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Viljamaa - Hiiden alueen kumppanuusanalyysi 

KIIREISTEN TIIVISTELMÄ 

 

Tässä tutkimuksessa keskitytään yhtäältä Hiiden alueen kuntien yhteistyön laadun arvioin-
tiin kumppaninanalyysin avulla sekä toisaalta yhteistyön esteiden ja kehittämisen keinojen 
tunnistamiseen. 

Tehtävät 
• Selkeyttää yksittäisten kuntien ja seudullisen toiminnan välistä suhdetta tarjoamalla kun-

nille mahdollisuuden saada tietoa yhteistyön nykytilasta, mahdollisista toimialoista ja es-
teistä sekä toimijoiden seutuyhteistyötä koskevista tulkinnoista. 

• Tarjota kunnille mahdollisuus analysoida sekä itseään että toisiaan yhteistyökumppanei-
na. 

• Tarjota seudullisessa yhteistyössä mukana oleville toimijoille ajatusmalleja seudullisen 
toiminnan lisäarvon kasvattamiseksi ja kuntien muodostaman verkoston toimivuuden ke-
hittämiseksi. 

Tavoitteet 
• Tunnistaa kunkin projektiin osallistuvan kunnan kumppanuusprofiili seudullisessa yhteis-

työssä. 
• Etsiä keinoja kuntien seutuyhteistyön kehittämiseksi. 
• Tunnistaa seutuyhteistyön pullonkaulat. 

Keskeisimmät tulokset 

Yhteistyön ja muiden kuntien tuntemus heikkoa 

Varsin monet toimijat tuntevat Hiiden alueen yhteistyön melko heikosti. Lähes puolet 
vastaajista kokee tuntevansa enintään jonkin verran tämän hetkistä yhteistyötilannetta ja 
vain 11 % kokee tuntevansa sen erittäin hyvin, vaikka vastaajaryhmä koostui pääosin 
niistä henkilöistä, jotka osallistuvat Hiiden projektin toimintaan tavalla tai toisella. 
Myös muiden kuntien tuntemus yhteistyökumppaneina oli osin heikkoa. Tilannetta se-
littää osin se, että yhteistyö on monin osin käynnistynyt vasta varsin hiljattain. 

Suhtautuminen kuntaliitoksiin 

Suhtautuminen kuntaliitoksiin on kaikkiaan myönteisintä seudun suurissa kunnissa Loh-
jalla ja Vihdissä. Molemmissa kunnissa oli kuitenkin myös liitoksiin hyvin kielteisesti 
suhtautuvia. Karkkilassa mielipiteet jakautuivat tasan sekä myönteisiin että kielteisiin. 
Pienemmissä kunnissa kuntaliitoksiin suhtaudutaan negatiivisemmin. Erityisesti Sam-
matissa ja Siuntiossa kuntaliitoksiin suhtaudutaan pääosin varsin kielteisesti. 

Seutuyhteistyön esteet 

Seutuyhteistyötä eniten haittaavana tekijänä nähdään kuntien oman reviirin suojelu. 
Noin kaksi kolmasosaa vastaajista kokee sen haittaavan yhteistyötä erittäin paljon tai 
paljon. Lähes yhtä moni näkee epävarmuuden yhteistyöllä saavutettavista eduista hait-
taavan yhteistyötä. Myös seutuyhteistyön organisoimattomuuden, kuntien välisen kil-
pailun sekä yhteistyötä koskevien odotusten erilaisuuden nähdään jossain määrin hait-
taavan yhteistyön kehittämistä. Yhteistyön esteet ovat siis varsin pitkälle asenteissa, 
mutta myös puutteellinen tieto yhteistyön vaikutuksista on ongelma. 

 2 



Johdanto 
 
Mahdolliset yhteistyöalat 

Yleisimmin hyvät yhteistyön mahdollisuudet nähdään olevan aikuiskasvatuksessa, kes-
kiasteen ammatillisessa koulutuksessa, ympäristönsuojelussa ja ATK:n kehittämisessä. 
Yleisesti myös palo- ja pelastustoimessa, EU-hankkeiden koordinoinnissa, ammattikor-
keakoulutuksessa sekä materiaalihankinnoissa nähdään olevan hyvät yhteistyön mah-
dollisuudet. Yli 90 % vastaajista näkee näillä aloilla olevan hyvät tai erittäin hyvät 
mahdollisuudet yhteistyöhön. Myös terveydenhuolto, materiaalihankinnat, alueellinen 
edunvalvonta, kulttuuri sekä matkailu ja elinkeinojen kehittäminen saavat pääosin 
myönteisiä arvioita. 
 
Kaikkein heikoimpina yhteistyömahdollisuudet nähdään asuntopolitiikan, kiinteistöjen 
kunnossapidon ja teknisen huollon sekä sosiaalitoimen aloilla. Näillä toimialoilla yli 
puolet vastaajista piti yhteistyömahdollisuuksia huonoina tai erittäin huonoina. Myös 
lainarahoituksen sekä perusasteen opetuksen osalta lähes puolet vastaajista näkee yh-
teistyön mahdollisuudet heikkoina. Kaiken kaikkiaan valtaosa toimialoista nähdään kui-
tenkin sellaisina, että mahdollisuudet seutuyhteistyön toteuttamiseen ovat vähintäänkin 
hyvät. 

Kumppaniprofiilit 

Kullekin kunnalle laadittiin kuntien ristiinarviointeihin perustuva kumppaniprofiili. Hii-
den alueen särmikkäin kumppaniprofiili on Vihdillä. Myös Lohjan ja Karjalohjan 
kumppaniprofiilit ovat jonkin verran seudun muita kuntia särmikkäämmät. Varovaisen 
positiivisen kumppaniprofiilin kuntia ovat Sammatti, Siuntio kun taas Nummi-Pusulan 
profiili oli suhteellisen neutraali. Karkkilan kumppaniprofiili on seudun positiivisin. 
Myös Lohjan profiili oli särmikkyydestään huolimatta varsin positiivinen. 

Seutuyhteistyön kehittämisen suunta ja informaation kulku 

Kokonaisuutena tarkasteltaessa kumppaniprofiileissa nousi esille se, että useimpien 
kuntien ei nähdä tiedottavan avoimesti omista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hank-
keistaan muille seudun kunnille. Ongelmia nähtiin jonkin verran myös siinä, että osalla 
kunnista ei ole vielä kovin jäsentynyttä näkemystä siitä mihin suuntaan seutuyhteistyötä 
tulisi viedä. Tiedonkulun ongelmat ja yhteistyönäkemyksen jäsentymättömyys viittaavat 
siihen, ettei seutuyhteistyö ole vielä kovin hyvin nivoutunut osaksi kuntien omaa toi-
mintaa. 

Vihdin asema seudulla 

Erityisesti Vihdin kunnan asema seutuyhteistyössä vaikuttaa jäsentymättömältä. Se on 
yksi Hiiden alueen yhteistyön kehittämisen tärkeimmistä kulminaatiopisteistä. Tämä 
edellyttää seutuyhteistyön pelisääntöjen selkeyttämistä ja keskustelemista Vihdin eri-
tyisasemasta seudun toiseksi suurimpana keskuksena ja muita merkittävämmin pääkau-
punkiseudulle suuntautuneena kuntana. 
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1.1 Lähtökohta 

Suomessa on viime vuosikymmen alusta asti puhuttu paljon kuntien yhteistyöstä ja verkos-
toitumisesta. Paineita yhteistyön tehostamiseen ovat tuoneet kaupunkiseutujen välisen kil-
pailun kiristyminen sekä tarve kohdentaa niukat resurssit palvelujen järjestämisessä entistä 
tehokkaammin.  

Useissa tutkimuksissa on lisäksi korostettu yhteistyön toimivuuden merkitystä kaupun-
kiseutujen menestyksen yhtenä elementtinä. Tutkimuksissa on korostettu mm. a) kump-
panuussuhteiden syventämistä ja tehostamista ja siten kaupunkiseudun resurssipohjan laa-
jentamista, b) koko seudun osaamisen ja resurssien mahdollisimman tehokasta mobilisoin-
tia, c) tehokkaan ja päämäärätietoisen mutta silti joustavan johtajuuden luomista ja syven-
tämistä sekä d) kehitykseen vaikuttavien ja monien toimijoiden toimintaa ohjaavien strate-
gisten prosessien käynnistämistä. (ks. esim. Judd & Parkinson 1990; Borja & Castells 
1997; Sotarauta & Linnamaa 1997.) 

Vaikka kuntien voi nähdä tehneen yhteistyötä jo vuosikymmeniä mitä erilaisimpien 
teemojen ympärillä, niin vapaaehtoisen seutuyhteistyön voidaan katsoa laajemmin käyn-
nistyneen 1990-luvun vaihteen tienoilla erilaisten yhteistyömuotojen etsintänä. Tuolloin 
vapaaehtoinen seutuyhteistyö oli tyypillisimmillään yhteisvirkojen ylläpitämistä, elinkei-
nopoliittisten kehittämisprojektien toteuttamista ja yhteisten kannanottojen antamista. Sit-
temmin seutuyhteistyö on laajentunut suhteellisen nopeasti uusille alueille. (Haveri & Ma-
joinen 1997, 19; Pystynen 1996, 20 - 21.) Vapaaehtoinen seutuyhteistyö on 1990-luvulta 
alkaen koko ajan voimistunut, laajentunut ja saanut tiiviimpiä muotoja. Yhteistyötä teh-
dään useilla eri sektoreilla ja myös erilaisilla kuntakokoonpanoilla. Yhteistyön yleistymi-
sestä ja tiivistymisestä huolimatta yhteistyö ei suinkaan ole ollut ongelmatonta. 

Yhteistyö on edennyt erityisen hyvin muun muassa elinkeinopolitiikkaan ja aluekehit-
tämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tämä yhteistyön painottuminen ”helpommille” osa-
alueille on ollut monilla alueilla osaltaan seurausta EU:n ohjelmallisen aluepolitiikan tar-
peista, mutta samalla se on myös tarjonnut matalamman kynnyksen seutuyhteistyön aloit-
tamiseen kuin esimerkiksi paljon uudelleenorganisointia ja usein säästöjä vaativa palvelu-
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yhteistyö. Eri tahoilta kuntatalouteen kohdistuneet lisääntyvät paineet ovat kuitenkin nos-
taneet tarvetta tiivistää yhteistyötä myös kuntien lakisääteisissä tehtävissä. 

Seutuyhteistyön suhteellista uutuutta heijastelee myös erilaisten toiminta- ja organisaa-
tiomallien kirjo. Yhteistyön vaihtoehtona tai äärimmilleen vietynä yhteistyömuotona voi-
daan pitää mielipiteitä voimakkaasti jakavaa kuntaliitosta. Kuntaliitosten määrä on kasva-
nut voimakkaasti viime vuosina ja valtiovalta on osaltaan tukenut kuntien yhdistymistä 
muun muassa myöntämällä erillistä yhdistymisavustusta ja korvaamalla määräaikaisesti 
yhdistymisestä koituvia mahdollisia valtionosuuksien menetyksiä. Kuntaliitosten lisäänty-
misestä huolimatta niiden antama taloudellinen hyöty on kuitenkin asetettu kyseenalaiseksi 
joissakin viimeaikaisissa tutkimuksissa (Moisio & Uusitalo, 2003). 

Viime vuosikymmenen aikana suoranaisena boomina on ollut kuntaliitoksia vähemmän 
ristiriitoja herättäneiden seudullisten yhteistyöelinten kuten löyhien projektikohtaisten or-
ganisaatiomallien, yhtymien, yhtiöiden, lautakuntien jne., perustaminen ja erilaisten seu-
dullisten yhteistyösopimusten laatiminen. Mutta kuten Hoikka et al (1996, 22) toteavat, 
seutuyhteistyöhön ei ole olemassa organisatorista patenttiratkaisua; organisaatiomallien 
kehittämisen on pohjauduttava kunkin seudun omiin lähtökohtiin.  

