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1 JOHDANTO 
 
 
 
Aktiivisen, omaehtoisen ja paikallisiin vahvuuksiin perustuvan kehittämisen merkitys on 
1990-luvulla kasvanut. Avainteemoiksi ovat nousseet tieto, osaaminen ja oppiminen ja 
keskeiseksi toimintatavaksi niin hallinnollisia kuin toiminnallisia rajoja ylittävä yhteistyö. 
Kehittämistyöhön kohdistuu myös uusia paineita. Kaupunkiseutujen välinen kilpailu kiris-
tyy ja niukat resurssit täytyy kohdentaa entistä tehokkaammin samalla kun toimintatapoja 
pitää jatkuvasti uudistaa kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja kehittämiseksi.  

Lisääntyvä kansainvälinen kilpailu, taloudellisen tilanteen kiristyminen, seutuistuminen, 
aluepolitiikan ohjelmallisuus, kunnan roolissa tapahtuneet muutokset, elinkeinopolitiikan 
laaja-alaistuminen jne. ovat vaikuttaneet siihen, että paikallisella tasolla elinkeinopolitiik-
kaa harjoitetaan yhä useammin seudullisena. Toisaalta kunnan rooli paikallisen elinkeino-
politiikan harjoittajana ei ole kadonnut mihinkään, sillä merkittävä, tosin seuduittain vaih-
televa osa elinkeinopolitiikasta tapahtuu edelleen yksittäisessä kunnassa.  

Yleinen kilpailun kiristyminen kaupunkiseutujen välillä on tehostanut uusien seudullis-
ten elinkeinopoliittisten toimintatapojen etsimistä ja oppimista. Tarve kiinnittää huomiota 
myös yhteistoimintaprosessien laatuun on kasvanut. Ajatukset elinkeinopolitiikan verkos-
tomaisuudesta, toimintaprosessien laadusta ja oppimisen merkityksestä toiminnan kehittä-
miselle ovat tämänkin tutkimuksen taustalla. Elinkeinopolitiikan kasvanut merkitys ja yh-
teistyön korostuminen edellyttävät samalla elinkeinopolitiikan näkemistä aiempaa laajem-
masta näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa paikallinen elinkeinopolitiikka nähdään...  

kunta- ja seututasolla tapahtuvaksi eri yhteiskuntaelämän alojen erilaisten intressiryhmien (po-
tentiaalisesti ristiriitaisten) päämäärien, strategioiden ja keinojen yhteensovittamiseksi ja toi-
minnan koordinoimiseksi elinkeinotoiminnan edistämiseksi. (Linnamaa 1996.) 

Määritelmä johtaa elinkeinopolitiikan tarkasteluun verkostonäkökulmasta ja laajentaa elin-
keinopolitiikan osallistujiksi kuntien lisäksi niin yritykset, yritysten etujärjestöt, oppi- ja 
tutkimuslaitokset, TE-keskukset, maakunnan liitot, rahoituslaitokset, kansalaisjärjestöt ym. 
Tässä tutkimuksessa on kuitenkin rajauduttu ����	�����������������������	�������	���
�
���������	���	�
�
���	�������	�����	���.  
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Tutkimuksen tarkoituksena on arvioida kumppaninanalyysin avulla kuntien välisen yh-
teistyön laatua Tampereen seudulla, Turun seudulla, Ouluseudulla, Seinänaapureissa ja 
Imatran seudulla.  

�
���
�	�������� �
•  Tarjota kunnille mahdollisuus analysoida itseään ja toisiaan yhteistyökumppaneina. 

•  Tarjota seudullisessa yhteistyössä mukana oleville toimijoille ajatusmalleja seudullisen 
toiminnan lisäarvon kasvattamiseksi ja kuntien muodostamien verkostojen toimivuuden 
kehittämiseksi. 

�
���
�	��������� �
•  Tunnistaa kunkin projektiin osallistuvan seudun yhteistyöprofiili elinkeinopoliittisessa 

seutuyhteistyössä. 

•  Tunnistaa kunkin projektiin osallistuvan kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa 
seutuyhteistyössä.  

•  Tunnistaa kumppaneiden kokemukset kuntien elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön tuo-
masta lisäarvosta. 

•  Etsiä keinoja elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämiseksi. 

Tutkimuksessa on analysoitu kuntien yhteistyötä keskinäisillä ristiinarvioinneilla. Ris-
tiinarvioinnissa kunkin kunnan edustajat ovat arvioineet sekä oman toimintansa että jokai-
sen muun kunnan toiminnan osana verkostoa. Arviointien perusteella kustakin kunnasta on 
luotu kumppaniprofiili. Niiden avulla nostetaan esille yhteistyön pullonkaulat ja kehittämi-
sen kohteet. 



 
 
 
 
 

2 SEUDULLINEN  
ELINKEINOPOLITIIKKA  

VERKOSTOMAISENA TOIMINTANA 
 
 

��� �� ! ""#$�%	�"#%&�#%'('"#)##&*%	"+,)-&',!*)	.*	)'#/#%)*/*""#)�	

Kunnat ovat tehneet vuosikymmeniä yhteistyötä suurissa rakennushankkeissa, edunval-
vonnassa, palveluiden tuottamisessa jne. Yhteistoimintaa on edistänyt suomalaisen maa-
kuntahallinnon ohuus. Institutionalisoitunut yhteistyö on saanut alkunsa terveydenhoidon 
ja koulutuksen lakisääteisten tehtävien hoitamisesta kuntainliittojen eli nykyisten kuntayh-
tymien kautta. Seutuyhteistyön pilottina voitaneen puolestaan pitää pääkaupunkiseudun 
kuntien yhteistyön kehittämistä 1970-luvulta lähtien2. Yleisemmin seutuyhteistyön voidaan 
katsoa käynnistyneen viime vuosikymmenen vaihteen tienoilla vapaakuntakokeiluun liitty-
vänä toimintana ja uusien yhteistyömuotojen kehittämisenä. Tuolloin vapaaehtoisen seu-
tuyhteistyön pääpaino oli tyypillisimmillään yhteisvirkojen ylläpitämisessä, elinkeinopo-
liittisten kehittämisprojektien toteuttamisessa ja yhteiskannanottojen antamisessa. Nyt-
temmin kuntayhteistyö on laajentunut nopeasti uusille alueille. (Haveri & Majoinen 1997, 
19; Pystynen 1996, 20 - 21.) 

Vapaaehtoinen seutuyhteistyö on 1990-luvulla koko ajan voimistunut, laajentunut ja 
saanut tiiviimpiä muotoja. Seutuyhteistyön lisääntymisen takaa voidaan löytää muun mu-
assa seuraavia syitä3: 

•  Kuntien kiristynyt taloudellinen tilanne ja kunnan tehtävien laajentuminen ja monimutkais-
tuminen pakottavat etsimään kustannussäästöjä ja toimintojen rationalisointimahdollisuuksia. 

                                                 
1 Tämä luku perustuu teokseen Linnamaa (1998) 
2 Kuitenkin myös vapaaehtoisen yhteistyön perinteet voivat ulottua hyvinkin kauaksi; esimerkiksi Ylä-Savon 
seudun yhteistyöperinteet ulottuvat 1940-luvulle (Topelius-Tuomainen 1996, 40). 
3 Ks. esim. Haveri & Majoinen (1997); Haveri & Widbom (1992); Hoikka et al (1996); Kuntien yhteistyö ja 
sen... (1992); Omaehtoinen kaupunkipolitiikka (1996); Vartiainen (1991). 
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•  Kansainvälisessä ja kiristyvässä kilpailutilanteessa yksittäisen kunnan resurssit eivät yleensä 
riitä investointien houkutteluun eikä informaationkulusta, edunvalvonnasta, kilpailukyvystä 
jne. huolehtimiseen. 

•  Niin EU:n kuin kansallinenkin aluepolitiikka korostavat seutuyhteistyötä (seudulliset ohjel-
mat). EU-tukien perusteena on usein riittävän suuri kansallinen rahoitus- ja väestöpohja. 

•  Palveluita on tarkoituksenmukaista järjestää seudullisesti, koska työ- ja asuntomarkkinat 
ovat laajentuneet yhtä kuntaa laajemmalle. Myös ympäristökysymyksiin vastaaminen edel-
lyttää yhtä kuntaa laajempaa yhteistyötä. 

•  Tarkoituksenmukaisilla ratkaisuilla seutuyhteistyö mahdollistaa aiempaa suuremman jousta-
vuuden, resurssien käytön tehostumisen ja synergiaetujen saamisen. 

•  Seutuyhteistyö mahdollistaa kuntien välisen työnjaon, ideaalitapauksessa vahvan alueidenti-
teetin synnyttämisen ja verkkomaisen aluerakenteen, jossa osapuolilla on vahvuuksiinsa liit-
tyvää osaamisvastuuta. Yhdessä toimimisen uskotaan parantavan asiantuntemusta sekä pal-
veluiden laatua ja tasoa.  

•  Seutuyhteistyö parantaa kuntien sekä kuntien ja muiden toimijoiden välistä informaation 
kulkua. 

•  Tiivis yhteistyö koetaan keinona välttää muutoin edessä olevat kuntaliitokset.  

•  Seutuyhteistyötä voidaan pitää yhtenä osoituksena kunnan roolissa tapahtuneesta muutokses-
ta: kuntaa ei enää nähdä vain hallinnollisena yksikkönä ja hyvinvointipalvelujen jakajana 
vaan alueellisena kehittäjänä. Seutuyhteistyö on yksi keino edistää seudun kehitystä.  

Seudullisen yhteistyön motiivit voivat olla myös toimialakohtaisia. Esimerkiksi elinkeino-
politiikassa seutuyhteistyön katsotaan yleisesti tuovan etuja projektityöskentelyyn, kan-
sainvälistymiseen, ohjelmalliseen aluepolitiikkaan, alueen painoarvon kasvattamiseen, ra-
hoituksen saannin helpottumiseen, yritysten verkostoitumisen edistämiseen, rekisterien yl-
läpitoon ja hyödyntämiseen jne.  

Hyvin toimiva seutuyhteistyö voidaan hahmottaa kolmeksi perusulottuvuudeksi, jotka 
tukevat toinen toisiaan ja ovat toistensa kanssa jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Yhteistyös-
sä tulisi kiinnittää huomiota seudun taloudellisen potentiaalin vahvistamiseen, palvelutuo-
tannon tehostamiseen ja järkeistämiseen sekä elinympäristön kehittämiseen. Yksinään nä-
mä tekijät eivät yleensä johda tuloksekkaaseen yhteistyöhön; esimerkiksi pelkästään elin-
keinotoimien yhteistyöllä ei välttämättä saavuteta pitkällä aikavälillä riittäviä tuloksia, jos 
yhteistyössä ei suuntauduta myös palvelutuotantoon ja yhdyskuntarakenteen kehittämiseen.  

 

ELINKEINOPOLITIIKKA/
taloudellinen potentiaali

PALVELUTUOTANTO/
tehostaminen ja järkeistäminen

YHDYSKUNTARAKENNE/
hyvä elinympäristö  

KUVA 1. Kuntayhteistyön kolme perusulottuvuutta. (Vartiaisen 1992, 61 pohjalta muokattu.) 

Ainakin juhlapuheissa seutuyhteistyötä pidetään kunnissa tärkeänä toiminnan kehittämisen 
painopisteenä. Käytännössä seutuyhteistyö on usein kaukana ongelmattomasta1. Seutuyh-
teistyö on nykyisissä muodoissaan kuitenkin verrattain uutta. Yhteistyökulttuuri ja toimin-
tatavat ovat monilla seuduilla vasta kehittymässä. Keskeisimpiä seutuyhteistyön esteitä 
ovat muun muassa seuraavat tekijät: 
                                                 
1 Esimerkiksi Saksassa (Hoikka et al 1996) ja myös muualla Euroopassa (Van den Berg et al 1993) on vas-
taavia ongelmia seutuyhteistyössä. 
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•  kuntien avaintoimijoiden erilaiset näkemykset ja asenteet yhteistyötä kohtaan; itsekkyys ja 
kateus, oman reviirin suojelu 

•  epäluottamus 

•  avaintoimijat eivät tunne toisiaan, toistensa ajatuksia ja tavoitteita 

•  luontaisten asiointisuuntien erilaisuus 

•  kuntien erilaisuus (koko, elinkeinorakenne, taloudelliset resurssit) 

•  kuntien välinen perinteinen kilpailu 

•  päätöksenteon raskaus 

•  tavoitteiden ristiriitaisuus 

•  pelko kuntaliitoksista 

•  pelko oman päätösvallan menettämisestä 

 (Sotarauta 1993) 

Seutuyhteistyön organisoimiseksi on syntynyt laaja kirjo erilaisia toiminta- ja organisaa-
tiomalleja.  

Seutuyhteistyön vaihtoehtona tai äärimmilleen vietynä yhteistyömuotona voidaan pitää 
kuntaliitosta. Asikaisen mukaan yhdistettyjen kuntien vahvuuksia ovat muun muassa suu-
ren kunnan imago ja painoarvo, suuruuden ekonomia, syntyvä erikoisosaaminen ja -
palvelut sekä kehittämistyöhön saatavat suuremmat voimavarat ja voimavarojen suuntaa-
misen helpottuminen yhdessä organisaatiossa. Heikkouksina voidaan pitää muun muassa 
suuruuden byrokratiaa, katvealueiden ja vaikeasti purettavissa olevien rakenteiden vaaran 
lisääntymistä, pienryhmien etujen huomioon ottamisen ja osallistumisen mahdollista vai-
keutumista, reuna-alueiden palveluiden tarjonnan heikkenemistä ja erikoistumisen edun 
kääntymistä sektoribyrokratiaksi. (Asikainen 1997, 67 - 68.) 

Myös erilaisia suunnitelmia “toisen kuntatason” rakentamisesta on ollut esillä. Tällaisia 
ovat muun muassa ajatukset yhteistalouskunnista (Koski 1996, 25 - 26; kuntien voimavarat 
ja päätöksenteko kootaan yhteen, kunnilla on yhteinen valtuusto, veroäyri ja voimavarat, 
kullakin kunnalla on oma rooli sisäisenä palvelukuntana) ja kuntakonsernista�(Tuittu 1996, 
75; varainhankinta ja taloushallinto on nostettu konsernitasolle, peruskunnat säilyvät itse-
näisinä valtuustoineen hoitaen peruspalvelut kuntalaisilleen). 

Toisen kuntatason muodostamiseen perustuvat seutuyhteistyömallit ovat kuitenkin risti-
riidassa yleisen hallinnon kehittämisajattelun kanssa, jonka mukaan pitäisi pyrkiä hallinnon 
lisärakentamisen sijaan hallintomallien keventämiseen. Tämän vuoksi myös seutuyhteis-
työn kehittämisessä olisi vältettävä uusien hallintoportaiden tai -tasojen luomista. (Koski 
1996, 26.) Suomessa on käytössä useita erilaisia kuntaliitoksia ja toisen tason rakentamista 
väljempiä seutuyhteistyön toimintamalleja. Seutuyhteistyöhön on syntynyt muun muassa 
seuraavanlaisia organisointimuotoja: 

•  ��

	����
	��
- Seutusopimusta voidaan käyttää yhteisnimityksenä yhteistyölle, joka perustuu suulli-

siin tai kirjallisiin sopimuksiin. Yleisemmin sopimukset ovat suullisia sopimuksia tai 
vakiintuneita toimintatapoja yhteisten asioiden hoitamiseksi (ks. mm. Asikainen 1997). 

- Suullista sopimusta voidaan nimittää myös löyhästi organisoituneeksi projektikohtai-
seksi yhteistyöksi. Tällaiselle yhteistyölle on tyypillistä seudulliset yhteistyökokoon-
tumiset, joissa yhteistyötä linjataan ja yhteisprojekteja ideoidaan ja seurataan (ks. mm. 
Sotarauta & Linnamaa 1997a). 
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•  ��
��
����
- Kuntalain mukaan jokin tehtävä voidaan antaa toisen kunnan hoidettavaksi yhden tai 

useamman kunnan puolesta tai tehtävän voi hoitaa kuntayhtymä. Laissa kunnalle tai 
sen viranhaltijalle säädetty tehtävä (jos toimivaltaa voidaan siirtää viranhaltijalle), voi-
daan antaa virkavastuulla toisen kunnan viranhaltijan hoidettavaksi. Kunnan hoitaessa 
tehtävää sopimuksen nojalla yhden tai useamman kunnan puolesta, voidaan sopia, että 
tehtävää hoitavan kunnan ko. tehtävästä huolehtivaan toimielimeen valitaan osa jäse-
nistä muista asianomaisista kunnista. (KuntaL 365/95). Yhteislautakuntia on melko vä-
hän käytössä seutuyhteistyön organisointimalleina. 

•  "���	�	�
- Rekisteröityjä yhdistyksiä käytetään yleisimmin erilaisten matkailuhankkeiden edistä-

misessä, mutta niitä on käytössä myös yhteistyön pääasiallisena organisaatiomallina. 
(Kuntien yhteistyö ja...1992; Haveri & Majoinen 1997). 

•  "������
- Kuntayhtymäsäännökset tulivat voimaan vuoden 1993 alussa. Kuntayhtymä voi hoitaa 

lailla kunnalle tai kuntien yhteisesti hoidettavaksi säädettyjä tehtäviä. Kunnat velvoite-
taan laissa yhteistyöhön kuntayhtymien muodossa erikoissairaanhoidon ja kehitys-
vammaisten erityishuollon järjestämiseksi ja seutukaavoituksen hoitamiseksi. Muutoin 
kuntien yhteistyö perustuu sopimusvapaudelle. (Heuru 1995; Mononen & Botska 1994; 
KuntaL 365/95). 

•  "����
- Seutuyhteistyötä hoitavat yhtiöt ovat yleisimmin keskittyneet elinkeinopolitiikkaan ja 

alueelliseen kehittämiseen. Yhteiset osakeyhtiöt huolehtivat usein myös selkeästi raja-
tuista tehtävistä kuten elinkeinopolitiikkaan liittyen kiinteistöjen hallinnasta, riskisijoi-
tustoiminnasta, matkailun edistämisestä jne. 

- yhtiöiden tehtävät voivat vaihdella teollisuustilojen järjestämisestä riskipääoman si-
joittamiseen, tuotekehityksessä avustamiseen ja liikkeenjohdon konsultointiin. Yhtiöi-
den omistuspohjat vaihtelevat yhden kunnan omistamista yrittäjien ja kuntien yhteis-
omistukseen. (Westling 1997; Kahila 1997) 

Edellä esitetyt erilaiset organisaatiotavat esiintyvät seuduilla harvoin yksinään. Todellisuu-
dessa seudullisen elinkeinopolitiikan organisointitavat ovat verkostoja, jossa kuntien yh-
teistyöorganisaatio on yksi toimija muiden joukossa. Lisäksi seutuyhteistyö saatetaan käy-
tännössä organisoida usean mallin yhdistelmänä. Seutuyhteistyöorganisaation valinta on 
aina tilannekohtaista, ei ole olemassa organisatorista patenttiratkaisua (Hoikka et al 1996, 
22). Joillakin seuduilla alueen tilanteeseen voi soveltua parhaiten elinkeinopolitiikan osalta 
yhtiö, muualla löyhä projektikohtainen yhteistyö tai elinkeinotoimien yhdistäminen joko 
kokonaan tai osittain yhtymäksi jne. Elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön järjestämismallin 
valintaan voidaan katsoa olevan vaikutusta muun muassa seuraavilla tekijöillä: 

•  elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön laatu, yhteistyöhistoria ja kokemukset yhteistyöstä 

•  kuntien koko ja rakenne 

•  seudun koko ja muoto, etäisyydet kuntien välillä, liikenneyhteydet 

•  seudullisten työ- ja asuntomarkkinoiden olemassaolo yhteistyön perustana 

•  kuntien elinkeinorakenne 

•  kuntien taloudelliset resurssit 

•  kuntien omat panostukset elinkeinopolitiikkaan, elinkeinopolitiikan merkitys kunnassa, alu-
een muut elinkeinoelämää edistävät organisaatiot/resurssit. 
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Kuntien välisen yhteistyön organisointiin on olemassa monia erilaisia vaihtoehtoja, mutta 
organisointi itsessään ei välttämättä saa aikaan laadukasta yhteistoimintaa. Tehokkaan or-
ganisoinnin voidaan kuitenkin katsoa vaikuttavan yhteistyön laatuun joko sitä heikentäen 
tai tukien. (Sotarauta & Linnamaa 1997a, 195.)� Toimijoiden asenteen ja itse toiminnan 
merkityksen voidaan nähdä olevan laadukkaan yhteistyön syntymisessä suurempi kuin sen 
organisaatiomallin, jonka puitteissa yhteistyötä tehdään.  

Tässä tutkimuksessa kuntien yhteistyötä tarkastellaan verkostojen näkökulmasta tarkoi-
tuksena analysoida organisaatiolaatikoiden takana ja sisällä olevaa yhteistyötä prosessien 
laadun näkökulmasta. Verkostonäkökulmaa voidaan perustella sillä, että kuntien välinen 
elinkeinopoliittinen yhteistyö ei yleensä perustu hierarkkisiin suhteisiin tai markkinameka-
nismiin. Näin verkostot tarjoavat yleisen teoriapohjan yhteistyön jäsentämisessä ja ana-
lysoinnissa. 

Verkosto voidaan määritellä eriasteisesti ja eri tavoin vakiintuneiksi sosiaalisiksi suh-
teiksi toisistaan riippuvaisten toimijoiden välillä, jotka ovat organisoituneet yhteisen intres-
sin ympärille. Verkostosuhteiden syntyminen edellyttää keskinäisen riippuvuuden oivalta-
mista ja hyväksymistä. Kuten Stoker (1997, 59) toteaa, yhteistyö ei tällöin perustu hierark-
kisiin suhteisiin, vaan lojaalisuuden, solidaarisuuden, luottamuksen ja keskinäisen tuen 
luonnehtimiin yhteyksiin. Kaikki verkoston jäsenet eivät kuitenkaan välttämättä ole muka-
na kaikissa hankkeissa, vaan hankkeisiin osallistujat määräytyvät kulloinkin kyseessä ole-
van asian perusteella. 

Verkostossa mukana olijoilla on yleensä erilaisia motivaatioita toimia osana verkostoa. 
Kautosta mukaillen �����	�� voidaan nähdä olevan… 

•  ������# jolloin motiivina on... 
 - uusien resurssien hankkiminen, 
 - pääsy mukaan päätöksentekoprosesseihin, 
 - oman toiminnan kannalta tärkeille informaation ja tiedon lähteille pääsy, 
 - uusien johtamis-, suunnittelu- ja kehittämistaitojen oppiminen, 
 - uuden teknologian saavuttaminen, 
 - uusille markkinoille pääsy; 

•  �
	���
	�����������#�jolloin motiivina on... 
 - kustannusten ja riskien jakaminen, 
 - taloudellisten resurssien lisääminen, 
 - mittakaavaetujen saavuttaminen, 
 - investointikustannusten vähentäminen, 
 - toimintojen koordinointi, 
 - yhteishankintojen toteuttaminen; 

•  	���������������#�jolloin motiivina on... 
 - yhteinen tahdonmuodostus, päätösten toimeenpano ja legitimointi 
 - tuotekehitykseen kuluvan ajan pienentäminen, 
 - markkinoille tulon helpottaminen, 
 - kansainvälistyminen, 
 - informaation vaihto, 
 - erikoistuminen tai diversifioituminen 
 - tuki kolmatta osapuolta vastaan. 

  (Kautosta 1993 soveltaen ja täydentäen Sotarauta & Linnamaa 1999) 
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���� 0�1&'$)'.�%	( ""'%&* "*)	

Jotta kuntien välinen verkosto muodostuisi kilpailutekijäksi seudullisessa elinkeinopolitii-
kassa, on verkoston oltava toimiva ja tehokas. Toimiva verkosto�edellyttää erilaisten kau-
punkiseudun kehitykseen vaikuttavien organisaatioiden välistä tiivistä ja laadukasta yhteis-
työtä, jotta sen olisi mahdollista tukea mahdollisimman hyvin uuden tiedon luomista, op-
pimista ja innovaatioiden syntymistä ja olla siten yksi kaupunkiseudun kilpailukyvyn teki-
jöistä (Sotarauta 1999; ks. myös esim. Amin & Thrift 1995). Verkostojen toimivuuden nä-
kökulmasta kehittämisen pullonkauloina suomalaisilla kaupunkiseuduilla voidaan pitää 
seuraavia tekijöitä: 

•  $��������	

	�- kehittäjäverkostoilla on taipumus muodostua keinotekoisiksi verkostoiksi, 
jolloin yhteistyöstä tulee itsetarkoituksellista, hallinnon sektoreiden ja institutionaalisten ra-
kenteiden perusteella määräytyvää yhteistyötä yhteistyön itsensä vuoksi.  

•  "����	�������

	 - organisaatiot ja niiden avainhenkilöt eivät tule toimeen keskenään. 

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

•  &�'��������������������- organisaatiot eivät aktiivisesti jaa tietoa toisilleen. 

•  %���
����

	�(�verkostomaiset suhteet perustuvat luottamukseen. Jos luottamus menete-
tään, sen palauttamiseen kuluu runsaasti aikaa ja energiaa. 

•  $
����

	�- osa toimijoista ei kunnioita ‘verkoston’ pelisääntöjä ja kumppanuussuhteiden 
ensisijaisuutta, jolloin luottamukselliset suhteet saattavat vaarantua. 

•  "�����������	� - keskeiset toimijat eivät ymmärrä toistensa lähtökohtia, tavoitteita ja 
strategioita. Lisäksi he saattavat käyttää omaa ammattisanastoaan, jolloin ihmiset päätyvät 
puhumaan toistensa ohi.  

•  ���

����

	 – toimijoiden oletetaan sitoutuvan ”yhteisen hyvään” etsimättä sitoutu-
mista kunkin toimijan omista lähtökohdista ja hyväksymättä erilaisia motivaatioita sitoutua. 

•  )�	
�		�����

��(�kun toimitaan verkostomaisessa suhteessa, jokaisen osapuolen olisi tuo-
tava verkostoon jotain lisäarvoa. 

•  *�������

	�– verkostoon kuuluvat toimijat eivät osaa hyödyntää omia eikä muiden ko-
kemuksia eikä sulauttaa uutta omaan toimintaan. 

•  +���
����� �����	��	� ��� ��������

	� ,� yhteistyön onnistuminen edellyttää sellaisten 
foorumien riittävää määrää, joilla yhteistyötä on mahdollista jäsentää ja jotka tukevat toimi-
joiden mahdollisuutta osallistua keskusteluun. 

•  ��������� 	�������������	� ,� verkostossa juututaan paikallaan pyörivään keskusteluka-
ruselliin, 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. Ajan kuluessa 
syntyneet instituutiot, toimijoiden muodostamat koalitiot ja toimintatavat muokkaavat yh-
teistyön muotoja ja rakenteita. Se mikä toimii yhdellä seudulla, saattaa jollain toisella seu-
dulla olla lähes mahdotonta, koska taakse jääneet polut ovat erilaiset.  

Käytännössä tämä saattaa näkyä siinä, että yhteistyön kehittämisessä saatetaan lukkiutua 
liiaksi menneeseen polkuun. Tällöin uuden luominen ja yhteistyön kehittäminen on vaike-
aa ja yhteistyössä saatetaan juuttua kiinni hitaasti pyöriviin ”yhteistyörituaaleihin”. Men-
neeseen kehityspolkuun lukkiutuminen voidaan jakaa funktionaaliseen, kognitiiviseen ja 
poliittiseen lukkiutumiseen (taulukko 1). 
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TAULUKKO 1. Lukkiutumat (Cookea & Schienstockia 1996 soveltaen Sotarauta & Linnamaa 
1999) 

+
��������������
�
���

������

$�������������
�
���

������

-����������
�
���

������

•  Vallitseviin toimintatapoihin 
lukkiutuminen 

�/#%*#$(##1)�#)+2		
 �
���

���������	�  
 ➥  Vain joillakin toimijoilla 

on etuoikeus osallistua ver-
koston toimintaan, vaarana 
on sisäänpäin kääntyneiden 
koalitioiden syntyminen. 

 �
���
��������  
 ➥  Koalitiot saattavat toimin-

taympäristön muuttuessa pi-
tää kiinni vanhoista toimin-
tamalleista ja saavutetuista 
eduista sekä siten estää tieto-
pohjan ja innovaatioperustan 
laajentamisen, uuden synty-
misen. 

•  Vallitseviin ajattelumalleihin 
lukkiutuminen 

�/#%*#$(##1)�#)+2  
 ������
�
�.����������/�
 ➥  Kaupunkiseudun kehittä-

misessä vallitsevat ajattelu-
mallit perustuvat tiettyyn 
kielenkäyttöön, tiettyyn ta-
paan esittää asiat, tiettyihin 
sopimuskäytäntöihin ja tiet-
tyyn tietopohjaan.  

 0������	�������
	 
 ➥  Vanhat ajattelumallit ja 

toimintatavat sekä niitä hei-
jastava kielenkäyttö saattavat 
estää uusien mahdollisuuksi-
en havaitsemisen. Tällöin 
koko järjestelmä saattaa kes-
kittyä olemassa olevan tilan-
teen ylläpitämiseen. 

•  Saavutettuihin etuihin luk-
kiutuminen 

�/#%*#$(##1)�#)+2		
 *������
��
��������� 

 ➥  Koalitiot pitävät kiinni 
olemassa olevasta kehitys-
urasta ja sen toimintamalleis-
ta turvatakseen omat etunsa. 

 1�����
�

	�

	����	���(
��������		� 

 ➥  Aiemman menestykselli-
sen kehityksen vaiheissa alu-
eelle on syntynyt virallisia ja 
epävirallisia verkostoja, jot-
ka eivät ehkä ole aiemmin 
kohdanneet muuttuvaa tilan-
netta ja/tai kriisiä.  

 )�'��������

� 

 ➥  Vakiintuneet verkostot ja 
niiden toimintatavat eivät ole 
riittävän avoimia, itsekriitti-
siä ja keskustelevia uusille 
ajatuksille ja toimintaympä-
ristön muutoksille kyetäk-
seen luomaan uutta. 

���� �1'$�$$#�%	"**) 	

Olemme esittäneet väitteen1, että kaupunkiseutujen välisen kilpailun kiristyessä yhteistoi-
mintaprosessien laadusta on tullut kilpailuetu. Hyvä prosessien laatu ja sen tietoiseen kehit-
tämiseen panostaminen ovat niitä tekijöitä, joiden avulla myös verkostojen pullonkaulat on 
mahdollista välttää. Prosessien laadun kehittämisellä pyritään luomaan verkoston toimintaa 
mahdollisimman hyvin tukeva ’maaperä’. 

Tämän artikkelin taustalla oleva johtamis- ja strategianäkemys2 lähtee sitä, että nykyään 
on yhä vaikeampi sanoa, missä suunnittelu loppuu ja päätöksenteko tai toimeenpano alka-
vat. Suunnittelu ja toimeenpano nivoutuvat yhteen jatkuvassa prosessissa. Valta on yhä 
selvemmin näiden prosessien ymmärtämisessä ja niiden johtamisessa. Ennen suunniteltiin 
mitä tehdään ja johtamisella saatiin ihmiset tekemään suunniteltuja asioita. Nykyään koros-
tetaan sitä, että ne jotka vastaavat toteutuksesta ovat myös mukana suunnittelussa ja näin 
suunnittelusta tulee johtamista ja johtamisesta suunnittelua. Tällöin prosessien hyvä laatu 

                                                 
1 Sotarauta & Linnamaa (1997a) 
2 ks. Sotarauta (1996); Sotarauta (1999) 
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on se maaperä, jolle yhteistyö rakentuu. Hyvä prosessien laatu ei kuitenkaan vielä takaa 
mitään, mutta se luo edellytykset tehokkaalle kehittämiselle.  

Prosessien laatu muodostuu kuvassa 2 esitettyjen tekijöiden varaan. Seuraavalla sivulla 
on esitetty prosessien laadun taustalla olevia kriittisiä kysymyksiä1. 

 

 

Strategisuus

Tieto

Työnjako
vastuuttaminen

Luottamus

Foorumit

Oppiminen

Päämäärien
samansuuntaisuus

Sitoutuminen

Lisä-arvo

�'#/#%)*(1'$�$$#�% "**) 

Organisointi

 

KUVA 2. Prosessin laadun tekijät (Sotarauta 1997) 

���� 0�1&'$)'.*&#%	3'#	.',)**	.*	(1'$�$$#�%	"**) *	&�,#))++2	

Verkostomaisen toiminnan pullonkaulat ovat arkipäivää useilla kaupunkiseuduilla, proses-
sien laatu ei aina ole toiveiden mukainen. Useinkaan pullonkauloihin tai yhdessä tekemisen 
laatuun ei uskota voitavan vaikuttaa tietoisilla kehittämistoimilla. Hyvällä verkostojen joh-
tamisella voidaan kuitenkin vaikuttaa toimijoiden välisen vuorovaikutuksen sujuvuuteen 
(Kickert et al 1997). Verkostojen johtamisella verkostoihin yritetään saada mukaan uusia 
toimijoita ja aktivoimaan verkostossa jo olevien toimijoiden osallistumista, etsimään kei-
noja erilaisten tulkintojen, arvojen ja näkökulmien lähentämiseksi ja yhteistyön mahdollis-
tumiseksi sekä tukemaan säännöin, normein ja vakiintunein toimintatavoin yhteistoimin-
nan sujuvuutta. 
 

                                                 
1 ks. prosessin laadun tekijöiden määritelmistä Sotarauta & Linnamaa (1997a) 
2 Ks. tarkemmin Sotarauta & Linnamaa (1999) 
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�%4'1/**)#'	.*	)#�)'		
� $����	����	����	�: Miten informaatio ja tieto kulkevat kehittäjäverkostossa; ketkä saa-

vat kaupunkiseudun kehittämisen 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, vastaanottajassa ja/tai esittä-
mistavassa, jne.  

