 ensimmäistä kertaa. Siinä on tarkoitus esitellä
vuosittain lokakuussa Euroopan unionin
alueiden, kaupunkien, kuntien ja maaseudun tilaa. Raporttiin kootaan tietoja ja
analyyseja useista eri lähteistä sekä uusia ja
ainutlaatuisia näkökulmia, jotka perustuvat
komitean omaan työhön ja sen kumppanuuksiin muiden tahojen kanssa