Organisaatioratkaisujen etsintään on seutuyhteistyön kehittämisessä käytetty paljon ai-
kaa ja energiaa. Usein on käynyt niin, että yhteistyön peruslähtökohtien ja –tavoitteiden 
selvittäminen on jäänyt organisaatioratkaisujen jalkoihin; organisaatiolaatikoita on järjes-
telty pysähtymättä miettimään, mitä laatikoilla lopulta tehdään – mitä yhteistyöltä halutaan 
ja miten yhteistyö saadaan toimivaksi. Toisaalta organisaatiomalleilla on kuitenkin merki-
tystä; tehokkaalla organisoinnilla on mahdollista selkeyttää yhteistyön puitteet ja tukea 
yhteistyön laadun1 
kehittämistä. 

Yhteistyön toimi-
vuuteen vaikuttavat 
oikeaan osuneen orga-
nisaatiomallin ohella 
niin yhteistoiminnan 
laatu kuin seutuyhteis-
työhön osallistuvien 
asenne ja motivaatio. 
Seutuyhteistyö on laaja 
ja monisyinen kokonaisuus, 
teistyöllä olisi mahdollisuus 
yhteistyön laatua. Yhteistoim
sitä asiaksi, jonka parantam
käytännössä ihmisten välisen
pohdittu, millaisia yhteistyök
miä, aktiivisia, passiivisia va

K

1 Yhteistoiminnan laatu muodostu
kuinka paljon kukin yhteistyökum
ni yhteistyöstä saa, miten hyvin k
päämääränsä ovat, kuinka hyvin 
työnjako jne. (ks. tarkemmin Sotar

 

UVA 1. Seutuyhteistyön peruskolmio. 
  

jossa kuvan 1 kolmion on oltava tasapainossa, jotta seutuyh-
kehittyä. Tässä raportissa tarkastelu sivuaa pääosin asenteita ja 
innan laatu on usein totuttu ottamaan annettuna, oivaltamatta 
iseen voisi tietoisesti panostaa. Lisäksi organisaatioiden eli 
 yhteistyön peruskysymyksiin ei useinkaan ole puututtu; ei ole 
umppaneita kunnat loppujen lopuksi toisilleen ovat - värittö-

i särmikkäitä? 
 

u siitä, miten informaatio ja tieto kulkevat yhteistyökumppaneiden välillä, 
ppani tuo yhteistyöhön lisäarvoa ja kuinka paljon lisäarvoa kukin kumppa-
umppanit ovat sitoutuneita yhteistyöhön ja miten samansuuntaisia heidän 
kumppanit luottavat toisiinsa, mikä on yhteistyöhön osallistuvien välinen 
auta & Linnamaa 1997). 
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Yhteistoiminnan laadun näkökulmasta kuntien välisen verkostomaisen yhteistyön kehittä-
misen pullonkauloja ovat tyypillisimmin seuraavat tekijät:  

Keinotekoisuus – kuntien yhteistyöstä on taipumus muodostua keinotekoinen verkosto, jolloin 
yhteistyöstä tulee itsetarkoituksellista, hallinnon sektoreiden ja institutionaalisten rakenteiden 
perusteella määräytyvää yhteistyötä yhteistyön itsensä vuoksi.  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Yhteensopimattomuus - organisaatiot ja niiden avainhenkilöt eivät tule toimeen keskenään. 

Eristäytyminen - organisaatiot keskittyvät sisäisiin asioihinsa, eivätkä aktiivisesti suuntaudu 
ulospäin ja etsi uusia kumppanuussuhteita ja yhteisiä hankkeita.  

Informaation panttaaminen - organisaatiot eivät aktiivisesti jaa tietoa toisilleen. 

Epäluotettavuus - verkostomaiset suhteet perustuvat luottamukseen. Jos luottamus menetetään, 
sen palauttamiseen kuluu runsaasti aikaa ja energiaa. 

Kurittomuus - osa toimijoista ei kunnioita ”verkoston” pelisääntöjä ja kumppanuussuhteiden 
ensisijaisuutta, jolloin luottamukselliset suhteet saattavat vaarantua. 

Ymmärtämättömyys - keskeiset toimijat eivät ymmärrä toistensa lähtökohtia, tavoitteita ja stra-
tegioita. Lisäksi he saattavat käyttää omaa ammattisanastoaan, jolloin ihmiset päätyvät puhu-
maan toistensa ohi.  

Sitoutumattomuus – toimijoiden oletetaan sitoutuvan ”yhteisen hyvään”, etsimättä sitoutumista 
kunkin toimijan omista lähtökohdista ja hyväksymättä erilaisia tapoja sitoutua. 

Resurssien puute - kun toimitaan verkostomaisessa suhteessa, jokaisen osapuolen olisi tuotava 
verkostoon jotain lisäarvoa. 

Oppimattomuus – verkostoon kuuluvat toimijat eivät osaa hyödyntää omia eikä muiden koke-
muksia eikä sulauttaa uutta omaan toimintaan. 

Foorumien vähäisyys ja toimimattomuus – yhteistyön onnistuminen edellyttää sellaisten foo-
rumien riittävää määrää, joilla yhteistyötä on mahdollista jäsentää ja jotka tukevat toimijoiden 
mahdollisuutta osallistua keskusteluun. 

Työnjaon selkiintymättömyys – verkostossa juututaan paikallaan pyörivään keskustelukarusel-
liin, jos työtä ei osata jakaa ja yhdessä tekemistä vastuuttaa riittävän selkeästi. 

(Cooke 1996; Sotarauta & Linnamaa 1998) 

Usein menneet tapahtumat vaikuttavat verkostomaisen toiminnan pullonkaulojen syntymi-
seen. Vain harvoin yhteistyössä päästään aloittamaan puhtaalta pöydältä. Se mikä toimii 
yhdellä seudulla, saattaa jollain toisella seudulla olla lähes mahdotonta, koska taakse jää-
neet polut ovat erilaiset. Tämän tutkimuksen yhtenä tehtävänä on nostaa keskusteluun niitä 
yhteistyön kehittämisen pullonkauloja, jotka vaikuttavat Hiiden alueen yhteistyön toimi-
vuuteen.  

Edellä esitettyjen pullonkaulojen syntymiseen ja säilymiseen vaikuttavat keskeisesti 
seutuyhteistyöhön osallistuvien toimijoiden tulkinnat muun muassa yhteistyön sisällöistä ja 
eri toimijoiden rooleista osana kokonaisuutta. Toimijoilla on yleensä erilaisia tulkintoja 
ongelmista, muista toimijoista, riippuvuussuhteista ja yhdessä työskentelyn eduista ja hai-
toista. Erilaiset tulkinnat ja haluttomuus muuttaa niitä voivat tehdä seutuyhteistyöstä ”kuu-
rojen dialogia”, jolloin samoja argumentteja toistetaan rituaalinomaisesti kenenkään ha-
luamatta saattaa omia näkemyksiään huonoon valoon. Erilaisista tulkinnoista johtuvia ti-
lanteiden paikalleen juuttumisia voidaan ehkäistä tai selvittää ylläpitämällä ja/tai luomalla 
olosuhteita avoimelle keskustelulle. Tällaisissa keskusteluissa tulisi pyrkiä hyväksymään, 
että ei ole olemassa ”parasta” tulkintaa, ja että yhteistoiminnan onnistumisen kannalta eri-
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laisten tulkintojen olemassaolo on hyödyllisempää kuin tulkintojen erilaisuuden eliminoin-
ti. (Ks. van der Hejden 1996; Termeer & Koppenjan 1997.) Avoin keskustelu ei siis tarkoi-
ta konsensuksen etsimistä, vaan yhteisen pohjan luomista yhteisille päätöksille, samalla 
kun hyväksytään ja kunnioitetaan muiden toimijoiden asemaa ja tulkintoja. Yksi tämän 
tutkimuksen tehtävistä on näin ollen nostaa esiin seutuyhteistyössä mukana olevien toimi-
joiden erilaisia tulkintoja ja luoda pohjaa avoimelle keskustelulle. 

1.2 Tehtävä, tavoitteet ja aineisto 

Tässä tutkimuksessa keskitytään yhtäältä Hiiden alueen kuntien yhteistyön laadun arvioin-
tiin kumppaninanalyysin avulla sekä toisaalta yhteistyön esteiden ja kehittämisen keinojen 
tunnistamiseen. 

Tehtävät: 
• Selkeyttää yksittäisten kuntien ja seudullisen toiminnan välistä suhdetta tarjoamalla kun-

nille mahdollisuuden saada tietoa yhteistyön nykytilasta, mahdollisista toimialoista ja es-
teistä sekä toimijoiden seutuyhteistyötä koskevista tulkinnoista. 

• Tarjota kunnille mahdollisuus analysoida sekä itseään että toisiaan yhteistyökumppanei-
na. 

• Tarjota seudullisessa yhteistyössä mukana oleville toimijoille ajatusmalleja seudullisen 
toiminnan lisäarvon kasvattamiseksi ja kuntien muodostaman verkoston toimivuuden ke-
hittämiseksi. 

Tavoitteet: 
• Tunnistaa kunkin projektiin osallistuvan kunnan kumppanuusprofiili seudullisessa yhteis-

työssä. 
• Etsiä keinoja kuntien seutuyhteistyön kehittämiseksi. 
• Tunnistaa seutuyhteistyön pullonkaulat. 

Kullekin Hiiden alueen kunnalle on laadittu kumppaniprofiili. Kumppaniprofiilit perustu-
vat kuvan 2 mukaisiin kuntien keskinäisiin ristiinarviointeihin. Kullakin seudulla kunnat 
arvioivat toisensa yhteistyökumppaneina eli kukin kunta voi peilata omaa toimintaansa 
seutuyhteistyössä muiden silmin. 

 

 
KUVA 2. Kumppanianalyysi peiliin katsomisena 
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”Hiiden alue peilissä” -projekti käynnistyi syyskuussa 2004 ja päättyi helmikuussa 2005. 
Tutkimuksen pääaineistona oli postikysely. Sen lisäksi aineistona käytettiin seudun raken-
netta kuvaavia muuttujia sekä erilaisia Hiiden alueen toimintaan liittyviä suunnittelu-
asiakirjoja.  

Kyselylomake jakautui kolmeen osaan (ks. liite 3). Ensimmäisessä osassa kysymykset 
kohdistuvat Hiiden alueen kuntien välisen yhteistyön ongelmiin, toisessa osassa yhteistyön 
mahdollisiin sisältöihin ja kolmannessa osassa kunnille annettiin mahdollisuus arvioida 
toisiaan ja itseään yhteistyökumppaneina.  

Postikysely lähetettiin syyskuun 2004 alussa yhteensä 113 viranhaltijalle ja luottamus-
henkilölle. Kysely suoritettiin pääosin internet-kyselynä, minkä lisäksi kysely postitettiin 
niille, jotka eivät voineet vastata kyselyyn internetin kautta. Vastaajaryhminä olivat kunti-
en johtoryhmät ja johtoryhmien ns. ”ulkojäsenet”, kaupungin/kunnanhallitusten ja valtuus-
tojen puheenjohtajistot (puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat) sekä seudullisten työryhmien 
jäsenet. Ennen ensimmäistä ”karhukierrosta” kyselylomakkeita oli palautunut yhteensä 29 
kappaletta, jolloin vastausprosentti oli 25,6 %. Ensimmäisen karhukierroksen jälkeen vas-
tausprosentti oli 41,5 %. Toisen karhukierroksen jälkeen vastauksia kyselyyn oli saapunut 
57 kappaletta ja lopulliseksi vastausprosentiksi tuli 50,4 %. Vastausprosenttia voidaan pi-
tää kohtuullisena, joskin se on alempi kuin aiemmissa vastaavissa seutuyhteistyötutkimuk-
sissa (ks. Sotarauta ym. 1999a, 1999b). Vastausprosentti vaihteli kunnittain siten, että se 
oli korkeimmillaan Vihdissä (68,7 %) ja matalimmillaan Karjalohjalla (38,5 %). 