�#$+*13'��
 $����	����	����	�  Mitä lisäarvoa kukin toimija tuo erilaisiin verkostoihin ja prosessei-

hin; mitä lisäarvoa kukin toimija saa erilaisista verkostoista ja prosesseista? jne. 

�#)' ) /#%�%�
 $����	����	����	�  Miten toimijat sitoutuvat prosesseihin; mistä syistä eri toimijat ovat 

valmiita sitoutumaan tai jättämään sitoutumatta (oletuksena se, että toimijoilla on erilaisia 
syitä sitoutua samoihin asioihin); miten toimijoita voidaan saada sitoutumaan prosessiin 
niin, että yhteistoiminnasta vetäytymisen riski kesken toiminnan vähentyy (sitoutumista ei 
siis etsitä vain suunnitelmaan ja siinä esitettyihin tavoitteisiin, vaan jatkuvasti etsitään si-
toutumista edellyttäviä ja mahdollistavia yhteisiä intressejä ja hankkeita.) jne. 

�++/++1#�%	$*/*%$  %)*#$  $��
 $����	�� ��	����	� � Miten voidaan löytää eri toimijoiden päämäärien väliltä yhtymä-

kohtia, jotka mahdollistavat yhteisen tekemisen; miten saadaan aikaan win-win -tuloksia; 
miten voidaan taata, että kaikki osallistujat hyötyvät vaikka eivät ehkä saavutakaan alku-
peräisiä tavoitteitaan; ovatko ehdotetut päämäärät epäselviä tai riittävää jännitettä synnyt-
tämättömiä jne. 

�((#/#%�% 
 $����	����	����	� �Miten voidaan oppia omasta ja muiden tekemisestä; miten käänne-

tään erilaisista kanavista jatkuvasti välittyvä palaute toiminnan kehittämiseksi; mitä op-
pimisen lähteitä käytetään; mitä oppimisen kanavia käytetään; mikä on ihmisten kapasi-
teetti soveltaa oppimaansa käytännössä; miten oppimiskapasiteettia voisi kehittää jne. 

5''1 /#) 
 $����	�� ��	����	� � Millä foorumeilla strategioita luodaan, kehitetään ja kuljetetaan 

eteenpäin; mitä foorumeja ja areenoita käytetään, ovatko ne onnistuneita valintoja; miten 
eri toimijoiden välinen yhteistyö organisoidaan eri foorumeilla; miten eri toimijoilla on 
mahdollisuus osallistua keskusteluun; kuka luo eri foorumien osallistumisen ja keskuste-
lujen säännöt jne. 

� '))*/ $  
 $����	�� ��	����	� �Miten voidaan luoda ja pitää yllä luottamuksellisia suhteita, jotka 

mahdollistavat kriittisen rakentavan keskustelun, uusien yllättävienkin näkökulmien nos-
tamisen esille; miten luottamuksellisia suhteita voidaan tietoisesti kehittää; mitkä tekijät 
murentavat luottamusta; mihin luottamus perustuu jne. 

�6-%.*&'7	3*$)  ))*/#%�%�
 $����	����	����	� �Miten prosessi voidaan ��	

�� ja �������� riittävän selvästi, jot-

ta prosessi etenee eikä juututa paikallaan pyörivään keskustelukaruselliin. 
 

 ➥  �#)�%	(1'$�$$#�%	"**! %	�"�/�%)#)	3*,3#$)*3*)	)'#$#**%	.'&'	(1'$�$$#�%	"**) *	
&�,#))+3+$)#	)*#	,�#&�%)+3+$)#� 
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Verkostojen johtaminen voi olla myös tilanteiden lukemista, niiden luonteen tunnista-
mista, niiden sääntöjen ja avoimuuden asteen arvioimista sekä sellaisten keinojen etsimistä, 
joilla verkostoista ulos jäävät näkemykset voidaan ottaa mukaan. Tärkeäksi nousee mm. 
kaupunkeihin vaikuttavien toimijoiden huomion muokkaaminen, ongelmien uudelleen 
muotoilu, kritiikin etsintä ennakkoluulojen, vinoumien ja väärien kuvausten poistamiseksi, 
merkitysten osoittaminen, merkityksellisten faktojen kerääminen sekä huomion organisoin-
ti mahdollisuuksien muotoilemiseksi ja selkiyttämiseksi. 

Verkostojen johtajalla ei kuitenkaan tarkoiteta organisatorisen asemansa perusteella 
”käskyttämällä” ongelmia ratkovaa johtajaa. Verkostojen johtamista voidaan pitää toimi-
joiden toisiinsa kohdistamana vaikutuksena, jolloin on mahdollista, että verkoston johtajia 
on useita. Teoriassa jokainen verkoston toimija voi olla myös verkoston johtaja. (Kickert et 
al 1997.) Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikilla toimijoilla olisi yhtäläinen valta 
verkostossa. Joidenkin verkostoon osallistujien painoarvo voi käytännössä olla suurempi ja 
hallitsevampi kuin toisten kokemuksen, motivaation, käytössä olevien resurssien, verkos-
toissa toimimisen taitojen yms. syiden vuoksi. Vaikka verkostojen johtajana voi periaat-
teessa olla kuka tahansa kehittämistyöhön osallistuvista, on kuitenkin todennäköistä, että 
jotkut verkostojen johtajan tehtävät (kuten verkoston muuttamiseen ja kehittäjäverkostojen 
epäkohtien vähentämiseen tai poistamiseen tähtäävät toimet) ovat useimmiten varsin luon-
taisesti julkisen hallinnon toimijoiden vastuulla. Eri toimijoilla voi kuitenkin käytännössä 
olla erilaisia rooleja ja tehtäviä verkostojen johtamisessa. 

Verkostojen johtajuus kiinnittää huomion jatkuvasti oppivan ja uudistuvan toiminnan 
perustan luomiseen. Verkostojen johtajuus kohdistuu myös sellaisen keskustelukulttuurin 
luomiseen, jossa voidaan sopia kaupunkiseudun kehittämisstrategioista ja arvioida raken-
tavasti toimintaperiaatteiden ja strategioiden uudistamistarpeista.  

Vaikka usein puhutaankin verkostoista, kehittämisohjelmista ja/tai organisaatiomalleis-
ta, on kaupunkiseudun kehittämisessä pitkälti kyse eri yksiköissä ja organisaatioissa toimi-
vien ihmisten välisestä yhteistyöstä. Usein kehittämisessä piiloudutaan ”yhteisen tahdon”, 
yleisen kehittämisretoriikan tai erilaisten organisaatioiden taakse; puhutaan esimerkiksi 
tiedonkulun ongelmista, luottamuksesta, sitoutumisesta tai lisäarvosta ikään kuin organi-
saatiolaatikot tai organisaatiot kokonaisuutena aiheuttaisivat yhteistoimintaprosessien heik-
koudet, eivätkä ihmiset näiden laatikkojen takana ja sisällä. Kiinnittämällä huomio yhteis-
toiminnan laatuun, verkostojen johtamiseen ja myös yksilöiden kykyyn toimia osana ver-
kostoja voidaan luoda kaupunkiseudulle kilpailuetua. 

Verkostojen johtamisessa tulkinnat ovat yksi keskeisistä huomion kohteista instituutioi-
den ja toimijoiden rinnalla. Eri toimijoiden tulkinnoilla verkostosta, niiden omasta roolista 
osana kokonaisuutta ja kehittämisen sisällöistä on suuri merkitys verkostojen toimivuudes-
sa. �
���������� tarkoitetaan erilaisuuksia ja samanlaisuuksia toimijoiden arvoissa, tavoit-
teissa ja näkökulmissa liittyen käsillä olevaan asiaan. Tulkintojen ottamisessa mukaan ver-
kostojen johtamisen keskeiseksi huomion kohteeksi perustuu siihen, että toimijat eivät rea-
goi todellisuuteen vaan sisäisesti konstruoituihin tulkintoihin todellisuudesta1. (van der 
Hejden 1996.)  

                                                 
1 ks. tarkemmin Sotarauta (1999) 
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Toimijoilla on yleensä erilaisia tulkintoja ongelmista, muista toimijoista, riippuvuussuh-

teista ja yhdessä työskentelyn eduista ja haitoista. Nämä tulkinnat ovat vaikeasti muutetta-

vissa, mutta ne muotoutuvat ja rakentuvat vähitellen uudelleen yhteistoiminnassa. Toimijat 

eivät aina ole edes kykeneviä tai halukkaita mukauttamaan tulkintojaan. Tällaisissa tilan-

teissa kehittämisprosesseista on vaarana tulla “kuurojen dialogia”, samoja argumentteja 

toistetaan rituaalinomaisesti kenenkään haluamatta saattaa omia näkemyksiään huonoon 

valoon. Tulkintojen johtamisella pyritään tällaisten paikalleen juuttuneiden tilanteiden es-

tämiseen tai selvittämiseen ylläpitämällä ja/tai luomalla olosuhteita avoimelle keskustelul-

le. Tällaisissa keskusteluissa tulisi pyrkiä hyväksymään, että ei ole olemassa “parasta” tul-

kintaa, ja että yhteistoiminnan onnistumisen kannalta erilaisten tulkintojen olemassaolo on 

hyödyllisempää kuin tulkintojen erilaisuuden eliminointi. (Termeer & Koppenjan 1997.) 

Tulkinnoilla johtaminen ei siis tarkoita konsensuksen etsimistä, vaan yhteisen pohjan 

luomista yhteisille päätöksille samalla kun hyväksytään ja kunnioitetaan muiden toimijoi-

den asemaa ja tulkintoja.  

���� �)1*)�8#$  $	

Kuntien elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön yhdeksi työkaluksi on vakiintunut strateginen 
suunnittelu. Sen avulla on etsitty seudun kehittämisen tueksi visiota, yhteisiä strategisia 
tavoitteita ja niitä tukevia hankkeita. Strateginen suunnittelukaan ei ole ollut ongelmatonta 
monien organisaatioiden muodostaman verkoston toimintojen suuntaamisessa (ks. Sota-
rauta & Linnamaa 1997a). Yleensä strategisen suunnittelun teorian ja menetelmien takana 
on kysymys siitä, miten voidaan hallita ja poistaa päätöksenteon ja kehittämistoiminnan 
moniulotteisuutta, epävarmuutta ja lyhytjänteisyyttä. Tavoitteena on saada moninainen 
verkosto toimimaan yhdensuuntaisesti kaupunkiseudun kehittämiseksi. Tämä on hyvä ta-
voite, mutta ei kovinkaan helposti toteutettavissa. Tämän perustavoitteen varaan rakennettu 
strateginen suunnittelu saattaa törmätä verkostojen pullonkauloihin, jolloin hyvätkään stra-
tegiat eivät välttämättä toteudu.  

Usein lähdetään liikkeelle verkoston eri toimijoiden yhteisen näkemyksen korostamisel-
la, lähdetään etsimään yhteistä visiota ja yhteisiä strategioita, mutta varsin usein strategiat 
jäävät hyvin yleiselle tasolle. Tämä johtuu usein siitä, että yhteisen näkemyksen löytymi-
nen edellyttäisi vaikeiden asioiden käsittelemistä. Käytännössä vaikeat asiat päädytään 
kiertämään ja nostamaan keskustelun abstraktiustasoa, jotta yhteiseen näkemykseen olisi 
mahdollista päästä. Seudullisessa yhteistyössä strateginen suunnittelu voisi perustua myös 
siihen, että lähdetään etsimään yhtymäkohtia kuntien tavoitteiden ja strategioiden väliltä. 
Jos liikkeelle lähdetään jälkimmäisestä näkökulmasta, on yhä enemmän kiinnitettävä huo-
miota verkostojen tietoiseen johtamiseen ja prosessien laadun kehittäminen. Tämä on pe-
rustelua, koska seutuyhteistyö ei läheskään aina ole lineaarinen päätöksentekoprosessi, 
vaan päätöksentekoa luonnehtii käytännössä poliittinen sekamelska neuvotteluineen ja eri 
ryhmien välisine intressikamppailuineen. 

Erilaiset intressiryhmät tarkastelevat kaupunkiseudun kehitystä omasta näkökulmastaan 
ja vielä usein omien lyhyen aikavälin tavoitteidensa kautta. Tällöin kokonaisnäkemys ka-
toaa helposti useiden intressien välisen kamppailun viidakkoon. Vaikka seudun kehittä-
misessä tunnustettaisiinkin moninaisuus kehittämisen voimavaraksi, on kokonaisuuksien ja 
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tulevaisuuden hahmottaminen tärkeää, jotta strategiaprosessien eri aspektit kyetään nivo-
maan pitkäjänteiseksi ja johdonmukaiseksi prosessiksi. Vaikka lähdettäisiinkin liikkeelle 
monien strategioiden väliltä, on myös yhteisistä visioista keskusteltava ja tulevaisuuden 
suuntia etsittävä. 

Vision ja sen laadinnan yhtenä tehtävänä on tällöin tulkita tapahtumia, etsiä niiden mer-
kityksiä prosessien suuntamisessa tulevaisuuden kautta sekä koota osista kokonaisuus ja 
estää epäjohdonmukaisuudet ja ristiriitaisuudet. Parhaimmillaan visio on selkeä ja täsmäl-
linen tulevaisuudenkuva, mutta kuten Bennis ja Nanus (1985, 89) toteavat, se voi olla 
myös epämääräinen, unenomainen käsitys johtajien mielissä. Visio on joka tapauksessa 
enemmän kuin tavoite. Sitä ei voi ilmaista pelkillä numeroilla. Johdonmukainen, todellinen 
visio auttaa toimijoita ymmärtämään, mitkä muutokset ovat välttämättömiä. Vision tehtä-
vänä on siis tulevaisuuden pohdiskelun kautta paljastaa ongelmia ja kehittämistarpeita ny-
kyhetkessä. -����������������	����
����������������	���������
�����	

���������������(
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Tarkasteltaessa seutuyhteistyötä päädytään helposti keskustelemaan seutuyhteistyön tule-
vista malleista, sen kehityssuunnista jne. Huomio siis kohdistuu tulevaisuuteen. Yhtä lailla 
huomio saattaa kohdistua nykyhetkeen, tämän päivän ongelmat ja päivänpolttavat kysy-
mykset saattavat viedä suurimman energian. Samalla myös seutuyhteistyössä kannetaan 
erittäin usein mennyttä mukana. Menneet tapahtumat saattavat vaikuttaa hyvinkin paljon 
käytännön työhön ilman, että ihmiset edes huomaavat sitä. Tässä tutkimuksessa lähdetään 
siitä, että pohdittaessa seutuyhteistyön kehittämistä on huomio suunnattava sekä mennee-
seen, nykyiseen että tulevaan. Oman toiminnan ymmärtäminen pidemmän aikavälin näkö-
kulmasta on yksi onnistuneen strategisen ajattelun lähtökohdista.  

Edellä tiiviisti läpikäydyn teoreettisen keskustelun perusteella kuntien elinkeinopoliitti-
sen seutuyhteistyön empiirinen tarkastelu rakentuu seuraavasti: tulevaisuusnäkökulmaan 
kiinnitetään huomio visionäärisyyden, strategisuuden, odotusten ja tavoitteiden kautta; ny-
kyisyyttä tarkastellaan pääosin prosessien laadun ja sitä täydentävien elementtien kautta; 
menneeseen tartutaan menneeseen lukkiutumien näkökulmasta. Ko. teemoja tarkastellaan 
niiden tulkintojen kautta, joita elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä mukana olevat toi-
mijat niille omien kokemuksiensa perusteella antavat. 
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"Kumppanit peilinä" - tarkastelun viitekehys

2����
Lukkiutumat menneeseen - ajattelu-
ja toimintatavat, oman edun varjelu

0����	��	
Lisäarvo, luottamus, foorumit, työnjako, panostus
informaatio, kilpailu, aktiivisuus ja sitoutuminen

�
�����	

	
Visionäärisyys, strategisuus,

odotukset ja tavoitteet

Verkostojen
johtaminen

� "&#%%*)

� "&#%%*)  

KUVA 3. Tutkimuksen yleinen teoreettinen viitekehys 

Tampereen, Turun ja Imatran seuduilla sekä Ouluseudulla ja Seinänaapureissa toteutetut 
kumppanianalyysit perustuvat kuvan 3 viitekehyksen puitteissa toteutettuihin ristiinarvi-
ointeihin. Kullakin seudulla kunnat arvioivat toisensa yhteistyökumppaneina (ks. liite 3). 
Arviointien perusteella kullekin kunnalle on laadittu kumppaniprofiili eli kukin kunta voi 
peilata omaa toimintaansa seutuyhteistyössä muiden silmin. 

Kunta XKumppanit - muut kunnat

 
KUVA 4. Kumppanianalyysi peiliin katsomisena 

Tutkimus aloitettiin ohjausryhmän kokouksella 27.3.1998 ja raportti valmistui helmikuussa 
1999. Tutkimuksen kohdeseudut ja kunnat olivat: 

•  Tampereen seutu - Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi 

•  Turun seutu - Turku, Kaarina, Lieto, Naantali, Raisio  
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•  Ouluseutu - Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä, 
Ylikiiminki 

•  Seinänaapurit - Seinäjoki, Ilmajoki, Jalasjärvi, Kurikka, Nurmo, Peräseinäjoki, Ylistaro 

•  Imatran seutu - Imatra, Rautjärvi, Ruokolahti. 

Projektin aineisto jakaantui neljään osaan: 

•  suunnitteluasiakirjat – elinkeinostrategiat, kehittämisohjelmat yms. 

•  tilastot 

•  postikysely 

•  työseminaarit. 

Taustaksi muulle materiaalille suunnitteluasiakirjojen perusteella analysoitiin, miten kukin 
kunta on linjannut suhtautumistaan elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön. Tilastoanalyy-
sin avulla kuvataan lähinnä kunkin kaupunkiseudun rakenteellisia ominaisuuksia. Seudulli-
sen elinkeinopolitiikan lisäarvosta tilastot kertovat yksinään melko vähän; ne tuovat esiin 
lähinnä seudullisia riippuvuussuhteita, yleisiä ominaisuuksia ja eroja kuntien toiminnalli-
sissa lähtökohdissa. Tilastoja kerättiin seuraavalta kolmelta aihealueelta: väestö, työvoima 
ja yritystoiminta. Tässä julkaisussa on esillä koko tutkimusprojektista käytetystä tilastoai-
neistosta vain pieni osa. Kunkin seudun kohdalla on lähinnä esitetty seudun kuntien välistä 
suhdetta sekä seudun toiminnallista tiiviyttä kuvaavaa tietoa. Tarkastelu keskittyy erityises-
ti seudulliseen pendelöintiin, koska työssäkäynti yli kuntarajojen on yksi keskeisimmistä 
seudullisuuden mittareista. Tätä raporttia tukemaan on kullekin seudulle laadittu erillinen 
julkaisematon tilastokatsaus.  

Projektin pääaineistona oli postikysely. Se rakentui seuraavien teemojen ympärille: 

- Elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön arviointi kokonaisuutena – seuduittaiset yhteistyöpro-
fiilit 

- Kunkin kunnan (alueena) tuoma lisäarvo seudun kehitykseen - mitä lisäarvoa kukin kunta 
tuo seudun kehitykseen asuinkuntana, oppi- ja tutkimuslaitostensa kautta, yritystensä kautta, 
luonnonympäristönsä ja virkistysmahdollisuuksiensa kautta, viihde- ja kulttuuripalveluiden-
sa kautta sekä materiaalisen infrastruktuurinsa (liikenneyhteydet, kaavaratkaisut, tontit, toi-
mitilat, energian saanti jne.) kautta. 

- Kunkin kunnan arviointi yhteistyökumppanina – kumppaniprofiilit. 

Kullakin seudulla kyselyn kohderyhminä olivat kunnanjohtajat, seutuyhteistyöhön osallis-
tuvat elinkeinopolitiikasta vastaavat tai siihen osallistuvat viranhaltijat, mahdolliset seu-
tuyhdyshenkilöt sekä luottamushenkilöistä kunnan valtuustojen ja hallitusten puheenjohta-
jistot (puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat). Lisäksi kultakin seudulta kohderyhmiin kuu-
luivat myös seutuorganisaation perusteella määräytyneet vastaajat. Esimerkiksi Seinänaa-
pureiden kohdalla yhtenä vastaajaryhmänä oli Seinänaapurilautakunta, johon kuuluu 21 
luottamushenkilöä ja Ouluseudulla neuvottelukunta eli ylin yhteistyöelin, jossa on Oulusta 
5 ja muista kunnista kustakin 2 luottamushenkilöedustajaa.  

Postikysely lähetettiin syyskuun 1998 alussa yhteensä 298 henkilölle. Ennen ensim-
mäistä ”karhukirjettä” kyselylomakkeita oli palautunut yhteensä 120 kappaletta, jolloin 
vastausprosentti oli 40,3 %. Ensimmäisen karhukierroksen jälkeen kyselylomakkeita oli 
palautettu 170 ja vastausprosentti oli 57,0 %. Toinen karhukierros toteutettiin siten, että 
vastaamatta jättäneille lähetettiin muistutuskirje ilman uutta kyselylomaketta. Toisen kar-
hukierroksen jälkeen lomakkeita oli palautettu 192 kappaletta ja lopulliseksi vastauspro-
sentiksi tuli 64,4 %. Vastausprosenttia voidaan pitää varsin hyvänä ottaen huomioon kyse-
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lylomakkeen pituuden ja monisyisyyden. Taulukossa 2 on esitetty kaupunkiseuduittain lä-
hetettyjen ja palautuneiden kyselylomakkeiden määrä sekä vastausprosentit seuduittain. 

TAULUKKO 2. Postikyselyn tiedot seuduittain 

� ������������ -���

������ ��	�
	���	����

Tampereen seutu 53 24 64,2 % 

Turun seutu 48 32 66,7 % 

Ouluseutu 90 49 54,4 % 

Seinänaapurit 72 48 66,7 % 

Imatran seutu 35 29 82,9 % 

"����	�� 345� �43� 64,4 %�

 
Koska tutkimus perustuu kumppanianalyysiin kuntien välisessä verkostossa, kyselyn läh-
tökohdaksi otettiin, että kukin arvioija olisi myös itse arvioinnin kohteena. Tämän vuoksi 
kyselyä ei suunnattu muille elinkeinopolitiikassa tärkeille toimijoille kuten esimerkiksi 
yrittäjäjärjestöjen edustajille tai muille vastaaville tahoille. Kullekin seudulle lähetettiin 
perustoiltaan sama kysely. Lomakkeiden pituus vaihteli kaupunkiseuduittain riippuen kun-
tien määrästä. Näin Ouluseudulla kukin vastaaja arvioi yhdeksää kuntaa yhteistyökump-
panina kun Imatran seudulla arvio kohdistui vastaavasti vain kolmeen kuntaan. (Liitteessä 
3 on esimerkkinä Imatran seudun kyselylomake). 

Tutkimuksen tulosten valmistuttua järjestettiin tammikuun ja helmikuun 1999 aikana 
kullakin kaupunkiseudulla työseminaari (Tampereen seudun työseminaari järjestettiin maa-
liskuussa 1999 eli raportin painoon menon jälkeen). Kaiken kaikkiaan työseminaareihin 
osallistui1 yhteensä 98 henkilöä. Työseminaareissa esiteltiin projektin päätulokset kunkin 
kaupunkiseudun osalta ja käytiin keskustelua tuloksista ja kehittämisehdotuksista. Työse-
minaareissa käydyt keskustelut on otettu huomioon loppuraportissa.  

 
Seuraavassa käydään läpi tutkimuksen tulokset seuduittain. Kunkin seudun osalta kuvataan 
ensin seudun rakenne muutamien keskeisten muuttujien avulla. Tämän jälkeen nostetaan 
esille elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön yhteistyöprofiili, joka kuvaa koko seudun yhteis-
työn tilaa kuntien oman arvion mukaan. Kunnittaiset kumppaniprofiilit täsmentävät yhteis-
työprofiilia. Profiilit perustuvat hyvin pitkälle graafisiin esityksiin. Profiileista nostetaan 
tekstissä esiin vain päähuomiot. Kunkin seudun osalta päähuomiot tiivistetään lukujen lo-
pussa ja samassa yhteydessä esitetään kullekin seudulle yhteistyön kehittämisehdotuksia. 
Seutuyhteistyön ongelmat ovat varsin samansuuntaisia eri seuduilla, joten myös kehittä-
misehdotukset ovat osittain samoja.  

Kunkin kunnan osalta esitetään myös neljä osa-aluetta, joissa ko. kunnan oma näkemys 
poikkeaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Ko. tarkastelussa on otettava huomioon, 
että kuntien oma näkemys perustuu käytännössä muutaman ihmisen näkemykseen eli nii-
den perusteella ei juurikaan voi tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä (ks. liite 4). Ko. ku-
vien avulla on kuitenkin mahdollista keskustella seutuyhteistyötä haittaavista tulkintaerois-
ta. Yleinen tulkintaero on esimerkiksi siinä, että varsin yleisesti kehyskunnat kokevat kes-

                                                 
1 Työseminaareihin osallistui kuntien johtavia luottamushenkilöitä ja viranhaltijoita.  
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kuskaupungin kilpailuasenteen häiritsevän seutuyhteistyötä, mutta keskuskaupungit koke-
vat itse hakeutuvansa enemmän yhteistyöhön kuin kilpailevansa seudun muiden kuntien 
kanssa. Yhteistyökulttuuria on mahdollista kehittää keskustelemalla ko. kuilusta tulkinto-
jen välillä. Keskustelussa on mahdollista ottaa esille esimerkiksi seuraavat kysymykset: 

•  Mitkä ovat ne konkreettiset tapahtumat, joissa keskuskaupungin kilpailuasenne on häirinnyt 
seutuyhteistyötä? Ovatko ne olleet todellisia kilpailutilanteita vai ylitulkintoja? 

•  Onko keskuskaupunki itse tiedostanut, että kyseessä on kilpailutilanne vai onko se vain 
toiminut normaalin kaavan mukaan? 

•  Jos kilpailutilanteita on ollut, niin onko keskuskaupunki ollut mukana sille liian pienessä 
pelissä vai ovatko kehyskunnat pyrkineet mukaan niille liian suuriin peleihin? Ovatko seu-
dun kunnat mukana samoissa kilpailuissa vai onko yleensä mahdollista erottaa ”sarja-
tasoja”? 

Kaikkien osa-alueiden kohdalla on mahdollista käydä edellisen esimerkin mukaisia konk-
retisoivia keskusteluja, joiden tarkoituksena on paljastaa, onko kyseessä oletuksiin perus-
tuvat tulkinnat vai todelliset tilanteet.  



 
 
 
 
 

3 TAMPEREEN SEUTU 
 

 

 

KUVA 5. Tampereen seudun taajamarakenne 1990 ja kuntien väkiluvut 1997 
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Tampereen seudulta tutkimuksessa ovat mukana Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja 
Ylöjärvi.  

Vartiaisen ja Antikaisen (1998) mukaan pendelöinnillä mitattuna kunnat muodostavat 
tiiviin seudun, jos kehyskunnan työllisestä työvoimasta yli 15 % pendelöi keskuskaupun-
kiin. Pendelöinnillä mitattuna Tampereen seutu on voimakkaasti seutuistunut ja kasvanut 
toiminnallisesti yhteen. Nokiaa lukuun ottamatta kaikista kehyskunnista työssäkäynti 
Tampereelle ylittää 40 %. Nokialtakin yli 20 % työllisestä työvoimasta käy Tampereella 
töissä. Kuntien välinen pendelöinti on muutenkin vilkasta (taulukko 3 ja kuva 7). Voimak-
kaimmin Tampereesta riippuvainen on Pirkkala, jonka työpaikkojen omavaraisuusaste on 
vain 0,56 (kuva 6). Vastaavasti Nokia on työpaikkojen suhteen lähes omavarainen (kuva 
6). Tampereella käydään varsin runsaasti töissä myös seudun ulkopuolelta (taulukko 4). 
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KUVA 6. Työpaikkaomavaraisuus Tampereen seudun kunnissa 31.12.1995 (Tilastokeskus: Altika) 

TAULUKKO 3. Tampereella työssäkäyvien 
osuus työllisestä työvoimasta 31.12. 1995 (Ti-
lastokeskus) 

Alue Työllisestä työv. % 

Kangasala 42,4 
Lempäälä 43,6 
Nokia 23,8 
Pirkkala 54,8 
Ylöjärvi 47,7 

Ympäristökunnat yht.  40,2 

 

TAULUKKO 4. Muu merkittävä pendelöinti 
Tampereen seudulle ja seudulta 31.12.1995 
(Tilastokeskus) 

Mistä Mihin Volyymi 

Helsinki Tampere 424 
Hämeenkyrö Tampere 480 
Orivesi Tampere 370 
Tampere Helsinki 1156 
Tampere Valkeakoski 311 
Tampere Espoo 250 
Toijala Tampere 254 
Valkeakoski Tampere 429 
Vesilahti Tampere 289 
Viiala Tampere 277 
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Ylöjärvi 

Pirkkala 

Lempäälä 

Kangasala 

Tampere 

Nokia 

3 774 

882 

3 635 
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84 

2 427 

1 234 75 
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527 
2 597 

73 
63 

51 

1133 

 

KUVA 7. Pendelöinti (yli 50 henkeä) Tampereen seudun kuntien välillä 1995 (Tilastokeskus) 

Tampereelle on keskittynyt merkittävä osa seudun yritystoiminnasta, koulutuksesta sekä 
vapaa-ajan palveluista. Tampereella asuu noin kaksi kolmannesta kaupunkiseudun väestös-
tä. Yritysten ja työpaikkojen osalta sen osuus on hieman yli kolme neljäsosaa. 

TAULUKKO 5. Tampereen suhde kehyskuntiin (Tilastokeskus) 

Alue Väki-
luku 

Osuus 
% 

Toimivat 
yritykset 

Osuus 
% 

Teollisuus- 
työpaikat 

Osuus 
% 

Työ-
paikat 

Osuus 
% 

Liikeyritysten 
lv. (ei maat.) 

Osuus 
% 

 1996  3/97  1995  1995  1995  

Tampere 186026 66,3 9125 70,4 19117 68,4 83468 76,0 43239879 82,4 
Kehyskunnat 94640 33,7 3838 29,6 8836 31,6 26391 24,0 9230361 17,6 

 
Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan, mitä lisäarvoa kukin kunta tuo seudun kehityk-
seen. Analyysin perusteella Tampereen asema seudulla laajasti lisäarvoa tuovana keskuk-
sena tunnustetaan yleisesti. Voimakkaimmin sen nähdään tuovan lisäarvoa seudun kehityk-
seen oppi- ja tutkimuslaitosten sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden kautta.  Kaikkien 
kehyskuntien nähdään tuovan lisäarvoa asuinkuntina Tampereen seudun kehitykseen. 
Kangasalan nähdään tuovan lisäarvoa erityisesti luonnonympäristönsä ja virkistysmahdol-
lisuuksiensa kautta. Lempäälän ja Pirkkalan taas koetaan tuovan lisäarvoa erityisesti asuin-
kuntina. Nokian nähdään tuovan yritystensä kautta paljon lisäarvoa seudun kehitykseen. 
Myös Ylöjärven nähdään tuovan lisäarvoa yritystensä kautta. (ks. liite 1.) 
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Tampereen kaupunkiseudun elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön osallistuvat Tampere, 
Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala ja Ylöjärvi. Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-
poliittinen yhteistyö alkoi 1990-luvun alussa keskusseudun kehittämisohjelman laatimisel-
la ja sijaintitekijätutkimuksen teettämisellä (Linnamaa 1995, 85). Tampereen seudun linja-
uksena on ollut toteuttaa yhteistyötä epävirallisen, löyhän ja byrokratiaa välttävän toimin-
nan kautta.  

Kuntajohtajat kokoontuvat noin 6 kertaa vuodessa, ja kokouksissa käsitellään myös 
elinkeinopoliittisia asioita. Elinkeinoasioista vastaavat kokoontuvat noin kerran kuussa. 
Elinkeinoasiamiesten kokoontumistarpeeseen saattaa jatkossa vaikuttaa CityWebin eli tie-
toverkoissa toimivan informaatiojärjestelmän käyttöönotto vuoden 1999 aikana. CityWe-
bin päätavoitteena on kaupunkiseudun kehittäjäverkoston toiminnan tukeminen tehosta-
malla kokousten valmistelua, vähentämällä niiden tarvetta sekä jäsentämällä jatkuvaa kes-
kustelua Tampereen kaupunkiseudun kehityksestä ja kehittämisestä (ks. enemmän Sota-
rauta 1999). Elinkeinoasiamiehillä ja kuntajohtajilla on yhteisiä palavereja kerran vuodes-
sa. Myös luottamushenkilöt kokoontuvat kerran vuodessa käsittelemään yhteistyötä kaikil-
la toimialoilla. Kuntien osuudet määräytyvät yhteisissä elinkeinopoliittisissa projekteissa 
pääasiassa asukaslukujen mukaan. 

Vuonna 1996 seudulla laadittiin kuntajohtajien vastuuryhmän johdolla seudun kehitystä 
ja tulevaisuutta yleisesti tarkastellut seutusuunnitelma. Vastuuryhmän alaisuudessa työs-
kenteli seutusihteeristö, joka koostui pääasiassa elinkeinoasiamiehistä ja suunnittelusihtee-
reistä. Tampereen kaupungin uusin elinkeinostrategia on laadittu vuonna 1998, ja seudun 
elinkeinostrategia laaditaan kevään 1999 aikana.  

Tampereen seudun osaamiskeskusohjelman toteutuksesta vastaa Tampereen Teknolo-

giakeskus Oy. Tampereen seudun kunnat rahoittavat osaamiskeskusohjelmaa vuosittain 2,5 

miljoonalla.  

� %)*.',)*.#�%
kokoontumiset n. 6 krt/v;
yhteistyö kaikilla aloilla
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KUVA 8. Tampereen seudun elinkeinopoliittinen yhteistyö. 
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Tamperen kaupungin elinkeinokeskukseen kuuluu elinkeino-, matkailu- ja maaseututoimi. 
Elinkeinotoimessa työskentee elinkeinojohtaja, 2 elinkeinoasiamiestä, elinkeinosihteeri, 
aikuiskoulutusasiamies ja projektitehtävissä keskustajohtaja.  

