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Tässä tutkimuksessa selvitetään poliittisen johtajuuden merkitystä kuntien välisessä yhteis-
työssä. Case-kohteena on Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän organisoima kuntien 
välinen yhteistyö. Seutuyhteistyötä tarkastellaan seudun luottamushenkilöiden näkökulmasta. 
Tutkimuksessa selvitetään, mikä on luottamushenkilöiden rooli seudun kehittämisessä sekä 
miten he motivoituvat seutuyhteistyöhön. Tutkimuskysymystä lähestytään kolmen alakysy-
myksen avulla. Tutkimuksen teoreettiseksi taustaksi on valittu luottamuksen, sitoutumisen 
sekä johtamisen käsitteet.  
 
Tutkimusaineistoa on kerätty sekä haastatteluin että kyselyin. Kysely toteutettiin sähköisen 
web-lomakkeen avulla. Tutkimusote on abduktiivinen: teoreettinen viitekehys on saanut 
”elää” aineiston keruun ja analyysin aikana.  
 
Tutkimustulosten perusteella seudun luottamushenkilöt suhtautuvat myönteisesti seutuyhteis-
työhön. Vastaajat eivät kuitenkaan pidä seudun yhteistyötä esimerkillisen kehittyneenä. Tär-
keimmäksi perusteluksi yhteistyölle koettiin asukkaiden arjen toimivuuden helpottaminen. 
Toiseksi tärkeimpänä koettiin seudun yleinen kehittäminen. Hyödyn koettiin kuitenkin ja-
kaantuvan epätasaisesti kuntien välillä. Epäluottamusta keskuskaupunkia kohtaan oli havait-
tavissa. 
 
Seutuhallituksen ja kuntajohtajakokouksen koettiin olevan liian vahvoja seutuyhteistyön joh-
tajia samalla kun luottamushenkilöiden merkityksen koettiin olevan varsin vähäinen. Tulosten 
ja yhteistyöllä aikaansaadun hyödyn seuraaminen koettiin erittäin vaikeaksi. Aktiivipoliitikot 
kokivat olevansa paremmin perillä yhteistyön nykytilanteesta kuin riviluottamushenkilöt.  
 
Tutkimuksen johtopäätelmä on, että seudun riviluottamushenkilöt eivät kykene näkemään 
seudun yleistä etua yhtä selkeästi kuin aktiivipoliitikot. Toiseksi tulosten perusteella voidaan 
todeta, että myönteisestä suhtautumisesta huolimatta yhteistyötä vaikeuttaa epäluottamus sillä 
saavutettavaan hyötyä, keskuskaupunkia sekä seutujohtamista kohtaan. Selkeät perustelut yh-
teistyölle eivät ole riittäneet luomaan vahvaa luottamusta ja sitoutumista yhteistyöhön. Yh-
teistyön jatkon onnistumiseksi on kehyskuntien ja keskuskaupungin välistä jännitettä kyettävä 
vähentämään. Toiseksi on korostettava poliittisen johtajuuden merkitystä nykyistä enemmän. 
Luottamushenkilöiden tulisikin osallistua ja vaikuttaa nykyistä aktiivisemmin seutuasioihin, 
esimerkiksi organisoimalla puoluetoimintaa seudullisesti.  
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1 Tutkimuksen	  aihe	  ja	  tutkimusmenetelmät	  

1.1 Taustaa	  tutkimukselle	  

Kuntien rajat merkitsevät ihmisten arjessa yhä vähemmän. Työssäkäynti-, asunto- ja 

palvelumarkkina-alueet ovat laajentuneet. Nykyään työssäkävijöistä joka kolmas käy 

asuinkuntansa ulkopuolella töissä, vuonna 1960 näin teki vain joka kymmenes 

(Myrskylä 2008). Lisääntyvälle kuntien väliselle yhteistyön tarpeelle voi löytää järke-

viä perusteluja esimerkiksi talouden, ikääntymisen ja palvelukysynnän kasvun myötä. 

Yhteistoiminta kuntien kesken onkin yksi keinoista, jolla voi järjestää esimerkiksi kun-

tien terveys- ja hyvinvointipalveluja. Kuntaliitos on vuorostaan tuloksena, kun yhteis-

toiminta viedään “äärimmäisyyteen”. 

 

Yhteistyössä kuntien välillä törmätään kuitenkin usein haasteisiin ja ongelmiin. Tässä 

tutkielmassa haluankin selvittää, millaisia näkemyksiä kuntajohtajilla on seutunsa 

kuntien välisestä yhteistyöstä. Tarkastelen Tampereen kaupunkiseudun yhteistyön 

kehittymistä luottamushenkilöiden näkökulmasta. Selvitän poliittisten päättäjien ko-

kemuksia ja tulkintoja yhteistyön merkityksestä, onnistumisesta ja tulevaisuuden yh-

teistyön muodoista.  

 

Teoreettinen viitekehys auttaa tutkijaa valitsemaan tutkimuksen suunnan ja se luo 

raamit tutkimusmateriaalin tulkinnalle. Tutkimusmateriaaliani aion analysoida ja tulki-

ta teoreettiseen pohjan avulla. Keskeisenä on tarkastella näkemyksiä yhteistyön 

muodostumisesta, edellytyksistä ja ns. pullonkauloista. Keskeisiä käsitteitä tutkimuk-

sessa ovat seutuyhteistyö, luottamus ja sitoutuminen. 

 

Entistä laajempi ja syvempi yhteistyö ja sen merkityksen korostuminen verkostoyh-

teiskunnassa on yhtä ajankohtaista niin hallinnossa kuin yksityiselläkin sektorilla. 