TAULUKKO 1. Kyselyyn vastaajien jakautuminen kunnittain ja vastausprosentti 

 Lähetettiin Palautui Vastaus % 
Karjalohja 13 5 38,5
Karkkila 19 10 52,6
Lohja 21 9 42,9
Nummi-Pusula 17 8 47,1
Sammatti 9 5 55,6
Siuntio 15 7 46,7
Vihti 19 13 68,4
Yht. 113 57 50,4

TAULUKKO 2. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden osuus kyselyyn vastanneista 
kunnittain 

 Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-
Pusula

Sammatti Siuntio Vihti Yht.

Viranhaltija 2 4 4 4 2 6 7 29
Luottamushenkilö 3 6 5 4 3 1 6 28

Yhteensä 5 10 9 8 5 7 13 57
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Johdanto 
 
TAULUKKO 3. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden osuus kyselyyn vastanneista 
kunnittain (%) 

 Karjalohja Karkkila Lohja Nummi-
Pusula

Sammatti Siuntio Vihti Yht.

Viranhaltija 40,0 40,0 44,4 50,0 40,0 85,7 53,8 50,9
Luottamushenkilö 60,0 60,0 55,6 50,0 60,0 14,3 46,2 49,1

Yhteensä 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 

Tämän tutkimus on osa Hiiden alueen kuntien seudullisen yhteistyön kehittämishanketta. 
Hiiden alueen kunnat alkoivat loppuvuodesta 2002 voimistaa seudullista yhteistyötä luo-
malla oman aluekehittämisohjelman ja hakeutua mukaan valtakunnalliseen aluekeskusoh-
jelmaan. Kunnista Siuntio liittyi mukaan myöhemmin vuonna 2004. 

”Hiiden alueen kumppanit peilinä” –tutkimus pyrkii mahdollistamaan kuvassa 1 esite-
tyn seutuyhteistyön peruskolmion eri kärkien – organisaatiomallin, asenteen ja motivaation 
sekä yhteistyön laadun – huomioon ottamisen seutuyhteistyötä kehitettäessä. 
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2 HIIDEN ALUEEN 
RAKENTEELLISET 

OMINAISUUDET 

 

KUVA 3. Hiiden alueen kuntien taajamarakenne ja väkiluku 2003. (Lähteet: Uudenmaan 
liitto ja Tilastokeskus) 



Hiiden alueen rakenteelliset ominaisuudet 
 
2.1 Hiiden alue tilastojen valossa  

Hiiden alueen muodostavat Karjalohja, Karkkila, Lohja, Nummi-Pusula, Sammatti, Siuntio 
ja Vihti. Alueen yhteenlaskettu väkiluku vuoden 2003 lopussa oli 83550. Alueen kunnat 
ovat keskenään hyvin erikokoisia. Karjalohja on kumppaneista pienin – asukkaita on noin 
1500 kun taas Lohjalla asukkaita on kaikkiaan 36000. Tämä asettaa toisaalta haasteita yh-
teistyön tekemiselle, mutta tarjoaa samalla merkittäviä mahdollisuuksia seudullisen työn-
jaon näkökulmasta. 

Hiiden alue poikkeaa monista muista seutukunnista siinä suhteessa, ettei alueella ole 
selkeää toiminnallista keskusta, johon esimerkiksi alueen työpaikat olisivat keskittyneet. 
Alueen kunnista Lohja on selkeimmin omavarainen työpaikkojen suhteen. Lohja on myös 
alueen merkittävin keskus työpaikkojen näkökulmasta eli sinne suuntautuu varsin merkit-
täviä työssäkäyntivirtoja alueen muista kunnista Karkkilaa lukuun ottamatta. Sen sijaan 
Karkkilasta käydään kohtuullisessa määrin töissä naapurikunta Vihdissä. Alueen sisäisen 
vuorovaikutuksen kannalta on myös kiinnostavaa huomata, että Lohjalta käydään työssä 
Vihdissä enemmän kuin Vihdistä Lohjalla. 

 
KUVA 4. Pendelöinti (yli 15 henkeä) Hiiden alueella 2001. (Lähde: Tilastokeskus) 
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Viljamaa - Hiiden alueen kumppanuusanalyysi 

 

KUVA 5. Työpaikkaomavaraisuus1 Hiiden alueen kunnissa 2002. (Lähde: Tilastokeskus) 

Vartiaisen ja Antikaisen (1998) mukaan pendelöinnillä mitattuna kunnat muodostavat tii-
viin seudun, jos kehyskunnan työllisestä työvoimasta yli 15 % pendelöi keskuskaupunkiin. 
Tässä suhteessa Hiiden aluetta ei voida pitää erityisen tiiviinä. Hiiden alueella on havaitta-
vissa monia keskenään erisuuntaisia virtoja. Vaikka Lohja on monillakin eri ominaisuuk-
silla mitaten alueen merkittävin keskus, ei sen asema ole mitenkään yksiselitteinen. Lisäksi 
alueen erityispiirteenä verrattuna moneen muuhun alueeseen on sen varsin tiivis yhteys 
läheiseen pääkaupunkiseutuun. Kuten taulukosta 4 voidaan nähdä, on valtaosa alueen kun-
nista työssäkäyntimittareilla pikemminkin osa pääkaupunkiseutua kuin oma tiivis kokonai-
suutensa. Toisaalta kun taas otetaan huomioon seudun etäisyys Helsingistä, ei pelkkää 
työssäkäyntiä voida pitää esimerkiksi kuntien välisen yhteistyön kannalta mitenkään mää-
räävänä indikaattorina. Jos pääkaupunkiseudulla työssäkäyvät jätetään laskelmista pois, on 
alue kohtuullisen yhtenäinen kokonaisuus. 

TAULUKKO 4. Hiiden alueelta YTV:n alueella (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen) 
työssäkäyvät 2002. (Lähde: YTV) 

Alue Alueella asuvat 
työlliset 

YTV:n alueella
työssäkäyvät

Osuus työllisestä 
työvoimasta

Vihti 12131 4987 41,1 %
Siuntio 2453 980 40,0 %
Nummi-Pusula 2510 580 23,1 %
Karkkila 3948 832 21,1 %
Lohja 16923 3318 19,6 %
Sammatti 561 83 14,8 %
Karjalohja 573 68 11,9 %
Hiiden alue 39099 10848 27,7 %

 

                                                 
1 Työpaikkaomavaraisuus tarkoittaa kunnassa olevien työpaikkojen suhdetta kunnassa asuvaan työlliseen 
työvoimaan. Suhdeluku sata tarkoittaa, että kunnassa on saman verran työpaikkoja kuin työllisiä. Tällöin 
kunnan voidaan katsoa olevan työpaikkojen suhteen omavarainen. 

 12 



Hiiden alueen rakenteelliset ominaisuudet 
 
TAULUKKO 45. Muu merkittävä pendelöinti Hiiden alueelta 2001. (Lähde: Tilastokeskus) 

Mistä Mihin Lukumäärä Osuus työllisistä

Vihti Helsinki 2413 20,2 %
Siuntio Helsinki 474 19,6 %
Siuntio Espoo 402 16,6 %
Vihti Espoo 1862 15,6 %
Siuntio Kirkkonummi 309 12,8 %
Nummi-Pusula Helsinki 308 12,3 %
Karkkila Helsinki 468 12,1 %
Lohja Helsinki 1603 9,4 %
Lohja Espoo 1338 7,9 %
Nummi-Pusula Espoo 193 7,7 %
Sammatti Helsinki 43 7,6 %
Karjalohja Helsinki 41 7,3 %
Vihti Vantaa 668 5,6 %
Karkkila Espoo 208 5,4 %
Sammatti Espoo 27 4,8 %
Karkkila Vantaa 150 3,9 %
Karjalohja Espoo 17 3,0 %
Lohja Vantaa 346 2,0 %

 

Väestönkehitystä tarkasteltaessa voidaan huomata, että koko Hiiden alue kasvaa. Vuosien 
1990 ja 2003 väkiluku kasvoi seudun kaikissa kunnissa lukuun ottamatta Karkkilaa, jossa 
kuitenkin väkiluku on kääntynyt kasvuun 1990-luvun alun notkahduksen jälkeen. Voimak-
kaimmin alueen kunnista on kasvanut Siuntio, missä väkiluku on kasvanut vuodesta 1990 
22,2 %. Väkiluvun kasvu on ollut varsin merkittävää myös Vihdissä, Karjalohjalla ja Loh-
jalla.  

TAULUKKO 7. Hiiden alueen kuntien väestönkehitys 1990–2003. (Lähde: Tilastokeskus) 

 1990 1995 2000 2003 1990–2003 1990–2003 (%)

Karjalohja 1347 1391 1438 1494 147 10,9 
Karkkila 8925 8609 8753 8764 -161 -1,8 
Lohja 33386 34058 35243 36004 2618 7,8 
Nummi-Pusula 5693 5823 5902 5937 244 4,3 
Sammatti 1206 1227 1203 1239 33 2,7 
Siuntio 4221 4445 4853 5158 937 22,2 
Vihti 21648 22895 23858 24954 3306 15,3 
Seutu 76426 78448 81250 83550 7124 9,3

Lohjan alueen tuotanto on kasvanut viimeisen kymmenen vuoden aikana maan keskitasoa 
nopeammin. Vuonna 2001 alueellinen bruttokansantuote asukasta kohden oli kuitenkin 
vielä vain 84 % maan keskitasosta. Tämä kertoo siitä, että vilkkaasta yritystoiminnasta 
huolimatta alueelle on edelleen tyypillistä, että varsin merkittävä osa työpaikoista sijaitsee 
alueen ulkopuolella. 
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Viljamaa - Hiiden alueen kumppanuusanalyysi 

 

KUVA 6. Lohjan seutukunnan1 alueellisen BKT:n kehitys 1995–2002 (Suomi=100). (Läh-
de: Tilastokeskus) 

TAULUKKO 8. Työttömyysasteen kehitys Hiiden alueella 1994–2002 (Lähde: Tilastokes-
kus). 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Karjalohja 19,3 19,1 19,3 17,2 13,4 10,8 8,6 9,6 10,0
Karkkila 22,2 21,3 19,6 15,1 11,0 10,4 7,4 8,7 7,4
Lohja 21,5 18,3 17,8 14,0 10,6 9,5 7,6 8,1 8,6
Nummi-Pusula 18,9 17,0 17,2 14,3 11,9 9,7 8,1 9,0 8,7
Sammatti 19,4 15,5 16,2 13,6 10,5 9,4 7,0 8,2 7,7
Siuntio 16,4 13,8 11,7 9,7 7,7 7,1 6,3 7,1 6,5
Vihti 15,8 13,8 13,2 10,5 7,5 6,1 5,2 6,4 7,0
Koko maa 20,4 19,8 19,3 16,6 14,9 14,0 12,5 12,3 11,9

 

2.2 Hiiden alueen kuntienyhteistyön puitteet  

Hiiden alueen yhteistyöhön osallistuvat kaikki Lohjan seutukunnan kunnat, minkä lisäksi 
yhteistyöhön on myöhemmässä vaiheessa liittynyt myös Siuntio. Yhteistyö kulkee nimellä 
Hiiden pilotti ja se käynnistyi vuonna 2002 kun Hiiden alueen kunnat päättivät hakea mu-
kaan valtakunnalliseen aluekeskusohjelmaan. Varsinainen Hiiden ohjelma käynnistyi as-
teittain vuoden 2003 aikana. Vaikka Hiiden pilotti ei ole osa varsinaista aluekeskusohjel-
maa, on se silti mukana tähän sidoksissa olevana kehysseutujen kaupunkiohjelmana2. Hii-
den ohjelma ja sen projektit ovat myös osa Uudenmaan liiton maakuntaohjelmaa sekä Uu-
denmaan TE-keskuksen toimintoja. 