Seudun muista kunnista Nokialla, Kangasalla ja Lempäälässä elinkeinopolitiikan toteu-
tuksesta vastaa elinkeinoasiamies ja Pirkkalassa elinkeinotoimenjohtaja. Ylöjärvellä elin-
keinotoimen hoito on yhtiöitetty vuonna 1998; elinkeinotointa hoitaa Ylöjärven Yrityspal-
velu Oy. 
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Tampereen seudun elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön profiili on kaksijakoinen. Yhtäältä 
kunnissa uskotaan varsin yleisesti yhteistyön tuovan lisäarvoa oman kunnan kehittämis-
työhön ja seutuyhteistyön uskotaan tulevaisuudessa kehittyvän tiiviimpään suuntaan. Li-
säksi uskotaan varsin yleisesti ajattelutapojen kehittymiseen ja elinkeinopoliittisessa seu-
tuyhteistyössä mukana olevien ihmisten kykyyn nähdä uudet mahdollisuudet. Yhteistyön 
suurimmaksi ongelmaksi Tampereen seudulla nousee epäselvä työnjako. Yli 70% kokee 
kuntien välisen yhteistyön epäselväksi. Tämän lisäksi foorumien puute nousee varsin voi-
makkaasti esiin seutuyhteistyön pullonkaulana. Noin puolet vastaajista kokee, että myös 
kuntien keskinäinen kilpailu haittaa elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä ja että seutuyhteis-
työhön kohdistuvat odotukset poikkeavat yhteistyötä häiritsevästi toisistaan. Kuntien läh-
tökohtien osalta mielipiteet jakaantuvat melko voimakkaasti; hieman yli puolet vastaajista 
näkee varsin vahvasti kuntien lähtökohtien (elinkeino- ja väestörakenne yms.) olevan riit-
tävän lähellä toisiaan elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä ajatellen ja hieman runsas kol-
mannes taas kokee niiden poikkeavan toisistaan seutuyhteistyötä haittaavasti. (ks. kuva 9.) 
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Tampereen kaupungin kumppaniprofiili on kaksijakoinen. Varsin yleisesti Tampereella 
koetaan olevan selkeä visio kaupunkiseudun tulevaisuudesta. Se koetaan myös pelisääntöjä 
noudattavana ja luotettavana yhteistyökumppanina. Toisaalta lähes puolet vastaajista on 
sitä mieltä, ettei Tampere kerro tarpeeksi omista toimistaan muille kunnille ja n. 40 % ko-
kee, ettei se toimi aktiivisesti yhteistyöverkoston kehittäjänä. Lähes puolet vastaajista nä-
kee Tampereen kaupungin olevan liiaksi kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen aktiivinen 
seutuyhteistyössä. Samanaikaisesti vastaajat näkevät suhteellisen yleisesti, että Tampereen 
kaupungin tavoitteet ovat yhdensuuntaiset seudun elinkeinopoliittisten tavoitteiden kanssa.  

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Tampereen kaupungin oma näkemys 
poikkeaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Tampereen kaupungin ja kehyskuntien vä-
lillä on tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Täl-
laisia ovat tiedottaminen omista suunnitelmista, tavoitteista ja hankkeista muille seudun 
kunnille, henkilöresurssien mukainen panostus, omissa tavoitteissa kiinniolo ja kilpai-
luasenne. 

Tampereen kaupungin oma näkemys on pääosin hieman positiivisempi kuin muiden 
seudun kuntien näkemys Tampereesta yhteistyökumppanina. 
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KUVA 9. Tampereen seudun kuntien yhteistyöprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 10. Näkemykset siitä, miten Tampereen kaupunki tiedottaa muille seudun kunnille omista 
elinkeinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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KUVA 11. Näkemykset siitä, panostaako Tampereen kaupunki elinkeinopoliittiseen seutuyhteis-
työhön henkilöresurssiensa edellyttämällä tavalla  
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KUVA 12. Näkemykset siitä, onko Tampereen kaupunki liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollak-
seen aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 13. Tampereen kaupungin kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 14. Näkemykset Tampereen kaupungin kilpailuasenteesta elinkeinopoliittisessa seutuyh-
teistyössä  
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Kangasalan kunnan kumppaniprofiili on positiivinen. Se koetaan suhteellisen yhteistyöha-
kuisena ja luotettavana kumppanina, joka noudattaa elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön 
epävirallisia ja virallisia pelisääntöjä. Noin kolmasosa vastaajista kokee kuitenkin, että 
Kangasala on liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ja ettei se kerro riittävästi omista elinkei-
nopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan muille seudun kunnille. Val-
taosa ei kuitenkaan näe näitäkään tekijöitä erityisen ongelmallisina. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Kangasalan kunnan oma näkemys poik-
keaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Kangasalan ja muiden seudun kuntien välillä 
on seuraavilla yhteistyön osa-alueilla tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista sel-
keyttää yhteistyöasetelmaa: panostukset rahallisten resurssien edellyttämällä tavalla, tiedot-
taminen omista suunnitelmista (Kangasalan oma näkemys hajautuu ja on osin negatiivi-
sempi kuin muiden kuntien), kuntaorganisaation hajanaisuus (Kangasalan oma näkemys on 
negatiivisempi kuin muiden kuntien) ja omissa tavoitteissa kiinniolo. 
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KUVA 15. Näkemykset siitä, panostaako Kangasalan kunta elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön 
rahallisten resurssiensa edellyttämällä tavalla 
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KUVA 16. Näkemykset siitä, miten Kangasalan kunta tiedottaa muille seudun kunnille omista 
elinkeinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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KUVA 17. Näkemykset Kangasalan kunnan organisaation sisäisestä yhtenäisyydestä ja sen 
vaikutuksesta seutuyhteistyöhön. 
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KUVA 18. Näkemykset siitä, onko Kangasalan kunta liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen 
aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 19. Kangasalan kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Lempäälän kunnan kumppaniprofiili on Tampereen seudun positiivisin. Sen profiilissa yh-
täkään osa-aluetta ei nähdä yksittäisiä vastaajia lukuun ottamatta negatiivisena. Lempäälä 
nähdään seutuyhteistyöhön sitoutuneena, luotettavana ja näkemyksellisenä kumppanina. 
Kaikkien muiden kuntien tavoin osa vastaajista näkee myös Lempäälän kohdalla jonkin 
asteisia puutteita tiedottamisessa ja tiedonkulussa. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Lempäälän kunnan oma näkemys poik-
keaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Lempäälän kunnan ja muiden kuntien välillä 
on tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat tiedottaminen omista suunnitelmista ja tavoitteista, kuntaorganisaation sisäinen yhte-
näisyys, verkostojen johtajuus ja omissa tavoitteissa kiinni oleminen.  

Lempäälän ja muiden kuntien näkemykset Lempäälän kunnasta yhteistyökumppanina 
ovat pääosin samansuuntaiset. 
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KUVA 20. Näkemykset siitä, miten Lempäälän kunta tiedottaa muille seudun kunnille omista elin-
keinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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KUVA 21. Näkemykset Lempäälän kunnan organisaation sisäisestä yhtenäisyydestä ja sen vaiku-
tuksista elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön 
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KUVA 22. Lempäälän kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 23. Näkemykset siitä, miten Lempäälän kunta toimii elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön 
esteiden poistajana, toimijoiden aktivoijana ja ristiriitojen sovittelijana 
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KUVA 24. Näkemykset siitä, onko Lempäälän kunta liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen 
aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Nokian kaupungin kumppaniprofiilin yleisilme on varovaisen positiivinen, mutta samalla 
se on Tampereen seudun kehyskunnista selvästi negatiivisin. Nokian profiilissa yksikään 
osa-alue ei nouse esille erityisen positiivisena. Valtaosa vastaajista näkee sen omat tavoit-
teet kuitenkin yhdensuuntaisina seudullisten päämäärien kanssa. Toisaalta yli 40 % vastaa-
jista on sitä mieltä, että Nokia ei ole aktiivinen yhteistyön kehittäjä. Kolmannes vastaajista 
on myös sitä mieltä, ettei Nokialla ole näkemystä siitä, mihin suuntaan elinkeinopoliittista 
seutuyhteistyötä tulisi kehittää ja että Nokia on lyhytjänteinen toimintamuotojen kehittämi-
sessä.  
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KUVA 25. Nokian kaupungin kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Nokian kaupungin oma näkemys poik-
keaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Nokian kaupungin ja muiden kuntien välillä on 
tulkintaeroja, joihin tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat verkostojen johtajuus, näkemys seutuyhteistyön tulevaisuudesta, rahallinen panostus 
ja luotettavuus. 

Nokian kaupungin omat näkemykset ovat pääosin samansuuntaiset muiden kuntien nä-
kemysten kanssa. Joillakin keskeisillä osa-alueilla sen omat näkemykset ovat negatiivi-
sempia kuin muiden seudun kuntien näkemykset.  
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KUVA 26. Näkemykset siitä, miten Nokian kaupunki toimii elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön 
esteiden poistajana, toimijoiden aktivoijana ja ristiriitojen sovittelijana 
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KUVA 27. Näkemykset siitä, onko Nokian kaupungilla näkemystä elinkeinopoliittisen seutuyhteis-
työn tulevaisuudesta 
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KUVA 28. Näkemykset siitä, panostaako Nokian kaupunki elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön 
rahallisten resurssiensa edellyttämällä tavalla 
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KUVA 29. Näkemykset Nokian luotettavuudesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Pirkkalan kunnan kumppaniprofiili on yleisilmeeltään varsin positiivinen. Vastaajien mie-
lestä kunta panostaa melko hyvin elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön ja on myös sitou-
tunut siihen. Pääosa vastaajista näkee Pirkkalan myös melko aktiivisena yhteistyökump-
panina. Enemmistön mielestä Pirkkalan kunnan omat toimenpiteet eivät haittaa aktiivisuut-
ta seutuyhteistyössä ja kunnan koetaan myös tiedottavan riittävästi omista toimistaan.  

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Pirkkalan kunnan oma näkemys poikke-
aa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Pirkkalan kunnan ja muiden kuntien välillä on 
tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat omissa tavoitteissa kiinniolo, verkostojen johtajuus, luotettavuus ja rahallinen panos-
tus. Pirkkalan kunnan oma näkemys on pääosin hieman positiivisempi kuin muiden seudun 
kuntien näkemys Pirkkalasta yhteistyökumppanina. 
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KUVA 30. Pirkkalan kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 31. Näkemykset siitä, onko Pirkkalan kunta liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen 
aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 32. Näkemykset siitä, miten Pirkkalan kunta toimii elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön es-
teiden poistajana, toimijoiden aktivoijana ja ristiriitojen sovittelijana 
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KUVA 33. Näkemykset Pirkkalan kunnan luotettavuudesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 34. Näkemykset Pirkkalan kunnan rahallisesta panostuksesta elinkeinopoliittiseen seutuyh-
teistyöhön. 
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Ylöjärven kunnan kumppaniprofiili on yleisilmeeltään varovaisen positiivinen. Sen näh-
dään varsin yleisesti noudattavan elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön epävirallisia ja viral-
lisia pelisääntöjä. Ylöjärvellä koetaan myös melko yleisesti olevan näkemystä siitä, mihin 
suuntaan elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä tulisi kehittää. Arviot ovat kuitenkin pääsään-
töisesti suhteellisen varovaisia. Noin kolmannes vastaajista kokee, että Ylöjärvi on liikaa 
kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä ja 
että se ei kerro riittävästi omista elinkeinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja 
hankkeistaan muille seudun kunnille. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Ylöjärven kunnan oma näkemys poik-
keaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Ylöjärven kunnan ja muiden kuntien välillä on 
tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat omissa tavoitteissa kiinniolo, näkemys kaupunkiseudun tulevaisuudesta, luotettavuus 
ja tavoitteiden samansuuntaisuus. Ylöjärven kunnan oma näkemys on pääosin hieman po-
sitiivisempi kuin muiden seudun kuntien näkemys Ylöjärvestä yhteistyökumppanina. 
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KUVA 35. Näkemykset siitä, onko Ylöjärven kunta liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen 
aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä. 
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KUVA 36. Näkemykset siitä, onko Ylöjärven kunnalla selkeä visio kaupunkiseudun tulevaisuudes-
ta 
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KUVA 37. Näkemykset Ylöjärven kunnan luotettavuudesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 38. Näkemykset siitä, ovatko Ylöjärven kunnan omat tavoitteet samansuuntaiset seudun 
yhteisten elinkeinopoliittisten tavoitteiden kanssa 
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KUVA 39. Ylöjärven kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Tampereen seudun kunnat voidaan kumppaniprofiilien perusteella jakaa kahteen ryhmään. 
Ryhmään ”särmikkäät” yhteistyökumppanit kuuluvat Tampereen ja Nokian kaupungit. 
Nokian profiili on suhteellisen tasaisesti varovaisen postiviinen, mutta se ei saa millään 
osa-alueella erityisen hyviä arvioita. Nokian kumppaniprofiili on seudun muiden kehys-
kuntien profiileja negatiivisempi. Tampereen kaupunki saa sekä varsin positiivisia että ne-
gatiivisia arvioita, hajonta kumppaniprofiilin eri osioiden välillä on suhteellisen suurta. 
Lempäälän, Kangasalan, Ylöjärven ja Pirkkalan profiilit ovat yleisilmeeltään positiivisia. 
Selvästi positiivisin kumppaniprofiili on Lempäälän kunnalla. Itse asiassa sen profiili on 
tässä tutkimuksessa mukana olleista kunnista kaikkein positiivisin.  

Tampereen seudun elinkeinopoliittinen seutuyhteistyö vaikuttaa kehittyneen myöntei-
seen suuntaan viime vuosina (vrt. Sotarauta & Linnamaa 1997a). Seudulla uskotaan varsin 
yleisesti seutuyhteistyön tuomaan lisäarvoon ja seutuyhteistyön kehittymiseen tiiviimpään 
suuntaan. Yhteistyön pullonkaulat ovat yhteistyöprofiilin perusteella epäselvässä työnjaos-
sa, foorumien puutteessa ja kuntien keskinäisessä kilpailussa. Myös kuntien lähtökohtien 
erilaisuus ja erilaiset odotukset seutuyhteistyötä kohtaan nousevat esille. Löyhä organisaa-
tiomalli elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön toimintamallina saa varovaisen muttei täysin 
varauksettoman tuen. 

Kokonaisuutena Tampereen seudun kumppaniprofiileissa korostuu varovaisen positiivi-
sina osa-alueina sääntöjen noudattaminen, kuntien omien tavoitteiden ja seudun yhteisten 
elinkeinopoliittisten tavoitteiden samansuuntaisuus sekä selkeä visio kaupunkiseudun tule-
vaisuudesta. Kuntien välillä on kuitenkin osa-alueiden painotusten suhteen selviä eroja.  

Omista elinkeinopoliittisista suunnitelmista, tavoitteista ja hankkeista tiedottaminen 
muille seudun kunnille nähdään kumppaniprofiilien perusteella yhteistyön keskeisimpänä 
ongelmana. Tiedonkulun ongelmallisuus on noussut Tampereen seudulla esille jo aiemmin 
ja verkostojen toimivuuteen on etsitty ratkaisua internetissä toimivasta informaatiojärjes-
telmästä. Vuoden 1998 keväällä kehitettiin Alueellisen johtamisen tutkimusyksikön ja 
Tampereen kaupungin yhteistyönä CityWeb –konsepti1, jonka toteuttamisen Tampereen 
kaupunkiseudun kunnat aloittivat yhteistyössä ICL:n kanssa syksyllä 1998 (myös Pirkan-
maan liitto osallistui rahoitukseen). CityWebin ������	� asetettiin Tampereen kaupunki-
seudun kehittämisessä käytettävän informaation, tiedon ja keskustelujen jäsentäminen, uu-
den tiedon luominen kehittämisen tueksi sekä verkostojen johtamisen tukeminen. Tästä 
tehtävänasettelusta käsin CityWebin ����������	��määriteltiin kaupunkiseudun kehittä-
jäverkoston toiminnan tukeminen tehostamalla kokousten valmistelua, vähentämällä niiden 
tarvetta sekä jäsentämällä jatkuvaa keskustelua Tampereen kaupunkiseudun kehityksestä ja 
kehittämisestä. (ks. Sotarauta 1999). 

Tampereen seudun kuntien kumppaniprofiileissa nousee esille myös se, että organisaa-
tioiden sisäinen hajanaisuus häiritsee jonkun verran seutuyhteistyötä ja että kunnat ovat 
liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen aktiivisia elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä. Myös kuntien kilpailuasenteen koetaan häiritsevän seudun elinkeinopoliittista seu-
tuyhteistyötä.  

                                                 
1 Sotarauta (1998) 
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Tampereen seudun elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön pahimmat pullonkaulat ovat: 

•  Huono tiedonkulku 

•  Epäselvä työnjako kuntien välillä 

•  Kuntien keskinäinen kilpailu 

•  Foorumien puute 

•  Omien tavoitteiden ja seudullisten tavoitteiden välinen jännite. 

Seuraavassa on nostettu esille muutama keino, joilla Tampereen seudun kuntien elinkei-
nopoliittista seutuyhteistyötä on mahdollista kehittää.  

6�7� �$
�������������	����������������������
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- Analysoidaan kuntien roolit seudun kehityksessä. Kuntien lähtökohtien erilaisuus laa-

jentaa kysymyksen työnjaosta kysymykseksi siitä, mikä on kuntien rooli seudulla. 
Lähtökohdiltaan erilaisten kuntien kesken keskustelut työnjaosta saattavat jäädä ”tek-
nisiksi”, jolloin kuntien erilaisuus jää taustalle. Elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön 
kehittämisessä roolien hahmottaminen saattaisi olla yksi keino selkiyttää yhteistyöpro-
fiilissa esille noussutta kuntien keskinäistä kilpailuasetelmaa. Jos kuntien erilaiset roo-
lit kaupunkiseudun kehityksessä tunnistetaan ja elinkeinopoliittista työnjakoa kehite-
tään rooleista käsin, oletettavaa on, että keskinäinen kilpailuasetelma selkeytyy. 

- Yksittäisten kuntien rooli kaupunkiseudun kehityksessä on perinteistä elinkeinopoli-
tiikkaa laajempi kysymys. Rooleja on mahdollista analysoida kilpailukyvyn elementti-
en avulla. Yleisellä tasolla kilpailukyvyn elementtejä ovat infrastruktuuri, yritykset, 
inhimilliset voimavarat, asuin- ja elinympäristön laatu, toimiva kehittäjäverkosto ja 
verkostoihin kuuluminen. Käytännössä jonkun kehyskunnan rooli voi olla asuin- ja 
elinympäristön laadun parantaminen panostamalla koulutuksessa sellaisiin erikoisiin 
kieliin, joita muilla seudun kunnilla ei ole. Aivan vastaavasti joidenkin seudun kuntien 
roolina voisi olla matkailun kehittäminen jne. Varsin todennäköisesti keskuskaupun-
gin roolina olisi olla mukana kehittämässä kaikkia kilpailukyvyn elementtejä.  
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- Tampereen seutuyhteistyön tulevan kehityksen kannalta tärkeäksi nousee sellaisten 

foorumien luominen, joilla luottamushenkilöt ja muut avaintoimijat pääsevät sisälle 
seudullisen yhteistyön linjaamiseen. Kokonaisvaltaisen elinkeinopolitiikan onnistumi-
sen yksi edellytys on eri sektorirajat ylittävien foorumien luominen. 

- Nykyisten foorumien lisäksi mahdollisia muita foorumeja ovat yhteiset koulutustilai-
suudet, seminaarit, yhteinen seutuneuvottelukunta, ”top management forum” eli sään-
nöllisesti järjestettävät kuntien ja muiden kehittäjäorganisaatioiden ylimmän johdon 
yhteisseminaarit ja keskustelutilaisuudet jne. Top management foorumin tehtävänä on 
luoda edellytykset kaupunkiseudun strategisista linjauksista käytävälle keskustelulle. 
Foorumilla on mahdollista mm. täsmentää eri organisaatioiden rooleja osana kokonai-
suutta, sopia työnjaosta, tarttua ilmassa leijuviin teemoihin ja kiinnittää ne organisaa-
tioihin ja toimintaan. 

6�7� $������
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- Nostetaan kuntien välinen kilpailu keskusteluun ja kysytään, kuka loppujen lopuksi 

kilpailee ja missä, miten kunnat kilpailevat ja kenen kanssa; missä sarjassa kukin kun-
ta kilpailee; mikä on kunkin kunnan rooli seudun kilpailukyvyssä, onko seutu kilpai-
lukykyinen jne. 

- Tavoitteena on selkeyttää kilpailuasetelmaa ja katsoa, onko seudun kuntien välillä to-
dellista kilpailua vai onko kyseessä itse asiassa huonosta tiedonkulusta ja yhteistyö-
kumppaneiden tavoitteiden ja suunnitelmien huonosta tuntemuksesta johtuva myytti. 

- Kilpailuanalyysi on mahdollista toteuttaa tutkimuksena ja/tai työseminaarina. 
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- Yhteistyön laajenemisesta ja verkostomaisen toiminnan yleistymisestä huolimatta 

avaintoimijoiden ajattelumallit ja verkostomaisen toiminnan osaaminen ei oletettavasti 
ole kehittynyt samassa tahdissa toimintojen muutoksen kanssa.  

- Yhtenä foorumina Tampereen seudun yhteistyön perustaa on mahdollista kehittää seu-
tuistumiseen sekä yhteistyön ja verkostojen johtamisen edellytyksiin ja taitoihin koh-
distuvalla koulutuksella. Samalla koulutus voisi olla yksi yhteistyön tiivistämisen foo-
rumi 
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- Tunnistetaan seutuyhteistyössä käytetyt tiedonkulun kanavat, analysoidaan niiden toi-

mivuus/toimimattomuus sekä tunnistetaan niiden kehittämistarpeet ja uusien kanavien 
kehittämisen mahdollisuudet. 

- Lisäksi on mahdollista analysoida eri toimijoiden motivaatiota ja asennetta omista ta-
voitteista ja suunnitelmista tiedottamisessa. 

6:7� ;��<�=�����������������������	�������
- Edellisen kohdan perusteella CityWebin ulkopuolelle jäävien tiedonkulun tarpeiden 

tunnistaminen ja CityWebiä täydentävien tiedonkulun välineiden kehittäminen. 

- Tehokas informaatiojärjestelmä on luonteeltaan sosiaalinen ihmisten muodostama yh-
teisö. Näin olleen CityWebin hyödyntäminen edellyttää sen käyttäjille suunnattua kou-
lutuspakettia, jossa tutustutaan CityWebiin välineenä, sen tarkoitukseen ja mahdolli-
suuksiin. 



 
 
 
 
 

4 TURUN SEUTU 
 
 

 

KUVA 40. Turun seudun taajamarakenne 1990 ja kuntien väkiluvut 1997 
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Virallisessa seutukuntajaossa Turun seutukuntaan kuuluu seitsemäntoista keskenään hyvin 
erikokoista kuntaa. Tässä tutkimuksessa on mukana ”seudun ydin1” eli Turku, Kaarina, 
Lieto, Naantali ja Raisio. Ko. kunnat muodostavat taajamarakenteeltaan yhtenäisen kau-
punkiseudun (kuva 40). Lisäksi pendelöinti niiden välillä on vilkasta. Turun seutu on pen-
delöinnillä mitattuna erittäin tiiviisti yhteen kasvanut, sillä lähes puolet kehyskuntien työ-
voimasta käy Turussa töissä (taulukko 7). Työssäkäynti ei kuitenkaan ole vain yksisuuntai-
sesti Turkuun suuntautuvaa, vaan suhteellisen vilkasta työssäkäyntiä esiintyy seudun kaik-
kien kuntien välillä (kuva 42). 

                                                 
1 Tässä yhteydessä seutu viittaa Turun, Kaarinan, Liedon, Naantalin ja Raision muodostamaan kokonaisuu-
teen. 

TAULUKKO 6. Turun seudun ulkopuo-
lelta ja ulkopuolelle suuntautuva merkit-
tävä pendelöinti 31.12.1995 (Tilastokes-
kus) 

Mistä Mihin Kpl 

Helsinki Turku 489 
Masku Turku 1014 
Nousiainen Turku 587 
Paimio Turku 736 
Parainen Turku 1033 
Piikkiö Turku 948 
Rusko Turku 734 
Turku Helsinki 885 
Turku Salo 883 
Turku Maarianhamina 562 

 

TAULUKKO 7. Turussa työssäkäyvien osuus 
seudun kuntien työllisestä työvoimasta 31.12. 
1995 (Tilastokeskus) 

Alue Työllisestä työv. % 

Kaarina 51,3 
Lieto 47,3 
Naantali 35,6 
Raisio 48,2 

Kehyskunnat yht.  46,7 

 

1,26

0,63 0,65

0,73 0,75

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

1,10

1,20

1,30

1,40

Turku

Kaarina Lieto Naantali Raisio

 

KUVA 41. Työpaikkaomavaraisuus Turun seudun kunnissa 31.12.1995 (Tilastokeskus: Altika) 
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KUVA 42. Pendelöinti (yli 50 henkeä) Turun seudun kuntien välillä (Tilastokeskus) 

Vaikka seutu muodostuu väestöltään kohtuullisen suurista ja kaupunkimaisista kunnista, on 
Turun asema seudun keskuksena kiistaton. Esimerkiksi n. 70% seudun väestöstä ja n. 80% 
työpaikoista sijaitsee Turussa. Turku on seudun ainoa kunta, missä työpaikkoja on enem-
män kuin työvoimaa (kuva 41).  

TAULUKKO 8. Turun suhde kehyskuntiin (Tilastokeskus) 

Alue Väki-
luku 

Osuus 
% 

Toimivat 
Yritykset 

Osuus 
% 

Teollisuus-
työpaikat 

Osuus 
% 

Työ-
paikat 

Osuus 
% 

Liikeyritysten 
lv. (ei maat.) 

Osuus 
% 

 1996  3/97  1995  1995  1995  

Turku 166929 71,3 7063 68,9 17429 76,0 79016 80,1 36 799 333 75,5 
Kehysk. 67146 28,7 3182 31,1 5514 24,0 19653 19,9 11 968 741 24,5 

 
Kyselyn perusteella Turun asema seudulla laajasti lisäarvoa tuovana keskuksena on varsin 
kiistaton. Kaikkien seudun ytimeen kuuluvien kuntien nähdään tuovan lisäarvoa seudun 
kehitykseen (ks. tarkemmin liite 1). Lisäksi monessa suhteessa vahvoja lisäarvoa tuovia 
tekijöitä nähdään olevan useammassa kunnassa, eikä mikään ominaisuus ole yksipuolisesti 
keskittynyt vain yhteen kuntaan.  

Turku nähdään muiden suurten keskusten tapaan rakenteellisilta ominaisuuksiltaan 
kaikkein vahvimpana. Erityisesti sen nähdään tuovan lisäarvoa viihde- ja kulttuuripalvelui-
den sekä opetus- ja tutkimuslaitosten kautta. Kaarinan nähdään tuovan lisäarvoa erityisesti 
asuinkuntana. Liedon nähdään tuovan eniten lisäarvoa seudun kehitykseen luon-
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nonympäristön ja virkistysmahdollisuuksien kautta. Naantalin koetaan puolestaan tuovan 
monen tekijän kautta runsaasti lisäarvoa seudun kehitykseen ja Raision koetaan tuovan li-
säarvoa erityisesti yritystensä kautta. 
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Turun seudun elinkeinopoliittisen yhteistyön voidaan katsoa alkaneen Turun ja muutamien 
lähikuntien elinkeinoasioista vastaavien yhteiskokoontumisista vuonna 1989. Näitä yhteis-
kokoontumisia veti Turun kaupunginjohtaja. Seudullisia yhteishankkeita on toteutettu 
1990-luvun alusta alkaen ja elinkeinopolitiikan toteutus on hoidettu seudullisesti elokuusta 
1996 lähtien TAD Centren1 eli Turun Seudun Kehittämiskeskuksen kautta. Alkuvaiheessa 
kehittämiskeskus käynnistettiin projektimuotoisena. Vuosina 1996 – 1998 kehittämiskes-
kuksessa oli mukana kaikkiaan 14 kuntaa (osa tuli mukaan vuoden 1997 aikana). Kehittä-
miskeskuksen ensimmäinen toimikausi päättyi vuoden 1998 lopussa. 

Vuoden 1999 tammikuussa viisivuotisen TAD-sopimuksen allekirjoitti 11 kuntaa: Tur-
ku, Kaarina, Raisio, Naantali, Lieto, Paimio, Sauvo, Merimasku, Velkua, Rymättylä ja 
Vahto. Solmittu sopimus on voimassa toistaiseksi ja se voidaan irtisanoa päättyväksi irtisa-
nomista seuraavan kalenterivuoden, kuitenkin aikaisintaan vuoden 2003 lopussa. Asukas-
määrällisesti tarkasteltuna TAD-sopimus kattaa Turun seutukunnasta yli 90 %. Kehittä-
miskeskuksesta poisjääneistä Turun seudun kunnista osa harkinnee vielä liittymistä kes-
kukseen. Kunkin kunnan vuosittainen rahallinen panos kehittämiskeskukseen on 26,59 mk 
asukasta kohden. Vuonna 1999 kehittämiskeskuksen budjetti on 6,77 mmk. Sopimuskun-
nat suorittavat maksuosuutensa kolmena vuosineljänneksenä talousarvion mukaisena etu-
käteen ja neljäs vuosierä jälkikäteen toteutuneiden kustannusten mukaisesti tasoitettuna. 

Kehittämiskeskuksen tavoitteena on Turun seudun elinkeinopolitiikan vahvistaminen ja 
yhteistyön lujittaminen sekä seudun edunvalvojana toimiminen. Kehittämiskeskus koor-
dinoi ja toteuttaa konkreettisia toimia ja aloitteita yritysten toimintaympäristön ja yrittäjyy-
den edellytysten parantamiseksi. Se tuottaa myös yritystoiminnan tukipalveluita, joita ovat 
mm. aloittavien ja jo toiminnassa olevien yritysten neuvonta, rekisterit ja toimitilatiedostot. 
Kehittämiskeskus ohjaa tarvittaessa yrityksiä muiden asiantuntijoiden luokse. Kehittämis-
keskus vastaa myös seudun elinkeinopoliittisesta markkinoinnista ja yritysten sijoittumis-
neuvonnasta.  

Kehittämiskeskuksen toiminnan strategisista linjauksista päättää sopimuskuntien kun-
nanjohtajien muodostama hallitus, joka myös valvoo kehittämiskeskuksen toimintaa. Pu-
heenjohtajana toimii Turun kaupunginjohtaja. Hallitus kutsuu kokouksiinsa elinkeinoelä-
män ja sen järjestöjen edustajia pysyviksi asiantuntijoiksi. Hallituksen päätöksen jälkeen 
kukin hallituksen jäsen tekee tarvittaessa päätösvaltansa mukaisesti omassa kunnassaan 
hallituksen päätöksen mukaisen päätöksen. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta 
vähintään neljä kertaa vuodessa. Sen esittelijänä toimii kehittämiskeskuksen johtaja. 

Kehittämiskeskus valitsee vuosittain työvaliokunnan, johon kuuluu hallituksen puheen-
johtaja ja viisi hallituksen jäsentä. Työvaliokunnan tehtävänä on valvoa kehittämiskeskuk-
sen toimintaa, hyväksyä jäsenkunnille ja hallitukselle annettavat raportit toiminnasta ja 

                                                 
1 Turku Area Development Centre 
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tehdä hallitukselle esitykset toteutettavista erillisprojekteista. Esittelijänä toimii kehittä-
miskeskuksen johtaja. 

Turun Seudun Elinkeinovaltuuskunnan tehtävänä on linjata seudullista elinkeinopoliit-
tista yhteistyötä. Valtuuskuntaan kutsutaan sopimuskuntien kunnanvaltuustojen ja -
hallitusten puheenjohtajat, elinkeinoelämän ja sen järjestöjen edustajia sekä asiantuntijoita. 
Valtuuskunnan puheenjohtajana toimii kehittämiskeskuksen hallituksen puheenjohtaja ja 
sihteerinä kehittämiskeskuksen johtaja. Valtuuskunta kutsutaan koolle vuosittain syyskuus-
sa. 

Hallinnollisesti kehittämiskeskus toimii Turun kaupungin kanslian hallintokeskuksen 
alaisuudessa nettoyksikkönä ja on toiminnallisesti suoraan kaupunginjohtajan alainen. Ke-
hittämiskeskuksen johtajana toimii elinkeinojohtaja. Keskuksessa työskentelee viisi elin-
keinoasiamiestä, elinkeinosihteeri, sihteeri, yritysrekisterin ylläpitäjä ja toimistonhoitaja. 
Vuoden 1999 alusta lähtien kehittämiskeskuksen työntekijät ovat määräaikaisessa työso-
pimussuhteessa Turun kaupunkiin. 

 

  
Kehittämiskeskuksen henkilökunta

(sopimuskuntien kj:t, elinkeinoelämän ja
sen järjestöjen edustajia, asiantuntijoita)
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KUVA 43. Turun Seudun Kehittämiskeskus (TAD Centre) 
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Turun seudun elinkeinopoliittinen seutuyhteistyö on varsin kaksijakoisessa tilanteessa. 
Seudulla uskotaan melko yleisesti yhteistyön tuovan lisäarvoa oman kunnan kehittämis-
työhön ja seutuyhteistyön uskotaan kehittyvän tulevaisuudessa tiiviimpään suuntaan. Sa-
manaikaisesti työnjaon nähdään vielä olevan epäselvää, keskinäisen kilpailun koetaan hait-
taavan yhteistyötä ja kuntien elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä koskevien odotusten näh-
dään poikkeavan yhteistyötä häiritsevästi toisistaan. Jonkun verran myös kuntien lähtökoh-
tien (elinkeino- ja väestörakenne yms.) koetaan poikkeavan toisistaan elinkeinopoliittista 
seutuyhteistyötä häiritsevästi. Tässä näkemykset eroavat toisistaan selvästi. Yhtäältä yli 
puolet näkee lähtökohtien olevan riittävän lähellä toisiaan seutuyhteistyötä ajatellen, mutta 
toisaalta lähes 40 % kokee niiden poikkeavan toisistaan yhteistyötä häiritsevästi. Jos tutki-
muksessa olisi ollut mukana kaikki seutukunnan 17 kuntaa, odotusten ja lähtökohtien eri-
laisuuden vaikutus seutuyhteistyöhön olisi varsin todennäköisesti noussut nykyistä vah-
vemmin esille. 