Toivon, että tästä tutkimuksesta on hyötyä kuntien välisen yhteistyön edellytysten pa-

rantamiseksi kuntasektorilla. Seutuyhteistyö kun voi onnistuessaan edesauttaa kun-

ta-asukkaiden tyytyväisyyden parantamista. 

1.2 Tutkimuskysymys	  ja	  sen	  ajankohtaisuus	  

Päätin etsiä tutkimusaiheen liittyen alueelliseen yhteistyöhön. Entisenä Pirkanmaan 

liiton työntekijänä kuntayhteistyö on lähellä sydäntäni. Kävin keskustelemassa Jukka 
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Alasentien (aluekehitysjohtaja, Pirkanmaan liitto) ja Päivi Nurmisen (seutujohtaja, 

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä) kanssa mahdollisista graduaiheista. Kun-

taliitosta sain vihjeen tutkia luottamushenkilöiden sitoutumista kaupunkiseutujen ke-

hittämiseen. Päätin tutkia tuota aihetta tarkemmin, ja tutkimuskysymykseni olenkin 

muotoillut seuraavasti: 

 
Mikä on luottamushenkilöiden rooli kaupunkiseutujen kehittämisessä: miten ja 
miksi luottamushenkilöt motivoituvat seutuyhteistyöhön? 
 

Pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni kartoittamalla seudun luottamushenkilöiden 

mielipiteitä ja kokemuksia seutuyhteistyöstä sähköisen kyselyn tulosten kautta. Pää-

kysymystä selvitetään kolmen alakysymyksen avulla:  

1. miten luottamushenkilöt suhtautuvat seutuyhteistyöhön? 

2. mitkä asiat koetaan seudullista yhteistyötä perustelevaksi ja mitä koetaan es-

teeksi yhteistyölle? 

3. millaiseksi luottamushenkilöt kokevat oman roolinsa seutuyhteistyössä? 

 

Tutkimalla Tampereen seudun luottamushenkilöiden kokemuksia ja näkemyksiä, py-

rin kuvaamaan kuinka hyvin tällä hetkellä ollaan sitoutuneita toimimaan seudun hy-

väksi. 

 

Viime vuosien aikana kunta- ja palvelurakenteita on kehitetty muun muassa valtio-

neuvoston käynnistämän Paras-hankkeen kautta. Hankkeen mahdollistava puitelaki 

tuli voimaan vuonna 2007 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun. Yksi hankkeen ta-

voitteista on kaupunkiseutujen yhteistyön lisääminen. Hanketta ja sen toteutumista 

tutkitaan monipuolisesti, esimerkiksi ARTTU-tutkimusohjelman kautta. Tämän ohjel-

man yksi tutkimusnäkökulma on Demokratia ja johtaminen. Varmistin tämän tutki-

muskokonaisuuden tutkijalta, Siv Sandbergiltä, ettei luottamushenkilöiden roolia ole 

toistaiseksi kovin paljoa tutkittu. ARTTU-ohjelman tutkimusraportissa Keskuskaupun-

gin ja kehyskunnan jännitteiset kytkennät (2010) sivutaan luottamuksen ja epäluot-

tamuksen teemoja sekä luottamushenkilöiden roolia seutuyhteistyön kehittämisessä. 

Mielestäni on kuitenkin aiheellista tarkastella poliittisen johtajuuden ja sitoutumisen 

merkitystä seutuyhteistyön kehittymisessä vielä tarkemmin. 
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1.3 Rajaus	  

Poliittinen johtajuus rajataan tässä tutkimuksessa koskemaan kuntien luottamushen-

kilöitä ja heidän rooliaan kuntien välisen yhteistyön kehittämisessä.  

Alueellisesti tutkimuskohde on rajattu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän jä-

senkuntiin (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Ylöjärvi ja Vesi-

lahti). Kun tässä tutkimuksessa puhutaan seudun luottamushenkilöistä tarkoitetaan 

sillä seudun kunnanvaltuustojen ja kunnanhallitusten varsinaisia jäseniä (ei varajäse-

niä), eli ryhmää jolle sähköinen kysely lähetettiin. 

 

Kuntarajoja voidaan murtaa kahdella tavalla: joko täydellisellä kuntaliitoksella tai kun-

tien välisellä yhteistyöllä. Tässä tutkimuksessa keskityn pehmeämpään yhteistyöhön, 

mutta kuntaliitoskeskustelun vaikutusta yhteistyöhön tullaan myös sivuamaan. Oman 

tutkimukseni fokus on siinä yhteistyössä, joka organisoidaan Tampereen seudun 

kuntayhtymän kautta. Organisoidun seutuyhteistyön lisäksi on varmasti paljon suoraa 

yhteistyötä eri kuntien osastojen ja henkilöiden välillä, mutta ne yhteydet ja toiminnot 

eivät ole tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena. Toiminnan yli kuntarajojen tulee 

aina palvella asukkaita, joten asukasnäkökulman huomioiminen seutuyhteistyössä on 

oleellista. Tähän tutkimukseen asukasnäkökulmaa ei kuitenkaan ole mahdutettu. 

 

Koska aineisto kerätään pelkästään yhden kaupunkiseudun sisältä, eivät tulokset 

välttämättä ole yleistettävissä. Jokainen seutu asukkaineen ja tarpeineen on erilai-

nen. Osa tutkimuksen päätelmistä voi kuitenkin olla sovellettavissa myös muihin 

kaupunkiseutuihin. 