Ohjelman tavoitteena on lisätä alueen kilpailukykyä kehittämällä erilaisia yhteistyö- ja 
palvelumalleja alueen sisällä sekä lähialueiden kanssa. Pääpainopisteinä ovat elinolosuh-
teiden ja asukkaiden viihtyvyyden parantaminen peruspalvelutasoa kohottamalla ja yhtei-

                                                 
1 Lohjan seutukunta on Hiiden alue ilman Siuntiota 
2 Vuosina 2004–2006 sisäasiainministeriö rahoittaa kolmea Helsingin kehysseutua Uudellamaalla (Hiiden 
pilotti Lohjan seudulla, Kuuma-kumppanuusohjelma Keski-Uudellamaalla sekä Raaseporin ohjelma Tammi-
saaren seudulla) aluekeskusohjelmaan rinnastettavissa olevaa kaupunkipoliittista ohjelmaa. 
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Hiiden alueen rakenteelliset ominaisuudet 
 
sellä aluesuunnittelulla sekä alueen yritystoiminnan edellytysten kehittäminen mm. tutki-
mustoimintaa, työvoiman saatavuutta (mm. koulutuksen kautta) ja maankäyttöä kehittä-
mällä.  

Hiiden pilotin toimintoja ohjaa ohjausryhmä ja suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat 
työvaliokunta sekä työryhmät. Ohjausryhmä koostuu lähinnä kunnanvaltuustojen ja kun-
nanhallitusten puheenjohtajistosta kun taas työvaliokuntaan kuuluvat kunnanjohtajat. Työ-
ryhmiä on kaikkiaan yhdeksän: tietoverkko-, taloushallinto-, sosiaali- ja terveys-, sivistys-, 
elinkeino-, osaamiskampus-, tekninen ja ympäristö-, henkilöstöhallinto- sekä yhteistoimin-
nan organisointityöryhmät. 

 

KUVA 7. Hiiden alueen tavoiteltu toimintamalli 2004. (Lähde: Hiiden alueen toiminta-
suunnitelma 2004) 

Vuosien 2002 - 2003 aikana on ohjausryhmä pitänyt 8 kokousta ja työvaliokunta 10 koko-
usta. Työryhmät ovat kokoontuneet Hiiden ohjelman merkeissä 2-4 kertaa. Säännölliset 
kokoontumiset alkoivat työvaliokunnan osalta tammikuussa 2003 ja työryhmien osalta 
syyskuussa 2003. 
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3 KYSELYN TULOKSET 
3.1 Hiiden alueen yhteistyön nykytila, mahdollisuudet ja pullonkaulat 

Kyselyyn vastanneet tuntevat Hiiden alueen yhteistyön oman arvionsa mukaan melko hy-
vin. Yli puolet vastaajista kokee tuntevansa Hiiden yhteistyötä vähintään hyvin ja 12,5 % 
kokee tuntevansa sen erittäin hyvin (kuva 8).  

1,8 %

44,6 %

41,1 %

12,5 %

En lainkaan Jonkin verran Hyvin Erittäin hyvin
 

KUVA 8. Vastaukset kysymykseen: "Kuinka hyvin koette tuntevanne Hiiden alueen kunti-
en tämänhetkisen yhteistyötilanteen?" 

Seutuyhteistyön tuntemus viranhaltijoiden ja luottamusmiesten kesken poikkeaa toisistaan. 
Viranhaltijoiden joukosta löytyy enemmän niitä, jotka tuntevat mielestään seutuyhteistyötä 
hyvin. Toisaalta samaan aikaan viranhaltijoiden joukossa on myös enemmän niitä, jotka 
eivät koe tuntevansa seutuyhteistyötä kovinkaan hyvin. Luottamushenkilöistä taas pääosa 
tuntee tietävänsä seutuyhteistyötä hyvin tai ainakin jonkin verran. Sen sijaan erittäin hyvin 
yhteistyötä tuntevia on vähemmän kuin viranhaltijoiden joukossa. 



Kyselyn tulokset 
 
TAULUKKO 9. Vastaukset kysymykseen: "Kuinka hyvin koette tuntevanne Hiiden alueen 
kuntien tämänhetkisen yhteistyötilanteen?" (%) 

 Viranhaltijat Luottamushenkilöt Yhteensä

En lainkaan 3,4 0,0 1,8
Jonkin verran 48,3 40,7 44,6
Hyvin 31,0 51,9 41,1
Erittäin hyvin 17,2 7,4 12,5

Yht. 100,0 100,0 100,0

Suhtautuminen seutuyhteistyön tuomaan lisäarvoon on Hiiden alueella hyvin varovaista. 
Enemmistö vastaajista näkee yhteistyön tuovan vain vähän lisäarvoa oman kunnan toimin-
taan. Seutuyhteistyön uskotaan kuitenkin kehittyvän tulevaisuudessa enemmän lisäarvoa 
tuottavaan suuntaan.  

 

KUVA 9. Vastaukset kysymykseen: "Miten paljon Hiiden alueen kuntien välinen yhteistyö 
tuo lisäarvoa oman kuntanne toimintaan tällä hetkellä/kymmenen vuoden kuluttua?" 

Luottamushenkilöiden keskuudessa on viranhaltijoita enemmän niitä ihmisiä, jotka odotta-
vat yhteistyön tulevaisuudessa tuovan erittäin paljon lisäarvoa. Luottamushenkilöistä peräti 
30,8 % katsoo, että kymmenen vuoden kuluttua kuntien välinen yhteistyö tuo erittäin pal-
jon lisäarvoa kuntien omaan toimintaan, kun vastaavasti viranhaltijoista tähän uskoo 20,7 
% vastaajista. Toisaalta luottamushenkilöiden joukossa on viranhaltijoita enemmän niitä, 
jotka uskovat, että seutuyhteistyöstä on tulevaisuudessa vain vähän hyötyä kunnille. 
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Viljamaa - Hiiden alueen kumppanuusanalyysi 

TAULUKKO 10. Vastaukset kysymykseen: "Miten paljon Hiiden alueen kuntien välinen 
yhteistyö tuo lisäarvoa oman kuntanne toimintaan kymmenen vuoden kuluttua?" (%) 

 Viranhaltijat Luottamushenkilöt Yhteensä

Erittäin paljon 20,7 30,8 25,5
Paljon 69,0 46,2 58,2
Vähän 10,3 19,2 14,5
Erittäin vähän 0,0 0,0 0,0
Ei lainkaan 0,0 0,0 0,0
En osaa sanoa 0,0 3,8 1,8

Yht. 100,0 100,0 100,0

Luottamushenkilöt suhtautuvat kuntaliitoksiin jonkin verran viranhaltijoita kielteisemmin. 
Viranhaltijoista yli puolet suhtautui kuntaliitoksiin myönteisesti, joskin näkemykset olivat 
hyvin varovaisia. Luottamushenkilöistä taas vain vajaa kolmannes suhtautui kuntaliitoksiin 
myönteisesti, kun taas noin neljännes piti liitoksia erittäin epätoivottavina. Kaiken kaikki-
aan kysymys kuntaliitoksista herättää melko voimakkaita reaktioita, mitä kuvastaa vastaus-
ten kasaantuminen skaalan ääripäihin. Koko seudun osalta noin 44 % vastaajista kannattaa 
kuntaliitoksia ainakin jossain muodossa, mutta näkemykset jakautuvat voimakkaasti. 

 

KUVA 10. Viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden kysymykseen: "Miten toivottavina 
pidätte kuntaliitoksia Hiiden alueella?" 

Suhtautuminen kuntaliitoksiin on määrällisesti myönteisintä seudun suurissa kunnissa Vih-
dissä ja Lohjalla, joissa kummassakin yli puolet vastaajista suhtautui enemmän tai vähem-
män myönteisesti kuntaliitoksiin. Molemmissa kunnissa oli kuitenkin myös liitoksiin hyvin 
kielteisesti suhtautuvia. Karkkilassa mielipiteet jakautuivat tasan sekä myönteisiin että 
kielteisiin. Pienemmissä kunnissa kuntaliitoksiin suhtaudutaan negatiivisemmin. Erityisesti 
Sammatissa ja Siuntiossa kuntaliitoksiin suhtaudutaan pääosin varsin kielteisesti. Nummi-
Pusulassa taas mielipiteet jakautuivat hyvin voimakkaasti sekä kuntaliitosten puolesta että 
niitä vastaan.  
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Kyselyn tulokset 
 

 

KUVA 11. Kunnittaiset vastaukset kysymykseen: "Miten toivottavina pidätte kuntaliitok-
sia Hiiden alueella?" 

Mielipiteet kuntaliitoskysymyksen vaikutuksesta yhteistyöhön vaihtelee melko paljon. 
Luottamushenkilöissä on viranhaltijoita enemmän niitä, jotka näkevät pelkojen kuntaliitok-
sista haittaavan seudullista yhteistyötä. Toisaalta luottamushenkilöistä yli kolmannes kat-
soo kuntaliitoskysymyksen haittaavan yhteistyötä erittäin vähän tai ei lainkaan. Kaiken 
kaikkiaan kuntaliitoskysymys ei noussut erityisen voimakkaasti esiin yhteistyön ongelmis-
ta kysyttäessä. 

 

KUVA 12. Vastaajien näkemykset kuntaliitosten pelon vaikutuksista seudun kuntien väli-
seen yhteistyöhön 
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Viljamaa - Hiiden alueen kumppanuusanalyysi 

Seutuyhteistyötä eniten haittaavana tekijänä nähdään kuntien oman reviirin suojelu. Noin 
kaksi kolmasosaa vastaajista kokee sen haittaavan yhteistyötä erittäin paljon tai paljon. 
Lähes yhtä moni näkee epävarmuuden yhteistyöllä saavutettavista eduista haittaavan yh-
teistyötä. Myös seutuyhteistyön organisoimattomuuden, kuntien välisen kilpailun sekä yh-
teistyötä koskevien odotusten erilaisuuden nähdään varsin yleisesti haittaavan yhteistyön 
kehittämistä. Yhteistyön esteet ovat siis varsin pitkälle asenteissa ja ennakkoluuloissa. 

Seudun aluerakennetta ei nähdä erityisen merkittävänä yhteistyötä haittaavana tekijänä, 
joskin jonkin verran tähän liittyviä ongelmia ilmeisesti on olemassa. Myöskään jo olemas-
sa olevia yhteistyösuhteita ei koeta erityisen haitallisina. Vain noin puolet on sitä mieltä, 
että pelko kuntaliitosten tarpeettomaksi tulemisesta olisi missään määrin ongelma.  

Viranhaltijat ja luottamushenkilöt näkevät yhteistyön esteet pitkälti samansuuntaisesti. 
Luottamushenkilöiden mielipiteet olivat jossain määrin kärjekkäämpiä kuin viranhaltijoi-
den. Luottamushenkilöiden joukosta löytyi selkeästi enemmän niitä, jotka olivat erittäin 
huolissaan kuntaliitoksista, poliittisen kontrollin menettämisestä tai liiallisesta oman revii-
rin suojelusta. 
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Kyselyn tulokset 
 

 

KUVA 13. Vastaukset kysymykseen: ”Miten paljon seuraavat seikat vaikeuttavat Hiiden 
alueen kuntien välisen yhteistyön kehittämistä” 
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Viljamaa - Hiiden alueen kumppanuusanalyysi 

Yhteistyössä esiintyviin ongelmiin löytyi eroja myös eri kuntien väliltä. Kaikkein vähiten 
yhteistyötä vaikeuttavia tekijöitä koettiin olevan Siuntiossa, kun taas Vihdissä ja Karjaloh-
jalla suhtauduttiin keskimääräistä kriittisemmin yhteistyön toimivuuteen. Yksittäisten ky-
symysten kohdalla kaikkein eniten kuntien välisiä näkemyseroja oli alueen maantieteelli-
sen hajanaisuutta, henkilöristiriitoja sekä kuntien oman päätösvallan vähenemistä ongelmi-
na koskevissa kysymyksissä.  