�
�
��	�

�

 57 

TAD Centren elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön toimintamallina nähdään varsin hyvin 
tukevan seudun kehitystä. Tästä huolimatta yli 70 % vastaajista kokee, että kuntien välinen 
työnjako on epäselvästi määritelty elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä. Tässä ristirii-
dassa heijastunee TAD Centren varsin pitkä perustamisjakso ja siitä johtuva strategioiden 
epäselvyys ja niiden huono välittyminen kuntiin (ks. Sotarauta & Linnamaa 1997a). Lisäk-
si varsin yleisesti koetaan, ettei elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä ole riittävästi sel-
laisia virallisia ja epävirallisia foorumeja, jotka tukisivat tehokasta elinkeinopolitiikkaa.  

Kaiken kaikkiaan suhtautuminen elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön heijastaa us-
koa sen tärkeyteen ja tulevaisuuteen, mutta samalla asenne on melko varautunut ja osin 
ristiriitainen. Kuntien nähdään olevan melko vahvasti kiinni omissa tavoitteissaan ja toi-
missaan ja myös lievää kilpailuhenkisyyttä esiintyy monien mielestä (ks. kunta-arviot jäl-
jempänä).  
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Turun kaupungin kumppaniprofiili on kaksijakoinen. Turulla nähdään varsin yleisesti ole-
van selkeä visio kaupunkiseudun tulevaisuudesta. Kaupungin omien tavoitteiden koetaan 
myös olevan suhteellisen samansuuntaiset seudun yhteisten elinkeinopoliittisten tavoittei-
den kanssa. Lisäksi Turun kaupunki saa varovaisen positiivisen arvion seutuyhteistyön 
epävirallisten ja virallisten sääntöjen noudattamisesta. Sen nähdään myös panostavan seu-
tuyhteistyöhön rahallisten ja henkilöresurssiensa edellyttämällä tavalla. Varsin yleisesti 
nähdään myös, että Turulla on vähintään melko selvä näkemys elinkeinopoliittisen seu-
tuyhteistyön suunnasta. Toisaalta n. 70 % vastaajista kokee Turun kaupungin organisaation 
sisäisen hajanaisuuden häiritsevän elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä ja yli puolet kokee 
Turun olevan liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen aktiivinen elinkeinopoliittisessa 
seutuyhteistyössä. Myös sen kilpailuasenteen koetaan varsin yleisesti häiritsevän yhteistyö-
tä. Lisäksi lähes puolet vastaajista kokee, ettei Turku kerro avoimesti omista suunnitelmis-
taan, tavoitteistaan ja hankkeistaan muille kunnille. Se koetaan melko yleisesti myös lyhyt-
jänteisenä yhteistyökumppanina. 

Mielenkiintoinen ristiriita syntyy siitä, että lähes 80 % vastaajista antaa vähintään varo-
vaisen positiivisen arvion siitä, että Turun kaupungin omat elinkeinopoliittiset tavoitteet 
ovat samansuuntaiset seudun yhteisten elinkeinopoliittisten tavoitteiden kanssa. Samanai-
kaisesti yli puolet vastaajista kokee Turun olevan liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollak-
seen aktiivinen seutuyhteistyössä.  
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KUVA 44. Turun seudun yhteistyöprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 45. Turun kaupungin kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Seuraavassa on esitetty kuusi1 osa-aluetta, missä Turun kaupungin oma näkemys poik-
keaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Turun kaupungin ja kehyskuntien välillä on 
tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat panostus, sisäinen hajanaisuus, luotettavuus, pitkäjänteisyys, kilpailuasenne ja omista 
suunnitelmista yms. tiedottaminen. 

Turun kaupungin oma näkemys on positiivisempi kuin muiden seudun kuntien näkemys 
Turusta yhteistyökumppanina. 
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KUVA 46. Näkemykset siitä, panostaako Turun kaupunki elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön 
rahallisten resurssiensa edellyttämällä tavalla 
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KUVA 47. Näkemykset Turun kaupungin luotettavuudesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 

                                                 
1 Turun kumppaniprofiilista on nostettu esille poikkeuksellisesti kuusi osa-aluetta, koska kaupungin omat 
näkemykset eroavat varsin paljon muiden kuntien näkemyksistä 
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KUVA 48. Näkemykset Turun kaupungin pitkäjänteisyydestä elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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KUVA 49. Näkemykset Turun kaupungin organisaation sisäisestä yhtenäisyydestä ja sen vaikutuk-
sesta elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön. 
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KUVA 50. Näkemykset Turun kaupungin kilpailuasenteesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyös-
sä 
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KUVA 51. Näkemykset siitä, miten Turun kaupunki tiedottaa muille seudun kunnille omista elin-
keinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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Kaarinan kumppaniprofiili on varsin myönteinen. Sen yleisilmettä voinee luonnehtia varo-
vaisen positiiviseksi. Yksikään yhteistyön osa-alue ei nouse vastaajien enemmistön mieles-
tä erityiseksi ongelmaksi. Positiivisimmin koetaan Kaarinan sitoutuminen elinkeinopo-
liittiseen seutuyhteistyöhön sekä seutuyhteistyön epävirallisten ja virallisten pelisääntöjen 
noudattaminen. Kaarinan kaupungin omien elinkeinopoliittisten tavoitteiden koetaan myös 
olevan samansuuntaisia seudun yhteisten elinkeinopoliittisten tavoitteiden kanssa. 

Varovaisen positiivisuuden rinnalla Kaarinan profiilissa nousee varovaisen negatiivisina 
ilmiöinä esille kaupungin oman organisaation hajanaisuus, liikaa omissa tavoitteissa kiinni 
oleminen ja riittämätön tiedotus omista elinkeinopoliittisista suunnitelmista, tavoitteista ja 
hankkeista muille seudun kunnille.  

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Kaarinan kunnan oma näkemys poikke-
aa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Kaarinan kunnan ja muiden kuntien välillä on 
tulkintaeroja, joihin tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat luotettavuus, sitoutuneisuus, näkemys kaupunkiseudun tulevaisuudesta ja seutuyhteis-
työn tulevaisuudesta. 

Kaarinan ja muiden kuntien näkemykset Kaarinan kunnasta yhteistyökumppanina ovat 
pääosin hyvin samansuuntaiset. 



�
�
��	�

�

 63 

 

KUVA 52.  Kaarinan kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 53. Näkemykset Kaarinan kaupungin luotettavuudesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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KUVA 54. Näkemykset Kaarinan kaupungin sitoutuneisuudesta elinkeinopoliittiseen seutuyhteis-
työhön 
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KUVA 55. Näkemykset siitä, onko Kaarinan kunnalla selkeä visio kaupunkiseudun tulevaisuudesta 
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KUVA 56. Näkemykset siitä, onko Kaarinan kaupungilla näkemystä elinkeinopoliittisen seutuyh-
teistyön tulevaisuudesta 
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Kaarinan tavoin Liedon kunnan kumppaniprofiili on varovaisen positiivinen. Sen nähdään 
panostavan yhteistyöhön varsinkin henkilöresurssiensa osalta. Lisäksi Liedon kunta näh-
dään varsin yleisesti hyvin sitoutuneena ja seutuyhteistyön pelisääntöjä noudattavana 
kumppanina. Toisaalta Liedon profiiliin tuo särmää se, että yli 40% vastaajista näkee kun-
nan olevan liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen tarpeeksi aktiivinen seutuyhteis-
työssä. Myös omista toimista ja suunnitelmista tiedottaminen ei ole ollut noin kolmannek-
sen mielestä riittävää.  

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Liedon kunnan oma näkemys poikkeaa 
selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Liedon kunnan ja muiden kuntien välillä on tulkin-
taeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia ovat pa-
nostus, näkemys seutuyhteistyön tulevaisuudesta, kilpailuasenne ja omista suunnitelmista 
tiedottaminen. Liedon kunnan oma näkemys on pääosin samansuuntainen, mutta astetta 
myönteisempi kuin muiden seudun kuntien näkemys Liedosta yhteistyökumppanina. 
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KUVA 57. Näkemykset siitä, panostaako Liedon kunta elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön 
henkilöresurssiensa edellyttämällä tavalla 
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KUVA 58. Liedon kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 59. Näkemykset Liedon kunnan rahallisesta panostuksesta seutuyhteistyöhön 
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KUVA 60. Näkemykset Liedon kunnan kilpailuasenteesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 61. Näkemykset siitä, miten Liedon kunta tiedottaa muille seudun kunnille omista elinkei-
nopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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Kaarinan kaupungin ja Liedon kunnan tavoin Naantalin kaupungin kumppaniprofiili on 
luonteeltaan varovaisen positiivinen, mutta samalla muita kehyskuntia särmikkäämpi.  

Varovaisen positiiviset arviot Naantali saa ”visionäärisyydestä”, virallisten ja epäviral-
listen pelisääntöjen noudattamisesta sekä sitoutumisesta. Toisaalta yli puolet vastaajista 
kokee, että Naantalin kaupunki ei kerro riittävästi omista elinkeinopoliittisista suunnitel-
mistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan muille seudun kunnille. Lisäksi yli 40 % vastaajista 
kokee, ettei Naantali toimi aktiivisesti elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön esteiden poista-
jana, toimijoiden aktivoijana eikä ristiriitojen sovittelijana. Myös Naantalin kaupungin kil-
pailuasenne muita seudun kuntia kohtaan häiritsee elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä. 
Sen koetaan myös olevan liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen aktiivinen elinkei-
nopoliittisessa seutuyhteistyössä. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Naantalin kaupungin oma näkemys 
poikkeaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Naantalin kaupungin ja muiden kuntien 
välillä on tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. 
Tällaisia ovat luotettavuus, rahallinen panostus, tavoitteiden yhdensuuntaisuus ja omista 
suunnitelmista tiedottaminen. 

Naantalin kaupungin oma näkemys on pääosin hieman positiivisempi kuin muiden seu-
dun kuntien näkemys Naantalista yhteistyökumppanina. 
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KUVA 62.  Näkemykset Naantalin kaupungin luotettavuudesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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KUVA 63. Näkemykset siitä, panostaako Naantalin kaupunki elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyö-
hön rahallisten resurssiensa edellyttämällä tavalla 
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KUVA 64. Näkemykset siitä, poikkeavatko Naantalin kaupungin omat elinkeinopoliittiset tavoit-
teet seudun yhteisistä elinkeinopoliittisista tavoitteista 
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KUVA 65. Näkemykset siitä, miten Naantalin kaupunki tiedottaa muille seudun kunnille omista 
elinkeinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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KUVA 66. Naantalin kaupungin kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Muiden Turun seudun kehyskuntien tavoin Raision kaupungin kumppaniprofiili on luon-
teeltaan varovaisen positiivinen. 

Raision organisaation sisäinen yhtenäisyys saa vastaajilta varovaisen positiivisen arvi-
on. Raisiota pidetään myös kohtuullisen yleisesti yhteistyön pelisääntöjä noudattavana 
kumppanina, jonka omat tavoitteet ovat melko saman suuntaiset seudullisten tavoitteiden 
kanssa. Noin 40% vastaajista näkee kuitenkin, että Raision kaupunki on liikaa kiinni omis-
sa tavoitteissaan ollakseen aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä. Lisäksi noin 
kolmannes vastaajista on sitä mieltä, että Raisio ei ole sitoutunut elinkeinopoliittiseen seu-
tuyhteistyöhön eikä kerro riittävästi omista elinkeinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoit-
teistaan ja hankkeistaan muille seudun kunnille. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Raision kaupungin oma näkemys poik-
keaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Raision kaupungin ja muiden kuntien välillä on 
tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat omissa tavoitteissa kiinniolo, omista suunnitelmista tiedottaminen, rahallinen panostus 
ja sitoutuneisuus. 
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KUVA 67. Näkemykset siitä, onko Raision kaupunki liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen 
aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 68. Raision kaupungin kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 69. Näkemykset siitä, miten Raision kaupunki tiedottaa muille seudun kunnille omista elin-
keinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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KUVA 70. Näkemykset siitä, panostaako Raision kaupunki elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön 
henkilöresurssiensa edellyttämällä tavalla 
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KUVA 71. Näkemykset Raision kaupungin sitoutuneisuudesta elinkeinopoliittiseen seutuyhteis-
työhön. 
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Turun kaupunkia voidaan luonnehtia sen kumppaniprofiilin perusteella ”särmikkääksi yh-
teistyökumppaniksi”. Muiden suurten kaupunkien tavoin Turun nähdään yhtäältä olevan 
elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön suunnan näyttäjä, mutta toisaalta sen profiilissa nousee 
esille mm. sisäinen hajanaisuus, huono tiedottaminen seudun muille kunnille ja liiallinen 
omissa tavoitteissa kiinni oleminen. Kaarinan, Liedon, Raision ja Naantalin kumppanipro-
fiileja voidaan puolestaan luonnehtia varovaisen positiivisiksi. Naantalin profiili on muita 
kehyskuntia negatiivisempi.  

Turun seudulla uskotaan seutuyhteistyön tuomaan lisäarvoon ja siihen, että se kehittyy 
jatkossa tiiviimpään suuntaan. TAD Centren perustaminen on tämän konkreettinen heijas-
tuma ja käytännön työkalu. Kyselyn tulosten perusteella TAD Centren nähdään varsin ylei-
sesti olevan hyvin seudun kehitystä tukeva elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön toiminta-
malli. Yhdentoista osittain varsin erilaisen kunnan yhteisen elinkeinokeskuksen perustami-
nen on kunnianhimoinen mutta samalla varsin haastava hanke. Yhteisen organisaation pe-
rustamisen haastavuus näkyy siinä, että verrattuna seudulta aikaisemmin tehtyyn arvioon1 
tilanne seutuyhteistyössä ei ole vielä ratkaisevasti kehittynyt. Pitkäjänteisyyden puute ja 
strategisista painotuksista käytävän keskustelun jääminen liiaksi taka-alalle oli huolena jo 
vuonna 1996 (ks. Sotarauta & Linnamaa 1997a, 153). Tämän tutkimuksen tulosten perus-
teella vaikuttaa siltä, että keskustelu on vieläkin kesken. Ilmeisesti päähuomio on kiinnitet-
ty yhteisen organisaation perustamiseen ja yhteistyön konkreettiset muodot ja sisällöt eivät 
ole vielä kunnolla hahmottuneet. Tämä heijastuu siinä, että työnjako kuntien välillä koe-
taan selkeästi ongelmaksi. Tämä johtunee osin myös siitä, että keskustelua on käyty lähin-
nä TAD Centren perustamisen ja mukaan lähtevien kuntien kokoonpanon ympärillä, eikä 
muita sellaisia keskustelufoorumeja ole ollut riittävästi, joilla olisi voitu syvällisemmin pa-
neutua seudun elinkeinopoliittisiin strategioihin laajemmalla toimijajoukolla. Samalla kun-
tien keskinäisestä kilpailusta ja kuntien elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä koskevista eri-
laisista odotuksista ei olla päästy riittävästi keskustelemaan. 

Myös Turun seudulla informaation ja tiedon kulku nousee seutuyhteistyön pullon-
kaulaksi. Työseminaarissa keskusteltiin siitä, että Turun seudulla tiedotuskulttuuri on ollut 
heikko. Se näkyy negatiivisten asioiden nousemisena päällimmäiseksi sekä yhteistyö-
kumppanien välillä että tiedotusvälineissä. Kuntien edustajat eivät niinkään nähneet tie-
donkulun ongelmia tahallisena salailemisena, vaan säännöllisten kontaktien puutteena ja 
verkostojen kehittymättömyytenä. Työseminaarissa käydyssä keskustelussa nousi esiin tar-
ve laajan toimijajoukon usein toistuviin keskustelu- ja tiedotustilaisuuksiin sekä internetin 
käyttöön tiedonvälityksessä. Lisäksi työseminaarissa nostettiin esille luottamushenkilöiden 
tiiviimpi osallistuminen seutuyhteistyöhön.  

Työseminaarissa keskusteltiin myös siitä, miksi kunnat ovat liiaksi kiinni omissa tavoit-
teissaan ja miksi niiden nähdään kilpailevan yhteistyötä haittaavasti. Keskustelussa koros-
tettiin, että kuntien omien tavoitteiden ja strategioiden on oltava mahdollisimman selkeät, 

                                                 
1 Sotarauta & Linnamaa (1997a). Vertailtaessa Turun seutua aikaisempaan seudullisen yhteistyön tutkimuk-
seen on syytä tehdä ainakin kaksi varausta. Ensinnäkin nykyinen arvio perustuu vain viiden Turun kaupunki-
seudun ydinkunnan tilanteeseen, kun edellisessä tutkimuksessa oli mukana 15 kuntaa. Toiseksi seudullisen 
yhteistyön organisointi oli edellisen tutkimuksen aikaan vasta jäsentymässä, jolloin tarkkaa kuvaa silloisesta 
yhteistyön kehityksen suunnista ei ollut saatavilla. 
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jotta on mahdollista sitoutua seutuyhteistyöhön ja pohtia seudun kehittämisen painopisteitä 
sekä eri kuntien rooleja seutuyhteistyössä.  

Turun seudun elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön pahimmat pullonkaulat ovat: 

•  Huono tiedonkulku 

•  Epäselvä työnjako kuntien välillä 

•  Foorumien puute 

•  Kuntien keskinäinen kilpailu 

•  Oman reviirin varjelu  

Seuraavassa on nostettu esille muutama keino, joilla Turun seudun kuntien elinkeinopoliit-
tista seutuyhteistyötä on mahdollista kehittää: 

 [1] �>?(;������	���������������
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- Koko Turun seudun kehittämiskonseptin jäsentäminen eli kuntien, TAD Centren, osaa-
miskeskusten, yliopistojen, Varsinais-Suomen liiton, T&E-keskuksen jne. muodostaman 
kehittäjäverkoston kokonaisuuden hahmottaminen ja eri organisaatioiden roolien määrit-
teleminen osana kokonaisuutta (TAD-Centren toiminta-ajatus ja strategiat suunnitellaan 
osana kokonaisuutta). 

- Analysoidaan kuntien roolit seudun kehityksessä. Kuntien lähtökohtien erilaisuus laajen-
taa kysymyksen työnjaosta kysymykseksi siitä, mikä on kuntien rooli seudulla. Lähtö-
kohdiltaan erilaisten kuntien kesken keskustelut työnjaosta saattavat jäädä ”teknisiksi”, 
jolloin kuntien erilaisuus jää taustalle. Elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämises-
sä roolien hahmottaminen saattaisi olla yksi keino selkiyttää yhteistyöprofiilissa esille 
noussutta kuntien keskinäistä kilpailuasetelmaa. Jos kuntien erilaiset roolit kaupunkiseu-
dun kehityksessä tunnistetaan ja elinkeinopoliittista työnjakoa kehitetään rooleista käsin, 
oletettavaa on, että keskinäinen kilpailuasetelma selkeytyy. 

- Yksittäisten kuntien rooli kaupunkiseudun kehityksessä on perinteistä elinkeinopolitiik-
kaa laajempi kysymys. Rooleja on mahdollista analysoida kilpailukyvyn elementtien 
avulla. Yleisellä tasolla kilpailukyvyn elementtejä ovat infrastruktuuri, yritykset, inhi-
milliset voimavarat, asuin- ja elinympäristön laatu, toimiva kehittäjäverkosto ja verkos-
toihin kuuluminen. Käytännössä jonkun kehyskunnan rooli voi olla asuin- ja elinympä-
ristön laadun parantaminen panostamalla koulutuksessa sellaisiin erikoisiin kieliin, joita 
muilla seudun kunnilla ei ole. Aivan vastaavasti joidenkin seudun kuntien roolina voisi 
olla matkailun kehittäminen jne. Varsin todennäköisesti Turun roolina olisi olla mukana 
kehittämässä kaikkia kilpailukyvyn elementtejä.  

[2] $������
������	��
- Nostetaan kuntien välinen kilpailu keskusteluun ja kysytään, kuka loppujen lopuksi kil-

pailee ja missä, miten kunnat kilpailevat ja kenen kanssa; missä sarjassa kukin kunta kil-
pailee; mikä on kunkin kunnan rooli seudun kilpailukyvyssä, onko seutu kilpailukykyi-
nen jne. 

- Tavoitteena on selkeyttää kilpailuasetelmaa ja katsoa, onko seudun kuntien välillä todel-
lista kilpailua vai onko kyseessä itse asiassa huonosta tiedonkulusta ja yhteistyökumppa-
neiden tavoitteiden ja suunnitelmien heikosta tuntemuksesta johtuva myytti. 

- Kilpailuanalyysi on mahdollista toteuttaa tutkimuksena ja/tai seminaarina. 

6�7� 8
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- TAD Centre on tärkein elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön virallinen foorumi, mutta 

seutuyhteistyön tulevan kehityksen kannalta tärkeäksi nousee myös sellaisten foorumien 
luominen, joilla luottamushenkilöt ja kuntien muiden toimialojen viranhaltijat pääsevät 
sisälle seudulliseen yhteistyöhön. 

- Nykyisten foorumien lisäksi mahdollisia muita foorumeja ovat yhteiset koulutustilaisuu-
det, seminaarit, ”top management forum” eli säännöllisesti järjestettävät kuntien ja mui-
den kehittäjäorganisaatioiden ylimmän johdon yhteisseminaarit ja keskustelutilaisuudet 
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jne. ”Top management foorumin” tehtävänä on luoda edellytykset kaupunkiseudun stra-
tegisista linjauksista käytävälle keskustelulle. Foorumilla on mahdollista mm. täsmentää 
eri organisaatioiden rooleja osana kokonaisuutta, sopia työnjaosta, tarttua ilmassa leiju-
viin teemoihin ja kiinnittää ne organisaatioihin ja toimintaan. 

6�7�� �����	�����������	��#�����	�������	�
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- Yhteistyön laajenemisesta ja verkostomaisen toiminnan yleistymisestä huolimatta avain-

toimijoiden ajattelumallit ja verkostomaisen toiminnan osaaminen ei oletettavasti ole ke-
hittynyt samassa tahdissa toimintojen muutoksen kanssa.  

- Turun seudun yhteistyön perustaa on mahdollista kehittää seutuistumiseen sekä yhteis-
työn ja verkostojen johtamisen edellytyksiin ja taitoihin kohdistuvalla koulutuksella. 
Samalla koulutus voisi olla yksi yhteistyön tiivistämisen foorumeista. 

697�� �������
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- Tunnistetaan seutuyhteistyössä käytetyt tiedonkulun kanavat, analysoidaan niiden toimi-

vuus/toimimattomuus sekä tunnistetaan niiden kehittämistarpeet ja uusien kanavien kehit-
tämisen mahdollisuudet. 

- Lisäksi on mahdollista analysoida eri toimijoiden motivaatiota ja asennetta omista tavoit-
teista ja suunnitelmista tiedottamisessa. 



 

 
 
 
 
 
 

5 OULUSEUTU 
 
 

 

KUVA 72. Ouluseudun taajamarakenne 1990 ja kuntien väkiluvut 1997 
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Virallisessa seutukuntajaossa Oulun seutukuntaan kuuluvat Hailuoto, Haukipudas, Kempe-
le, Kiiminki, Muhos, Oulu ja Oulunsalo. Elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä ovat mu-
kana myös Tyrnävä ja Ylikiiminki.  

Oulu on seudun selkeä keskus. Sen osuus kaupunkiseudun väestöstä on noin kaksi kol-
masosaa. Työpaikkojen osalta Oulun asema on vielä selkeämpi (ks. taulukko 11). Se on 
seudun kunnista ainoa, jonka työpaikkaomavaraisuus ylittää oman työssäkäynnin (kuva 
73). Kehyskunnista varsinkin Haukipudas, Kempele, Kiiminki ja Oulunsalo ovat pende-
löinnillä mitattuna voimakkaasti seutuistuneita kuntia. Niiden työllisestä työvoimasta noin 
puolet käy Oulussa töissä (kuva 74 ja taulukko 9). Pendelöinnillä mitattuna kaikki seudun 
kunnat ovat seutuistuneita. Oulun vaikutusalue levittäytyy työssäkäynnin osalta varsin laa-
jasti kaupunkiseudun ulkopuolelle (ks. taulukko 10). 
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KUVA 73. Työpaikkaomavaraisuus Ouluseudun kunnissa 31.12.1995 (Tilastokeskus: Altika) 

TAULUKKO 10. Muu merkittävä Oulun  
seudulle ja seudulta pois suuntautuva  
pendelöinti 31.12.1995 (Tilastokeskus) 

Mistä Mihin Kpl 

Helsinki Oulu 143 
Ii Oulu 376 
Ii Haukipudas 165 
Kajaani Oulu 142 
Liminka Oulu 532 
Liminka Kempele 148 
Oulu Helsinki 453 
Oulu Raahe 184 
Pudasjärvi Oulu 148 
Raahe Oulu 141 

 

TAULUKKO 9. Oulussa työssäkäyvien osuus  
työllisestä työvoimasta 31.12. 1995 (Tilasto-
keskus) 

Alue Osuus % 

Hailuoto 17,4 
Haukipudas 39,6 
Kempele 45,8 
Kiiminki 56,1 
Muhos 26,3 
Oulunsalo 51,5 
Tyrnävä 23,9 
Ylikiiminki 30,4 

Kehyskunnat yht.  41,6 
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KUVA 74. Pendelöinti (yli 50 henkeä) Ouluseudun kuntien välillä (Tilastokeskus) 

TAULUKKO 11. Oulun suhde kehyskuntiin (Tilastokeskus) 

Alue Väki-
luku 

Osuus 
% 

Toimivat 
yritykset 

Osuus 
% 

Teollisuus-
työpaikat 

Osuus 
% 

Työ-
paikat 

Osuus 
% 

Liikeyritysten 
lv (ei maat.) 

Osuus 
% 

 1996  3/97  1995  1995  1995  

Oulu 111556 65,4 3769 65,5 8710 68,9 49712 77,5 26382203 84,9 
Kehyskunnat 58944 34,6 1985 34,5 3925 31,1 14437 22,5 4691423 15,1 

 
Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan kunkin seudun kunnan seudun kehitykseen tuo-
maa lisäarvoa. Vastausten perusteella Oulun asema seudun keskuksena tunnustetaan ylei-
sesti. Oulun nähdään tuovan lisäarvoa seudun kehitykseen erityisesti oppilaitosten, kulttuu-
ri- ja viihdepalveluiden sekä yritysten kautta. Hailuodon, Kiimingin, Tyrnävän, Ylikiimin-
gin ja Muhoksen koetaan tuovan lisäarvoa erityisesti luonnonympäristön kautta. Oulunsa-
lon kohdalla korostuu materiaalinen infrastruktuuri (liikenneyhteydet, kaavaratkaisut, ton-
tit, toimitilat, energian saanti jne.) (liite 1). 

���� � " $� ! %	�"#%&�#%'('"##))#$�%	6,)�#$)6-%	( #))��)	

Ouluseudun seutuyhteistyössä ovat mukana Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kii-
minki, Muhos ja Oulunsalo. Elinkeinopoliittisessa yhteistyössä ovat mukana myös Tyrnävä 
ja Ylikiiminki. Systemaattisen Ouluseudun elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön voidaan 
katsoa alkaneen Ouluseudun elinkeinojen kehittämisstrategian valmistelusta syksyllä 1991.  

Seutuyhteistyön ylimpänä yhteistyöelimenä on luottamushenkilöistä koostuva seutu-
neuvottelukunta. Siinä on viisi poliittista edustajaa Oulusta ja muista kunnista kaksi. Neu-
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vottelukunta huolehtii yleislinjauksista ja resurssien suuntaamisesta. Seutuneuvottelukun-
nan alaisuudessa työskentelee kuntajohtajien työvaliokunta, joka koordinoi työryhmien 
työskentelyä, valmistelee asioita neuvottelukunnalle ja toimeenpanee päätöksiä. Työvalio-
kunnan puheenjohtajuus kiertää vuosittain yhteistyöhön osallistuvien kuntien kesken. Neu-
vottelukunta ja työvaliokunta vastaavat kaikkien toimialojen yhteistyöstä.  

Työvaliokunnan alaisuudessa työskentelee tiimejä, joista elinkeinopoliittisesti keskei-
simpiä ovat elinkeino- ja seututiimit. Seudun suunnittelusihteerien muodostaman seututii-
min tehtävät painottuvat palvelujen, kulttuurin ja maankäytön yhteistyöhön. 

Elinkeinoyhteistyöryhmän vetäjänä toimii Oulun elinkeinotoimenjohtaja ja ryhmän 
muodostavat kuntien elinkeinoasioista vastaavat viranhaltijat. Ryhmän sihteerinä toimii 
elinkeinotiedottaja Oulun kaupungin elinkeinokeskuksesta. Ryhmä on kokoontunut kuu-
kausittain, ja sen tehtävänä on muiden kuin high-tech -yritysten toimintaympäristön ja 
osaamisen kehittäminen, seudun markkinointi sekä kohdennetut toimialaprojektit ja yritys-
palvelut. 

Elinkeinoyhteistyön tehostaminen on ollut esillä elinkeinoryhmässä. Seudun elinkeino-

toimien yhteistyön osalta Ouluseudun kunnissa1 on vuoden 1999 alussa lausuntokierroksel-

la malli, jonka mukaan kuntien elinkeinopolitiikan toteuttaminen keskitettäisiin seudulli-

sesti yhteen yksikköön. Seudullinen elinkeinoyksikkö olisi osa Oulun kaupungin hallinto-

organisaatiota. Kehyskuntien elinkeinohenkilöstö siirtyisi määräaikaiseen työsuhteeseen 

Oulun kaupungin palvelukseen, ja jokaiselle henkilölle määritettäisiin erikoistumisala sekä 

vastuukunta. Toiminnan menot jaettaisiin väkilukujen mukaisessa suhteessa.  

 
Seudulla on syksyllä 1996 hyväksytty seutusopimus, jossa on linjattu seudullisen yhteis-
työn tavoitteet, muodot, projektit, kustannukset ja organisaatio valtuustokaudeksi 1997 - 
2000. Kunnat panostavat seudun kehittämiseen vuositasolla yhteensä 10 mmk. Oulun kau-
punki vastaa talouden hoidosta ja laskuttaa kehyskunnilta niiden osuuden. Elinkeinoyhteis-
työryhmän budjetti vuodelle 1999 on 3,7 mmk, josta kunnat maksavat osuutensa asukaslu-
kujen mukaisessa suhteessa. Seututiimin budjetti vuodelle 1999 on 1 mmk. Osaamiskes-
kusohjelman toteutus ei suoraan liity Ouluseudun elinkeinopoliittisen yhteistyön organi-
sointiin, mutta Ouluseudun kunnat rahoittavat osaltaan osaamiskeskusohjelmaa. Osaamis-
keskusohjelman toteutuksesta vastaa Technopolis Oulu Oyj. Osaamiskeskusohjelmasta 
Oulu maksaa vuosittain 3 mmk ja kehyskunnat yhteensä 1 mmk. 

Ouluseudulla yritysten osallistuminen strategiatyöhön on 1990-luvulla ollut aktiivista 
(Sotarauta & Linnamaa 1997a). Seudun viimeisin elinkeinostrategia on valmistunut vuon-
na 1996. Elinkeinostrategiassa elinkeinopolitiikan tavoitteena on kehittää Ouluseudusta 
EU:n pohjoisimpien alueiden johtava osaamiskeskus sekä houkuttelevin toimintaympäristö 
menestyksellisen yritystoiminnan harjoittamista varten. 