 

Ajallisesti keskityn tutkimaan tämänhetkisten luottamushenkilöiden kokemuksia seu-

tuyhteistyöstä, eli mielenkiinto on yhteistyön lähihistoriassa. Seutuyhteistyön historial-

linen kehittyminen kuitenkin esitellään taustoittamaan nykytilannetta. 

1.4 Aikaisempi	  tutkimus	  

Aikaisempaa tutkimusta seutuyhteistyöstä ja luottamushenkilöiden roolista sen kehit-

tämisessä on tutkittu Suomessa vasta viimeisen 15 vuoden aikana. Yksi pioneerityö 

tällä saralla on Haverin ja Majoisen teos ”Seudullisen yhteistyön johtaminen” vuodel-

ta 1997. He tutkivat, millaisia yhteistyön johtamisen malleja eri seutukunnissa tuolloin 

oli. He toivat myös esille näkemyksiä seudullisen johtamisen hyvistä ja huonoista 

puolista. Yhteistyön tasoja löytyi kolme: yhteistyön keskiössä oli ydinryhmä (keskei-
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set viranhaltijat ja luottamushenkilöt). Toisella tasolla olivat riviviranhaltijat ja perus-

kunnanvaltuutetut. Kolmannelle tasolle seutuyhteistyössä jäivät itse kuntalaiset. Ma-

joinen ja Haveri totesivatkin, että viranhaltijoiden rooli korostui seudullisessa yhteis-

työssä luottamushenkilöihin verrattuna. Vain yhdellä seudulla oli paljon ”poliittista joh-

tajuutta”. Kouvolan seudulla yhteistyö oli nimittäin jo kanavoitu kuntayhtymän kautta. 

Haverin ja Majoisen tutkimuksessa tulikin esille, että kuntaseudun yhteistyön organi-

sointimuoto vaikuttaa poliittiseen johtamiseen ja demokratiaan. 

 

Haverin ja Majoisen tutkimuksessa tuli esille, että poliitikot eivät olleet kovin kiinnos-

tuneita seutujohtamisesta. Syynä oli ajanpuute ja seutujohtamisen pieni poliittinen 

palkitsevuus. Tutkimuksen mukaan seuduilla kaivattiinkin poliittisten seutuaktivistien 

esiinmarssia. Majoinen ja Haveri esittivät tutkimuksessaan, että tällaiset seudulliset 

luottamushenkilöelimet voisivat vähentää demokratiavajetta seudullisessa päätök-

senteossa. 

 

Tuon tutkimuksen jälkeen on seutuyhteistyö kehittynyt paljon. Monia seutusuunnitel-

mia on laadittu ja seudullisia luottamushenkilöelimiä, kuten kuntayhtymiä seutuhalli-

tuksineen on perustettu.  

 

Vuonna 2004 Haveri jatkoi seutuyhteistyön tutkimista Airaksisen ja Nyholmin kanssa. 

Tuloksena syntyi teos ”Seutuyhteistyön arki – retoriikkaa, politiikkaa ja raaka työtä?” 

Tämänkin tutkimuksen mukaan näkemykset vaikutusmahdollisuuksista seutuyhteis-

työhön näyttivät vaihtelevan aseman mukaan: seutuyhteistyössä aktiivisesti mukana 

olevat näkivät mahdollisuuksia vaikuttaa, kun taas peruskunnanhallituksen jäsenille 

seutuyhteistyö oli yhä melko kaukaista (valtuutettuja ei tutkimuksessa haastateltu). 

Seutuyhteistyön ydinryhmä todettiin samaksi, kuin aikaisemmissakin tutkimuksissa. 

 

Vuonna 2005 julkistettiin ”Seutuyhteistyön tilinpäätös”, jossa tutkittiin sisäasianminis-

teriön vuodesta 2001 toteuttaman Seutukuntien tuki -hankkeen onnistumista. Todet-

tiin, ettei  ns. SEUTU-hanke ollut edesauttanut seutuyhteistyön etenemistä: tavoitteita 

ei oltu saavutettu. Raportin mukaan vapaaehtoinen seutuyhteistyö ei näyttänyt 2000-

luvun alussa etenevän riittävän nopeasti. SEUTU-hankkeen hyvä puoli oli, että siinä 

korostettiin tärkeyttä vähentää kuntien rajojen aiheuttamia ongelmia. SEUTU-

hankkeeseen osallistuvilla seuduilla ei kuitenkaan näyttänyt syntyvän vahvaa poliittis-

ta johtajuutta seudullisten palveluratkaisujen kehittämiseen. 
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Vuonna 2008 esitteli Inga Nyholm väitöskirjassaan kuntien keskijohdon näkemyksiä 

seutuyhteistyöstä. Tutkimuskohde oli sama, ns. SEUTU-hanke, joka oli otettu kun-

nissa innostuneesti vastaan, mutta jonka tulokset olivat silti jääneet laihoiksi. Tässä 

tutkimuksessa korostui kuntajohtajuuden uudelleenmäärittelyn tarve: sovelletut toi-

mintatavat ja johtamismallit tulisi päivittää postmoderniin yhteiskuntaan, jossa verkos-

tot ja yhteistyö korostuvat. Keskijohdon näkökulmasta toteuttamista vaikeutti ns. hal-

linnan häly. Yksilöä ei oltu huomioitu muutosprosessissa tarpeeksi ja yhteistyötä olisi 

pitänyt laajentaa eri toimijoiden keskuuteen, jotta olisi saatu parempia tuloksia. 