 

KUVA 14. Kunnittain annetut arvosanat yhteistyön ongelmiin liittyvissä kysymyksissä (ks. 
Liite 3: kyselylomake, kysymys 7) 

Yleisimmin hyvät yhteistyön mahdollisuudet nähdään olevan aikuiskasvatuksessa, keskias-
teen ammatillisessa koulutuksessa, ympäristönsuojelussa ja ATK:n kehittämisessä. Ylei-
sesti myös materiaalihankinnoissa, EU-hankkeiden koordinoinnissa, ammattikorkeakoulu-
tuksessa sekä palo- ja pelastustoimessa nähdään olevan hyvät yhteistyön mahdollisuudet. 
Yli 90 % vastaajista näkee näillä aloilla olevan hyvät tai erittäin hyvät mahdollisuudet yh-
teistyöhön. Myös terveydenhuollon, maatalouslomituksen, alueellisen edunvalvonnan, 
kulttuuritoimen sekä matkailun ja elinkeinojen kehittämisessä koetaan olevan varsin hyvät 
mahdollisuudet yhteistyöhön, joskin näillä aloilla on yhteistyömahdollisuuksista jonkin 
verran myös eriäviä mielipiteitä. 

Kaikkein heikoimpina yhteistyömahdollisuudet nähdään asuntopolitiikan, kiinteistöjen 
kunnossapidon ja teknisen huollon sekä sosiaalitoimen aloilla. Näillä toimialoilla yli puolet 
vastaajista piti Hiiden kuntien yhteistyömahdollisuuksia huonoina tai erittäin huonoina. 

 22 



Kyselyn tulokset 
 

                                                

Myös lainarahoituksen sekä perusasteen opetuksen osalta lähes puolet vastaajista näkee 
yhteistyön mahdollisuudet huonoina tai erittäin huonoina. Näiden lisäksi nuorisotoimessa, 
taloussuunnittelussa1 ja liikuntatoimessa ei nähdä kovinkaan yleisesti olevan hyviä mah-
dollisuuksia yhteistyöhön. Valtaosa toimialoista nähdään kuitenkin sellaisina, että mahdol-
lisuudet seutuyhteistyön toteuttamiseen ovat vähintäänkin hyvät. 

Yhteistyömahdollisuudet koetaan pääosin heikompina sellaisilla toimialoilla, joiden 
voidaan nähdä kuuluvan kuntien peruspalveluiksi koettuihin aloihin (esim. sosiaalitoimi ja 
opetustoimi ja tekninen toimi) kuin ns. "helpoiksi" koetuilla toimialoilla, joissa kuntien 
perustehtäviin ei tarvitse puuttua. Selkeimmän poikkeuksen tästä säännöstä muodostaa 
kuitenkin palo- ja pelastustoimi, jossa seudullista yhteistyötä on pyritty kehittämään varsin 
laajasti myös muualla Suomessa. 

 
1 Kyselyyn liittyvän teknisen ongelman vuoksi taloussuunnitteluun liittyvien vastausten määrä (n=52) on 
hieman muita kysymyksiä (n=57) pienempi. 
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KUVA 15. Vastaukset kysymykseen: Mitkä ovat mielestänne Hiiden alueen kuntien yh-
teistyömahdollisuudet seuraavilla toimialoilla?” 
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Seutuyhteistyön aloissa on myös kunnittaisia painotuseroja1. Yleisesti ottaen Nummi-
Pusulassa, Siuntiossa ja Lohjalla löydettiin enemmän seutuyhteistyön kautta toteutettavaksi 
sopivia toimintoja, kun taas Vihdissä sopivia yhteistyömuotoja löytyi muita vähemmän. 
Kunnista Karjalohjalla suhtaudutaan keskimääräistä kielteisemmin yhteistyöhön kunnan 
yleishallinnon, kiinteistöjen kunnossapito ja. tekninen huollon, yhteisten kehittämissemi-
naarien sekä elinkeinojen kehittämisen saroilla. Sen sijaan lukio-opetuksessa ja joukkolii-
kenteen järjestämisessä yhteistyömahdollisuudet nähtiin keskimääräistä parempina. 

Karkkilassa keskimääräistä vähemmän yhteistyömahdollisuuksia nähtiin sekä perusas-
teen että lukion opetuksessa ja maatalouslomituksessa. Aikuiskasvatuksen sekä ammatti-
korkeakoulutuksen osalla taas nähtiin keskimääräistä enemmän mahdollisuuksia yhteis-
työlle. 

Lohjan osalta asuntopolitiikka oli ainoa toimiala, jossa yhteistyölle nähtiin keskimää-
räistä vähemmän yhteistyömahdollisuuksia. Sen sijaan Lohjalla suhtauduttiin muihin näh-
den varsin positiivisesti yhteistyöhön kunnan yleishallinnossa, perusasteen opetuksessa, 
elinkeinojen kehittämisessä ja atk:n kehittämisessä. 

Nummi-Pusulassa keskimääräistä kielteisempi kanta nousi esiin selkeästi vain tutkimus- 
ja selvitystoiminnan osalta. Sen sijaan kunnassa suhtauduttiin keskimääräistä suopeammin 
yhteistyöhön  kunnan yleishallinnon, perusasteen ja lukion opetuksen, kiinteistöjen kunnos-
sapidon yms. tekninen huollon sekä maatalouslomituksen järjestämisen osalta. 

Sammatissa suhtauduttiin eri yhteistyöaloihin pääosin melko myönteisesti. Selkeimmin 
seudun keskiarvoon verrattuna eri yhteistyöaloista nousi esiin kaavoitusyhteistyö. EU-
hankkeiden koordinoinnin, elinkeinojen kehittämisen ja joukkoliikenteen osalta yhteistyö-
hön suhtauduttiin vastaavasti hieman keskimääräistä varautuneemmin. 

Siuntiossa suhtauduttiin yhteistyöhön eri toimialoihin pääsääntöisesti melko positiivi-
sesti. Ainoana alana, joka Siuntiossa koettiin selkeästi keskimääräistä huonompana yhteis-
työn kohteena, oli kunnan yleishallinto. Sen sijaan kunnasta löytyi varsin monia osa-
alueita, joihin suhtauduttiin keskimääräistä suopeammin. Näitä olivat erityisesti yhteistyö 
yliopistollisessa koulutus- ja tutkimustoiminnassa, asuntopolitiikassa, lainarahoituksessa, 
lukio-opetuksessa sekä yhteisten kehittämisseminaarien järjestämisessä. 

Vihti oli alueen kunnista kaikkein varauksellisin eri yhteistyömuotoja kohtaan. Tämä 
varauksellisuus yhteistyön hyötyihin nousi esiin erityisesti sekä perus- että lukioasteen 
koulutuksen, terveydenhuollon ja atk:n kehittämisen osalta. Sen sijaan yhteistyöhön yli-
opistollisen koulutus- ja tutkimustoiminnan edistämisessä suhtauduttiin Vihdissä keski-
määräistä positiivisemmin. 

3.2 Kuntakohtaiset kumppaniprofiilit2 

3.2.1 Karjalohjan kunta 

Karjalohjan kumppaniprofiili on varsin särmikäs. Samalla kuitenkin varsin merkittävä osa 
vastauksista (44 %) keskittyy skaalan keskelle eli nolla-vaihtoehtoon. Tämä antaa kuvan 

 
1 Kunnittaiset profiilit sopivimmista yhteistyötoimialoista on esitetty liitteessä 1. 
2 Kumppaniprofiileja kartoittaneissa kysymyksissä nolla–vaihtoehdon saama osuus vastauksista vaihteli 
kunnittain ja kysymyksittäin 21,3 % ja 51,0 % välillä. Nolla–vastausten erittäin suuri määrä erityisesti joi-
denkin kuntien kohdalla saattaa heijastella huonoa kumppanien ja seutuyhteistyön tuntemusta. 
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siitä, ettei Karjalohjaa tunneta kovin hyvin kumppanina tai kokemukset Karjalohjan toi-
minnasta ovat jääneet melko vähäisiksi.  

Noin neljä kymmenestä vastaajasta näkee, että Karjalohja hakeutuu mieluummin yhteis-
työhön kuin kilpailee muiden kuntien kanssa ja lähes 40 % näkee, että Karjalohjaan voi 
luottaa yhteistyökumppanina. Toisaalta lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, ettei Karja-
lohja kerro riittävästi omista tavoitteistaan seudun muille kunnille ja noin kolmannes ko-
kee, ettei Karjalohjalla ole selkeää näkemystä siitä, mihin suuntaan yhteistyötä tulisi kehit-
tää. Muiden kysymysten osalta vastaukset jakaantuvat melko tasaisesti positiivisten, nega-
tiivisten sekä neutraalien vastausten kesken. Näiltä osin käsitykset Karjalohjasta yhteistyö-
kumppanina vaikuttavat melko ristiriitaisilta. 
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KUVA 16. Karjalohjan kunnan kumppaniprofiili 

Rakenteellisten ominaisuuksiensa suhteen Karjalohjaa arvostettiin erityisesti luonnonym-
päristönsä kautta. Kaksi kolmannesta vastaajista näki, että Karjalohja tuo paljon lisäarvoa 
luonnonympäristönsä kautta. Tämän lisäksi Karjalohja nähdään myös kohtuullisen veto-
voimaisena asuinkuntana. Sen sijaan infrastruktuurin, oppi- ja tutkimuslaitosten ja yritys-
ten osalta enemmistö vastaajista näki Karjalohjan seutuyhteistyöhön tuoman lisäarvon ole-
van varsin vähäinen. 
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KUVA 17. Karjalohja lisäarvon tuottajana 

3.2.2 Karkkilan kaupunki  

Karkkilan kaupungin kumppaniprofiili oli Hiiden alueen kunnista selkeästi positiivisin. 
Karkkila sai kaikissa kumppanuusominaisuuksia koskevissa kysymyksissä enemmän posi-
tiivisia kuin negatiivisia arvioita. Erityisen paljon Karkkilaa arvostettiin luotettavana ja 
yhteistyöhön hakeutuvana kumppanina. Enemmistö vastaajista arvosti myös Karkkilan 
sitoutumista yhteistyöhön sekä muiden näkemysten huomioonottamista. Kuitenkin myös 
Karkkilaa vaivasi jossain määrin melko yleinen ongelma eli noin neljännes vastaajista nä-
ki, ettei Karkkila tiedota tarpeeksi omista tekemisistään seudun muille kunnille. Noin vii-
dennes vastaajista näki myös parantamisen varaa yhteistyöhön sitoutumisessa ja siihen 
panostamisessa. 
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KUVA 18. Karkkilan kaupungin kumppaniprofiili 

Karkkilan nähtiin tuovan lisäarvoa seutuyhteistyöhön erityisesti yritystensä kautta. Kaksi 
kolmannesta vastaajista näki Karkkilan tuovan paljon tai erittäin paljon lisäarvoa seudulle. 
Myös asuinkuntana yli 40 % vastaajista näki Karkkilan tuovan paljon tai erittäin paljon 
lisäarvoa. Kaikkein pienin lisäarvo Karkkilalla nähtiin olevan oppi- ja tutkimuslaitosten 
kautta. 
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KUVA 19. Karkkila lisäarvon tuottajana 

3.2.3 Lohjan kaupunki 

Lohjan kaupungin yhteistyöprofiili on melko kaksijakoinen. Lohjan toiminta yhteistyö-
kumppanina jakaa varsin voimakkaasti mielipiteitä, mikä on varsin tavallista seudun suur-
ten kuntien kohdalla. Erityisen paljon positiivista palautetta Lohja saa siitä, että sillä on 
selkeä näkemys seudullisen yhteistyön kehittämisestä. Yli 70 % vastaajista näkee Lohjan 
profiilin tässä suhteessa positiivisena. Lohjaa arvostetaan varsin laajalti myös siitä, että se 
on sitoutunut yhteistyöhön ja on myös valmis panostamaan siihen. Toisaalta varsin merkit-
tävä osa vastaajista (42 %) näkee ongelmana sen, ettei Lohja ota yhteistyössä tarpeeksi 
huomioon muiden kuntien näkemyksiä. Kohtuullisen moni vastaaja näkee myös Lohjan 
kilpailuasenteen muita kuntia kohtaan haittaavan yhteistyötä. Kaiken kaikkiaan vastauksis-
ta käy ilmi, että Lohja on ottanut varsin aktiivisen roolin Hiiden alueen yhteistyön kehittä-
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misessä, mutta monet vastaajat ovat huolissaan siitä, että samalla toimintaa kehitetään lii-
aksi Lohjan näkökulmasta. 