                                                 
1 Elinkeinoyhteistyön tiivistämiskaavailuissa ovat mukana Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, 
Muhos, Oulunsalo, Tyrnävä ja Ylikiiminki. 
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KUVA 75. Ouluseudun kuntien elinkeinopoliittisen yhteistyön organisointi  
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Oulun kaupungissa elinkeinoasioista vastaa elinkeinokeskus. Keskuksen toimintaa johtaa 
elinkeinotoimenjohtaja. Hänen lisäkseen keskuksessa työskentelee 7 henkilöä: yhteyspääl-
likkö, markkinointipäällikkö, yritysneuvoja, elinkeinotiedottaja, yhteysassistentti, toimis-
tosihteeri ja sihteeri. Hailuodolla, Kempeleellä, Kiimingissä, Muhoksella ja Tyrnävällä 
elinkeinotoimesta vastaa elinkeinoasiamies (Tyrnävällä ja Muhoksella on yhteisvirka). 
Haukiputaalla elinkeinoasioista vastaavat elinkeinoneuvoja ja elinkeinoasiamies; elinkei-
noasiamies toimii myös kiinteistöyhtiön toimitusjohtajana. Oulunsalossa elinkeinoasioiden 
hoito on yhtiöitetty Oulunsalon Kehitysyhtiö Oy:ksi. Ylikiimingissä elinkeinoasioita hoita-
vat maaseutusihteeri ja kunnanjohtaja.  
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Ouluseudun yhteistyöprofiili on yleisilmeeltään positiivinen. Seutusopimusmalliin yhteis-
työn toimintamallina suhtaudutaan hyvin positiivisesti. Yli 95 prosenttia vastaajista näkee 
seutusopimuksen tukevan hyvin seudun kehitystä. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta arvi-
oi elinkeinopoliittisen yhteistyön tuovan runsaasti lisäarvoa oman kunnan kehittämistyö-
hön. Varsin yleisesti seutuyhteistyön nähdään kehittyvän tulevaisuudessa tiiviimpään suun-
taan. Ouluseudun seutuyhteistyössä korostuu myös se, että varsin yleisesti koetaan yhteis-
työssä mukana olevien ihmisten olevan valmiita kehittämään ajattelutapojaan ja omaksu-
maan uutta.  
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KUVA 76. Ouluseudun kuntien yhteistyöprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Seutuyhteistyön ongelmana nähdään kuntien välisen työnjaon epäselvyys. Tämä lienee yk-
si keskeisimmistä syistä siihen, että Ouluseudulla on aloitettu yhteisen organisaation val-
mistelu. Noin 40 % vastaajista kokee kuntien lähtökohtien poikkeavan toisistaan elinkei-
nopoliittista seutuyhteistyötä häiritsevästi. Noin kolmannes kokee kuntien keskinäisen kil-
pailun haittaavan elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä. 
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Oulun kaupungin kumppaniprofiili on muiden keskuskaupunkien tapaan kehyskuntia sär-
mikkäämpi. Positiivisimmat arviot Oulu saa selkeästä visiosta kaupunkiseudun tulevaisuu-
desta sekä sitoutuneisuudesta seutuyhteistyöhön ja pitkäjänteisyydestä yhteistyön toimin-
tamuotojen kehittämisessä. Toisaalta n. 40 % vastaajista kokee, ettei Oulu kerro riittävästi 
omista elinkeinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan muille seudun 
kunnille ja että se on liian kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen aktiivinen elinkeinopoliit-
tisessa seutuyhteistyössä. Noin kolmannes vastaajista kokee sen kilpailuasenteen muita 
seudun kuntia kohtaan häiritsevän elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Oulun kaupungin oma näkemys poikke-
aa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Oulun kaupungin ja kehyskuntien välillä on tul-
kintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia ovat 
omista suunnitelmista tiedottaminen, omissa tavoitteissa kiinni oleminen, näkemys seu-
tuyhteistyön tulevaisuudesta ja kilpailuasenne. 

Oulun kaupungin oma näkemys on pääosin hieman positiivisempi kuin muiden seudun 
kuntien näkemys Oulusta yhteistyökumppanina. 
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KUVA 77. Näkemykset siitä, miten Oulun kaupunki tiedottaa muille seudun kunnille omista elin-
keinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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KUVA 78. Oulun kaupungin kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 79. Näkemykset siitä, onko Oulun kaupunki liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen 
aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 80. Näkemykset siitä, onko Oulun kaupungilla näkemystä elinkeinopoliittisen seutuyhteis-
työn tulevaisuudesta 
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KUVA 81. Näkemykset Oulun kaupungin kilpailuasenteesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyös-
sä 
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Hailuoto on Ouluseudun yhteistyökunnista pienin ja ominaispiirteiltään muista kunnista 
poikkeava. Ouluseudun kunnista Hailuodon kumppaniprofiili on Ylikiimingin kanssa luon-
teeltaan varovaisimmin positiivinen. Hailuoto nähdään varsin yleisesti luotettavana yhteis-
työkumppanina, joka noudattaa yhteistyön pelisääntöjä ja on sitoutunut elinkeinopoliitti-
seen seutuyhteistyöhön. Se koetaan myös yhteistyöhakuiseksi kumppaniksi. Noin 40 % 
vastaajista kokee, että Hailuoto on liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen aktiivinen 
elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä ja että se ei kerro riittävästi omista elinkeinopoliit-
tisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan muille seudun kunnille. Lisäksi Hai-
luodon kunnalla ei varsin yleisesti nähdä olevan visiota kaupunkiseudun tulevaisuudesta. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Hailuodon kunnan oma näkemys poik-
keaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Hailuodon kunnan ja muiden kuntien välillä on 
tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat omissa tavoitteissa kiinni oleminen, tavoitteiden yhdensuuntaisuus, panostus sekä 
kuntaorganisaation sisäinen yhtenäisyys. 

Hailuodon kunnan oma näkemys on pääosin hieman positiivisempi kuin muiden seudun 
kuntien näkemys Hailuodosta yhteistyökumppanina. 
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KUVA 82. Näkemykset siitä, onko Hailuodon kunta liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen 
aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 83. Näkemykset siitä, ovatko Hailuodon kunnan omat tavoitteet samansuuntaisia seudun 
yhteisten elinkeinopoliittisten tavoitteiden kanssa  

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

125 %

-3 -2 -1 1 2 3

Koko seutu Muiden näkemys Oma näkemys

Kuntien välisessä työnjaossa
Hailuoto ei panosta

yhteistyöhön rahallisten
resurssiensa edellyttämällä

tavalla

Kuntien välisessä työnjaossa
Hailuoto panostaa
yhteistyöhön rahallisten
resurssiensa edellyttämällä
tavalla

 
KUVA 84. Näkemykset siitä, panostaako Hailuodon kunta elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön 
rahallisten resurssiensa edellyttämällä tavalla (myös henkilöresurssien mukaisessa panostuksessa 
on samansuuntainen ero tulkinnoissa) 
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KUVA 85. Näkemykset Hailuodon kunnan organisaation sisäisestä yhtenäisyydestä ja sen vaiku-
tuksesta elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön. 
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KUVA 86. Hailuodon kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Haukiputaan kumppaniprofiili on Ouluseudun kuntien profiileista yleisilmeeltään positiivi-
sin. Yksikään yhteistyön osa-alue ei Haukiputaan kohdalla nouse esille erityisen ongelmal-
lisena. Noin 20 % vastaajista kokee, ettei se kerro riittävästi omista elinkeinopoliittisista 
suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan muille seudun kunnille ja noin puolet vas-
taajista arvioi sen aktiivisuuden omista asioista tiedottamisessa varovaisen positiivisesti. 
Kaiken kaikkiaan Haukiputaan kunta nähdään luotettavana, pitkäjänteisenä ja yhteistyöhön 
sitoutuneena yhteistyökumppanina.  

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Haukiputaan kunnan oma näkemys 
poikkeaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Haukiputaan kunnan ja muiden kuntien 
välillä on tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. 
Tällaisia ovat omista suunnitelmista tiedottaminen, näkemys seutuyhteistyön tulevaisuu-
desta, omissa tavoitteissa kiinni oleminen ja kilpailuasenne. 

Haukiputaan kunnan oma näkemys on pääosin positiivisempi kuin muiden seudun kun-
tien näkemys Haukiputaasta yhteistyökumppanina. 
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KUVA 87. Näkemykset siitä, miten Haukiputaan kunta tiedottaa muille seudun kunnille omista 
elinkeinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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KUVA 88. Näkemykset siitä, onko Haukiputaan kunnalla näkemystä elinkeinopoliittisen seutuyh-
teistyön tulevaisuudesta 
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KUVA 89. Haukiputaan kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 90. Näkemykset siitä, onko Haukiputaan kunta liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen 
aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 91. Näkemykset Haukiputaan kunnan kilpailuasenteesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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Kempeleen kunnan kumppaniprofiili on suhteellisen positiivinen. Kempele nähdään pää-
sääntöisesti pitkäjänteisenä ja yhteistyöhön sitoutuneena yhteistyökumppanina, jonka omat 
elinkeinopoliittiset tavoitteet ovat melko yhdenmukaiset seudullisten tavoitteiden kanssa. 
Kempele noudattaa vastaajien mielestä varsin hyvin seutuyhteistyön pelisääntöjä. Noin 
kolmannes vastaajista kokee, ettei se kerro riittävästi omista elinkeinopoliittisista suunni-
telmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan muille seudun kunnille ja että se on liikaa kiinni 
omissa tavoitteissaan ollakseen aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä. Hieman 
runsas kolmannes vastaajista on myös sitä mieltä, että Kempele ei toimi aktiivisesti elin-
keinopoliittisen seutuyhteistyön esteiden poistajana, toimijoiden aktivoijana eikä ristiriito-
jen sovittelijana. Se ei myöskään ota joustavasti muiden näkemyksiä huomioon. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Kempeleen kunnan oma näkemys poik-
keaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Kempeleen kunnan ja muiden kuntien välillä 
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on tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat luotettavuus, omista suunnitelmista tiedottaminen, omissa tavoitteissa kiinni oleminen 
ja kilpailuasenne. 

Kempeleen kunnan oma näkemys on pääosin hieman positiivisempi kuin muiden seu-
dun kuntien näkemys Kempeleestä yhteistyökumppanina. 
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KUVA 92. Näkemykset Kempeleen kunnan luotettavuudesta elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön 
yhteistyökumppanina 
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tavoitteistaan ja hankkeistaan  

muille seudun kunnille 

 

KUVA 93. Näkemykset siitä, miten Kempeleen kunta tiedottaa muille seudun kunnille omista elin-
keinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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KUVA 94. Kempeleen kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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kaupungin aktiivisuutta 
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KUVA 95. Näkemykset siitä, onko Kempeleen kunta liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen 
aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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enemmän yhteistyöhön kuin 
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KUVA 96. Näkemykset Kempeleen kunnan kilpailuasenteesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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Kiimingin kunnan kumppaniprofiilin yleisilme on varovaisen positiivinen. Se koetaan 
melko yleisesti yhteistyöhön sitoutuneeksi, luotettavaksi ja yhteisiä pelisääntöjä noudatta-
vaksi kumppaniksi. Noin joka viides vastaaja on sitä mieltä, ettei Kiimingin kunta kerro 
riittävästi omista elinkeinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
muille seudun kunnille ja että sen oman organisaation sisäinen hajanaisuus häiritsee elin-
keinopoliittista seutuyhteistyötä. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Kiimingin oma näkemys poikkeaa sel-
västi kumppaneiden näkemyksestä. Kiimingin kunnan ja muiden kuntien välillä on tulkin-
taeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia ovat luo-
tettavuus, tavoitteiden yhdensuuntaisuus, sisäinen yhtenäisyys ja pitkäjänteisyys. 

Kiimingin kunnan oma näkemys on pääosin hieman positiivisempi kuin muiden seudun 
kuntien näkemys Kiimingistä yhteistyökumppanina. 
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KUVA 97. Kiimingin kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä. 
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KUVA 98. Näkemykset Kiimingin kunnan luotettavuudesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 99. Näkemykset siitä, onko Kiimingin kunta liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen 
aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 100. Näkemykset Kiimingin kunnan organisaation sisäisestä yhtenäisyydestä ja sen vaiku-
tuksesta elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön. 
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Kiimingin kunta on 
lyhytjänteinen 

elinkeinopoliittisen 
seutuyhteistyön 

toimintamuotojen 
kehittämisessä

Kiimingin kunta on 
pitkäjänteinen 
elinkeinopoliittisen 
seutuyhteistyön 
toimintamuotojen 
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KUVA 101.  Näkemykset Kiimingin kunnan pitkäjänteisyydestä elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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Muiden Ouluseudun kehyskuntien tapaan Muhoksen kumppaniprofiili on positiivinen. Se 
koetaan luotettavana, sitoutuneena ja yhteistyöhakuisena kumppanina. Sen tavoitteiden 
koetaan varsin yleisesti olevan samansuuntaisia seudullisten tavoitteiden kanssa. Noin joka 
viides vastaaja on sitä mieltä, ettei Muhoksen kunta kerro riittävästi omista elinkeinopoliit-
tisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan muille seudun kunnille ja että sen 
oman organisaation sisäinen hajanaisuus häiritsee elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Muhoksen kunnan oma näkemys poik-
keaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Muhoksen kunnan ja muiden kuntien välillä on 
tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat omissa tavoitteissa kiinni oleminen, omista suunnitelmista tiedottaminen, luotettavuus 
ja pelisääntöjen noudattaminen. Muhoksen kunnan oma arvio itsestään yhteistyökump-
panina on varsin samansuuntainen kuin seudun muiden kuntien, osin hieman negatiivisem-
pi. 
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KUVA 102. Näkemykset siitä, onko Muhoksen kunta liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen 
aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 103. Muhoksen kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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avoimesti omista elinkeino-
poliittisista suunnitelmistaan,
tavoitteistaan ja hankkeistaan
muille seudun kunnille

 

KUVA 104. Näkemykset siitä, miten Muhoksen kunta tiedottaa muille seudun kunnille omista 
elinkeinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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KUVA 105. Näkemykset Muhoksen kunnan luotettavuudesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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KUVA 106. Näkemykset siitä, miten Muhoksen kunta noudattaa elinkeinopoliittisen seutuyhteis-
työn epävirallisia ja virallisia pelisääntöjä  



�����
������������������������
 

 100 

*
�
�	������
���

Myös Oulunsalon kumppaniprofiilin yleisilme on positiivinen. Se koetaan yhteistyöhön 
sitoutuneeksi, pelisääntöjä noudattavaksi ja luotettavaksi kumppaniksi. Oulunsalon profiili 
on hyvin tasainen. Mikään yhteistyön osa-alue ei nouse esille erityisen negatiivisena. Noin 
joka viides vastaaja kokee kuitenkin, ettei Oulunsalo kerro riittävästi omista elinkeinopo-
liittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan muille seudun kunnille ja että sen 
oman organisaation sisäinen hajanaisuus häiritsee elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Oulunsalon kunnan oma näkemys poik-
keaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Oulunsalon kunnan ja muiden kuntien välillä 
on tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat omista suunnitelmista tiedottaminen, rahallinen panostus, kilpailuasenne ja pitkäjän-
teisyys. 

Oulunsalon kunnan oma näkemys on pääosin hieman positiivisempi kuin seudun mui-
den kuntien näkemys Oulunsalosta yhteistyökumppanina. 
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KUVA 107. Näkemykset siitä, miten Oulunsalon kunta tiedottaa muille seudun kunnille omista 
elinkeinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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yhteistyöhön rahallisten
resurssiensa edellyttämällä
tavalla

 

KUVA 108. Näkemykset siitä, panostaako Oulunsalon kunta elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyö-
hön rahallisten resurssiensa edellyttämällä tavalla 
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KUVA 109. Oulunsalon kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 110. Näkemykset Oulunsalon kunnan kilpailuasenteesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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KUVA 111. Näkemykset Oulunsalon kunnan pitkäjänteisyydestä elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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Tyrnävän kumppaniprofiili on positiivinen. Se koetaan yhteistyöhön sitoutuneeksi, peli-
sääntöjä noudattavaksi ja luotettavaksi kumppaniksi. Tyrnävän profiili on hyvin tasainen. 
Mikään yhteistyön osa-alue ei nouse esille erityisen negatiivisena. Noin joka viides vastaa-
ja kokee kuitenkin, ettei Tyrnävä kerro riittävästi omista elinkeinopoliittisista suunnitelmis-
taan, tavoitteistaan ja hankkeistaan muille seudun kunnille ja että sen oman organisaation 
sisäinen hajanaisuus häiritsee elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Tyrnävän kunnan oma näkemys poikke-
aa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Tyrnävän kunnan ja muiden kuntien välillä on 
tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat sitoutuneisuus, omista suunnitelmista tiedottaminen, luotettavuus ja pitkäjänteisyys. 

Tyrnävän kunnan oma näkemys on positiivisempi kuin muiden seudun kuntien näkemys 
Tyrnävästä yhteistyökumppanina. 
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KUVA 112. Tyrnävän kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 113. Näkemykset Tyrnävän kunnan sitoutuneisuudesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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KUVA 114. Näkemykset Tyrnävän kunnan pitkäjänteisyydestä elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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KUVA 115. Näkemykset siitä, miten Tyrnävän kunta tiedottaa muille seudun kunnille omista elin-
keinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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KUVA 116. Näkemykset Tyrnävän kunnan luotettavuudesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyös-
sä 
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Ouluseudun kunnista Ylimiingin kumppaniprofiili on Hailuodon kanssa seudun varovai-
simmin positiivinen. Kaiken kaikkiaan Ylikiiminki nähdään kuitenkin yhteistyöhakuisena 
ja luotettavana kumppanina. Sen koetaan melko yleisesti myös noudattavan hyvin yhteisiä 
pelisääntöjä. Noin joka viides vastaaja on sitä mieltä, ettei Ylikiimingin kunnalla ole mi-
tään visiota kaupunkiseudun tulevaisuudesta ja ettei sillä ole näkemystä siitä, mihin suun-
taan elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä tulisi kehittää. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Ylikiimingin kunnan oma näkemys 
poikkeaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Ylikiimingin kunnan ja muiden kuntien 
välillä on tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. 
Tällaisia ovat tavoitteiden samansuuntaisuus, sisäinen yhtenäisyys sekä näkemys seutuyh-
teistyön ja kaupunkiseudun tulevaisuudesta. 
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KUVA 117. Näkemykset siitä, ovatko Ylikiimingin kunnan tavoitteet samansuuntaisia seudun yh-
teisten elinkeinopoliittisten tavoitteiden kanssa 
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KUVA 118. Ylikiimingin kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 119. Näkemykset Ylikiimingin kunnan organisaation sisäisestä yhtenäisyydestä ja sen vai-
kutuksesta elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön 
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KUVA 120. Näkemykset siitä, onko Ylikiimingin kunnalla näkemystä elinkeinopoliittisen seutuyh-
teistyön tulevaisuudesta 
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KUVA 121. Näkemykset siitä, onko Ylikiimingin kunnalla visiota kaupunkiseudun tulevaisuudesta 
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Ouluseudun kuntien kumppaniprofiilit ovat tasaisen positiivisia. Kuntien välillä ei ole 
merkittäviä eroja. Profiilien eroissa on kysymys lähinnä aste-eroista.  

Ouluseudulla uskotaan seutuyhteistyön tuomaan lisäarvoon ja siihen, että se kehittyy 
jatkossa tiiviimpään suuntaan. Lisäksi uskotaan varsin yleisesti, että sekä ajattelu- ja toi-
mintatavoilla on mahdollisuus uudistua siten, että elinkeinopoliittisella seutuyhteistyöllä on 
hyvät mahdollisuudet kehittyä. Seutusopimukseen elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön 
toimintamallina ollaan yleisesti tyytyväisiä. 

Ouluseudulla suurimpina yhteistyön kehittämisen haasteina nousevat esiin tiedonkulun 
kehittäminen ja kuntien välisen työnjaon epäselvyys. Kumppaniprofiilien perusteella kai-
killa kunnilla olisi kehitettävää omista elinkeinopoliittisista suunnitelmista, tavoitteista ja 
hankkeista tiedottamisessa muille seudun kunnille. Lisäksi tiedonkulkuun panostamalla on 
mahdollista luoda toimivammat yhteydet kuntien luottamushenkilöiden ja muiden seudulli-
sen elinkeinopolitiikan kannalta tärkeiden sidosryhmien kanssa. Tiedonkulkuun panosta-
misen merkitys korostunee yhteisen elinkeino-organisaation perustamisen yhteydessä. Tie-
donkululla on myös suuri merkitys luottamusta ja sitoutumista vahvistavana tekijänä. 

Työnjaon epäselvyys lienee keskeisin syy siihen, että keskustelut yhteisen elinkeinopo-
litiikasta vastaavan organisaation perustamisesta on aloitettu. Lisäksi yhteistyöprofiilissa 
nousi esille se, että kuntien lähtökohtien koetaan poikkeavan toisistaan elinkeinopoliittista 
seutuyhteistyötä häiritsevästi. Kuntien lähtökohtien erilaisuus laajentaa kysymyksen työn-
jaosta kysymykseksi siitä, mikä on kuntien rooli seudulla. Lähtökohdiltaan erilaisten kunti-
en kesken keskustelut työnjaosta saattavat jäädä ”teknisiksi”, jolloin kuntien erilaisuus jää 
taustalle. Elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittämisessä roolien hahmottaminen saat-
taisi olla yksi keino selkiyttää yhteistyöprofiilissa esille noussutta kuntien keskinäisestä 
kilpailuasetelmaa. Jos kuntien erilaiset roolit kaupunkiseudun kehityksessä tunnistetaan ja 
elinkeinopoliittista työnjakoa kehitetään rooleista käsin, oletettavaa on, että keskinäinen 
kilpailuasetelma selkeytyy. 

Kokonaisuutena tarkasteltuna Ouluseudun kuntien kumppaniprofiileissa korostuu sään-
töjen noudattaminen, sitoutuneisuus, luotettavuus ja pitkäjänteisyys. Hajonta profiilien eri 
osa-alueiden välillä on suhteellisen vähäistä yksittäisiä kuntia lukuun ottamatta. Kunnat 
eivät myöskään koe olevansa kovinkaan lukkiutuneita menneeseen. 

Ouluseudun elinkeinopoliittisessa eniten kehitettävää on seuraavissa asioissa: 

•  Tiedonkulku 

•  Työnjaon ja roolien selkiyttäminen 

Seuraavassa on nostettu esille muutama keino, joilla Ouluseudun kuntien elinkeinopoliit-
tista seutuyhteistyötä on mahdollista kehittää. 

6�7� �������
�
������������������	��
- Tunnistetaan seutuyhteistyössä käytetyt tiedonkulun kanavat ja foorumit, analysoidaan 

niiden toimivuus/toimimattomuus sekä tunnistetaan niiden kehittämistarpeet ja uusien 
kanavien kehittämisen mahdollisuudet. 

- Arvioidaan eri toimijoiden motivaatio ja asenne omista tavoitteista ja suunnitelmista 
tiedottamisessa. 
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- Analysoidaan elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kannalta tärkeät informaatiovirrat – 

ketkä viestittävät ja keille; mitä välineitä käytetään; millä foorumeilla keskustellaan; 
mitkä ovat tiedonkulun vahvuudet ja heikkoudet jne.�

- Luodaan analyysin perusteella kokonaisvaltainen informaatiojärjestelmä#� jonka� avulla 
on mahdollista�jäsentää olemassa olevaa informaatiota ja tietoa. 

- Kaupunkiseudun kehittämistä palvelevan informaatiojärjestelmän luomisessa on huo-
mattava, että ei ole mahdollista luoda toimivaa ja tehokasta informaatiojärjestelmää oi-
valtamatta sen luonnetta sosiaalisena ihmisten muodostamana yhteisönä. Ouluseudun 
kehittynyt yhteistyökulttuuri on hyvä pohja informaatiojärjestelmän kehittämiselle ja te-
hokkaalle käytölle. 

6�7� $������
������	��
- Nostetaan kuntien välinen kilpailu keskusteluun ja kysytään kuka loppujen lopuksi kil-

pailee ja missä, miten kunnat kilpailevat ja kenen kanssa; missä sarjassa kukin kunta 
kilpailee; mikä on kunkin kunnan rooli seudun kilpailukyvyssä, onko seutu 
kilpailukykyinen jne. 

- Tavoitteena on selkeyttää kilpailuasetelmaa ja katsoa, onko seudun kuntien välillä todel-
lista kilpailua vai onko kyseessä itse asiassa huonosta tiedonkulusta ja huonosta yhteis-
työkumppaneiden tavoitteiden ja suunnitelmien tuntemuksesta johtuva myytti. 

- Kilpailuanalyysi on mahdollista toteuttaa tutkimuksena, työseminaarina yms. 

6�7� $
�������������	����������������������
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- Kuntien työnjaon selkeyttämisessä on osaltaan kyse mahdollisen uuden seudullisen 

elinkeino-organisaation roolin selkeyttämisestä osana Ouluseudun koko kehittämiskon-
septia. Samalla on mahdollista pohtia kunkin kunnan roolia seudun kehityksessä. 

- Yksittäisten kuntien rooli kaupunkiseudun kehityksessä on perinteistä elinkeinopolitiik-
kaa laajempi kysymys. Rooleja on mahdollista analysoida kilpailukyvyn elementtien 
avulla. Yleisellä tasolla kilpailukyvyn elementtejä ovat infrastruktuuri, yritykset, inhi-
milliset voimavarat, asuin- ja elinympäristön laatu, toimiva kehittäjäverkosto ja verkos-
toihin kuuluminen. Käytännössä jonkun kehyskunnan rooli voi olla asuin- ja elin-
ympäristön laadun parantaminen panostamalla koulutuksessa sellaisiin erikoisiin kieliin, 
joita muilla seudun kunnilla ei ole. Aivan vastaavasti joidenkin seudun kuntien roolina 
voisi olla matkailun kehittäminen jne. Varsin todennäköisesti Oulun roolina on olla mu-
kana kehittämistä kaikkia kilpailukyvyn elementtejä.  

                                                 
1 ks. Sotarauta (1999)  



 

 
 
 
 
 

6 SEINÄNAAPURIT 
 
 

 

KUVA 122. Seinänaapureiden taajamarakenne 1990 ja kuntien väkiluvut 1997 
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Seinänaapureihin kuuluvat Seinäjoki, Nurmo, Ilmajoki, Ylistaro, Jalasjärvi, Peräseinäjoki 
ja Kurikka. Virallisessa seutukuntajaossa Seinänaapurit on jaettu Pohjoisiin1 ja Eteläisiin2 
Seinänaapureihin. Pohjoisten ja Eteläisten Seinänaapureiden väestönkehitys on 1990-
luvulla ollut erilainen. Eteläiset Seinänaapurit ovat 1990-luvulla menettäneet väestöä, kun 
vastaavasti Pohjoisten Seinänaapureiden väkiluku on kasvanut. Käytännössä Pohjoisten 
Seinänaapureiden väestönkasvu johtuu Seinäjoen ja Nurmon kehityksestä. Seinäjoki on 90-
luvulla saanut muuttovoittoa vuotta 1995 lukuun ottamatta ja Nurmon väestö on kasvanut 
tasaisesti joka vuosi. (Österlund 1997.) Seinäjoen ja Nurmon muista poikkeava kehitys nä-
kyy myös Pohjoisten Seinänaapureiden taajama-asteessa, joka oli 85,1 vuonna 1996, kun 
eteläisten Seinänaapurien taajama-aste oli 60,0.  

Pohjoisten ja Eteläisten Seinänaapureiden erilainen asema heijastuu myös siinä, että 
kansallisen aluepolitiikan tukivyöhykkeissä Pohjoiset Seinänaapurit ovat vuosina 1998 ja 
1999 tukialueiden ulkopuolella, kun taas Eteläiset Seinänaapurit kuuluvat II tukivyöhyk-
keeseen. Vaikka Seinänaapurit jakaantuu virallisessa seutukuntajaossa kahteen lähtökoh-
diltaan jonkin verran erilaiseen osaan, käytännössä seudun sisäiset erot ovat varsin tyypilli-
siä kaupunkiseuduille; Seinäjoen ja Nurmon muodostama kaupunkiseudun ydin eroaa ra-
kenteeltaan muusta seudusta.  

Seinäjoen ja Nurmon välinen toiminnallisesti tiivis vuorovaikutus näkyy yhteenkasva-
neen taajamarakenteen lisäksi myös tiiviissä pendelöinnissä. Seinänaapurit jakaantuu pen-
delöinnin osalta kolmeen osaan. Nurmon ja Seinäjoen välinen yhteys on erittäin tiivis, yli 
40 % työllisestä työvoimasta käy Seinäjoella töissä. Ilmajoen, Peräseinäjoen ja Ylistaron 
työllisestä työvoimasta yli 15 % käy Seinäjoella töissä. Myös Seinäjoelta käydään suhteel-
lisen paljon Nurmossa töissä. Sen sijaan Jalasjärveltä ja Kurikasta pendelöidään varsin vä-
hän Seinäjoelle (taulukko 13). Ne ovat myös työpaikkojen suhteen omavaraisempia kuin 
seudun muut kunnat (kuva 123). Seinäjoella käydään paljon työssä Seinänaapureiden ul-
kopuolelta, samoin kuin Seinänaapurikunnista pendelöidään myös muihin suuntiin (tau-
lukko 12). 
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KUVA 123. Työpaikkaomavaraisuus Seinänaapurikunnissa 31.12.1995 (Tilastokeskus: Altika) 

                                                 
1 Seinäjoki, Nurmo, Ilmajoki ja Ylistaro 
2 Jalasjärvi, Peräseinäjoki ja Kurikka 



�����
������������������������
 

 112 

Seinäjoki 
Nurmo 

Ylistaro 

Kurikka 

Jalasjärvi 

Peräseinäjoki 

Ilmajoki 

1 828 

746 

74 311 

856 
173 

150 
115 

57 
78 

183 
81 

152 
79 204 187 53 

51 

 

KUVA 124. Pendelöinti (yli 50 henkeä) Seinänaapurikuntien välillä (Tilastokeskus, Altika) 

 
Seinäjoen osuus koko seudun väestöstä ja yritystoiminnasta on noin kolmannes, kun esi-
merkiksi Tampereen, Turun ja Oulun seuduilla ko. osuudet ovat noin kahden kolmasosan 
luokkaa. Seudun työpaikoista hieman vajaa puolet on Seinäjoella ja Seinäjoen liikeyritys-
ten liikevaihto on yli 2/3 koko seudun yritysten liikeyritysten liikevaihdosta (ks. taulukko 
14). Seinäjoen keskusasema näkyy myös sen työpaikkatarjonnasta. Se on seudun kunnista 

TAULUKKO 12. Seinänaapurikuntien 
ulkopuolelle ja ulkopuolelta suuntautuva 
merkittävä pendelöinti 31.12.1995 (Tilas-
tokeskus) 

Mistä Mihin Kpl 

Alavus Seinäjoki 116 
Isokyrö Seinäjoki 94 
Kauhajoki Seinäjoki 120 
Kauhava Seinäjoki 145 
Kurikka Kauhajoki 96 
Lapua Seinäjoki 385 
Lapua Nurmo 138 
Seinäjoki Helsinki 124 
Seinäjoki Vaasa 123 
Vaasa Seinäjoki 120 

 

TAULUKKO 13. Keskuksessa työssäkäyvien 
osuus työllisestä työvoimasta 31.12. 1995 (Tilas-
tokeskus) 

Alue Työllisestä työv. % 

Ilmajoki 20,7 
Jalasjärvi 5,7 
Kurikka 4,7 
Nurmo 44,4 
Peräseinäjoki 15,0 
Ylistaro 15,6 

Kehyskunnat yht.  19,0 
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ainoa, missä työpaikkoja on selkeästi yli omavaraisuusasteen (kuva 123). Seinäjoen asema 
seudun keskuksena ei kuitenkaan ole yhtä selkeä1 kuin esimerkiksi Tampereen, Turun ja 
Oulun. Seinäjoen keskusasemaa vahvistaa kuitenkin muun muassa se, että se on Etelä-
Pohjanmaan koulutuksen ja tutkimuksen keskus (taulukko 15). 

TAULUKKO 14. Seinäjoen suhde kehyskuntiin (Tilastokeskus) 

Alue Väki-
luku 

Osuus 
% 

Toimivat 
Yritykset 

Osuus 
% 

Teollisuus- 
työpaikat 

Osuus 
% 

Työ-
paikat 

Osuus 
% 

Liikeyritysten 
Lv (ei maat.) 

Osuus 
% 

 1996  3/97  1995  1995  1995  

Seinäjoki 29281 35,7 1492 38,0 1575 28,4 14570 48,0 9908044 68,7 
Kehysk. 52718 64,3 2437 62,0 3970 71,6 15805 52,0 4516788 31,3 

TAULUKKO 15. Seinäjoella sijaitsevia koulutus- ja tutkimusyksiköitä (1997) 

 Opiskelijoita 

Helsingin yliopiston Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskus (Makes) 2100 
Tampereen yliopiston Täydennyskoulutuskeskuksen toimipaikka 1716 
Alueellisen johtamisen tutkimusyksikkö (Sente) - 
Sibelius-akatemian koulutuskeskuksen Seinäjoen toimipaikka 355 
Etelä-Pohjanmaan kesäyliopisto 1936 
Ammattikorkeakoulu (1996) 1567 

 
Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan, mitä lisäarvoa kukin kunta tuo seudun kehityk-
seen. Ko. analyysin perusteella Seinäjoen asema seudun kehitykseen laajasti lisäarvoa tuo-
vana keskuksena tunnustetaan suhteellisen yleisesti. Erityisesti Seinäjoen oppi- ja tutki-
muslaitosten sekä viihde- ja kulttuuripalvelujen merkitys korostuu. Nurmon koetaan tuo-
van lisäarvoa erityisesti asuinkuntana sekä melko paljon myös yritystensä perusteella. Il-
majoen nähdään tuovan lisäarvoa viihde- ja kulttuuripalveluiden sekä oppilaitosten kautta. 
Kurikan koetaan tuovan lisäarvoa yritystensä kautta mutta myös asuinpaikkana. Jalasjärven 
infrastruktuurin nähdään tuovan lisäarvoa seudun kehitykseen. Peräseinäjoen nähdään tuo-
van lisäarvoa erityisesti luonnonympäristön ja yritystoiminnan kautta. Ylistaron lisäarvon 
nähdään tulevan asuinympäristöstä. (Liite 1). 

���� ��#%+%**( 1#6,)�#$)6-%	�"#%&�#%'('"##))#$�%	6,)�#$)6-%	( #))��)	

Seinänaapuriyhteistyötä on tehty vajaat kymmenen vuotta. Seutuyhteistyön voidaan katsoa 
alkaneen vuonna 1989 kuntien neuvotteluilla yhteisistä kehittämiskohteista. Seutuyhteis-
työn konkreettinen toteutus liittyi 1990-luvun alussa projektiyhteistyöhön (esim. Teräksiset 
Seinänaapurit) ja mm. yhteisen matkailuyhtiön perustamiseen. 

Vuoden 1996 alussa solmitun Seinänaapurikuntien yhteistoimintasopimuksen mukaan 
Seinänaapurien ylimpänä yhteistyöelimenä toimii luottamushenkilöiden muodostama Sei-
nänaapurilautakunta. Seinänaapurien kukin jäsenkunta valitsee lautakuntaan kolme henki-
löä (yhteensä 21 jäsentä) valtuustojen toimikaudeksi. Lautakunta toimii strategioiden, oh-
jelmien, talousarvioiden, tiedotusohjeiden ja tilinpäätöksien hyväksyjänä. Se kuuluu Seinä-
joen kaupungin hallinto-organisaatioon. Lautakunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan 

                                                 
1 ks. myös Vartiainen (1997) 
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ja kaksi varapuheenjohtajaa kalenterivuosittain eri kunnasta. Lautakunta voi tarvittaessa 
jakaantua jaostoihin. Se kokoontuu vuosittain tarpeen mukaan noin kuusi kertaa.  