 

Jenni Airaksinen jatkaa omassa väitöskirjassaan ”Hankala hallintouudistus” (2009) 

Seutukuntien tuki –hankkeen analysointia. Hänen tutkimuksestaan kävi ilmi, että yh-

teistyöhön osallistujilla oli hyvin erilaisia käsityksiä uudistuksen tavoitteesta ja tehtä-

västä. Tässäkin tutkimuksessa havaittiin seutuyhteistyön johtamisessa tietty poliittis-

hallinnollinen eliitti, joka esti erilaisten näkökulmien esiintulon. Uudistaminen oli hi-

dasta, usein liian yksiäänistä ja liialliseen konsensukseen pyrkivää. Tavoitteisiin pää-

semiseksi olisi tarvittu avointa keskustelua, uusia ja luovia ratkaisuja sekä joustamis-

ta omista tavoitteista. Seutuyhteistyön syventämisen esteeksi nousi myös pelko kun-

tien päätösvallan ja itsenäisyyden menettämisestä. 

 

Tiivistäen voi todeta, että edeltävässä tutkimuksissa luottamushenkilöiden rooli seu-

tuyhteistyössä on todettu jakautuneeksi: joko aktiivisiksi ja keskeisiksi vaikuttajiksi tai 

sitten seututyössä passiiviseksi ”peruskuntavaltuutetuiksi”. Luottamushenkilöiden 

aseman vahvistamista seutuyhteistyössä on pidetty tärkeänä, esimerkiksi seudullis-

ten luottamushenkilöelimien kautta. Seutuyhteistyön kantavana voimana on usein 

ollut osallistuvien kuntien virkamiesjohto. 

1.5 Tutkimusmenetelmät	  ja	  aineiston	  hankinta	  

Tutkimusmenetelmät valitaan suhteessa tavoiteltavaan tietoon. Kvalitatiivinen tutki-

mus pyrkii ymmärtämään näkökulmia, tulkintaa ja kontekstuaalisuutta siinä missä 

kvantitatiivinen tutkimus pyrkii selittämään riippuvaisuuksia ja ennustettavuutta 

(Glesne ja Peshkin, 1992). Tässä tutkimuksessa on enemmän kvalitatiivisen tutki-

muksen tunnusmerkkejä: pyrin selvittämään luottamushenkilöiden mielipiteitä, suh-

tautumista ja sitoutumista seutuyhteistyöhön sekä selittämään yhteistyötä edistäviä ja 

vaikeuttavia tekijöitä.  
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Tutkimusaineiston hankinnassa tulen kuitenkin käyttämään useita tiedonhankintame-

netelmiä (teemahaastattelut ja sähköinen kysely). Tällaista eri tiedon hankintatapojen 

yhdistämistä kutsutaan menetelmätriangulaatioksi. Triangulaation tarkoituksena on 

saada mahdollisimman kattava ja monipuolinen kuvaus tutkittavasta aiheesta (Eskola 

ja Suoranta 1998, 69-70).  

 

Esitutkimuksena ja kvalitatiivisena tutkimusmenetelmänä haastateltiin muutamia luot-

tamushenkilöitä, kunnanjohtajaa sekä yhteistyöhön osallistuvaa viranhaltijaa, yhteen-

sä neljää henkilöä. Haasteltavien määrä jätettiin näin pieneksi, sillä haastattelujen 

pohjalta ei vielä pyritty tekemään päätelmiä luottamushenkilöiden mielipiteistä ja ko-

kemuksista seutuyhteistyöstä. Haastatteluiden tavoite olikin toimia esitutkimuksena ja 

tarkentaa tutkimuksessa käytettävää teoreettista viitekehystä ja terävöittää lähtökoh-

tia seuraavaan aineistokeruun työvaiheeseen. 

 

Kvantitatiivisella tutkimusmenetelmällä, tässä tapauksessa sähköisen kyselylomak-

keen avulla, jatkettiin aineiston keräämistä luottamushenkilöiden seutuyhteistyötä 

koskevista näkemyksistä. Kyselyyn olivat siivilöityneet ne aihepiirit, jotka teemahaas-

tattelujen ja tarkennetun teoreettisen tutkimusotteen kautta vaikuttivat tärkeimmiltä 

tutkimuksen etenemisen kannalta.  

1.5.1 Abduktiivinen	  metodi	  

Jo tämän tutkimuksen alkusuunnittelun aikana mielestäni oli tärkeätä, että hankkisin 

oman tutkimusaineistoni niin haastatteluin kuin lomakkeenkin avulla. Tästä syystä 

päädyin abduktiiviseen tutkimusotteeseen: eli teoriapohjan ja siihen liittyvän päättelyn 

sallittiin muuttua empiirisen tiedon kasvaessa. 

 

On monta tapaa yhdistää tutkimuksen teoreettinen viitekehys sekä empiirinen tutki-

musaineisto ja saada aikaan tieteellistä päättelyä: puhutaan induktiivisesta, deduktii-

visesta ja abduktiivisesta tutkimusotteesta. 

 

Induktiiviseksi päättelyksi voidaan luokitella ne johtopäätökset, jotka pohjautuvat yk-

sittäisistä havainnoista johdettuun teoriaan tai olettamukseen. Deduktiivinen päättely 

vuorostaan perustuu yksinkertaistettuna jo tiedostettuihin olettamuksiin ja teorioihin, 

joihin turvaudutaan uusia johtopäätöksiä tehtäessä. Abduktiivinen tutkimusote lähtee 

liikkeelle empiriasta kuten induktio, mutta yhdistää sen päättelyssä empirian myös 
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teoreettiseen viitekehykseen. 