 

KUVA 20. Lohjan kaupungin kumppaniprofiili 

Merkittävimpänä Lohjan seudulle tuovana lisäarvotekijänä nähdään oppi- ja tutkimuslai-
tokset. Myös viihde- ja kulttuuripalvelut sekä yritykset nähdään Lohjan merkittävimpinä 
resursseina. Kaiken kaikkiaan Lohjan nähdään tuovan varsin paljon lisäarvoa seudulla kai-
killa eri osa-alueilla. 
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KUVA 21. Lohja lisäarvon tuottajana. 

3.2.4 Nummi-Pusulan kunta 

Nummi-Pusulan kumppanuusprofiili on varsin ristiriitainen. Yhtäältä varsin merkittävä osa 
vastauksista painottuu neutraaliin, mikä voi osaltaan kertoa siitä, ettei Nummi-Pusulaa tun-
neta yhteistyökumppanina kovin hyvin. Toisaalta vastauksista löytyy myös melko voimak-
kaasti sekä positiivisia ja negatiivisia arvioita. 

Kaikkein positiivisimman arvion Nummi-Pusula saa sitoutumisestaan yhteistyöhön. 
Kaikkiaan reilut 40 % vastaajista oli eriasteisesti sitä mieltä, että Nummi-Pusula on sitou-
tunut yhteistyöhön. Noin kolmannes vastaajista koki myös yhteistyöhakuisuuden ja luotet-
tavuuden positiivisesti. Kaikkein negatiivisimmat arviot Nummi-Pusula sai omista suunni-
telmistaan tiedottamisesta sekä siitä, että kunta on liikaa kiinni omissa tavoitteissaan. Mo-
lemmissa kysymyksissä Nummi-Pusulan toimintaan negatiivisesti suhtautuvia oli enem-
män kuin positiivisesti suhtautuvia. 
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KUVA 22. Nummi-Pusulan kunnan kumppaniprofiili 

Nummi-Pusulan merkittävimpinä lisäarvotekijöinä seutuyhteistyölle nähtiin luonnonympä-
ristö ja asuminen. Erityisesti luonnonympäristön osalta yli puolet vastaajista koki Nummi-
Pusulan tuovan merkittävästi lisäarvoa seutuyhteistyöhön. Asumista piti merkittävänä lisä-
arvotekijänä neljännes vastaajista. 
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KUVA 23. Nummi-Pusula lisäarvon tuottajana 

3.2.5 Sammatin kunta 

Sammatin kumppanuusprofiili oli hieman keskimääräistä positiivisempi, eikä kunta saa 
yhdelläkään osa-alueella erityisen negatiivista arviota. Tosin myös Sammatin kohdalla 
varsin suuri osa vastauksista painottui neutraaliin, mikä osaltaan saattaa viitata siihen, ettei 
Sammattia tunneta kumppanina vielä tarpeeksi hyvin. Erityisen positiivisen arvion Sam-
matti saa luotettavuudestaan ja yhteistyöhalukkuudestaan. Lähes puolet muiden kuntien 
vastaajista näki Sammatin näiden tekijöiden suhteen positiivisessa valossa. Myös jousta-
vuuden osalta arviot olivat enimmäkseen positiivisia. Kaikkein negatiivisimman arvion 
Sammatti sai kehitysnäkemyksen osalta. Reilu viidennes vastaajista koki ainakin jossain 
määrin, ettei Sammatilla ole riittävästi näkemystä yhteistyön kehittämisestä. 
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KUVA 24. Sammatin kunnan kumppaniprofiili 

Muiden maaseutumaisten kuntien tapaan Sammatin suurimpina vahvuuksina rakenteellis-
ten tekijöiden osalta nähtiin luonnonympäristö sekä asuinympäristö. Kaikkiaan yli 60 % 
vastaajista koki Sammatin tuovan merkittävästi lisäarvoa luonnonympäristönsä osalta ja 
vajaa kolmannes näki Sammatin tuottavan seudulle merkittävää lisäarvoa asuinkuntana. 
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KUVA 25. Sammatti lisäarvon tuottajana. 

 

3.2.6 Siuntion kunta 

Siuntion kumppaniprofiili on kaiken kaikkiaan melko neutraali. Sammatin ohella Siuntio 
on saanut kaikkein eniten neutraaleja arvosanoja toiminnastaan. Siuntion osalta tätä toden-
näköisesti selittää se, että kunta on ollut muita vähemmän aikaa mukana Hiiden alueen 
yhteistyössä ja tästä syystä Siuntiota ei vielä tunneta kovin hyvin kumppanina. Varsin 
neutraalista profiilistaan huolimatta Siuntiota on arvioitu myös sekä hyvin positiivisin että 
hyvin negatiivisin arvioin. 

Kaikkein positiivisimman arvion Siuntio saa yhteistyöhakuisuudestaan. Yli 40 % vas-
taajista näkee kunnan hakeutuvan mieluummin yhteistyöhön kuin kilpailevan muiden 
kanssa. Myös muiden näkemyksen huomioonottamisen sekä luotettavuuden osalta Siuntio 
saa selkeästi enemmän positiivisia kuin negatiivisia arvioita. Omista suunnitelmista ja ta-
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voitteista tiedottaminen nähdään suurimpana ongelmana. Omista toimista kertomisen osal-
ta Siuntio saa enemmän negatiivisia kuin positiivisia arvioita. 

 

KUVA 26. Siuntion kunnan kumppaniprofiili 

Näkemykset Siuntion seutuyhteistyölle tuottamasta lisäarvosta korostavat luonnonympäris-
töä sekä asumista. Osa vastaajista näkee Siuntion tuovan jonkin verran lisäarvoa myös 
viihde- ja kulttuuripalveluillaan.  
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KUVA 27. Siuntio lisäarvon tuottajana. 

3.2.7 Vihdin kunta 

Vihdin kunnan kumppaniprofiili on varsin särmikäs ja jakaa muita kuntia selkeämmin vas-
taajien mielipiteet myönteisiin ja vähemmän myönteisiin. Kaikkein positiivisimmat arviot 
Vihti saa luotettavuudestaan sekä joustavuudestaan. Kaikkiaan noin kolmannes vastaajista 
näkee Vihdin enemmän tai vähemmän luotettavana yhteistyökumppanina. Vastaavasti toi-
nen kolmannes suhtautuu epäilevästi Vihdin luotettavuuteen yhteistyökumppanina. Myös 
sitoutumisen osalta Vihti saa varsin kriittistä palautetta. 

Negatiivisimmat arviot Vihti saa omien tavoitteiden suhteesta yhteistyöhön. Kaikkiaan 
lähes puolet vastaajista kokee Vihdin olevan ainakin jossain määrin liikaa kiinni omissa 
tavoitteissaan viedäkseen yhteistyötä aktiivisesti eteenpäin. 
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KUVA 28. Vihdin kunnan kumppaniprofiili 

Vihdin nähdään tuovan varsin laajasti lisäarvoa seudun kehitykseen. Kaikkein eniten lisä-
arvoa Vihdin nähdään tuovan asuinkuntana, minkä lisäksi Vihti nähdään varsin merkittä-
vänä myös infrastruktuurinsa sekä yritystensä kautta. Viihde- ja kulttuuripalvelut ovat ai-
noa osa-alue, missä Vihdin tuoma lisäarvo nähdään pääosin vähäisenä. 
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KUVA 29. Vihti lisäarvon tuottajana. 

3.3 Yhteenveto kumppaniprofiileista 

Pienten kuntien kohdalla vastaukset painottuivat suuria enemmän asteikon keskivaiheille, 
mitä avointen vastausten perusteella selittää osin se tosiseikka, että pienempiä kuntia ei 
tunneta niin hyvin kuin suuria ja siksi niiden toiminta herättää vähemmän intohimoja. 
Suurten kuntien, kuten Lohjan ja Vihdin yhteistyöprofiili on huomattavasti särmikkäämpi 
kuin pienempien kuntien. Tämä on seutuyhteistyössä varsin tavanomainen ilmiö, koska 
suuret kunnat ovat yleensä jo suurempien resurssiensa takia muita enemmän esillä. 

Karkkilan yhteistyöprofiili on seudun positiivisin. Yli puolet Karkkilaa koskevista arvi-
oista on positiivisia. Myös Lohjan yhteistyöprofiili on pääosin melko positiivinen, mutta 
myös negatiivisia arvioita on joukossa melko paljon. Seudun pienemmistä kunnista Sam-
matin ja Siuntion saamat arviot ovat astetta positiivisemmat kuin Nummi-Pusulan ja Karja-
lohjan, mutta erot näiden kuntien välillä ovat melko pieniä. Vihdin kumppaniprofiili on 
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kaikkein särmikkäin kunnan saadessa melko paljon sekä positiivisia että negatiivisia arvi-
oita. Alueen toiseksi suurimpana kuntana Vihdin seutuyhteistyössä tulevaisuudessa ottama 
rooli saattaakin nousta varsin merkittäväksi kysymykseksi. 

 
KUVA 30. Kuntien yhteenlasketut kumppaniprofiilit Hiiden alueella1. 

                                                 
1 Kaikkien kumppaniprofiilikysymysten arvosanojen summa kunnittain. 
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3.4 Muut esiin tuodut yhteistyösuunnat 

Muista potentiaalisista yhteistyösuunnista kysyttäessä kävi ilmi, että varsin monella kun-
nalla on yhteistyötä tai ainakin jonkin asteista vuorovaikutusta myös Hiiden alueen ulko-
puolisiin naapurikuntiin. Näiden kanssa halutaan monessa tapauksessa tiivistää yhteistyötä 
tai ainakin jatkaa sitä Hiiden alueen yhteistyön rinnalla. Voimakkaimmin tarve Hiiden alu-
een ulkopuolisten yhteistyösuuntien tehostamiseen oli Karkkilassa, Vihdissä ja Karjaloh-
jalla, jotka myös maantieteellisesti sijaitsevat seudun reunamilla. Erityisesti Vihti on jo 
työssäkäynninkin osalta suuntautunut voimakkaasti pääkaupunkiseudun suuntaan, joten 
tarve yhteistyölle myös tähän suuntaan ei ole yllätys. Myös Karkkilassa pääkaupunkiseutu 
nähtiin potentiaalisena yhteistyösuuntana. Karjalohjalla erityisesti naapurikunnat Pohja ja 
Karjaa nähtiin kiinnostavina yhteistyösuuntina. 
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4 YHTEENVETO JA 
KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

4.1 ”Tiedon käyttöohjeet” 

Ennen kuin tiivistetään tämän tutkimuksen keskeisimmät huomiot seutuyhteistyön kulminaa-
tiopisteiksi, käydään lyhyesti läpi miten uutta tietoa1 voidaan käyttää hyväksi seutuyhteistyön 
kehittämisessä. 

Tässä raportissa esitettyjen huomioiden tarkoituksena on nostaa esille Hiiden alueen yhteis-
työn kulminaatiopisteet yhteistyön kehittämisen tueksi. Kyselyn tulosten avulla on mahdollista 
avata uusia elementtejä sisältävä keskustelu Hiiden alueen seutuyhteistyön tulevaisuudesta, 
esteistä ja kumppanuuden todellisesta luonteesta.  