Jäsenkuntien kuntajohtajat muodostavat Seinänaapuritoimikunnan, jolla on yhteistyön 
valmistelu-, koordinointi- ja toimeenpanovalta. Lautakunnan puheenjohtajalla ja varapu-
heenjohtajilla on oikeus olla läsnä toimikunnan kokouksissa ja oikeus osallistua keskuste-
luun. Toimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan vuorovuosina eri kunnista. Lauta-
kunnan ja toimikunnan puheenjohtajat ovat eri kunnista. Toimikunnan pöytäkirjat jaetaan 
jäsenkuntiin. Seinänaapuritoimikunnan jäsenillä on oikeus olla läsnä lautakunnan kokouk-
sissa ja oikeus osallistua keskusteluun. 

Lautakunnan ja toimikunnan apuna on neljä kehittämistyöryhmää: 1. elinkeinot, 2. 
osaaminen, koulutus ja kulttuuri, 3. infrastruktuuri ja ympäristö sekä 4. perusturvapalvelut. 
Työryhmissä on kuntien viranhaltijoita ja vuoden 1999 alusta lautakunta nimeää niihin 
myös luottamushenkilöitä. Ryhmät on asetettu ja nimitetty toimikunnassa ja toimikunnasta 
on edustajat kussakin ryhmässä. 

Seutusihteeri toimii lautakunnan, toimikunnan ja joidenkin työryhmien sihteerinä sekä 
osallistuu mahdollisuuksien mukaan työryhmien työskentelyyn. Seutusihteeri valmistelee 
toimikunnan käsiteltäväksi menevät asiat yhdessä puheenjohtajan kanssa. Hän vastaa myös 
hankkeiden hallinnosta, yhteistyön rahaliikenteestä ja seutuyhteistyöstä tiedottamisesta. 
Seutusihteeri osallistuu myös asioiden valmisteluun ja uusien hankkeiden suunnitteluun. 
Lisäksi seutusihteeri osallistuu maakunnallisten teemoittaisten kehittämisryhmien työsken-
telyssä mm. ohjausryhmiin, hankevalmisteluun ja rahoitusneuvotteluihin. 

Elinkeinot-työryhmä kokoontuu kuukausittain. Seudun elinkeinoasioista vastaavat ja 
yrittäjäyhdistysten puheenjohtajat kokoontuvat muutaman kerran vuodessa keskustelemaan 
yhteisistä asioista.  

Seinänaapurien talousarvio vuodelle 1999 on noin 8 mmk. Yhteistyön talouden, tilinpi-
don ja arkistoinnin hoitaa Seinäjoki. Seinänaapuritoimikunnan puolesta sopimukset ja si-
toumukset allekirjoittaa toimikunnan puheenjohtaja ja varmentaa seutusihteeri. Kunkin 
hankkeen kohdalla sovitaan erikseen kustannustenjaosta. Kustannustenjakamisessa on siir-
rytty entistä selkeämmin aiheutusperiaatteen soveltamiseen kunnittaisen osallistumisen 
mukaan. 

���������
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Seinäjoen kaupunki ja Nurmon kunta ovat yhdistäneet voimavaransa elinkeinotoimen hoi-
tamiseksi vuoden 1999 alusta. Seinäjoen ja Nurmon elinkeinokeskuksen toimintaa ohjaa 
kuntien yhteistoimintaelimenä luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista koostuva ohjaus-
ryhmä. Seinäjoen kaupunginhallitus nimeää ohjausryhmän puheenjohtajan ja Nurmon 
kunnanhallitus varapuheenjohtajan. Elinkeinokeskus kuuluu Seinäjoen kaupungin organi-
saatioon. Mikäli jokin asia koskee pelkästään jompaakumpaa kuntaa, esittää elinkeinokes-
kus asian suoraan ao. kunnan toimielimille. Elinkeinokeskuksen johtajana toimii elinkeino-
toimenjohtaja. Vuoden 1999 alussa elinkeinokeskuksessa työskentelevät lisäksi pk-
asiamies ja�kanslisti, joiden virka- tai työsuhde on Seinäjoen kaupunkiin. Maaseutuelinkei-
noasioissa elinkeinokeskuksen työskentelyyn osallistuu myös maaseututoimenjohtaja, jon-
ka virkasuhde on Nurmon kuntaan. Lisäksi maaliskuun alusta 1999 elinkeinokeskuksessa 
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työskentelee kehittämispäällikkö Nurmon kunnan palkkaamana. Kustannukset keskuksen 
toiminnasta jaetaan kaupungin tai kunnan omiin kustannuksiin ja yhteiskustannuksiin.  

Peräseinäjoella, Kurikassa ja Jalasjärvellä elinkeinoasioista vastaa elinkeinoasiamies. 

Ilmajoella yritysasiamiehen virka oli vuoden 1999 alussa auki. Elinkeinoasioiden hoidosta 

vastasivat kunnanjohtaja ja hallintojohtaja. Ylistarossa elinkeinoasioista vastaavat kunnan-

johtaja ja maaseututoimenjohtaja.  
 

Seinänaapurien
Matkailu Oy

As Seinanaabrid

Kuortane


"#%&�#%')
kokoontuu

kuukausittain

��1 $) 13*(*"3�" )
(sosiaali ja terveys)

�"/*.'&# �*"*$.+13# � 1#&&* � 1/' ��1+$�#%+.'&# ��#%+.'&# 9"#$)*1'

��#%+%**( 1#"* )*& %)*
(luottamushenkilöitä; kokoontumisia 6 krt/v,

yhteistyön ylin päätäntävalta)

��#%+%**( 1#)'#/#& %)*
(kj:t, kokoontumisia kuukausittain,

valmistelu-, koordinointi- ja toimeenpanovalta)

�� ) $#,)��1#
(toimii ltk:n ja tmk:n sihteerinä, osallistuu valmisteluun,

ja työryhmien kokouksiin, hoitaa rahaliikenteen)

�$**/#%�%7 &' " :
) $ .* & "))  1#

Työryhmät

�%41*$)1 &)  1# .*
6/(+1#$)-

 

KUVA 125. Seinänaapuriyhteistyön organisaatio. 
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Seinänaapurikuntien elinkeinopoliittinen seutuyhteistyö on kaksijakoisessa tilanteessa. 
Kunnissa uskotaan varsin yleisesti yhteistyön tuovan lisäarvoa oman kunnan kehittämis-
työhön ja seutuyhteistyön uskotaan tulevaisuudessa kehittyvän tiiviimpään suuntaan. Sa-
manaikaisesti vastaajat ovat kuitenkin varovaisia arvioidessaan elinkeinopolitiikassa mu-
kana olevien ihmisten toiminta- ja ajattelutapojen uudistumisen mahdollisuutta. Vaikka 
seutuyhteistyön tulevaisuuteen uskotaankin, näkyy kyselyn tuloksissa selkeä tyytymättö-
myys sen nykytilaan. Suurimpien ongelmien koetaan olevan epäselvässä työnjaossa, kunti-
en keskinäisessä kilpailussa, kuntien erilaisissa lähtökohdissa ja seutuyhteistyöhön kohdis-
tuneissa erilaisissa odotuksissa. Yli puolet vastaajista näkee myös kuntien omien etujen 
vartioinnin ja yhteistyön foorumien puutteen haittaavan yhteistyötä.  
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KUVA 126. Seinänaapurien yhteistyöprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Seinäjoen kaupungin kumppaniprofiili on kaksijakoinen. Seinäjoen kaupungilla nähdään 
varsin yleisesti olevan selkeä visio kaupunkiseudun tulevaisuudesta. Kaupungin koetaan 
myös panostavan seutuyhteistyöhön rahallisten ja henkilöresurssiensa edellyttämällä taval-
la. Varsin yleisesti nähdään myös, että Seinäjoella on vähintään melko selvä näkemys elin-
keinopoliittisen seutuyhteistyön suunnasta. Toisaalta n. 70 % vastaajista kokee Seinäjoen 
olevan liikaa kiinni omissa tavoitteissaan, jotta se voisi olla aktiivinen seutuyhteistyössä. 
Myös sen kilpailuasenteen koetaan varsin yleisesti häiritsevän yhteistyötä. Lisäksi yli puo-
let vastaajista kokee, ettei Seinäjoki kerro avoimesti omista suunnitelmistaan, tavoitteistaan 
ja hankkeistaan muille kunnille.  

Yksinkertaisten Seinäjoen kumppaniprofiili voidaan tulkita siten, että Seinäjoella on sen 
omiin tavoitteisiin perustuva näkemys kaupunkiseudun tulevaisuudesta ja seutuyhteistyön 
suunnasta. Se panostaa näiden toteuttamiseen resurssiensa edellyttämällä tavalla, muttei 
aktiivisesti hae yhteistyötä muiden kuntien kanssa eikä tiedota riittävästi omista tekemisis-
tään. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Seinäjoen kaupungin oma näkemys 
poikkeaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Seinäjoen kaupungin ja kehyskuntien vä-
lillä on tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Täl-
laisia ovat panostus, omissa tavoitteissa kiinni oleminen, kilpailuasenne ja verkostojen joh-
tajuus. 

Seinäjoen kaupungin oma näkemys on pääosin hieman positiivisempi kuin muiden seu-
dun kuntien näkemys Seinäjoesta yhteistyökumppanina. 
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Koko seutu Muiden näkemys Oma näkemys

Kuntien välisessä työnjaossa 
Seinäjoki ei panosta 

yhteistyöhön rahallisten 
resurssiensa edellyttämällä 

tavalla

Kuntien välisessä työnjaossa 
Seinäjoki panostaa 
yhteistyöhön rahallisten 
resurssiensa edellyttämällä 
tavalla

 

KUVA 127. Näkemykset siitä, panostaako Seinäjoen kaupunki elinkeinopoliittiseen seutuyhteis-
työhön rahallisten resurssiensa edellyttämällä tavalla 
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Koko seutu Muiden näkemys Oma näkemys

Seinäjoen kaupungin
kilpailuasenne muita seudun

kuntia kohtaan häiritsee
elinkeinopoliittista

seutuyhteistyötä

Seinäjoen kaupunki
hakeutuu enemmän
yhteistyöhön kuin kilpailee
seudun muiden kuntien
kanssa

 
KUVA 128. Näkemykset Seinäjoen kaupungin kilpailuasenteesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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Koko seutu Muiden näkemys Oma näkemys

Seinäjoen kaupunki ei toimi 
aktiivisesti elinkeinopoliittisen 

seutuyhteistyön esteiden 
poistajana, toimijoiden 

aktivoijana eikä ristiriitojen 
sovittelijana. Se ei myöskään 

ota joustavasti muiden 
näkemyksiä huomioon

Seinäjoen kaupunki toimii 
aktiivisesti elinkeino-
poliittisen seutuyhteistyön 
esteiden poistajana, 
toimijoiden aktivoijana ja 
sovittelijana. Se myös ottaa 
muiden näkemyksiä 
joustavasti huomioon

 
KUVA 129. Näkemykset siitä, miten Seinäjoen kaupunki toimii elinkeinopoliittisen seutuyhteis-
työn esteiden poistajana, toimijoiden aktivoijana ja ristiriitojen sovittelijana 
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Koko seutu Muiden näkemys Oma näkemys

Seinäjoen kaupunki on liikaa 
kiinni omissa tavoitteissaan 

ollakseen aktiivinen 
elinkeinopoliittisessa 

seutuyhteistyössä

Seinäjoen kaupungin omat 
tavoitteet eivät haittaa 
kaupungin aktiivisuutta 
elinkeinopoliittisessa 
seutuyhteistyössä

KUVA 130. Näkemykset siitä, onko Seinäjoen kaupunki liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollak-
seen aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä  
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KUVA 131. Seinäjoen kaupungin kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Ilmajoen kunnan kumppaniprofiilin yleisilme on varovaisen positiivinen. Ilmajoen näh-
dään panostavan yhteistyöhön kohtuullisen hyvin ja kunnan tavoitteiden nähdään myös 
olevan melko hyvin sopusoinnussa seudun yleisten tavoitteiden kanssa. Vastaajat kokevat 
Ilmajoen noudattavan yhteistyön pelisääntöjä kohtuullisen hyvin. Toisaalta Ilmajoen voi 
tulkita kumppaniprofiilin perusteella olevan suhteellisen passiivinen seutuyhteistyön suun-
taamisessa. Sen ei nähdä toimivan kovinkaan aktiivisesti seutuyhteistyön esteiden poistaja-
na, toimijoiden aktivoijana tai ristiriitojen sovittelijana. Ilmajoen kunnan ei myöskään näh-
dä kertovan riittävästi omista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan muille kun-
nille.  

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Ilmajoen kunnan oma näkemys poikke-
aa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Ilmajoen kunnan ja muiden kuntien välillä on 
tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat sitoutuneisuus, rahallinen panostus, sisäinen hajanaisuus ja pelisääntöjen noudattami-
nen. 

Ilmajoen kunnan oma näkemys on pääosin samansuuntainen, osin positiivisempi kuin 
muiden seudun kuntien näkemys Ilmajoesta yhteistyökumppanina. 
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Koko seutu Muiden näkemys Oma näkemys

Ilmajoen kunta ei ole
sitoutunut

elinkeinopoliittiseen
seutuyhteistyöhön

Ilmajoen kunta on sitoutunut
elinkeinopoliittiseen
seutuyhteistyöhön

 

KUVA 132. Näkemykset Ilmajoen kunnan sitoutuneisuudesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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Koko seutu Muiden näkemys Oma näkemys

Kuntien välisessä työnjaossa 
Ilmajoki ei panosta 

yhteistyöhön rahallisten 
resurssiensa edellyttämällä 

tavalla

Kuntien välisessä työnjaossa 
Ilmajoki panostaa 
yhteistyöhön rahallisten 
resurssiensa edellyttämällä 
tavalla

 
KUVA 133. Näkemykset siitä, panostaako Ilmajoen kunta elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön 
rahallisten resurssiensa edellyttämällä tavalla 

0%

25%

50%

75%

-3 -2 -1 1 2 3

Koko seutu Muiden näkemys Oma näkemys

Ilmajoen kunnan
organisaation sisäinen

hajanaisuus häiritsee
elinkeinopoliittista

seutuyhteistyötä

Ilmajoen kunnan
organisaation sisäinen
yhtenäisyys luo hyvät
lähtökohdat
elinkeinopoliittiselle
seutuyhteistyölle

 

KUVA 134. Näkemykset Ilmajoen kunnan organisaation sisäisestä yhtenäisyydestä ja sen vaiku-
tuksesta elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön 
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Ilmajoen kunta ei noudata
elinkeinopoliittisen

seutuyhteistyön epävirallisia
ja virallisia pelisääntöjä

Ilmajoen kunta noudattaa
elinkeinopoliittisen
seutuyhteistyön epävirallisia
ja virallisia pelisääntöjä

 
KUVA 135. Näkemys siitä, noudattaako Ilmajoen kunta elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön epävi-
rallisia ja virallisia sääntöjä 
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KUVA 136.  Ilmajoen kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Jalasjärven kumppaniprofiili on Seinäjoen tapaan varsin särmikäs. Sen kuntaorganisaation 
koetaan olevan sisäisesti suhteellisen yhtenäinen elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä aja-
tellen. Lisäksi valtaosa vastaajista kokee Jalasjärvellä olevan suhteellisen selkeän näke-
myksen yhteistyön kehittämisen suunnista. Jalasjärven koetaan myös panostavan kohtuul-
lisesti elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön suhteessa sen resursseihin. Toisaalta lähes 
70 % vastaajista kokee Jalasjärven olevan liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ja n. 60 % 
vastaajista kokee sen kilpailevan liikaa muiden kanssa. Jalasjärven ei myöskään nähdä ker-
tovan kovinkaan avoimesti omista suunnitelmistaan ja tavoitteistaan muille kunnille. 
Myöskään sitoutuminen yhteistyöhön ei vastaajien mielestä ole yhtä vahvaa kuin seudun 
muilla kunnilla.  

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Jalasjärven kunnan oma näkemys poik-
keaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Jalasjärven kunnan ja muiden kuntien välillä 
on tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat rahallinen panostus, sitoutuneisuus, omissa tavoitteissa kiinni oleminen ja kilpai-
luasenne. 

Jalasjärven kunnan oma näkemys on pääosin hieman positiivisempi kuin muiden seu-
dun kuntien näkemys Jalasjärvestä yhteistyökumppanina. 
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Kuntien välisessä työnjaossa
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Kuntien välisessä työnjaossa
Jalasjärvi panostaa
yhteistyöhön rahallisten
resurssiensa edellyttämällä
tavalla

 

KUVA 137. Näkemykset siitä, panostaako Jalasjärven kunta elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyö-
hön rahallisten resurssiensa edellyttämällä tavalla 
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Koko seutu Muiden näkemys Oma näkemys

Jalasjärven kunta ei ole
sitoutunut

elinkeinopoliittiseen
seutuyhteistyöhön

Jalasjärven kunta on
sitoutunut
elinkeinopoliittiseen
seutuyhteistyöhön

 
KUVA 138. Näkemykset Jalasjärven kunnan sitoutuneisuudesta elinkeinopoliittiseen seutuyhteis-
työhön 
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Jalasjärven kunta on liikaa
kiinni omissa tavoitteissaan

ollakseen aktiivinen
elinkeinopoliittisessa

seutuyhteistyössä

Jalasjärven kunnan omat
tavoitteet eivät haittaa
kaupungin aktiivisuutta
elinkeinopoliittisessa
seutuyhteistyössä

 
KUVA 139. Näkemykset siitä, onko Jalasjärven kunta liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen 
aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Jalasjärven kunnan
kilpailuasenne muita seudun

kuntia kohtaan häiritsee
elinkeinopoliittista

seutuyhteistyötä

Jalasjärven kunta hakeutuu
enemmän yhteistyöhön kuin
kilpailee seudun muiden
kuntien kanssa

KUVA 140. Näkemykset Jalasjärven kunnan kilpailuasenteesta seutuyhteistyössä 
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KUVA 141. Jalasjärven kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Seinäjoen ja Jalasjärven tapaan Kurikan kaupungin kumppaniprofiili on varsin särmikäs. 
Se saa varovaisen myönteisiä arvioita kuntaorganisaation sisäisestä yhtenäisyydestä yhteis-
työtä tukevana tekijänä ja yhteistyön pelisääntöjen noudattamisesta. Suhteellisen yleisesti 
Kurikan kaupungin nähdään kuitenkin olevan kiinni omissa tavoitteissaan ja tiedottavan 
passiivisesti omista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan. Lisäksi sen ei nähdä 
toimivan kovinkaan aktiivisesti elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön esteiden poistajana, 
toimijoiden aktivoijana tai ristiriitojen sovittelijana. Lisäksi noin puolet vastaajista näkee 
sen omien tavoitteiden poikkeavan yhteistyötä häiritsevästi seudun yhteisistä elinkeinopo-
liittisista tavoitteista. Kaikista Seinänaapurikunnista sen nähdään panostavan kaikkein vä-
hiten seutuyhteistyöhön.  

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Kurikan kaupungin oma näkemys poik-
keaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Kurikan kaupungin ja muiden kuntien välillä 
on tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat tavoitteiden samansuuntaisuus, omissa tavoitteissa kiinni oleminen, sääntöjen noudat-
taminen ja rahallinen panostus. 
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Kurikan kaupungin omat
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tavoitteista

Kurikan kaupungin omat
elinkeinopoliittiset tavoitteet
ovat samansuuntaiset seudun
yhteisten elinkeinopoliittisten
tavoitteiden kanssa

 

KUVA 142. Näkemykset siitä, ovatko Kurikan kaupungin tavoitteet samansuuntaisia seudun yh-
teisten elinkeinopoliittisten tavoitteiden kanssa 
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Koko seutu Muiden näkemys Oma näkemys

Kurikan kaupunki ei noudata 
elinkeinopoliittisen 

seutuyhteistyön epävirallisia 
ja virallisia pelisääntöjä

Kurikan kaupunki noudattaa 
elinkeinopoliittisen 
seutuyhteistyön epävirallisia 
ja virallisia pelisääntöjä

 
KUVA 143. Näkemykset siitä, noudattaako Kurikan kaupunki elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön 
epävirallisia ja virallisia sääntöjä 
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resurssiensa edellyttämällä 

tavalla

Kuntien välisessä työnjaossa 
Kurikka panostaa 
yhteistyöhön rahallisten 
resurssiensa edellyttämällä 
tavalla

 
KUVA 144. Näkemykset siitä, panostaako Kurikan kaupunki elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyö-
hön rahallisten resurssiensa edellyttämällä tavalla (henkilöresurssien kohdalla samansuuntainen ero 
tulkinnoissa) 
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Kurikan kaupunki on liikaa
kiinni omissa tavoitteissaan

ollakseen aktiivinen
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Kurikan kaupungin omat
tavoitteet eivät haittaa
kaupungin aktiivisuutta
elinkeinopoliittisessa
seutuyhteistyössä

 
KUVA 145. Näkemykset siitä, onko Kurikan kaupunki liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen 
aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 146. Kurikan kaupungin kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Nurmon kumppaniprofiili on varovaisen positiivinen. Nurmon kunnalla nähdään olevan 
varsin selvä käsitys sekä seudun tulevaisuudesta että elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön 
kehittämisen suunnasta. Nurmo nähdään varsin yleisesti yhteistyöhön sitoutuneena ja yh-
teistyön pelisääntöjä noudattavana yhteistyökumppanina. Toisaalta n. 40 % vastaajista ko-
kee Nurmon passiiviseksi omista suunnitelmista, tavoitteista ja hankkeista tiedottamisessa 
ja liian kiinni omissa tavoitteissaan olevaksi. 

Nurmon kumppaniprofiili muistuttaa sikäli Seinäjoen profiilia, että sekä Seinäjoella että 
Nurmolla koetaan varsin yleisesti olevan selkeä näkemys kaupunkiseudun tulevaisuudesta 
ja seutuyhteistyön suunnasta. Tässä saattaa heijastua Seinäjoen ja Nurmon viime vuosina 
tiivistynyt yhteistyö.  

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Nurmon kunnan oma näkemys poikkeaa 
selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Nurmon kunnan ja muiden kuntien välillä on tulkin-
taeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia ovat nä-
kemys seutuyhteistyön tulevaisuudesta, pelisääntöjen noudattaminen, kilpailuasenne ja ra-
hallinen panostus. 

Nurmon kunnan oma näkemys on pääosin hieman positiivisempi kuin muiden seudun 
kuntien näkemys Nurmosta yhteistyökumppanina.  
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Nurmon kunnalla ei ole 
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kehittää

Nurmon kunnalla on selvä 
näkemys siitä, mihin 
suuntaan elinkeinopoliittista 
seutuyhteistyötä tulisi 
kehittää

 

KUVA 147. Näkemykset siitä, onko Nurmon kunnalla näkemystä elinkeinopoliittisen seutuyhteis-
työn tulevaisuudesta 



�����
������������������������
 

 130 

 

KUVA 148. Nurmon kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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elinkeinopoliittisen

seutuyhteistyön epävirallisia
ja virallisia pelisääntöjä
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elinkeinopoliittisen
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ja virallisia pelisääntöjä

 
KUVA 149. Näkemykset siitä, noudattaako Nurmon kunta elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön 
epävirallisia ja virallisia sääntöjä 
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enemmän yhteistyöhön kuin
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KUVA 150. Näkemykset Nurmon kunnan kilpailuasenteesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyös-
sä 
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KUVA 151. Näkemykset Nurmon kunnan rahallisesta panostuksesta elinkeinopoliittiseen seutuyh-
teistyöhön 
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Ilmajoen, Nurmon ja Peräseinäjoen tapaan Ylistaron kumppaniprofiilia voi luonnehtia va-
rovaisen positiiviseksi. Ylistaro koetaan suhteellisen yleisesti yhteistyön pelisääntöjä nou-
dattavaksi ja luotettavaksi yhteisyökumppaniksi, joka myös panostaa elinkeinopoliittiseen 
seutuyhteistyöhön resurssiensa edellyttämällä tavalla ja jolla on myös suhteellisen hyvä 
näkemys yhteistyön tulevaisuuden kehittämissuunnasta. Kunnan omat tavoitteet nähdään 
pääsääntöisesti samansuuntaisina seudullisten tavoitteiden kanssa eikä Ylistaron myöskään 
koeta kilpailevan liikaa muiden kanssa. Toisaalta lähes puolet vastaajista näkee Ylistaron 
tiedottavan passiivisesti omista tavoitteistaan ja hankkeistaan.  

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Ylistaron kunnan oma näkemys poikke-
aa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Ylistaron kunnan ja muiden kuntien välillä on 
tulkintaeroja, joihin tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat omista suunnitelmista tiedottaminen, pitkäjänteisyys, visio kaupunkiseudun tulevai-
suudesta ja tavoitteiden samansuuntaisuus. 

Ylistaron kunnan näkemykset ovat pääosin samansuuntaiset muiden kuntien kanssa sen 
suhteen minkälainen yhteistyökumppani Ylistaron kunta on. Jonkin verran Ylistaron kun-
nan omat arviot hajaantuvat.  
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Ylistaron kunta ei kerro
riittävästi omista
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muille seudun kunnille

Ylistaron kunta kertoo
avoimesti omista
elinkeinopoliittisista
suunnitelmistaan,
tavoitteistaan ja hankkeistaan
muille seudun kunnille

 

KUVA 152. Näkemykset siitä, miten Ylistaron kunta tiedottaa muille seudun kunnille omista elin-
keinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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Koko seutu Muiden näkemys Oma näkemys

Ylistaron kunta on
lyhytjänteinen

elinkeinopoliittisen
seutuyhteistyön

toimintamuotojen
kehittämisessä

Ylistaron kunta on
pitkäjänteinen
elinkeinopoliittisen
seutuyhteistyön
toimintamuotojen
kehittämisessä

 
KUVA 153. Näkemykset Ylistaron kunnan pitkäjänteisyydestä elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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elinkeinopoliittiset tavoitteet
ovat samansuuntaiset seudun
yhteisten elinkeinopoliittisten
tavoitteiden kanssa

 
KUVA 154. Näkemykset siitä, ovatko Ylistaron kunnan elinkeinopoliittiset tavoitteet samansuun-
taiset seudun yhteisten elinkeinopoliittisten tavoitteiden kanssa 
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KUVA 155. Näkemykset siitä, onko Ylistaron kunnalla selkeä visio kaupunkiseudun tulevaisuu-
desta 
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KUVA 156. Ylistaron kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Ilmajoen ja Nurmon tapaan Peräseinäjoen kumppaniprofiili on varovaisen positiivinen (ks. 
kuva 133). Peräseinäjoki nähdään suhteellisen luotettavana ja yhteistyön pelisääntöjä nou-
dattavana yhteistyökumppanina, jonka tavoitteet eivät poikkea liikaa seudullisista tavoit-
teista. Valtaosa vastaajista on myös sitä mieltä, että Peräseinäjoella on vähintään jonkinas-
teinen visio seudun tulevaisuudesta. Toisaalta myöskään Peräseinäjoen ei koeta tiedottavan 
riittävän aktiivisesti omista tavoitteistaan, suunnitelmistaan ja hankkeistaan seudun muille 
kunnille. Sen nähdään olevan jonkin verran liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ja hankkeis-
saan ollakseen aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä. Yksinkertaistaen voi-
daan todeta, että Peräseinäjoen koetaan olevan varsin neutraali yhteistyökumppani. 

Peräseinäjoen osalta ei rinnasteta sen omaa näkemystä ja muiden kuntien näkemystä Pe-
räseinäjoesta yhteistyökumppanina, koska yhdelläkään osa-alueella niiden välillä ei ole 
juuri lainkaan eroja. 
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Seinänaapurikunnat voidaan kumppaniprofiilien perusteella jakaa kahteen ryhmään. Ryh-
mään ”särmikkäät” yhteistyökumppanit kuuluvat Seinäjoki, Kurikka ja Jalasjärvi. Kurikan 
ja Jalasjärven särmikkäissä kumppaniprofiileissa saattaa heijastua se, että ne eivät ole yhtä 
tiiviissä toiminnallisessa yhteydessä Seinäjokeen kuin muut seudun kehyskunnat.  

Ryhmään ”neutraalit” yhteistyökumppanit kuuluvat Nurmo, Ilmajoki, Peräseinäjoki ja 
Ylistaro. Niiden toiminnallinen yhteys Seinäjokeen on Kurikkaa ja Nurmoa tiiviimpi ja 
profiilien varovainen positiivisuus saattaa olla merkki siitä, että ne ovat ainakin jollain ta-
solla tunnustaneet seudullisuuden ja riippuvuuden Seinäjoen palveluista ja kehityksestä. 
Näin niiden suhtautuminen seutuyhteistyöhön heijastuu astetta yhteistyöhakuisempana 
kuin enemmän omista lähtökohdistaan yhteistyötä tarkastelevien Jalasjärven ja Kurikan. 

Verrattuna seudulta aikaisemmin tehtyyn arvioon (Sotarauta & Linnamaa, 1997a) tilan-
ne seutuyhteistyössä ei näyttäisi juurikaan kehittyneen. Vaikka seudulla uskotaan seutuyh-
teistyön tulevaisuuteen ja sen tuomaan lisäarvoon, kokonaisuutena Seinänaapureiden seu-
tuyhteistyön tila näyttäytyy varsin ongelmallisena. Yhteistyön sisäiset strategiat eivät vie-
läkään ole kunnolla hahmottuneet. Suurimmat ongelmat ovat työnjaossa, tiedonkulussa, 
foorumien puutteessa, keskinäisessä kilpailussa ja omiin tavoitteisiin lukkiutumisessa.  

Kumppaniprofiilien perusteella yhdenkään Seinänaapurikunnan ei nähdä tiedottavan 
avoimesti omista elinkeinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
muille seudun kunnille. Työseminaarissa korostettiin, että asioista tulisi tiedottaa muille 
seudun kunnille jo asioiden valmisteluvaiheessa eikä vasta niiden valmistuttua. Luotta-
mushenkilöt, viranhaltijat, yrittäjät ja muut sidosryhmät saavat pääosan yhteistyötä koske-
vasta tiedosta toisen käden tietona julkisten tiedotusvälineiden kautta. (ks. myös Sotarauta 
& Linnamaa 1997a). Käytännössä sellaisen informaatiojärjestelmän luominen, jossa kaikki 
osalliset saisivat kaiken tiedon lienee mahdotonta luoda, mutta asenne ja halu kertoa omis-
ta suunnitelmista heijastuu kumppaneille ja silloin myös tiedonkulun katkoksiin suhtaudu-
taan ymmärtäen. Keskeiselle sijalle nousee avoimuuden ja “epävirallisen” tiedottamisen 
lisääminen sekä yhteistyöhön osallistumattomien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden 
informoimisen kehittäminen, jotta seutuyhteistyö ei jäisi luottamushenkilöille tuntematto-
maksi, kuntaorganisaatioiden yläpuolella olevaksi “salaseuraksi”. 
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KUVA 157. Peräseinäjoen kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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 Tiedonkulun ongelmat saattavat osin johtua myös siitä, että Seinänaapurien seutuyh-
teistyössä ei koeta olevan riittävästi foorumeja. Ongelma saattaa myös olla siinä, ettei seu-
tuyhteistyössä jo olevia foorumeja osata käyttää oikein. 

Seinänaapureiden seutuyhteistyön ongelmissa näkyy yhteistyön sisäisten strategioita ei 
olla selvitetty. Strategisissa keskusteluissa ei olla menty pintaa syvemmälle. Tämä tarkoit-
taa käytännössä sitä, etteivät kunnat ole sopineet, mitä tehdään seudullisesti ja mitä kunnal-
lisesti, mitä kukin kunta saa yhteistyöstä ja on siihen valmis panostamaan. Kun eri kuntien 
intressit ja omat tavoitteet huomioon ottavaa keskustelua ei olla käyty, syntyy erimielisyyt-
tä strategisista painotuksista ja strategioita toteuttavista keinoista. Ko. keskustelun puute 
taas heijastuu kumppaniprofiilien ”särmikkyytenä” ja seutuyhteistyön ongelmina. Todelli-
sen strategisen keskustelun puute näkyy myös siinä, että seutuyhteistyön pahimpana on-
gelmana nähdään kuntien epäselvä työnjako. Seutuyhteistyön ongelmissa heijastuu myös 
se, että Seinäjoen asemaa ei ole täysin tunnustettu (ks. Vartiainen 1997).  

Yli 70 % kyselyyn vastanneista näkee seudun kuntien keskinäisen kilpailun haittaavan 
elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä. Tämän tutkimuksen aineiston perusteella ei ole mah-
dollista arvioida sitä, onko Seinänaapurikuntien välillä todellista kilpailua vai johtuuko 
varsin vahva tulkinta yhteistyötä häiritsevästä kilpailusta itse asiassa huonosta tiedonkulus-
ta, todellisen strategisen keskustelun puutteesta ja huonosta kumppanien ajatusten tunte-
muksesta johtuvista yksittäisten asioiden ”tulkitsemisesta yli”.  

Seinänaapurien seutuyhteistyön pullonkaulat nousevat varsin pitkälle siitä, että proses-
sien laatu on suhteellisen huono ja kunnat ovat lukkiutuneet vallitseviin toimintatapoihin ja 
ennen kaikkea ”saavutettuihin etuihin”, mikä heijastuu omien tavoitteiden korostamisena, 
vaikka kuntien omien tavoitteiden nähdäänkin suhteellisen yleisesti olevan samansuuntai-
sia seudun yhteisten tavoitteiden kanssa. Kyselyn tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että 
yksikään kunta ei varsinaisesti panosta prosessien laadun eli seutuyhteistyön sujuvuuden 
kehittämiseen. Kumppaniprofiilien perusteella särmikkäät kunnat lähestyvät seutuyhteis-
työtä varsin suoraan omien tavoitteidensa ja näkemyksensä kautta. Lisäksi vaikuttaa siltä, 
etteivät ne panosta aktiivisesti kumppaneille tiedottamiseen. Neutraaliin ryhmään sijoittu-
vat kunnat vaikuttavat profiilien perusteella eräänlaisilta hiljaisilta yhtiökumppaneilta, jot-
ka eivät aktiivisesti panosta yhteistyön suuntaamiseen tai kehittämiseen, mutta jotka eivät 
myöskään huononna sen laatua. Neutraalien ryhmässä Nurmo on sikäli poikkeus, että sillä 
nähdään olevan selkeä näkemys kaupunkiseudun tulevaisuudesta ja yhteistyön kehittämi-
sen suunnasta. 