 

 

   Deduktio       Induktio  Abduktio 

   Teoreettinen taso 

   (syvärakenteet, teoriat) 
    

  Empiiriset säännöllisyydet 

  (hypoteesit) 
 

   Empiirinen taso 

	  

Kuvio 1. Deduktio, induktio ja abduktio (Alvesson ja Sköldberg 1994, s. 45) 

 

Hyvän tutkimusprosessin muodoksi Dubois ja Gadde suosittelevat abduktiiviseen 

päättelyyn perustuvaa systemaattista yhdistelyä (systematic combining). Varsinkin 

case-tutkimuksissa heidän suosituksensa on, että tutkimusprosessi on yhteensovit-

tamista: teoreettisen viitekehyksen ja case-aiheen yhteensovittamista, teoreettisten 

mallien ja empiiristen tulosten jatkuvaa vertailua, ja siten yhdistämällä tutkimusotteita 

pääsemällä entistä perusteellisempaan ymmärtämiseen aiheesta ja samalla ehkä 

myös kehittelemällä teoriaa entisestään. (Dubois ja Gadde 2002) 

 

Tämän tutkimuksen tutkimusotetta voidaan pitää abduktiivisena. Empiiristä aineistoa 

analysoidaan teorian pohjalta, mutta teoria ei kuitenkaan ole ollut määräävänä tekijä-

nä haastattelu- ja kyselyaineistoja kerättäessä. Tässä tutkimuksessa esitutkimuksen 

(haastatteluiden pohjalta) teoreettista pohjaa tarkennettiin: vain mielenkiintoiseksi 

osoittautunut teoreettinen tausta jätettiin jatkokäsiteltäväksi kyselyiden pohjaksi. Al-

vesson ja Sköldberg arvioivatkin, että abduktiivista tutkimusotetta käytetään yleisim-

min case-tutkimuksissa, vaikkei sitä usein huomata. Abduktiivisen tutkimusotteen 

käyttö näkyy tässä tutkimuksessa selkeimmin siinä, että vuoropuhelu empirian ja teo-

rian välillä on pidetty mahdollisimman avoimena ja vuorovaikutteisena. Abduktion ta-

voite on kehittää ymmärrystä (Alvesson ja Sköldberg, 1994) tutkittavasta aihealuees-

ta ja löytää selityksiä.  

 

Luottamushenkilöiden käytännön kokemuksia ja mielipiteitä seutuyhteistyöstä tarkas-

tellaan tässä tutkimuksessa historialliseen taustaan peilaten, sekä luottamuksen, si-
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toutumisen ja johtamisen käsitteiden avulla. Viitekehyksen, haastatteluiden ja kyselyn 

tulosten sekä analyysin kautta on tarkoitus tarkastella luottamushenkilöiden poliittisen 

johtajuuden merkitystä seutuyhteistyössä. Tässä työssä on teoreettinen viitekehys 

saanut ”elää” aineiston keruun ja analyysin aikana. Teoriaa ja empiriaa ei kuitenkaan 

ole systemaattisesti asetettu vastakkain, jotta tuloksena olisi tarkennettu tai uudistet-

tu teoreettinen käsitys tutkitusta aiheesta, kuten Dubois ja Gadde suosittelevat tehtä-

väksi. 

 

Abduktiivista päättelyä ei loppupäätelmien osalta käytetä, vaan sen mahdollistamaa 

teorian ja empirian yhdistelyä tutkimuksen aikana abduktiivisen tutkimusotteen mu-

kaisesti. Näin mahdollistetaan mahdollisimman kattava kuva ja ymmärrys tutkittavas-

ta aiheesta kokonaisuutena. 

1.5.2 Haastattelu	  tutkimusmenetelmänä	  

Halusin kerätä oman tutkimusaineistoni sekä haastatteluin että kyselyin. Haastattelui-

ta tein määrällisesti vain muutaman, sillä haastatteluiden kautta halusin tarkistaa teo-

rian ajankohtaisuutta tarkisteltavaan tutkimuskohteeseen. Haastattelut toimivat apu-

välineenä varsinaisen kyselytutkimuksen laadinnassa. 

 

Haastateltujen joukkoon kuului muutaman luottamushenkilön lisäksi myös yksi seu-

dun kunnanjohtajista sekä yksi viranhaltija, joka työkseen on mukana kehittämässä ja 

toteuttamassa seudullista yhteistyötä. Haastateltaville luvattiin, ettei heidän henkilölli-

syytensä käy ilmi itse tutkimuksessa. Tällä tavoin pyrittiin saamaan mahdollisimman 

rehellisiä ja todenmukaisia mielipiteitä ja kertomuksia yhteistyöstä Tampereen seu-

dulla. 

 

Haastattelumuotona käytettiin puolistrukturoituja kysymyksiä. Näiden haastatteluiden 

kysymysrunko on tutkielman liitteenä (Liite 1). Haastateltavat suostuivat siihen, että 

keskustelut nauhoitettiin. Haastatteluiden kesto oli noin 1-1,5 tuntia. Jälkeenpäin 

nauhoitetut haastattelut litteroitiin ja teemoiteltiin. 

 

Haastattelumenetelmiä on useita. Hirsjärvi ja Hurme (2001) ovat lajitelleet menetel-

mät kolmeen kategoriaan: lomakehaastattelu (strukturoitu haastattelu), teemahaas-

tattelu (puolistrukturoitu) ja avoin haastattelu. Näistä vapaamuotoisin on avoin haas-

tattelu, kun lomakehaastattelu puolestaan pohjautuu yhdenmukaiseen lomakkeeseen 
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ja usein valmiisiin vastausvaihtoehtoihin.  Lomakehaastattelua voidaankin verrata kir-

jalliseen lomakekyselyyn: saatu aineisto on samantyyppistä, ja sitä voidaan analysoi-

da samankaltaisin tavoin (emt).  