Keskusteluissa on mahdollista ottaa esille esimerkiksi erilaiset tulkinnat seutuyhteistyöstä. 
Yleinen tulkintaero on esimerkiksi siinä, että varsin yleisesti muut kunnat kokevat, ettei Loh-
jan kaupunki ota yhteistyössä tarpeeksi muiden näkemyksiä huomioon, mikä häiritsee seu-
tuyhteistyötä. Samaan aikaan Lohja itse kokee toimivansa vain aloitteentekijänä ja päävas-
tuunkantajana, jolla suurimpana kuntana on parhaat resurssit viedä yhteistyötä eteenpäin. Vas-
taavasti esimerkkinä tulkintaeroista on tilanne, missä muut kunnat kokevat Vihdin kilpai-
luasenteen häiritsevän seutuyhteistyötä, mutta Vihti itse kokee hakeutuvansa enemmän yhteis-
työhön kuin kilpailevansa seudun muiden kuntien kanssa. Ensimmäisestä tilanteesta käytävis-
sä keskusteluissa on mahdollista ottaa esille esimerkiksi seuraavat kysymykset: 

• Mitkä ovat ne konkreettiset tapahtumat, joissa Lohjan liian omavaltaiseksi katsottu toiminta 
on häirinnyt seutuyhteistyötä? Ovatko ne olleet todellisia kilpailutilanteita vai ylitulkintoja? 

• Onko Lohja itse tiedostanut, että se ei kuuntele tarpeeksi muiden näkemyksiä vai onko se 
vain toiminut omasta mielestään normaalin kaavan mukaan? 

• Jos yhteistyössä on ollut tilanteita, joissa Lohja on toiminut muita kuuntelematta, niin onko 
kyse ollut omien etujen ajamisesta vai pyrkimyksestä ottaa suurimpana kuntana vastuunkan-
tajan rooli? 

• Mitä voidaan tehdä, että kaikkien kuntien näkemykset ja tarpeet tulisivat paremmin esille yh-
teistyössä; onko mahdollista keskustella pelisäännöistä, onko mahdollista keskustella siitä, 

                                                 
1 Ks. Sotarauta (1999) 
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missä asioissa eri näkemykset pitäisi saada paremmin esille ja mitkä asiat taas on järkevintä 
valtuuttaa yhdelle toimijalle… 

Samalla tavalla on mahdollista tarttua esimerkiksi yhteistyön suurimpiin esteisiin eli oman 
reviirin suojeluun, seudullisen kehittämisnäkemyksen ja informaation kulun ongelmiin. Yh-
teistyön suurimpia esteitä on mahdollista tarkastella nostamalla kuntien erilaiset tavoitteet 
pöydälle ja etsimällä niiden väliltä yhtymäkohtia. Tällöin tulee kysyä, mitkä ovat kunkin kun-
nan seutuyhteistyötä koskevat tavoitteet, mitä kukin kunta on valmis tarjoamaan muille, mitä 
palveluja kukin kunta on valmis ostamaan muilta, mitä kukin on valmis panostamaan yhteis-
työhön, mitä tehdään seudullisesti ja mitä kunnallisesti, mitä tehdään koko seutua pienemmillä 
kokoonpanoilla jne.  

Aiemmissa vastaavanlaisissa tutkimuksissa ”Kumppanit peilinä” ja ”Karhukunnat peilissä” 
tutkimuksessa mukana olleet seudut ryhmiteltiin kolmeen ryhmään: ”seutuyhteistyö sisäistet-
ty”, ”keskustelu seutuyhteistyön tulevaisuudesta kesken” ja ”seutuyhteistyöhön uskotaan, mut-
ta keskustelu alkuvaiheessa”. Keskustelun syvyydellä, keskeneräisyydellä tai alkuvaiheessa 
olemisella ei tarkoitettu keskusteluun käytettyä aikaa, vaan sitä miten syvälle seutuyhteistyön 
peruskysymyksiin kullakin seudulla on päästy. Vaikka etenkin Kumppanit peilinä -tutkimuk-
sessa rajauduttiin lähinnä elinkeinopoliittiseen yhteistyöhön, kun taas tässä raportissa seutuyh-
teistyötä on lähestytty kokonaisuutena, niin yleisellä tasolla vertailtaessa Hiiden alue sijoittuisi 
ko. ryhmittelyssä ryhmään ”keskustelu seutuyhteistyön tulevaisuudesta kesken”. Vaikka suh-
tautuminen muihin kuntiin ja erilaisiin seutuyhteistyöhön on yleisellä tasolla melko positiivis-
ta, näkyy pinnan alla vielä paljon jännitteitä. Lisäksi esiin nousee yhteistyökumppaneiden var-
sin heikko tuntemus ydinryhmän ulkopuolella. 

Hiiden alueella nousee erityisen voimakkaasti esiin oman reviirin suojelu sekä epäilys yh-
teistyöllä saavuttavista eduista. Nämä kaksi ongelmatekijää ovat yhteistyön tulevaisuuden 
kannalta ratkaisevan tärkeitä. Ongelmaksi ei Hiiden alueella näyttäisi muodostuvan niinkään 
kuntien välinen merkittävä epäluottamus vaan itse seutuyhteistyön asema suhteessa kuntien 
omaan toimintaan. Myös Hiiden alueen rakenteelliset ominaisuudet eli pääkaupunkiseudun 
läheisyys sekä se, ettei alueella yhtä selkeästi dominoivaa keskusta, asettavat yhteistyölle 
myös omat erityishaasteensa.  

4.2 Hiiden alueen kuntien välisen yhteistyön kulminaatiopisteet 

Tässä tutkimuksessa on analysoitu Hiiden alueen seutuyhteistyön tilaa. Keskeisimmät koko 
aineistosta esille nostettavissa olevat johtopäätökset, joita jatkossa kutsutaan Hiiden alueen 
seutuyhteistyön kulminaatiopisteiksi, voidaan tiivistää seuraavasti: 

• Seutuyhteistyön ja yhteistyökumppaneiden tuntemuksen puute 
• Oman reviirin suojelu  
• Epävarmuus seutuyhteistyön tuomasta lisäarvosta 
• Kuntien välinen heikko informaation kulku 
• Alueen kahden suurimman kunnan eli Lohjan ja Vihdin välinen työnjako 
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Vaikka Hiiden alueen kunnissa uskotaan seutuyhteistyön tuovan tulevaisuudessa nykyistä 
enemmän lisäarvoa, on yhteistyö käytännön tasolla vielä varsin alkuvaiheessa. Tämä näkyy 
muun muassa siinä, että Hiiden alueen yhteistyön tuntemus on suhteellisen heikko huolimatta 
siitä, että alueella toimii jo lukuisia seudullisia hankkeita ja keskustelua yhteistyöstä eri osa-
alueilla (mm. elinkeinopolitiikka ja osaamiskampus) on käyty jo jonkin aikaa. Vain joka kym-
menes vastanneista katsoi tuntevansa yhteistyön erittäin hyvin. Seutuyhteistyön heikko tunte-
mus näkyy myös joidenkin kuntien kumppanuusprofiileissa neutraalien vastausten suurena 
määränä.  

Haaste:  Yleinen seutuyhteistyön ja kuntien keskinäisen tuntemuksen lisääminen 

Mahdollisia keinoja: 

[I] Yhteistyön laajenemisesta ja verkostomaisen toiminnan yleistymisestä huolimatta avain-
toimijoiden ajattelumallit ja verkostomaisen toiminnan osaaminen eivät oletettavasti ole 
kehittyneet samassa tahdissa toimintojen muutoksen kanssa. Hiiden alueella tarvittaisiin 
vielä lisää nykyistä laaja-alaisempaa koulutusta seudullisen yhteistyön mahdollisuuksista 
ja sen suhteesta kuntien omaan toimintaan.  

[II] Hiiden alue kaipaa seudullisen näkökulman suurempaa esilletuomista erilaisilla fooru-
meilla. Foorumeja voivat olla työryhmät, keskusteluryhmät, aivoriihet, julkiset tilaisuudet, 
sanomalehdet, radio, seminaarit, koulutustilaisuudet jne. Olennaista on tietoisesti arvioida 
ja kehittää foorumeja siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin sekä keskusteluun osal-
listujien että alueen kehityksen sekä yhteistyön tarpeita ja tavoitteita.  
Ajattelumallit eivät myöskään muutu, jos seutuyhteistyö pidetään kuntien normaalista 
päätöksenteosta irrallisena osa-alueena. Nivomalla seutuyhteistyön tiiviimmin osaksi kun-
tien päätöksentekoa myös ne luottamushenkilöt ja viranhaltijat, jotka eivät ole suoraan 
mukana Hiiden yhteistyössä, saavat mahdollisuuden kehittää omaa tietämystään ja ajatte-
lumallejaan. 

Kyselyn tulosten perusteella vaikuttaisi siltä, ettei Hiiden alueella yhteistyön strategisissa kes-
kusteluissa ole päästy vielä kovin pitkälle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, etteivät kunnat 
ole sopineet, mitä tehdään seudullisesti ja mitä kunnallisesti, mitä kukin kunta saa yhteistyöstä 
ja on siihen valmis panostamaan. Kun eri kuntien intressit ja omat tavoitteet huomioon ottavaa 
keskustelua ei ole käyty, kunnat lähestyvät seutuyhteistyötä varsin suoraan omien tavoit-
teidensa ja näkemyksiensä kautta, mikä näkyy vastauksissa. Tämä heijastuu siinä, että seu-
tuyhteistyötä eniten haittaavana tekijänä nähdään Hiiden alueella oman reviirin suojelu. Lisäk-
si pelot oman kunnan päätösvallan heikkenemisestä vaikeuttavat yhteistyötä. Yhteistyön esteet 
ovat siis varsin pitkälle asenteissa ja ennakkoluuloissa. 

Oman reviirin suojelu heijastuu myös siinä, että kokonaisuutena tarkasteltaessa toiseksi ne-
gatiivisimmin kumppaniprofiileissa nousi esille se, että kunnat ovat liian kiinni omissa tavoit-
teissaan ollakseen aktiivisia yhteistyössä. 

Haaste:  Seudullisten tavoitteiden ja kuntien omien tavoitteiden tasapainottaminen 

Mahdollisia keinoja: 
[I] Analysoidaan kuntien roolit seudun kehityksessä. Lähtökohdiltaan erilaisten kuntien kes-

ken keskustelut seudullisesta työnjaosta saattavat jäädä ”teknisiksi”, jolloin kuntien erilai-
suus jää taustalle. Seutuyhteistyön kehittämisessä kunkin kunnan roolin hahmottaminen 
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osana kokonaisuutta saattaisi olla yksi keino selkiyttää kuntien välistä työnjakoa ja tukea 
seudullisten tavoitteiden löytymistä.  
Rooleja on mahdollista analysoida esimerkiksi kaupunkiseudun kilpailukyvyn elementtien 
avulla. Yleisellä tasolla kilpailukyvyn elementtejä ovat infrastruktuuri, yritykset, inhimil-
liset voimavarat, asuin- ja elinympäristön laatu, toimiva kehittäjäverkosto ja verkostoihin 
kuuluminen. Käytännössä jonkun kehyskunnan rooli voi olla asuin- ja elinympäristön laa-
dun parantaminen panostamalla peruskoulutuksessa sellaisiin erikoisiin kieliin, joita muil-
la seudun kunnilla ei ole. Aivan vastaavasti joidenkin seudun kuntien roolina voisi olla 
matkailun kehittäminen jne. Varsin todennäköisesti esimerkiksi Lohjan ja Vihdin roolina 
olisi olla mukana kehittämässä kaikkia kilpailukyvyn elementtejä. Tässäkin voisi kuiten-
kin miettiä keskinäistä työnjakoa sekä toiminnallisesti että alueellisesti. 