Seinänaapurikuntien elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön pahimmat pullonkaulat ovat: 

•  Epäselvä työnjako kuntien välillä 

•  Kuntien keskinäinen kilpailu 

•  Erilaiset lähtökohdat ja odotukset 

•  Foorumien puute 

•  Oman reviirin varjelu 

•  Lukkiutuminen vanhoihin ajattelu- ja toimintamalleihin 

•  Seinäjoen asema suhteessa muuhun seutuun (ja toisaalta koko maakuntaan) 

Yhteistyön toimivuuden kehittäminen on pitkäjänteisyyttä ja sitkeyttä vaativa prosessi. Se 
ei onnistu yksittäisillä kikoilla tai kertaratkaisuilla. Seuraavassa on nostettu esille muutama 
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keino, joilla Seinänaapurikuntien elinkeinopoliittisen yhteistyön on mahdollista ottaa aske-
lia eteenpäin: 

6�7� $������
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- Nostetaan kuntien välinen kilpailu keskusteluun ja kysytään, kuka loppujen lopuksi kil-

pailee ja missä, miten kunnat kilpailevat ja kenen kanssa; missä sarjassa kukin kunta 
kilpailee; mikä on kunkin kunnan rooli seudun kilpailukyvyssä, onko seutu kilpailuky-
kyinen jne. 

- Tavoitteena on selkeyttää kilpailuasetelmaa ja katsoa, onko seudun kuntien välillä todel-
lista kilpailua vai onko kyseessä itse asiassa huonosta tiedonkulusta ja huonosta 
yhteistyökumppaneiden tavoitteiden ja suunnitelmien tuntemuksesta johtuva myytti. 

- Kilpailuanalyysi on mahdollista toteuttaa tutkimuksena ja/tai työseminaarina. 
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- Seinänaapurikunnat ovat osin rakenteeltaan, lähtökohdiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia. 

Toistaiseksi kunnat ovat etsineet yhteistä elinkenopolitiikkaa huomioimatta riittävästi 
kuntien erilaisuutta.  

- Erilaisten tavoitteiden nostamisessa pöydälle tavoitteena on tunnustaa kuntien erilaisuus 
ja luoda yhteisen seutuyhteistyön peruskokoonpanon sisälle useita elinkeinopolitiikkoja. 
Tällöin tulee kysyä: mitkä ovat kuntien yhteistyötä koskevat tavoitteet, mitä kukin kunta 
tarjoaa muille ja on valmis panostamaan yhteistyöhön, mitä tehdään seudullisesti ja mitä 
kunnallisesti, mitä tehdään pienemmillä kokoonpanoilla. 

- Erilaisten tavoitteiden nostaminen pöydälle on mahdollista toteuttaa riittävän syvällisiin 
kysymyksiin pureutuvalla todellisella strategisella suunnittelulla. 
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- Jos Seinänaapurikunnat kykenevät luomaan toisiaan tukevien elinkeinopolitiikkojen ko-

konaisuuden, käytännön toteuttaminen on mahdollista muodostamalla erilaisia kokoon-
panoja erilaisiin hankkeisiin. Tällöin esimerkiksi johonkin hankkeeseen mukaan lähtö 
perustuu yhteiseen intressiin eikä niinkään seutukuntajakoon. 

- Olennaista tässä on se, että kokoonpanojen vaihdellessa tieto kulkee, jotta muut yhteis-
työkumppanit tietävät suunnitelmien ja projektien taustat ja tavoitteet väärien tulkinto-
jen ehkäisemiseksi. Ihannetapauksessa muut kunnat tukevat kumppaneita näiden pyrki-
myksissä, vaikkeivat itse suoraa hyötyä saisikaan. 
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- Seinänaapurilautakunta ja –toimikunta ovat seutuyhteistyön virallisia foorumeja, mutta 

ne irtoavat helposti kuntien muusta toiminnasta. Seutuyhteistyön tulevaisuuden kannalta 
olennaista on kuntien ”ykkösketjujen” monipuolinen osallistuminen keskusteluun ja 
toimintojen linjaamiseen. 

- Nykyisten foorumien lisäksi mahdollisia muita foorumeja ovat yhteiset koulutustilai-
suudet, seminaarit; ohjelmien, suunnitelmien, strategioiden yms. laadinta; viralliset yh-
teistyöelimet (lautakunnat, hallitukset, neuvottelukunnat, yhtiöt yms.); tiedotuskanavat 
(lehdet, WWW-sivut yms.); ”top management forum” jne.�”Top management forum” on 
säännöllisesti järjestettävä kuntien ja muiden kehittäjäorganisaatioiden ylimmän johdon 
keskustelutilaisuus. ”Top management foorumin” tehtävänä on luoda edellytykset kau-
punkiseudun strategisista linjauksista käytävälle keskustelulle. Foorumilla on mahdol-
lista mm. täsmentää eri organisaatioiden rooleja osana kokonaisuutta, sopia työnjaosta, 
tarttua ilmassa leijuviin teemoihin ja kiinnittää ne organisaatioihin ja toimintaan. 
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- Yhteistyön laajenemisesta ja verkostomaisen toiminnan yleistymisestä huolimatta 

avaintoimijoiden ajattelumallit ja verkostomaisen toiminnan osaaminen ei oletettavasti 
ole kehittynyt samassa tahdissa toimintojen muutoksen kanssa.  
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- Yhtenä foorumina Seinänaapurien yhteistyön perustaa on mahdollista kehittää seutuis-
tumiseen sekä yhteistyön ja verkostojen johtamisen edellytyksiin ja taitoihin kohdistu-
valla koulutuksella. 
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- Tunnistetaan seutuyhteistyössä käytetyt tiedonkulun kanavat, analysoidaan niiden toi-

mivuus/toimimattomuus sekä tunnistetaan niiden kehittämistarpeet ja uusien kanavien 
kehittämisen mahdollisuudet. 

- Lisäksi on mahdollista analysoida eri toimijoiden motivaatiota ja asennetta omista ta-
voitteista ja suunnitelmista tiedottamisessa. 
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- Analysoidaan kuntien roolit seudun kehityksessä. Kuntien lähtökohtien erilaisuus laa-

jentaa kysymyksen työnjaosta kysymykseksi siitä, mikä on kuntien rooli seudulla. Läh-
tökohdiltaan erilaisten kuntien kesken keskustelut työnjaosta saattavat jäädä ”teknisik-
si”, jolloin kuntien erilaisuus jää taustalle. Elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kehittä-
misessä roolien hahmottaminen saattaisi olla yksi keino selkiyttää yhteistyöprofiilissa 
esille noussutta kuntien keskinäistä kilpailuasetelmaa. Jos kuntien erilaiset roolit kau-
punkiseudun kehityksessä tunnistetaan ja elinkeinopoliittista työnjakoa kehitetään roo-
leista käsin, oletettavaa on, että keskinäinen kilpailuasetelma selkeytyy. 

- Yksittäisten kuntien rooli kaupunkiseudun kehityksessä on perinteistä elinkeinopolitiik-
kaa laajempi kysymys. Rooleja on mahdollista analysoida kilpailukyvyn elementtien 
avulla. Yleisellä tasolla kilpailukyvyn elementtejä ovat infrastruktuuri, yritykset, inhi-
milliset voimavarat, asuin- ja elinympäristön laatu, toimiva kehittäjäverkosto ja verkos-
toihin kuuluminen. Käytännössä jonkun kehyskunnan rooli voi olla asuin- ja elinympä-
ristön laadun parantaminen panostamalla koulutuksessa sellaisiin erikoisiin kieliin, joita 
muilla seudun kunnilla ei ole. Aivan vastaavasti joidenkin seudun kuntien roolina voisi 
olla matkailun kehittäminen jne. Varsin todennäköisesti Seinäjoen roolina olisi olla mu-
kana kehittämässä kaikkia kilpailukyvyn elementtejä. 

 

 



 

 
 
 
 
 

7 IMATRAN SEUTU 
 
 

 

KUVA 158. Imatran seudun taajamarakenne 1990 ja kuntien väkiluvut 1997 
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Imatran seudun muodostavat Imatran kaupunki sekä Rautjärven ja Ruokolahden kunnat. 
Lisäksi vuonna 1994 määritellyn työssäkäyntialueen mukaan kaupunkiseutuun kuuluu 
myös Joutseno, joka ei kuitenkin osallistunut tähän tutkimukseen.  

Pendelöinnillä mitattuna Ruokolahden ja Imatran välinen yhteys on tiivis, mutta Raut-
järveltä vain noin 10 % työllisestä työvoimasta käy Imatralla töissä. Imatra on työpaikko-
jen suhteen omavarainen, mutta samanaikaisesti pendelöinti Imatralta Joutsenoon ja Lap-
peenrantaan on varsin merkittävää. 
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KUVA 159. Työpaikkaomavaraisuus Imatran seudun kunnissa 31.12.1995 (Tilastokeskus: Altika) 

Imatra 

Rautjärvi 
Ruokolahti 

43 

69 
171 

879 123 

12 

 

KUVA 160. Pendelöinti (yli 50 henkeä) Imatran seudun kuntien välillä 1995 (Tilastokeskus) 
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Imatralla sijaitsee merkittävä osa seudun yritystoiminnasta ja väestöstä. Seudun väestöstä 
noin kolme neljäsosaa asuu Imatralla ja yritysten ja työpaikkojen osalta sen osuus on hie-
man yli kolme neljäsosaa.  

TAULUKKO 18. Imatran suhde kehyskuntiin Imatran seudulla (Tilastokeskus) 

Alue Väki-
luku 

Osuus 
% 

Toimivat 
yritykset 

Osuus 
% 

Teollisuus-
työpaikat 

Osuus 
% 

Työ-
paikat 

Osuus 
% 

Liikeyritysten 
lv. (ei maat.) 

Osuus 
% 

 1996  3/97  1995  1995  1995  

Imatra 31754 73,6 1053 74,5 3905 82,9 11754 79,5 9649199 89,0 
Kehyskunnat 11377 26,4 361 25,5 805 17,1 3023 20,5 1187251 11,0 

 
Kyselyssä vastaajia pyydettiin arvioimaan myös sitä, mitä lisäarvoa kukin kunta tuo seu-
dun kehitykseen. Imatran nähdään tuovan lisäarvoa erityisesti yritysten sekä viihde- ja 
kulttuuripalveluiden kautta. Ruokolahden ja Rautjärven nähdään tuovan lisäarvoa lähinnä 
asuinkuntina ja luonnonympäristön kautta. (ks. liite 1). 

���� ������	
���	
���	���	�����������	
���������	
�������


Imatran seudulla elinkeinopolitiikkaa hoidetaan seudullisesti Imatran Seudun Kehitysyhtiö 
Oy:n kautta. Kehitysyhtiö on perustettu jo vuonna 1982, mutta varsinaiseksi elinkeinopoli-
tiikan vastuuorganisaatioksi se muuttui vuoden 1995 alusta. Tässä yhteydessä kuntien elin-
keinotoimien tehtävät ja henkilöstö siirrettiin yhtiön alaisuuteen. 

Kehitysyhtiö rahoittaa yritystä ja yritysideaa, joka harjoittaa tuotannollista toiminta, 
matkailua tai palvelee muita yrityksiä. Perusajatuksena on rahoittaa työllistäviä liikeideoi-
ta. Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:n päätoimialueena on Imatran kaupunki sekä Ruoko-
lahden ja Rautjärven kunnat, jotka ostavat yhtiöltä elinkeinopalvelut. Kehitysyhtiö harjoit-
taa päätoimialueen lisäksi sijoitustoimintaa myös Joutsenon alueella. Kumppanit peilinä –
tutkimuksessa ovat mukana Imatran kaupunki sekä Ruokalahden ja Rautjärven kunnat.  

Kehitysyhtiön toimialueita ovat mm. yritysneuvonta (Imatran kaupungin sekä Ruoko-
lahden ja Rautjärven kuntien alueella), riskisijoitustoiminta (rahoitus, pääomasijoitukset, 
lainat, takaukset, hallitustyöskentely, jäsenyys, konsultointipalvelut yrityksille), projektien 
toteutus (ministeriöille, kunnille, yrityksille, maakuntien liitoille jne.), maaseutuasiat 

TAULUKKO 17. Muu merkittävä pende-
löinti Imatran seudulle ja seudulta 
31.12.1995 (Tilastokeskus) 

Mistä Mihin kpl 

Imatra Lappeenranta 536 
Imatra Joutseno 373 
Imatra Helsinki 108 
Imatra Kouvola 49 
Imatra Kotka 48 
Joutseno Imatra 456 
Kotka Imatra 83 
Lappeenranta Imatra 247 
Parikkala Rautjärvi 97 
Rautjärvi Parikkala 51 

 

TAULUKKO 16. Imatralla työssäkäyvien osuus 
kehyskuntien työllisestä työvoimasta 31.12. 1995 
(Tilastokeskus) 

Alue Osuus työllisestä 
työvoimasta % 

Rautjärvi 9,4 
Ruokolahti 39,9 

Kehyskunnat yht.  26,1 

 



��������������

 143 

(Imatran kaupungin, Ruokolahden ja Rautjärven kuntien alueella; maatalousneuvonta ja –
tuki), seudun markkinointi ja matkailuasioiden hoito.


Kehitysyhtiö sijoittaa riskipääomaa yrityksiin ja osallistuu tarvittaessa osakkuusyrityk-
sen hallintoon. Tarkoituksena ei ole hankkia enemmistöä osakasyritysten osakekannasta, 
eikä jäädä pysyväksi osakkaaksi. Vuoden 1998 lopussa kehitysyhtiö oli mukana 78 yrityk-
sessä. Sijoitukset ovat määräaikaisia ja vaihtelevat noin 20 000 – 300 000 markan välillä 
yritystä kohti. Kehitysyhtiö tekee vuosittain 30 – 40 uutta sijoitusta yrityksiin.  

Kehitysyhtiön omistajina on sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita. Kunnista 
osakkaina ovat Imatran, Joutsenon, Rautjärven ja Ruokolahden kunnat. Osakkaina ovat 
myös alueen suuryhtiöt kuten StoraEnso Oyj, Imatra Steel Oy Ab, Imatran Voima Oy ja 
UPM-Kymmene Oy. Kaiken kaikkiaan osakkaita oli vuoden 1999 alussa 29 kpl, osakepää-
omaa oli 10,8 miljoonaa ja sijoituspääomaa 16,5 miljoonaa. Sijoituspääoman lähteitä olivat 
vuoden 1999 alussa kunnat (30 %), valtio (24 %), EU (22 %), yritykset (17 %) ja aiempien 
vuosien tulos (7 %).  

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy:ssä työskentelee toimitusjohtaja, kaksi yritysasiamies-
tä, elinkeinosihteeri, rahoitussihteeri, markkinointijohtaja, markkinointisihteeri, toimis-
tosihteeri, kaksi palvelusihteeriä, 2 maaseutuasiamiestä ja projektipäällikkö. Kehitysyhtiön 
hallituksen puheenjohtajana on Imatran kaupunginjohtaja. Kaiken kaikkiaan hallitukseen 
kuuluu kuusi henkilöä (ja lisäksi neljä varajäsentä), jotka edustavat yhtiön erilaisia osakas-
ryhmiä.  
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Imatran seudun elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön yleisilme on erittäin positiivinen. Suh-
tautuminen elinkenopoliittiseen seutuyhteistyöhön on tässä tutkimuksessa olevista seuduis-
ta selvästi positiivisin. Hyvin yleisesti seutuyhteistyön koetaan tuovan runsaasti lisäarvoa 
oman kunnan kehittämiseen. Seudulla uskotaan myös yhteistyön kehittyvän tulevaisuudes-
sa tiiviimpään suuntaan.  

Kehitysyhtiö elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön toimintamallina saa varsin yksimieli-
sen tuen. Kokonaisuutena yhteistyöprofiili on hyvin positiivinen, mutta noin viidesosa ko-
kee kuntien lähtökohtien poikkeavan toisistaan elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä häirit-
sevästi. Lisäksi noin viidesosa vastaajista näkee, ettei seutuyhteistyössä ole riittävästi sel-
laisia virallisia ja epävirallisia foorumeja, jotka tukevat tehokasta elinkeinopolitiikkaa. 
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KUVA161. Imatran seudun yhteistyöprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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Imatran kaupungin kumppaniprofiili on tässä tutkimuksessa mukana olevista keskuskau-
pungeista myönteisin. Imatra koetaan seutuyhteistyöhön resurssiensa mukaan panostavaksi 
ja luotettavaksi kumppaniksi, joka noudattaa elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön epäviral-
lisia ja virallisia pelisääntöjä. Viidennes vastaajista näkee kaupungin organisaation sisäisen 
hajanaisuuden häiritsevän seutuyhteistyötä ja Imatran olevan liikaa kiinni omissa tavoit-
teissaan ollakseen aktiivinen seutuyhteistyössä.  

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Imatran kaupungin oma näkemys poik-
keaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Imatran kaupungin ja kehyskuntien välillä on 
tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat kilpailuasenne, omista suunnitelmista tiedottaminen, pitkäjänteisyys ja sisäinen yhte-
näisyys. Imatran kaupungin oma näkemys itsestä yhteistyökumppanina on pääosin hyvin 
samansuuntainen kuin muilla seudun kunnilla.  
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KUVA 162. Näkemykset Imatran kaupungin kilpailuasenteesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä. 
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KUVA 163. Näkemykset Imatran kaupungin pitkäjänteisyydestä elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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KUVA 164. Imatran kaupungin kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
�
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KUVA 165. Näkemykset siitä, onko Imatran kaupungilla näkemystä elinkeinopoliittisen seutuyh-
teistyön tulevaisuudesta 
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KUVA 166. Näkemykset Imatran kaupungin oman organisaation sisäisestä yhtenäisyydestä ja sen 
vaikutuksista elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön. 

�����������������

Rautjärven kumppaniprofiili on erittäin positiivinen. Kaikista tutkimuksessa mukana ol-
leista kunnista sen profiili on Lempäälän kunnan jälkeen toiseksi positiivisin. Erityisesti 
kunta saa myönteistä palautetta luotettavuudestaan ja elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön 
epävirallisten ja virallisten pelisääntöjen noudattamisesta. Profiilissa korostuu lievän varo-
vaisena vision puute kaupunkiseudun tulevaisuudesta. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Rautjärven kunnan oma näkemys poik-
keaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Rautjärven kunnan ja muiden kuntien välillä 
on tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. Tällaisia 
ovat omista suunnitelmista tiedottaminen, pelisääntöjen noudattaminen, omista tavoitteissa 
kiinni oleminen ja rahallinen panostus. 

Rautjärven kunnan oma näkemys on hyvin samansuuntainen seudun muiden kuntien 
kanssa. Joillain osa-alueilla se on hieman positiivisempi. 
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KUVA 167. Rautjärven kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä. 

�
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KUVA 168. Näkemykset siitä, miten Rautjärven kunta tiedottaa muille seudun kunnille omista 
elinkeinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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KUVA 169. Näkemykset siitä, noudattaako Rautjärven kunta elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön 
epävirallisia ja virallisia sääntöjä 
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KUVA 170. Näkemykset siitä, onko Rautjärven kunta liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen 
aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 171. Näkemykset siitä, panostaako Rautjärven kunta elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyö-
hön rahallisten resurssiensa edellyttämällä tavalla 

���������
�

Myös Ruokolahden kunnan kumppaniprofiili on myönteinen. Ruokolahti nähdään yhteis-
työhön resurssiensa mukaan panostavana, luotettavana ja pelisääntöjä noudattavana kump-
panina. Myös kunnan omien tavoitteiden nähdään pääsääntöisesti olevan melko yhden-
suuntaiset seudullisten tavoitteiden kanssa. Jonkin verran poikkeamia arviossa esiintyy 
kunnan omista tavoitteista ja toimenpiteistä tiedottamisessa. Noin joka viides vastaaja ko-
kee Ruokolahden olevan liiaksi kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen aktiivinen seutuyh-
teistyössä. 

Seuraavassa on esitetty neljä osa-aluetta, missä Ruokolahden kunnan oma näkemys 
poikkeaa selvästi kumppaneiden näkemyksestä. Ruokolahden kunnan ja muiden kuntien 
välillä on tulkintaeroja, joihan tarttumalla on mahdollista selkeyttää yhteistyöasetelmaa. 
Tällaisia ovat: sisäinen yhtenäisyys, omissa tavoitteissa kiinni oleminen, omista suunnitel-
mista kumppaneille tiedottaminen ja luotettavuus. 

Ruokolahden kunnan oma näkemys on pääosin hieman positiivisempi kuin muiden seu-
dun kuntien näkemys Ruokolahdesta yhteistyökumppanina. 
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KUVA 172. Näkemykset Ruokolahden kunnan organisaation sisäisestä yhtenäisyydestä ja sen vai-
kutuksesta elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön 
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KUVA 173. Ruokolahden kunnan kumppaniprofiili elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA174. Näkemykset siitä, onko Ruokolahden kunta liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollak-
seen aktiivinen elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 
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KUVA 175. Näkemykset siitä, miten Ruokolahden kunta tiedottaa muille seudun kunnille omista 
elinkeinopoliittisista suunnitelmistaan, tavoitteistaan ja hankkeistaan 
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KUVA 176. Näkemykset Ruokolahden kunnan luotettavuudesta elinkeinopoliittisessa seutuyhteis-
työssä 
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Imatran seudulla suhtaudutaan elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön hyvin myönteisesti. 
Imatran seudun kuntien kumppaniprofiilit ovat tasaisen positiivisia. Kuntien välillä ei ole 
juurikaan eroja, vaan profiileissa on kysymys lähinnä aste-eroista. Seudun yhteistyöprofiili 
on tässä tutkimuksessa mukana olleista seuduista positiivisin. 

Seudulla uskotaan kehitysyhtiön tukevan elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön toiminta-
mallina hyvin seudun kehitystä. Lisäksi usko siihen, että elinkeinopoliittinen yhteistyö tuo 
runsaasti lisäarvoa oman kunnan kehittämistyöhön on vahvaa. Kaikilla viidellä seudulla 
uskotaan seutuyhteistyön kehittymiseen tiiviimpään suuntaan, mutta Imatran seudulla usko 
sen tulevaisuuteen on voimakkainta. 

Lievänä seutuyhteistyön pullonkaulana esiin nousee se, että kuntien lähtökohdat poik-
keavat toisistaan. Ehkä tämän heijastumana kuntien välisen työnjaon selkeyteen suhtaudu-
taan varovaisen positiivisesti.  

Tarkasteltaessa kokonaisuutena Imatran seudun kuntien kumppaniprofiileja niissä ko-
rostuu sääntöjen noudattaminen, sitoutuneisuus, luotettavuus ja henkilöresurssien edellyt-
tämällä tavalla panostaminen. Kunnat eivät myöskään koe olevansa kovinkaan lukkiutunei-
ta menneeseen, vaan arvioivat lukkiutumia varovaisen positiivisesti. Kumppaniprofiileissa 
negatiivisimmin painottuvat muiden seutujen tapaan tiedonkulun ongelmat. Mielenkiintois-
ta on myös se, että näkemys kaupunkiseudun tulevaisuudesta ja elinkeinopoliittisen seu-
tuyhteistyön suunnasta jää kumppaniprofiileissa prosessien laadun elementtien taakse. Tä-
mä voitaneen tulkita siten, että näkemys seudun ja yhteistyön kehityksestä ovat sisäistyneet 
osaksi toimintaa, jolloin ne eivät enää korostu yhteistyökeskusteluissa. 

Imatran seudun elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä eniten kehitettävää on seuraa-
vissa asioissa: 

•  Tiedonkulun kehittäminen 

•  Uusien foorumien kehittäminen 

Seuraavassa on nostettu esille muutama keino, joilla Imatran seudun kuntien elinkeinopo-
liittista seutuyhteistyötä on mahdollista kehittää. 
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- Tunnistetaan seutuyhteistyössä käytetyt tiedonkulun kanavat, analysoidaan niiden toi-

mivuus/toimimattomuus sekä tunnistetaan niiden kehittämistarpeet ja uusien kanavien 
kehittämisen mahdollisuudet. 

- Lisäksi on mahdollista analysoida eri toimijoiden motivaatiota ja asennetta omista ta-
voitteista ja suunnitelmista tiedottamisessa. 
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- Analysoidaan elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kannalta tärkeät informaatiovirrat – 

ketkä viestittävät ja keille; mitä välineitä käytetään; millä foorumeilla keskustellaan; 
mitkä ovat tiedonkulun vahvuudet ja heikkoudet jne.  

- Luodaan analyysin perusteella kokonaisvaltainen informaatiojärjestelmä, jonka avulla 
on mahdollista jäsentää olemassa olevaa informaatiota ja tietoa. 

- Kaupunkiseudun kehittämistä palvelevan informaatiojärjestelmän luomisessa on huo-
mattava se, että ei ole mahdollista luoda toimivaa ja tehokasta informaatiojärjestelmää 
oivaltamatta sen luonnetta sosiaalisena ihmisten muodostamana yhteisönä. Imatran 

                                                 
1 ks. Sotarauta (1999)  
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seudun kehittynyt yhteistyökulttuuri on hyvä pohja informaatiojärjestelmän kehittämi-
selle ja tehokkaalle käytölle. 
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- Imatran seudun kehitysyhtiö on tärkein elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön virallinen 

foorumi, mutta seutuyhteistyön tulevan kehityksen kannalta tärkeäksi nousee myös 
sellaisten foorumien luominen, joilla luottamushenkilöt ja eri toimialojen viranhaltijat 
pääsevät sisälle seudulliseen yhteistyöhön. 

- Nykyisten foorumien lisäksi mahdollisia muita foorumeja ovat yhteiset koulutustilai-
suudet, seminaarit, yhteinen seutuneuvottelukunta, ”top management forum” eli sään-
nöllisesti järjestettävät kuntien ja muiden kehittäjäorganisaatioiden ylimmän johdon 
yhteisseminaarit ja keskustelutilaisuudet jne. ”Top management foorumin” tehtävänä 
on luoda edellytykset kaupunkiseudun strategisista linjauksista käytävälle keskustelul-
le. Foorumilla on mahdollista mm. täsmentää eri organisaatioiden rooleja osana koko-
naisuutta, sopia työnjaosta, tarttua ilmassa leijuviin teemoihin ja kiinnittää ne organi-
saatioihin ja toimintaan. 

 



 

 
 
 
 
 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

 

 
Tässä tutkimuksessa on analysoitu elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön prosessien laatua 
kumppanianalyysien avulla viidellä kaupunkiseudulla. Keskeisimmät koko aineistosta esil-
le nostettavissa olevat johtopäätökset, joita jatkossa kutsutaan elinkeinopoliittisen seutuyh-
teistyön kulminaatiopisteiksi, voidaan tiivistää seuraavasti: 

•  Elinkeinopoliittinen seutuyhteistyö on hidas oppimisprosessi – tässä tutkimuksessa mukana 
olleet seudut ovat omissa prosesseissaan eri vaiheissa. 

•  Seutuyhteistyön tuomaan lisäarvoon ja tulevaisuuteen uskotaan. 

•  Keskuskaupungin asenne seutuyhteistyötä kohtaan ja sen rooli yhteistyön kehittämisessä ja 
suuntaamisessa on keskeinen. 

•  Kilpailun ja yhteistyön tasapainottaminen on seutuyhteistyön tärkeimpiä kysymyksiä. Sa-
malla nousee esille kysymys, millä tasolla kilpailu on todellista ja millä se on lähinnä mieli-
kuviin perustuva tulkinta. 

•  Seudun tavoitteiden ja kuntakohtaisten tavoitteiden tasapainottaminen. 

•  Tiedonkulun kehittäminen.  

•  Foorumien riittävyyden ja laadun varmistaminen. 
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tukea seutuyhteistyön kehittämistä kullakin kaupun-

kiseudulla. Lähtökohtana ei siis ole ollut seutujen välinen vertailu. Tästä huolimatta on 

mahdollista nostaa esiin joitain huomioita siitä, miten seudut eroavat toisistaan. Vertailu on 

kuitenkin parhaimmillaankin vain suuntaa antava, koska… 

•  seutuyhteistyön hyviä ja huonoja puolia arvioitiin kyselyssä kullakin seudulla omiin koke-
muksiin perustuen eikä suhteessa toisiin seutuihin. Seutuyhteistyö on eri seuduilla erilaises-
sa kehitysvaiheessa, oppimisprosessit ovat yhdellä seudulla pidemmällä kuin toisella, 

•  seutujen rakenteelliset erot saattavat heijastua myös seutuyhteistyön toimivuuden eroina, 

•  kyselyn hetkellä seuduilla esillä olleet ajankohtaiset asiat saattavat vaikuttaa arviointeihin, 

•  erilaiset yhteistyö- ja keskustelukulttuurit saattavat heijastua erilaisina tapoina vastata yh-
teistyötä koskeviin kysymyksiin. 
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Tässä tutkimuksessa mukana olleet viisi seutua voidaan jakaa kolmeen ryhmään – ”seu-
tuyhteistyö sisäistetty”, ”keskustelu1 seutuyhteistyön tulevaisuudesta kesken” ja ”seutuyh-
teistyöhön uskotaan, mutta keskustelu alkuvaiheessa”. 
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Ryhmään ”seutuyhteistyö sisäistetty” kuuluvat Imatran seutu ja Ouluseutu. Molempien 
seutujen yhteistyöprofiilit ovat erittäin myönteisiä. Imatran yhteistyöprofiili on astetta 
myönteisempi kuin Ouluseudulla. Seuduilla uskotaan yhteistyön tuomaan lisäarvoon ja sen 
kehittymiseen tulevaisuudessa yhä tiiviimpään suuntaan. Molemmilla seuduilla ollaan 
myös tyytyväisiä valittuun toimintamalliin. Merkille pantavaa on, että mallit ovat perustoil-
taan aivan erilaiset. Eniten kehittämisen varaa sekä Imatran seudulla että Ouluseudulla on 
työnjaon selkeyttämisessä. Erityisesti Ouluseudulla työnjaon epäselvyys nousi selvästi esil-
le. Tämä johtunee siitä, että kuntien lähtökohtien koetaan poikkeavan toisistaan elinkeino-
poliittista seutuyhteistyötä häiritsevästi ja että keskinäisen kilpailun koetaan jonkin verran 
häiritsevän yhteistyötä.  

Kummallakin seudulla yksittäisten kuntien kumppaniprofiilien väliset erot ovat varsin 
pieniä. Edes Oulun ja Imatran kaupunkien kumppaniprofiilit eivät erotu muiden kuntien 
profiileista. Yksikään kunta ei myöskään nouse merkittävästi yksittäisten kumppaniprofii-
lien osa-alueiden kohdalla muiden kuntien ylä- tai alapuolelle. Kumppaniprofiilien tasai-
suus lienee viesti siitä, että elinkeinopoliittinen seutuyhteistyö on yleisesti hyväksytty.  

Imatran seudun ja Ouluseudun kuntien kumppaniprofiileissa nousevat kaikkein myön-
teisimmin esiin prosessien laadun elementit – sitoutuneisuus, luotettavuus, sääntöjen nou-
dattaminen ja pitkäjänteisyys. Hajonta profiilien eri osa-alueiden välillä on pienempää kuin 
muilla seuduilla eli myös tulevaisuuteen suuntautuvat osiot arvioidaan suhteellisen myön-
teisessä valossa. Lisäksi kummallakaan seudulla kunnat eivät ole arvioiden mukaan lukkiu-
tuneet vanhoihin ajattelu- ja toimintamalleihin. Molemmilla seuduilla nähdään varsin 
myönteisessä valossa elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä mukana olevien ihmisten ky-
ky nähdä uudet mahdollisuudet ja kyky uudistaa ajattelu- ja toimintatapoja. 

Prosessien laadun korostuminen hieman tulevaisuusnäkökulmaa ja lukkiutumia enem-
män voitaneen tulkita siten, että seutuyhteistyö on edennyt vaiheeseen, jossa näkemys kau-
punkiseudun tulevaisuudesta ja yhteistyöstä itsestään ovat sisäistyneet osaksi toimintaa. 
Tällöin keskusteluissa ei enää ole esillä yhteistyön suunnat ja toimintamallit samalla taval-
la kuin jos yhteistyökulttuuri olisi kehittymättömämpi.  

Kumppaniprofiilien perusteella selvimmin parannettavaa on omista suunnitelmista ja 
tavoitteista kumppaneille tiedottamisessa sekä kuntien omien strategioiden selkiyttämises-
sä.  
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Oman ryhmänsä seutuyhteistyön sisäistäneiden ja keskustelua aloittelevien välissä muo-

dostaa Tampereen seutu. Sen seudullinen yhteistyöprofiili ja osa kunnittaisista kumppani-

profiileista ei ole niin positiivisia, että se kuuluisi Ouluseudun ja Imatran seudun kanssa 

                                                 
1 Tässä yhteydessä keskustelun keskeneräisyydellä tai alkuvaiheessa olemisella ei tarkoiteta keskusteluun 
käytettyä aikaa, vaan keskustelun sisäistymistä. 
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samaan ryhmään, mutta Tampereen seudun kuntien kumppaniprofiilit eroavat kuitenkin 

myönteisesti niistä seuduista, joilla keskustelu on vielä alkuvaiheessa. 
Myös Tampereen seudulla uskotaan elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön tuomaan lisä-

arvoon ja tulevaisuuteen. Tampereen seudun kunnat arvioivat astetta varovaisemmin kuin 
Imatran seudulla ja Ouluseudulla elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä mukana olevien 
ihmisten kykyä irtautua menneestä polusta. Tampereen seudulla koetaan olevan astetta 
enemmän lukkiutuneita saavutettuihin etuihin sekä vallitseviin ajattelu- ja toimintamallei-
hin. Erityisen selvästi Tampereen seudulla nousee esille se, että kuntien välinen työnjako 
elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä on epäselvää. Lisäksi foorumien puute korostuu. 
Samalla seudun kuntien keskinäisen kilpailun koetaan haittaavan yhteistyötä. 