 

Teemahaastattelu on lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun välimuoto: se ete-

nee haastattelurungon tai teeman varassa, mutta vastaajalle jätetään mahdollisuus 

vastata vapaamuotoisesti. Teemahaastattelu poikkeaakin avoimesta haastattelusta 

siinä, että haastattelun teemat ovat ennakkoon mietitty ja kyselyn aiheet käsitellään 

jokaisen haastateltavan kanssa. 

 

Esihaastattelut olivat antoisia, sillä vastaajat saivat omin sanoin tuoda esille ajatuksi-

aan, kokemuksiaan ja mielipiteitään seutuyhteistyöstä. Keskusteluissa nousseita 

mielenkiintoisia asioita pystyi heti syventämään haastateltavan kanssa. Tärkeätä oli 

jo ennakkoon valita hyvät aiheet ja kysymykset, vaikkakin haastattelun aikanakin uu-

sia aiheita saattoi nousta esille. Keskusteluiden aikana oli tärkeätä, etteivät kysymyk-

set olleet johdattelevia, vaan vastaajille annettiin mahdollisimman hyvä mahdollisuus 

vastata omin sanoin ja ajatuksin. 

 

Koska yhteistyö on laaja käsite, niin haastattelija selvitti tarkasti ennen itse haastatte-

lua gradun aihepiiriä sekä tarkensi, millaisesta seutuyhteistyöstä oli kyse. 

 

Hirsjärvi ja Hurme toteavat, että useamman tutkimusmenetelmän käyttö voi laajentaa 

tutkimusta ja lisätä sen luotettavuutta, tosin samalla lisäten työtä ja vaikeuttaen ana-

lyysiä. Teemahaastatteluiden pohjalta hiottiinkin teoreettista viitekehystä ja sen kaut-

ta muotoiltiin sähköinen lomakekysely. Kvantitatiivista tutkimusotetta voidaankin käyt-

tää varmistamaan ja täydentämään kvalitatiivisen tutkimuksen tuloksia. 

1.5.3 Kysely	  tutkimusmenetelmänä	  

Kyselyn tarkoitus on usein saada kerättyä laajempi vastausaineisto, kun taas teema-

haastatteluin pyritään syventämään ymmärrystä harvemman vastaajan avulla. Lo-

makekysely eroaa teemahaastattelusta monin tavoin. Suurin etu on, että lomake-

kyselyllä saadaan helposti vastauksia suurelta ryhmältä. Vastaukset ovat myös hel-

pommin käsiteltävissä analyysivaiheen aikana. 
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	   Lomakehaastattelu	  
ja	  lomakekysely	  

Teemahaastattelu	  

Kysymysten	  muotoilu	   Kiinteä	   Suosituskysymyksiä	  
Kysymysalue	   Tiukasti	  määritelty	   Pääpiirteittäin	  määritelty	  
Osallistujamäärä	   Suuri	   Melko	  pieni	  
Kustannus	  yksikköä	  kohden	   Pienehkö	   Suurehko	  
Työmäärä	  analyysivaiheessa	   Melko	  pieni	   Suuri	  
Tutkijan	  paneutuminen	   Voi	  olla	  pieni	   Välttämättä	  suuri	  
Saatu	  tieto	   Pintapuolinen	   Syvä	  
Taulukko 1. Lomakekyselyn ja teemahaastattelun vertailu. Muunneltu Hirsjärvi ja 
Huurteen haastattelutyyppien vertailusta (1995) 
 

Sähköinen kysely oli nopea ja edullinen tapa hankkia vastausaineistoa tutkimusta 

varten. Tällaisten kyselyiden ongelma on kuitenkin, että usein on vaikeata saada tar-

peeksi suuri vastausprosentti: monelle sähköpostitse tulee lähes päivittäin kyselyjä ja 

kaavakkeita täytettäväksi. Toinen ongelma kyselyssä voi olla myös kysymysten ym-

märtämisessä: kysymysten laatija ei voi olla aina varma, että vastaaja on ymmärtänyt 

kysymyksen juuri laatijan toivomalla tavalla. 

 

Tutkijan ei kuitenkaan tule olettaa, että sähköinen kysely on nopea ja tuloksekas tut-

kimustapa: usein joudutaan lähettämään usea muistutus, jotta saadaan haluttu vas-

tausprosentti ja vastausaikaa joudutaan usein pidentämään (Sue ja Ritter 2007). 

Näin kävi myös tässä tapauksessa: kahden muistutuksen ja lisäajan kautta vastaus-

ten määrä saatiin kolminkertaistettua.  

 

Mahdollisista kyselymenetelmään liittyvistä vaikeuksista huolimatta sähköinen kysely 

valittiin aineiston hankintatavaksi. Lähes kaikki kohderyhmään kuuluvat saatiin tavoi-

tettua sähköpostitse: seudun 374 luottamushenkilöstä jäi tavoittamatta vain 31.  Tar-

kemmin tämän sähköisen kyselyn toteutusta ja vastaajien edustavuutta analysoidaan 

kuudennen luvun alkuosassa. 
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2 Kuntayhteistyö	  Suomessa	  ja	  Tampereen	  seudulla	  	  

Kuntien välinen yhteistyö ei ole Suomessa mikään uusi ilmiö. Yhteistyö ja -toiminta 

on ollut monimuotoista ja koskettanut hallinnon eri tasoja. Jotta voisi tarkastella luot-

tamushenkilöiden tämänhetkistä suhtautumista seutuyhteistyöhön, on tärkeätä ym-

märtää, miten ja miksi yhteistyö on kehittynyt vuosikymmenten aikana. Tässä luvus-

sa esitellään kunta- ja seutuyhteistyön perinteitä Suomessa sekä tarkemmin, kuinka 

seutuyhteistyö on kehittynyt ja organisoitunut Tampereen kaupunkiseudulla. 