[II] Yksi omiin tavoitteisiin lukkiutumisen syy saattaa olla siinä, että kuntien omat strategiat ja 
tavoitteet ovat täsmentymättömiä. Jos kunnat eivät tiedosta riittävän tarkasti omia tavoit-
teitaan, ei myöskään yhteistyön kehittämiseen ole selkeää näkemystä; ei tiedetä, miten se 
tukee omia tavoitteita tai mitä annettavaa omalla kunnalla on yhteistyössä. Kuntien omissa 
suunnitelmissa tulisi määritellä oman kunnan asema suhteessa seutuun. 

Verrattuna aiempiin kumppanuusselvityksiin nousee Hiiden alueella varsin voimakkaasti esiin 
epävarmuus seutuyhteistyöllä saatavista hyödyistä. Koko seutuyhteistyön pohjana on, että 
yhteistyön tai keskinäisen työnjaon kautta on mahdollista saada eri toiminnot toteutettua te-
hokkaammin kuin yksin toimimalla, tai että seututaso on joidenkin toimintojen kannalta sopi-
vampi toteuttamisalue kuin yksittäinen kunta. Se että seutuyhteistyössä mukana olevat ihmiset 
eivät luota yhteistoiminnan kautta saataviin hyötyihin, on vakava ongelma yhteistyön toimi-
vuuden kannalta. Kun luottamus ja usko toimintaan uupuu, ei siihen olla myöskään valmiita 
panostamaan aidosti, mikä saattaa johtaa siihen, että seutuyhteistyö muovautuu ajan mittaan 
toisarvoiseksi puuhasteluksi. 

Haaste:  Seutuyhteistyön kautta saatavien hyötyjen kartoittaminen ja esiin nostaminen 

Mahdollisia keinoja: 
[I] Analysoidaan seutuyhteistyön kautta muualla saatuja kokemuksia ja tätä kautta nostetaan 

esiin hyödyllisiä toimintamalleja ja yhteistyön kohteita. Erilaista vapaaehtoista seutuyh-
teistyötä on tehty monilla muilla alueilla Hiiden aluetta pidempään ja sekä yhteistyön koh-
teista että organisointimuodosta on saatavilla jo jonkin verran tuloksia. Erilaisten toimin-
tamallien ja niiden avulla saatujen hyötyjen esittely voi tuoda eri toimijoille astetta selke-
ämmän kuvan siitä, mitä seutuyhteistyöllä voidaan saavuttaa ja milloin jonkin asian to-
teuttaminen seudullisesti voi olla järkevää. Hiiden alueella on muun muassa hyvät mah-
dollisuudet ottaa opikseen aiemmin aloittaneista aluekeskusohjelman alueista. 

[II] Vakuuttuakseen toiminnan hyödyistä useimmat toimijat kaipaavat konkreettisia tuloksia ja 
omakohtaisia kokemuksia. Jotta varsinaisessa toiminnassa päästäisiin konkretian asteelle, 
on yhtenä vaihtoehtona käynnistää yhteistyö suurien ja vaikeiden kysymysten sijaan sel-
laisilla aloilla, joissa päästään helposti liikkeelle ja joissa myös tuloksia on mahdollista 
saada aikaan nopeasti. Onnistumisten kautta usko yhteistyön mahdollisuuksiin tuottaa 
konkreettista hyötyä kasvaa ja samalla toimijoiden keskinäinen tuntemus lisääntyy. Tätä 
kautta yhteistyötä on mahdollista ajan mittaan laajentaa myös monimutkaisempiin ja haas-
tavampiin kysymyksiin.  

 Tällaisten pienistä suuriin ja helpoista vaikeisiin asioihin etenevässä yhteistyöstrategiassa 
on kuitenkin pidettävä huolta, ettei yhteistyö jää pelkästään pienten osa-alueiden parissa 
puuhasteluksi, vaan että ajan mittaan ollaan valmiita tarttumaan myös suurempiin kysy-
myksiin. 
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Kumppaniprofiilien perusteella yhtenä merkittävimpänä ongelmana Hiiden alueella nähdään 
se, että kuntien ei nähdä tiedottavan avoimesti omista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja 
hankkeistaan muille seudun kunnille1. Olennaista on, että asioista tulisi tiedottaa muille seu-
dun kunnille jo asioiden valmisteluvaiheessa eikä vasta niiden valmistuttua2. Käytännössä 
lienee mahdotonta luoda sellaista järjestelmää, jossa kaikki osalliset saisivat kaiken tiedon, 
mutta asenne ja halu kertoa omista suunnitelmista heijastuvat kumppaneille ja silloin myös 
informaation kulun katkoksiin suhtaudutaan ymmärtäen. Keskeiselle sijalle nousee avoimuu-
den ja “epävirallisen” tiedottamisen lisääminen sekä yhteistyöhön osallistumattomien luotta-
mushenkilöiden ja viranhaltijoiden informoimisen kehittäminen, jotta seutuyhteistyö ei jäisi 
luottamushenkilöille tuntemattomaksi, kuntaorganisaatioista irrallaan olevaksi “salaseuraksi”. 

Haaste:  Kuntien välisen seutuyhteistyötä koskevan informaation kulun kehittäminen 

Mahdollisia keinoja: 
[I] Tunnistetaan seutuyhteistyössä käytetyt informaation kulun kanavat, analysoidaan niiden 

toimivuus/toimimattomuus sekä tunnistetaan niiden kehittämistarpeet ja uusien kanavien 
kehittämisen mahdollisuudet. Lisäksi on mahdollista analysoida eri toimijoiden motivaa-
tiota ja asennetta omista tavoitteista ja suunnitelmista tiedottamisessa. 

 Informaation kulun kriittisiä kysymyksiä ovat: ”Miten informaatio kulkee kuntien välillä; 
ketkä saavat kaupunkiseudun kehittämisen ja yhteistyön kannalta olennaista informaatiota, 
ketkä eivät sitä saa; miksi toiset saavat informaatiota ja toiset eivät; mitä tiedonvälityksen 
kanavia käytetään; menevätkö viestit perille - jos eivät, onko vika lähettäjässä, vastaanot-
tajassa ja/tai esittämistavassa, jne.” 

Sekä aiempien tutkimustemme (Sotarauta & Linnamaa 1997; Sotarauta ym. 1999a, 1999b) 
että tämän tutkimuksen perusteella informaation kulku nousee yhdeksi kaikkein keskeisimmis-
tä ja samalla haastavimmista kulminaatiopisteistä kaupunkiseudun kuntien välisessä yhteis-
työssä.  

Lohjan ja Vihdin profiilit ovat selvästi muita Hiiden alueen kuntien profiileja särmikkäämpiä. 
Myös aiemmissa tutkimuksissa esiin noussut väkiluvultaan suurten kuntien profiilien särmik-
kyys voitaneen tulkita siten, että niiden toimintaa seutuyhteistyössä seurataan tarkemmin kuin 
kehyskuntien. Suurilla kunnilla on myös suuremmat rahalliset resurssit ja henkilöresurssit, 
joten niiden asenne seutuyhteistyötä kohtaan voi usein olla ratkaisevaa yhteistyön kehittämi-
sessä. Suurilta kunnilta myös odotetaan niiden osuutta suurempia panostuksia. Ne ovat usein 
myös kaupunkiseudun kehittämisen ja seutuyhteistyön vetureita ja niiden odotetaan usein ot-
tavan johtajuuden seutuyhteistyössä, mutta samanaikaisesti pienemmät kunnat tuntevat erään-
laista ”luonnollista pelkoa” isompaa organisaatiota kohtaan.  

Hiiden alueen erityiskysymykseksi nousee tämän lisäksi Lohjan ja Vihdin keskinäinen suh-
de seutuyhteistyössä. Koska molemmat ovat esimerkiksi palveluiden ja yritystoiminnan näkö-
kulmasta melko pitkälle samalla viivalla, on vaarana helposti yhteistyötä häiritsevä kilpailu. 

 
1 Omista toimista tiedottaminen nähtiin joko merkittävimpänä tai toiseksi merkittävimpänä ongelmana kaikkien 
muiden kuntien paitsi Lohjan kohdalla. Lohjan muista poikkeavaa tilannetta selittää osaltaan se, että suurimman 
kunnan toimintaa seurataan aina muita tarkemmin. 
2 Ks. Sotarauta ym. (1999a) 
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Yhteistyön kehittymisen kannalta yhdeksi kynnyskysymykseksi nousee Lohjan ja Vihdin väli-
sen keskinäisen työnjaon selkeyttäminen sekä se, miten kunnat oppivat tekemään keskinäistä 
yhteistyötä hyväksyen samalla keskinäisen kilpailun joillakin aloilla (esimerkiksi yritystoi-
minnan houkuttelussa). 

Yhteistyön kannalta kulminaatiopisteeksi nousee myös Vihdin rooli ja asema suhteessa eri 
yhteistyösuuntien suhteen. Siinä missä Lohjan voidaan katsoa monessa suhteessa olevan var-
sin perinteinen keskuskaupunki, voidaan Vihti nähdä näkökulmasta riippuen samaan aikaan 
osana pääkaupunkiseutua, osana yhtenäistä taajama-aluetta Lohjan kanssa tai itsenäisenä alue-
keskuksena. On olemassa osa-alueita, joissa Vihdin on järkevää toimia yhteistyössä esimer-
kiksi pääkaupunkiseudun kanssa. On kuitenkin syytä huomata, että monilla aloilla pääkaupun-
kiseutu ja sen suuret kunnat toimivat pienempien ympäryskuntien kanssa aivan eri peleissä ja 
eri ”sarjatasolla”. Tästä syystä Hiiden alue on sekä kokonsa että maantieteensä puolesta mo-
nissa kysymyksissä sopivin yhteistyösuunta. 

Haaste:  Lohjan kaupungin ja Vihdin kunnan roolin ja keskinäisen työnjaon selkeyttäminen seu-
tuyhteistyössä ja seudun kehittämisessä 

Mahdollisia keinoja: 
[I] Seutuyhteistyö kaipaa yhteistyökumppanit huomioon ottavaa johtajuutta keskuskunnilta. 

Tämä edellyttää seutuyhteistyön pelisääntöjen selkeyttämistä ja erilaisten yhteistyösuun-
tien huomioonottamista. Selkeät pelisäännöt ja sovittu työnjako lieventää yhteistyöhön 
kohdistuvia pelkoja ja epäilyksiä ja antaa yhteistyölle myös konkreettisemmat puitteet. 

[II] Pääkaupunkiseudun ja muiden yhteistyösuuntien suhteuttaminen Hiiden toimintaan. Yh-
teistyössä on järkevää purkaa auki ne eri osatekijät, joissa Hiiden alue on järkevin yhteis-
työmuoto ja ne, missä yhteistyötä kannattaa tehdä jollakin muulla kokoonpanolla. Maan-
tieteellisesti ja rakenteellisesti arvioiden Hiiden alue on kuitenkin useimmissa tapauksissa 
luontevin yhteistyösuunta. 

Seutuyhteistyö on käytännössä aina hidas oppimisprosessi. Siihen osallistuu laaja joukko ra-
kenteiltaan ja toimintakulttuuriltaan erilaisten kuntien edustajia, erilaisia ihmisiä. Seutuyhteis-
työssä onkin vaikea ottaa nopeita ja näyttäviä askeleita ja yhteistyö kehittyy yleensä pikku 
hiljaa, askel askeleelta. Yhteistyön kehittäminen ei kuitenkaan ole mikään luonnonvoima, joka 
kehittyy tai on kehittymättä itsestään vaan yhteistyön esteisiin ja pullonkauloihin on tietoisesti 
kiinnitettävä huomiota. Tietoisella verkostojen johtamisella on mahdollista luoda seutuyhteis-
työn perustaa ja tarttua yhteistyön esteisiin. 
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LIITE 1. Kunnittaiset vastaukset kysymykseen: ”Mitkä ovat mielestänne Hiiden alueen kunti-
en yhteistyömahdollisuudet seuraavilla aloilla?” 
 
Karjalohja 
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Vihti 
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LIITE 2. Rakenneprofiilit osa-alueittain järjesteltynä. 
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