Tampereen seudulla kuntien kumppaniprofiileissa on selviä eroja. Lempäälän kunnan 
kumppaniprofiili on mukana olleista kunnista kaikkein positiivisin. Nokiaa lukuunottamat-
ta muidenkin kehyskuntien profiilit ovat varsin myönteisiä. Tampereen ja Nokian kaupun-
kien kumppaniprofiilit ovat selvästi muiden seudun kuntien profiileja särmikkäämpiä.  

Tampereen seudun kuntien kumppaniprofiileissa positiivisina piirteinä limittyvät sään-
töjen noudattamisen lisäksi sekä tulevaisuusosiot että prosessien laadun elementeistä luo-
tattavuus ja sitoutuneisuus. Seutuyhteistyössä keskustelu kaupunkiseudun ja yhteistyön 
tulevaisuudesta on kesken, jolloin ko. ominaisuudet painottuvat myös kumppanianalyy-
seissä. Tässä nousee esille jonkun verran myös Tampereen ja muun seudun välinen jännite. 
Varsin yleisesti tunnustetaan, että Tampereen kaupungilla on selkeä visio kaupunkiseudun 
tulevaisuudesta, mutta samanaikaisesti varsin yleisesti nähdään myös, että se on liikaa 
kiinni omissa tavoitteissaan, liian passiivinen kumppaneille tiedottamisessa ja että se ottaa 
muiden näkemyksiä huonosti huomioon. Esimerkiksi Ouluseudulla Oulun kaupungin visi-
oiden ja kehyskuntien tavoitteiden välillä on tasapainoisempi suhde. 

Kumppaniprofiilien perusteella selvimmin parannettavaa on omista suunnitelmista ja 
tavoitteista kumppaneille tiedottamisessa sekä kuntien omien strategioiden selkiyttämises-
sä.  
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Seinänaapurien yhteistyöprofiili ja Seinänaapurikuntien kumppaniprofiilit ovat astetta Tu-
run seutua ja sen kuntia särmikkäämpiä. Seutujen profiilit ovat hyvin samansuuntaiset, 
mutta Seinänaapureiden profiili on kaikilla osa-alueilla hieman negatiivisempi. 

Särmikkyydestä huolimatta sekä Turun seudulla että Seinänaapureissa uskotaan elinkei-
nopoliittisen seutuyhteistyön tuomaan lisäarvoon ja siihen, että se kehittyy jatkossa tii-
viimpään suuntaan. Turun seudulla uskotaan seutuyhteistyön lisäarvoon suunnilleen Tam-
pereen ja Oulun tavoin. Seinänaapureissa usko on astetta alhaisempaa. 

Molemmilla seuduilla koetaan varsin yleisesti, että kuntien välinen työnjako elinkeino-
poliittisessa seutuyhteistyössä on epäselvä ja että kuntien keskinäinen kilpailu haittaa yh-
teistyötä. Molemmilla seuduilla korostuu myös foorumien puute, lähtökohtien erilaisuus ja 
elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön kohdistuvien odotusten erilaisuus. Elinkeinopoliit-
tisessa seutuyhteistyössä mukana olevat ihmiset ovat yhteistyöprofiilien perusteella varsin 
lukkiutuneita menneeseen. Molemmilla seuduilla nousee esille erityisesti se, että ihmiset 
vartioivat niin tarkasti omia etujaan, ettei uutta pääse syntymään (poliittinen lukkiutumi-
nen).  
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Tarkasteltaessa Seinänaapurikuntien kumppaniprofiileja kokonaisuutena voidaan todeta, 
että niiden positiivisimmatkaan osiot eivät nouse Ouluseudun ja Imatran seudun heikoim-
pien osioiden tasolle. Turun seudulla myönteisimmät osiot ovat juuri ja juuri Ouluseudun 
ja Imatran seudun heikoimpien osioiden tasolla.  

Sekä Turun seudun että Seinänaapureiden kuntien kumppaniprofiileissa myönteisimmin 

korostuvat näkemykset kaupunkiseudun tulevaisuudesta sekä rahalliset ja henkilöpanos-

tukset seutuyhteistyöhön. Prosessien laadun elementit arvioidaan selvästi negatiivisemmin 

kuin kolmella muulla seudulla, mikä lienee merkki siitä, että Turun seudulla ja Seinänaa-

pureissa keskustelu seutuyhteistyöstä ei ole yhtä pitkällä kuin muilla seuduilla, jolloin tule-

vaisuuden visiot sekä resurssikysymykset painottuvat muita enemmän. Lisäksi särmikkäil-

lä seuduilla kunnat ovat enemmän kiinni omissa tavoitteissaan kuin muilla seuduilla. 
Seinänaapurien seutuyhteistyössä heijastuu se, että seutu ei ole rakenteellisesti yhtä tii-

vis kokonaisuus kuin muut tässä tutkimuksessa mukana olleet seudut. Tämä näkyy elinkei-
nopoliittista seutuyhteistyötä koskevien odotusten ja kuntien lähtökohtien erilaisuutena. 

Kumppaniprofiilien perusteella selvimmin parannettavaa on omista suunnitelmista ja 
tavoitteista kumppaneille tiedottamisessa.  
 

Tämän tutkimuksen aineisto ei anna mahdollisuutta arvioida sitä, mistä erot seutujen välillä 
johtuvat. Oletettavaa on, että merkittävin selittävä tekijä löytyy seutujen yhteistyökulttuu-
rien erilaisesta kehitysvaiheesta. Seutuyhteistyön oppimisprosessit ovat eri vaiheissa.  

Kaikkien viiden seudun yhteistyö- ja kumppaniprofiilien perusteella on mahdollista sa-
noa, että elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön tuomaan lisäarvoon uskotaan yleisesti ja sen 
uskotaan kehittyvän tiiviimpään ja kiinteämpään suuntaan.  

 ��� $�����������	
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Kuntien elinkeinopoliittinen seutuyhteistyö on monisyinen prosessi. Kuten olemme aiem-
min todenneet, kaupunkiseutujen kehittäminen on… 

kommunikatiivinen prosessi, joissa useat toimijat etsivät jatkuvasti kaupunkiseudun mahdollisia 
tulevaisuuksia sekä sellaisia yhtymäkohtia omien päämääriensä, tavoitteidensa ja strategioiden-
sa väliltä, jotka mahdollistavat yhteisten hankkeiden käynnistämisen (Sotarauta & Linnamaa 
1997a). 

Tällaisissa prosesseissa on aina useita kulminaatiopisteitä1, joissa yhteistyön laatu ja tule-
vat suunnat punnitaan. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan nostaa esille seuraavat 
kulminaatiopisteet:�
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Keskuskaupunkien kumppaniprofiilit ovat särmikkäämpiä kuin kehyskuntien. Ne saavat 
joillain osa-alueilla hyvin positiivisia arvioita ja toisilla osa-alueilla vastaavasti hyvin nega-
tiivisia arvioita. Oulun ja Imatran profiilit eivät kuitenkaan ole yhtä särmikkäitä kuin mui-
den keskuskaupunkien.  

Keskuskaupunkien profiilien särmikkyys voitaneen tulkita siten, että niiden toimintaa 
seutuyhteistyössä seurataan tarkemmin kuin kehyskuntien. Keskuskaupungeilla on myös 
                                                 
1 ks. Sotarauta & Linnamaa (1997b) 
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suuremmat rahalliset resurssit ja henkilöresurssit, joten niiden asenne seutuyhteistyötä koh-
taan voi usein olla ratkaisevaa sen kehityksessä. Keskuskaupunkien myös odotetaan niiden 
osuutta suurempia panostuksia. Ne ovat myös kaupunkiseudun kehittämisen ja elinkeino-
poliittisen seutuyhteistyön vetureita. Tämä näkyy siinä, että niillä nähdään olevan kehys-
kuntia yleisemmin selkeä visio kaupunkiseudun tulevaisuudesta. Keskuskaupunkien odote-
taan usein ottavan seutuyhteistyössä johtajuus, mutta samanaikaisesti pienemmät kunnat 
tuntevat eräänlaista ”luonnollista pelkoa” isompaa organisaatiota kohtaan.  
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Kilpailua pidetään usein yhteistyön vastakohtana. Yhä enemmän on kuitenkin alettu puhua 
kilpailun ja yhteistyön limittymisestä, niiden välisestä vuorovaikutuksesta ja tasapainosta. 
Yhteistyön ja kilpailun limittyessä kilpailijoiden määrittely ei ole yhtä helppoa kuin aiem-
min; on yhä vaikeampaa määrittää kuka loppujen lopuksi kilpailee kenen kanssa ja missä 
asioissa. Kyse ei enää ole niinkään joko kilpailusta tai yhteistyöstä, vaan ���� kilpailusta 
�����yhteistyöstä. Samassa verkostossa toimivat ‘hyvät yhteistyökumppanit’ saattavat jois-
sain tilanteissa olla pahimpia kilpailijoita. Tämä näkyy kumppaniprofiileissa siten, että yh-
teistyötä pidetään yleisesti tärkeänä mutta samanaikaisesti kaikkien seutujen yhteistyöpro-
fiileissa ajatus seudun kuntien keskinäisen kilpailun haitallisuudesta sijoittuu profiilien 
keskivaiheille tai hieman keskivaiheen alle. Keskinäisen kilpailun ei siis koeta olevan seu-
tuyhteistyön vaikeimpia ongelmia, mutta se nähdään kuitenkin yhtenä seutuyhteistyötä 
vaikeuttavista ilmiöistä.  

Toisaalta kumppaniprofiilien perustella on mahdollista todeta, että mitä laadukkaampaa 
seutuyhteistyö on, sitä vähemmän kilpailun koetaan haittaavan. Imatran seudulla ja Oulu-
seudulla seudun kuntien keskinäisen kilpailun ei nähdä haittaavaan elinkeinopoliittista seu-
tuyhteistyötä yhtä paljon kuin Turun seudulla tai Seinänaapureissa. Samalla jatkossa tulisi 
yhä tarkemmin pohtia sitä, kuka loppujen lopuksi kilpailee ja kenen kanssa; missä sarjassa 
ja mistä asioista kunnat kilpailevat keskenään ja mistä asioista muiden seutujen kanssa; 
perustuvatko kokemukset kilpailusta todellisiin tapahtumiin vai ovatko ne tiedonpuutteesta 
johtuvia ylitulkintoja - vai ristitäänkö yhteistyön ongelmia kilpailuksi vaikka todellisuu-
dessa ongelma saattaa olla pelisääntöjen epäselvyydessä tai jossain muussa yhteistyön toi-
mivuuteen vaikuttavassa ilmiössä? 
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Luvussa 2 todettiin, että informaation ja tiedon kulun kriittisiä kysymyksiä ovat: ”Miten 
informaatio ja tieto kulkevat kehittäjäverkostossa; ketkä saavat kaupunkiseudun kehittämi-
sen kannalta olennaista informaatiota, ketkä eivät sitä saa; miksi toiset saavat informaatiota 
ja toiset eivät; mitä tiedonvälityksen kanavia käytetään; menevätkö viestit perille - jos ei-
vät, onko vika lähettäjässä, vastaanottajassa ja/tai esittämistavassa, jne.” Sekä aiemman 
tutkimuksemme (Sotarauta & Linnamaa 1997a) että tämän tutkimuksen perusteella tiedon-
kulku nousee yhdeksi kaikkein keskeisimmistä ja samalla haastavimmista kulminaatiopis-
teistä.  

Käytännössä seutuyhteistyössä aiheuttaa ongelmia mm. kiire ja verkostojen mukanaan 
tuoma kokous- ja palaveriruletti. Tämä yhdistelmä saattaa johtaa siihen, että kokouksia ei 
ehditä valmistella kunnolla ja toisaalta kokousruletin keskellä asioiden viemiseen loppuun 
asti ei tahdo jäädä riittävästi aikaa. Samalla tietoinen informaation hallinta ja uuden tiedon 
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luominen jäävät helposti päivittäisten rutiinien jalkoihin. Koska tiedonkulku nousee esille 
kaikilla seuduilla yhtenä suurimmista seutuyhteistyön ongelmista, olisi kaupunkiseuduilla 
syytä miettiä aiempaa syvällisemmin, miten tiedon luomista ja hallintaa on mahdollista jä-
sentää kaupunkiseudun kehittämisessä. Yksi mahdollisuus on informaatiojärjestelmien 
luominen. Ne perustuvat kehittyneeseen informaatioteknologiaan, mutta pohjimmiltaan ne 
ovat sosiaalisia systeemejä. Tällöin informaatiojärjestelmää ei tule nähdä rakenteina, vaan 
toisiinsa limittyneiden prosessien kohtaamispaikkana, yhtenä verkostojen johtamisen aree-
nana1. Käytännössä täydellisen tiedonkulun mahdollistavaa järjestelmää on mahdoton luo-
da, mutta yhteistyön kehittämisessä asenne ja aito halu tiedottaa omista tekemisistä kump-
paneille heijastuu läpi verkoston, jolloin tiedonkulun ongelmien syyt hyväksytään hel-
pommin. Tiedonkulun heikkous saattaa johtaa vääriin tulkintoihin, jotka taas saattavat olla 
monien yhteistyön ongelmien perussyy.  

Kaupunkiseudun kehittämisessä informaatiojärjestelmä on kehittäjäverkoston toimintaa 
tukeva informaatioteknologiaan2 perustuva informaatiota varastoiva sekä sitä välittävä ja 
luova järjestelmä. Sen perustehtävänä on tuottaa kehittäjäverkostolle sekä verkoston ulkoi-
siin että sisäisiin lähteisiin perustuvaa informaatiota lopullisena tavoitteena uuden tiedon 
luominen. 
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Elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä saatetaan usein keskittyä suoraan elinkeinopoli-
tiikkaan liittyvien tehtävien yhteisen organisoinnin luomiseen, jolloin yhteys muihin elin-
keinopolitiikan kannalta keskeisiin toimijoihin saattaa jäädä liian ohueksi. Tällaisia ryhmiä 
ovat esimerkiksi yrittäjät, muut kaupunkiseudun kehittämisessä mukana olevat organisaa-
tiot, kuntien muut toimialat ja ennen kaikkea luottamushenkilöt. Foorumien määrällä ja 
laadulla saattaa olla hyvin ratkaiseva merkitys myös tiedonkulussa. Erityisesti Seinänaapu-
reilla sekä Turun ja Tampereen seuduilla foorumien puutteessa nousi esille se, ettei elin-
keinopoliittisessa seutuyhteistyössä ole riittävästi sellaisia virallisia ja epävirallisia fooru-
meja, jotka tukevat tehokasta elinkeinopolitiikkaa.  

Foorumeja voivat olla esimerkiksi työryhmät, keskusteluryhmät, aivoriihet, julkiset ti-

laisuudet, sanomalehdet, televisio, radio, näytelmät, konferenssit, ammattijulkaisut, koulu-

tustilaisuudet, kehittämisohjelmien laadinta jne. Olennaista on tietoisesti arvioida ja kehit-

tää foorumeja siten, että ne tukevat mahdollisimman hyvin sekä keskusteluun osallistujien, 

kaupunkiseudun kehityksen ja yhteistyön tarpeita ja tavoitteita (liitteessä 2 on yksi esi-

merkki foorumien analysoimisesta). 
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Koska elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön osallistuu useita toimijoita omien tavoit-
teidensa kanssa, yhdeksi keskeisimmistä kulminaatiopisteistä nousee, miten kyetään toi-
mimaan monien tavoitteiden välisessä kentässä. Kaikilla viidellä seudulla nähdään suhteel-
lisen yleisesti, että yksittäisten kuntien omat elinkeinopoliittiset tavoitteet ovat samansuun-
taiset seudun yhteisten elinkeinopoliittisten tavoitteiden kanssa. Ouluseudulla ja Imatran 

                                                 
1 ks. Sotarauta (1999) 
2 Informaatioteknologialla tarkoitetaan kaikkia niitä laitteita ja ohjelmistoja, jotka kuuluvat kommunikaa-
tioteknologian, toimistoautomaation ja tuotantoautomaation piiriin (Robson 1997, 82) 
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seudulla usko tavoitteiden yhdensuuntaisuuteen on suurin ja vastaavasti Seinänaapureissa 
usko siihen on alhaisin. Tavoitteiden yhdensuuntaisuudessa heijastunee seudullisten oppi-
misprosessien kehittyneisyys ja seudun toiminnallinen kiinteys.  

Tavoitteiden yhdensuuntaisuudesta huolimatta kaikilla viidellä seudulla nähdään, että 
kunnat ovat liikaa kiinni omissa tavoitteissaan ollakseen aktiivisia seutuyhteistyössä. Voi-
makkaimmin tämä korostuu Turun seudulla ja Seinänaapureissa ja vastaavasti Ouluseudul-
la ja Imatran seudulla vähiten. 

Jos kuntien omat elinkeinopoliittiset tavoitteet ovat samansuuntaiset seudun yhteisten 

elinkeinopoliittisten tavoitteiden kanssa ja jos ne ovat silti liiaksi kiinni omissa tavoitteis-

saan, niin miten on tulkittavissa näinkin ristiriitainen huomio? Tämän tutkimuksen perus-

teella siihen ei ole mahdollista vastata, mutta ristiriidan taustalla voi olettaa olevan seuraa-

vanlaisia mahdollisia selittäviä tekijöitä: 

•  Kunnat eivät tiedosta riittävän tarkasti omia tavoitteitaan (omien strategioiden epäselvyys), 
yhteisiä tavoitteita ja/tai omien ja yhteisten tavoitteiden välisiä suhteita. Huonosta strategi-
sesta tietoisuudesta johtuen erilaiset ristiriitatilanteet tulkitaan omiin tavoitteisiin lukkiutu-
misena ja kilpailuna, vaikkei näin todellisuudessa olisikaan. 

•  Vaikka tavoitteet ovat samansuuntaisia, kunnat pyrkivät toteuttamaan niitä ennen kaikkea 
omaan laskuunsa. Seutuyhteistyö nähdään välineenä omien tavoitteiden toteuttamisessa.  

•  Tavoitteiden samansuuntaisuus saattaa tarkoittaa samansuuntaisuutta hyvin yleisellä tasolla 
(yritystoiminnan kehittäminen, työpaikkojen määrän lisääminen jne.), mutta tavoitteet 
konkretisoituvat hyvin eri tavoin erilaisissa kunnissa. 

Tavoitteiden samansuuntaisuuden ja omiin tavoitteisiin lukkiutumisen välinen ristiriita 
saattaa joissain tilanteissa selittyä myös huonolla tiedonkululla ja foorumien vähäisyydellä. 
Tavoitteiden yhdensuuntaisuuden, huonon tiedonkulun, omiin tavoitteisiin lukkiutumisen 
ja keskinäisen kilpailun välistä suhdetta on havainnollistettu kuvassa 175. 

Tavoitteet ovat
samansuuntaisia,

mutta... tiedonkulku
on huonoa

lukkiutuminen
omiin tavoitteisiin

epäselvä työnjako

tunne keskinäi-
sestä kilpailusta

foorumeja
ei ole

riittävästi

yleisen tason
samansuuntaisuus tavoitteet konkretisoituvat

eri tavoin erilaisissa kunnissa  

KUVA 177. Päämäärien samansuuntaisuuden ja keskinäisen kilpailun välinen suhde elinkeinopo-
liittisessa seutuyhteistyössä 

 

  

 



������������	
���������
�������
 

 162 

%������




AMIN, A. & THRIFT, N. 1995. Globalisation, Institutional “Thickness” and the Local Economy. 
Teoksessa Healey, P. & Cameron, S. & Davoudi, S. & Grahm, S. & Madani-Pour, A. (toim.) 
,����
���-
�
��.�����/�0�#�1���-����2�. John Wiley & Sons Ltd, 91-108. 

ASIKAINEN, J. 1997. 3���
���$���� ����
����� ��$�$�+� ,
����
�� ������ ���������������
� ����
���
��
�������������
����
�����. Mikkelin seudun selvitysryhmä. Efektia palvelu Oy. Helsinki. 

BENNIS, A. C. & NANUS, B. 1985. 	�������4���������������
��. Bohusläninges boktryckeri ab. 
Uddevalla. 

COOKE, P. 1996. Policy Networks, Innovation Networks and Regional Policy: A Review of the 
Literature and an Example from South Wales. Teoksessa Heinelt, H. & Randall, S. (toim+5�6��)

4��/��0���������7������������4������*����. Avebury. 

COOKE, P. & SCHIENSTOCK, G. 1996. Structural Competitiveness and Learning Regions. Paper 
prepared for the EMOT Theme I Changing Forms of Economic organisation: Firms, Markets 
and Work Organisation. Fourth workshop: “Economic Performance Outcomes in Europe: The 
Role of National Institutions and Forms of Economic Organisation. Berlin 30.1. - 1.1.1997. 

HAVERI, A. & MAJOINEN, K. 1997. �������
���� ����
���$�� ������
���. Suomen Kuntaliitto. 
Helsinki. 

HAVERI, A. & WIDBOM, T. 1992. '���������������������������$��������
����". Pirkanmaan 
liitto-Satakuntaliitto-Ympäristöministeriö, sarja A. 

HEURU, K. 1995. #��
���������
. Painatuskeskus Oy. Helsinki.  

HOIKKA, P. & KALLIO, O. & RYYNÄNEN, A. 1996. '���
���#�
��

�+�����
����	���������)
����
�����������
�������
���
�
��������
����
���
�������
���. Tampereen yliopisto, Kunnallis-
tieteiden laitos. Suunnittelusarja 49/1996. Tampere. 

KAHILA, P. 1997. '����������������������
���
�����
�

����.�����
8����������������
. Turun yli-
opiston julkaisuja, sarja C, osa 138. Turku. 

KAUTONEN, M. 1993. ���������������+� 
����
��!�����
.� ������������  9+9+�99". Tampereen 
yliopisto. 

KICKERT, W. & KLIJN, E-H. & KOPPENJAN, J. 1997. ,����
���-�����2�/��0����+��������
���
!�������6�1�
4���4���. Sage Publications Ltd. London. 

KOSKI, H. 1996. '������
���8��������������
�. Komiteanmietintö 1996:16. Valtion ja kuntien vä-
listen suhteiden uudistamisprojekti. Sisäasiainministeriö. Edita, Helsinki. 

Kuntalaki (1995/365). 

'���
�������
���$����������
����
���. 1992. Kuntien yhteistyöryhmän esitys. Sisäasiainministeriö. 
Kunta- ja aluekehitysosasto. Moniste 1/1992. 

LINNAMAA, R. 1995. �������
������
���
�����
�

���������������
����:�)������������������
)
��������
�����
��. Tampereen yliopisto, Aluetieteen laitos, Tutkimuksia Sarja B68. 

LINNAMAA, R. 1996. Paikallinen elinkeinopolitiikka LED-ideologian toteuttamisvälineenä. Te-
oksessa Haveri, A. & Linnamaa, R. & Siirilä, S. (toim.) 6��������������������
��������. Tam-
pereen yliopisto, Aluetieteen laitos, sarja A18, 165-177. Tampere. 

LINNAMAA, R. 1998. '������
���������
���
�����
�

�������������������������. Tampereen yli-
opisto, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos. Julkaisematon lisensiaatin tutkimus. 

MONONEN, K. & BOTSKA, M. 1994. '���������
��� �����
��. Kyselytutkimus 1993. Suomen 
Kuntaliitto. Helsinki. 

&������
���� �������
���
�

���. 1996. Kaupunkien kehittämistyöryhmän julkaisu V. Sisäasiain-
ministeriö. Helsinki. 

PYSTYNEN, E. 1996. 	

��������+ Kunnallisalan kehittämissäätiö, Polemia-sarja nro 19. Vam-
mala.  

ROBSON, W. 1997+��������
4�,��������������!�����
����������. Pitman Publishing. 2. Ed. 

SOTARAUTA, M. 1993. '����8���������� ���
���
������
���$)� ������
����
��������
��� )� ����
���
����
���$���������������
�
��������
��$. Suomen kaupunkiliitto, Acta-sarja 16. Helsinki. 



	�������

 163 

SOTARAUTA, M. 1996. '���
�����������������
����.�6�������������
�� ;;;)�����������
�������
����$�������. Acta Futura Fennica No 6, Finnpublishers. Jyväskylä. 

SOTARAUTA, M. 1997. Escaping the Strategic Policy-Making Traps by Soft Strategies: Redirect-
ing the Focus. /���
�����������������!
����
����
!�, No 24, 48-62. 

SOTARAUTA, M. 1998. -
��<�1�%�������
. Tampereen yliopisto, Alueellisen johtamisen tutki-
musyksikkö. Julkaisematon raportti. 

SOTARAUTA M. 1999. Uuden tiedon luominen ja informaatiojärjestelmät kaupunkiseudun kehit-
tämisessä: Esimerkkinä Tampereen CityWeb. Teoksessa Sotarauta, M. (toim.) '������
�����)
�����
���
����������������
�����
�������
���������. Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 106. Helsin-
ki. 

SOTARAUTA, M. & LINNAMAA, R. 1997a. '������
���������
���
�����
�

���� ����������
���
�����.��������8������8�&���8���
�����
8�����������6�������=��4�����
��)�����
�����. Tam-
pereen yliopisto, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos, sarja A 19. Tampere. 

SOTARAUTA, M. & LINNAMAA, R. 1997. Kaupunkiseudun elinkeinopolitiikan kulminaatiopis-
teet. Teoksessa Hautamäki, L. & Seppälä, K. & Keski-Petäjä, T. (toim.) 3���
���������
������
)
�
��. Tampereen yliopisto, Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitoksen julkaisuja sarja A 20, s. 
223-242. Tampere.  

SOTARAUTA, M. & LINNAMAA, R. 1998. Crossing the Many Borders. Finnish Local Devel-
opment Policies Facing New Challenges. 7��������6����
�������
��, Vol 6. No 2, 229-235. 

SOTARAUTA, M. & LINNAMAA, R. 1999. Johtajuus kaupunkiseudun kehittämisessä: Verkosto-
jen johtamisen osa-alueet, huomion kohteet ja elementit. Teoksessa Sotarauta, M. (toim.) '��)
����
��������� �
���
������� ��� ������
���� �
�������
���������. Suomen Kuntaliitto, Acta-sarja 
106. Helsinki. 

STOKER, G. 1997. Regime Theory and Urban Politics. Teoksessa Judge, D. & Stoker, G. & Wol-
man, H. (toim.) �����
����!�#�1���6��
�
4�. s. 54-71. Sage Publications. 

TOPELIUS-TUOMAINEN, R. 1996. Ylä-Savossa laaja kuntien yhteistyöverkosto. Teoksessa 
Houni, M. (toim.) �

�����$�����
��������
���$���
�����
��������

����
�+�'������
��������
���$���
������������������. Suomen Kuntaliitto. Helsinki, 40-52. 

TUITTU, H. 1996. Kotkan - Haminan seutu EU-rajalla. Teoksessa Houni, M. (toim.) �

�����$�
����
��������
���$���
�����
��������

����
�+�'������
��������
���$���������������������. Suomen 
Kuntaliitto. Helsinki, 73-79. 

VAN DEN BERG, L. & VAN KLINK, H. A. & VAN DER MEER, J. 1993. >�����
���,�������
)
�������
���. Avebury. 

VARTIAINEN, P. 1991. Seutuistuminen yhdyskuntasuunnittelun haasteena. ����� 103 (2), 75-86. 

VARTIAINEN, P. 1992. �����
����
�������$�����'���
)��������. Keski-Suomen liitto, julkaisu 
A6. Jyväskylä. 

VARTIAINEN, P. 1997. ��
��������������
���������
���+���
��������������
������������
������
���
����
����������������. Etelä-Pohjanmaan liitto, Julkaisu B:6. Seinäjoki. 

VARTIAINEN, P. & ANTIKAINEN, J. 1998. '������
����������
��� 1998. Julkaisematon käsi-
kirjoitus. 

WESTLING, Y. 1997. '������
������
���
�����
�

�������������
���������������. Suomen Kunta-
liitto. Helsinki. 

ÖSTERLUND, T. 1997. 6������������������������

�������
����9??)�99@. Siirtolaisuusinstituut-
ti, Pohjanmaan aluekeskus, tutkimuksia No 1. Turku 



 



 

 164 

LIITE 1. Näkemykset siitä, minkä ominaisuuksien kautta kunnat tuovat lisäarvoa seudun kehityk-
seen 
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LIITE 2. Foorumien analyysi neuvottelevan suunnittelun näkökulmasta (Sotarauta 1996) 

 

YLEINEN OSA: TILANNEARVIO 
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• Tunnistetaan olemassa olevat foorumit 

- Millä foorumeilla käydään keskustelua kunnan strategioista sekä niihin läheisesti liitty-
vistä teemoista? 

- Miten kunnan toiminta näkyy niissä, miten niissä tulkitaan strategiaprosessia ja sen osia 
sekä erilaisia suunnittelulausumia. 

- Onko kuntaorganisaatio (ja sen eri yksiköt) osallistuneet aktiivisesti keskusteluun fooru-
meilla? 

—>  jos kyllä, miten, mitkä ovat olleet hyvät ja huonot puolet, mitä voidaan oppia? 

—>  jos ei, miksi ei; eikö niiden merkitystä ole arvioitu ja oivallettu, eikö aika tai re-
surssit riitä jne. Miten tilanteen voisi korjata? 

 • Tunnistetaan ne areenat, joilla strategiaprosessia viedään �
����
����
 eteenpäin 

- Mitkä ovat tärkeimmät areenat, miten ne toimivat, missä ovat niiden toiminnan pullon-
kaulat? 

- Kunnan eri yksiköt ovat mukana eri areenoilla, miten niiden sisäiset vuorovaikutussuhteet 
on järjestetty? 

 • Tunnistetaan ne areenat ja foorumit, joilla strategiaprosessia viedään ����
����
����
 eteen-
päin 

 • Etsitään kuntaorganisaatiolle (ja sen eri yksiköille) mahdollisuuksia osallistua tehokkaammin 
olemassa olevilla foorumeille ja areenoille. 
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• Onko kunnan strategioilla tarpeeksi kasvualustaa eli onko riittävästi foorumeja, joilla kunnan 

poliittisen johdon luomat strategiat ja niissä näkyvät strategiset aikomukset voivat kohdata 
uudet ajatukset ja ideat? 

• Mitä olemassa olevia foorumeja voisi kehittää vastaamaan paremmin strategiaprosessin tar-
peita? 

• Mitä uusia foorumeja ja areenoja on tarve ja mahdollisuus luoda? 

��
 (������)�	������
 

a) Muutosvoimien määrittely 

- Yleisten muutosvoimien tunnistaminen 

- Tunnistetaan ne muutosvoimat, jotka vaikuttavat kunnan strategiseen asemaan sekä stra-
tegiaprosessiin. 

b) Sidosryhmäanalyysi (sidosryhmä on ryhmä ihmisiä, joiden toiminta vaikuttaa kunta-
organisaatioon tai joiden toimintaan kuntaorganisaatio vaikuttaa. Sidosryhmien painoarvot 
ovat erilaisia.) 

 - Mitkä ryhmät, organisaatiot ja yksilöt ovat tärkeitä sidosryhmiä? 

 - Mistä lähtökohdista eri sidosryhmät arvioivat toimintaamme? 

 - Mitä sidosryhmiä kohdataan millä foorumeilla? 

- Miten hyvin nykyinen tilanne vastaa eri sidosryhmien tavoitteita, tarpeita ja odotuksia? 

- Onko eri sidosryhmillä mahdollisuuksia vaikuttaa strategiaprosessiin? 

—> jos kyllä, ovatko ne riittäviä? 

—> jos ei, miten niitä voi kehittää? 

- Mitä eri sidosryhmiltä vaaditaan nykytilanteessa, jotta heidän on mahdollista osallistua 
kunnan strategiaprosessiin? Onko niillä henkisiä ja/tai materiaalisia resursseja siihen?  
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- Miten tärkeää eri sidosryhmille on saada aikaan muutos meidän strategioissamme ja toi-
mintavoissamme? 

- Miten tärkeää meille on saada eri sidosryhmiä mukaan strategiaprosessiin eri foo-
rumeilla? 

- Onko meillä mahdollisuus luoda sellaisia foorumeja, jotka helpottavat eri sidosryhmien 
mahdollisuuksia osallistua strategiaprosessiin? Onko virallisia areenoja mahdollisuus 
avata sidosryhmille? 
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• Mitä hankkeita ja projekteja on käynnissä ja/tai alkamassa alueella (kun kyse on kunnasta, 

on myös seutukunnan, maakunnan hankkeet tunnistettava. Myös EU:n hankkeet ja kansalli-
set hankkeet on hyvä tietää). Tämä edellyttää jatkuvaa kentän seurantaa. 

• Mitkä ovat eri hankkeiden päämäärät, tavoitteet ja strategiat? Mitkä ovat eri sidosryhmien in-
tressit hankkeiden suhteen? Mitkä ovat niiden taustalla olevien organisaatioiden yleiset pää-
määrät, tavoitteet ja strategiat? Näitä voi olla vaikea aukottomasti selvittää, mutta peruslinjat 
tulisi pyrkiä tunnistamaan. 

• Onko kuntaorganisaation ja muiden organisaatioiden strategioiden ja intressien välillä yhty-
mäkohtia? 

• Miten oman organisaation strategiat niveltyvät olemassa ja suunnitteilla oleviin hankkeisiin?�
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