2.1 Kunta-‐	  ja	  seutuyhteistyön	  kehittyminen	  Suomessa	  

Suomalainen kunnallishallinto perustuu kuntien itsenäisyyteen ja itsehallintoon. Kui-

tenkin kuntien välisellä yhteistyöllä on pitkät perinteet. Usein yhteistyö on järjestetty 

seudullisella tasolla. Eri puolella Suomea kuntien välinen yhteistyö on kehittynyt eri 

vauhdilla ja sen muodot ja toteuttamistavat ovat vaihdelleet. Kuntayhteistyö näyttäisi 

lisääntyneen kaikkialla, mutta käyttöön ei ole vakiintunut mitään yhtenäistä kansallis-

ta menettelytapaa (Airaksinen 2009). 

 

Ensimmäisenä kuntien väliseen yhteistyöhön alettiin maalaiskunnissa: 1880-luvulla 

palkattiin yhteisiä kunnanlääkäreitä. 1930- ja 40-luvuilla yhteistyötä yritettiin syventää 

lähinnä terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla, ensin kuntainliittojen ja sitten kun-

tayhtymien muodossa. 1960-luvulla lähdettiin etsimään uusia järjestäytymismuotoja. 

Kunnallinen eläkelaitos (1964) ja toimintansa 1974 aloittanut pääkaupunkiseudun yh-

teistyövaltuuskunta YTV olivat tärkeässä roolissa kehittyvän kuntayhteistyön muo-

dostumisessa. Valtio oli keskeinen vaikuttaja pääkaupunkiseudun yhteistyön kehitty-

misessä: jo 1960-luvulta valtio oli kehottanut seutua yhteistyöhön varsinkin yhdys-

kuntasuunnitteluun, -rakentamiseen ja -huoltoon liittyvissä asioissa. (emt.) Vuonna 

1970 valtioneuvosto pyysi selvityksen pääkaupunkiseudun kuntien aluejaosta. Kun-

nat kokivat itsenäisyytensä olevan uhattuna ja ryhtyivät vapaaehtoiseen yhteistyöhön 

muodostamalla Yhteistoimikunnan. Tämän toimikunnan korvasi vuonna 1974 perus-

tettu lakisääteinen Pääkaupunkiseudun Yhteistyövaltuuskunta (YTV). (Heinänen, 

1995) 

 

Yhteistyön selvittely pääkaupunkiseudun kuntien välillä ja käytännön organisointi 

kesti yli 10 vuotta. Organisoitumista hidastutti muun muassa Helsingin kaupungin 

ajatukset suurkunnan perustamisesta. (Airaksinen 2009, 22-24) 
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Eri puolin Suomea yhteistyötä yritettiin kehittää kuntien kesken 1970-luvulla, mutta 

usein melko laihoin lopputuloksin. Suomen kunnallisliiton muistiossa pohdittiin 1980-

luvun lopulla tarvetta kehittää kuntien välistä yhteistyötä.1 Muistiossa todettiin kuiten-

kin, ettei yhdenmukaista mallia ole löydettävissä kuntien yhteistyölle, vaan sen tulisi 

aina perustua kuntakohtaisiin lähtökohtiin ja olosuhteisiin. 

 

1970-luvulla selvitettiin yhteistyömahdollisuuksia myös Lappeenrannan ja Imatran 

seudulla. Etelä-Karjalan seutukaavaliiton liittohallitus pyysikin 1987 muutaman kun-

nan (mm. Lappeenranta ja Imatra) kunnanhallituksia selvittämään mahdollisuuksia 

yhteistyöhön. Ydinalueyhteistyön tarkoitus oli parantaa asukkaiden palvelutasoa ja 

saada aikaan kustannusten säästöä. Tampereen yliopiston kunnallistieteen laitoksel-

la teetettiin tutkimus ydinalueyhteistyön tarpeellisuudesta ja mahdollisesta hallinto-

mallista yhteistyön järjestämiseksi. Seudulla päästiin sopimukseen ydinalueyhteis-

työstä, mutta konkreettiset tulokset yhteistyöstä jäivät laihoiksi. Yhteistyötä häiritsivät 

niin kiistat poliittisella (valtakunnallisellakin) tasolla esimerkiksi eri hankkeiden sijain-

tipaikoista. Virkamiestasolla yhteistyö toimi kuitenkin hyvin (Pekka Kirstin raportista 

”Etelä-Karjalan ydinalueyhteistyö, Imatra-Joutseno-Lappeenranta” teoksessa Kuntien 

välinen yhteistyö -muistio,1989). 

 

Sairaalanjohtaja Pauli Ihamäki raportoi samaisessa muistiossa, kuinka Lahden seu-

dulla käynnistettiin yhteistoimintaa vuonna 1973 vapaaehtoiselta pohjalta. Oli nähtä-

vissä, että yhteistyön onnistuminen edellyttäisi osapuolten valmiutta osin luopua 

omista tavoitteistaan koko kaupunkiseudun hyväksi. Tuolloin elettiin ”hyviä, jatkuvan 

kasvun aikoja” – mutta pian yhteistoiminta seudulla vaikeutui. Onnistuneita esimerk-

kejä 1980-luvulta oli kuitenkin yhteisen kuluttajaneuvonnan ja matkailuyhteistyön or-

ganisoiminen. 

 

Yhteistoiminta kuntien välillä oli (ehkä pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta) 1980-

luvulle saakka pienimuotoista ja tuloksiltaan laihaa, toteavat Karessuo ja Mynttinen 

Suomen Kuntaliiton raportissa ”Framåt tillsammans”. Vahva käsitys itsenäisten kunti-

en omaehtoisesta toiminnasta on usein johtanut melko itsepäiseen suhtautumiseen 

yhteistyötä kohtaan. 1990-luvulla supistuneet taloudelliset resurssit muuttivat käsityk-

siä kuntien välisen yhteistyön tarpeellisuudesta (Karessuo ja Mynttinen 1995). 

                                            
1 Kuntien välinen yhteistyö –muistio vuodelta 1989 
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1990-luvulla kuntayhteistyö koki todellisen nousukauden niin sisäisen kuin kansain-

välisen toimintaympäristön muutosten vuoksi. Kuntien yhteistyön lisääntyminen näytti 

1990-luvulla olevan yleiseurooppalainen ilmiö (Airaksinen ja Haveri, 2002). Linnamaa 

(1998) löytää monia syitä miksi suomalainen kunta- ja seutuyhteistyö syveni ja siihen 

panostettiin entistä enemmän 1990-luvulta lähtien: 

1. Tuli ajankohtaiseksi etsiä kustannussäästöjä ja toimintojen rationalisointimah-

dollisuuksia kuntien tehtävien laajentumisen ja monimutkaistumisen vuoksi 

samanaikaisesti kiristyneen taloudellisen tilanteen edessä. 

2. Yksittäisten kuntien resurssien riittämättömyys oli nähtävissä mm. investoin-

tien houkuttelussa sekä kilpailukyvystä, edunvalvonnasta ja informaatiokulus-

ta huolehtimisessa kansainvälistyneessä ja kiristyneessä kilpailutilanteessa. 

Seutuyhteistyö koettiin mahdollistavan aiempaa suuremman joustavuuden, 

resurssien käytön tehokkuuden ja synergiaetujen saavuttamisen. 

3. Seutuyhteistyötä korostettiin EU:n ja kansallistason aluepolitiikassa. 

4. Palveluita koettiin tarkoituksenmukaiseksi järjestää seudullisesti, koska myös 

työ- ja asuntomarkkinat olivat laajentuneet kuntarajojen yli. Myös ympäristö-

kysymyksiin vastaaminen vaati laajaa alueellista yhteistyötä. 

5. Haluttiin kokeilla kuntien välisen työnjaon verkkomaisen hyödyntämisen ja 

ideaalitapauksessa synnyttää vahvan alueidentiteetin. 

6. Seutuyhteistyön toivottiin parantavan informaation kulkua kuntien kesken se-

kä kuntien ja muiden toimijoiden välillä. 

7. Yhteistyön tiivistäminen koettiin keinona välttää kuntaliitokset. 

8. Kunnan roolia haluttiin muuttaa pelkästä hallinnollisesta yksiköstä ja hyvin-

vointipalvelujen jakajasta myös alueelliseksi kehittäjäksi. 

 

1990-luvun kuntayhteistyön syventämisen ymmärtämiseksi Airaksinen ja Haveri 

(2002) tiivistävät kolme tärkeintä taustatekijää. Ensinnäkin kuntien tehtävät laajentui-

vat: seutujen ja kuntien asema edunvalvonnassa ja alueellisessa kehittämisessä 

vahvistui aluelainsäädännön muutoksen myötä 1994. Toiseksi tapahtui monia muu-

toksia kuntien toimintaedellytyksissä: niin kunnallistalouden kuin väestökehityksenkin 

näkökulmista. 1990-luvun alun lama ja samanaikainen sosiaalimenojen raju kasvu 

tekivät yhteistyön melkein pakottavaksi. Tutkijat tuovat esille kolmantena tekijänä 

seutunäkökulman korostumiseen sen, että ihmiset seutuistuivat aikaisempaa tehok-

kaammin: työssäkäyntialueiden laajentumisen myötä palvelujen hankinta, asiointi ja 

asuntomarkkinat ylikunnallistuivat. 
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2000-luvulla on alettu keskustella uudesta paikallisesta hallinnasta (local governan-

ce), jossa olennaista on toiminta verkostojen kautta (Haveri 2004). Seututasolla tämä 

tarkoittaa, että palveluita tuotetaan eri yhteistyötahojen kesken: kuntien, kolmannen 

sektorin ja yritysten kesken. Kunta on paikallisen hallinnan näkökulmasta nähtävä 

laajassa ja alueellisessa kontekstissa. Haveri toteaa, että paineet kuntarajat ylittä-

vään toimintaan ovat Suomessa poikkeuksellisen voimakkaat. Edellä mainittujen ul-

koisten ja sisäisten tekijöiden lisäksi painetta lisää se, että kunnat Suomessa vastaa-

vat myös sellaisista tehtävistä, joista monissa muissa maissa huolehtivat seutu- tai 

aluetason organisaatiot kuntatason sijaan. Esimerkkinä naapurimaa Ruotsi, jossa 

aluetason hallinto poikkeaa olennaisesti Suomesta: aluetasolla on itsehallinto: maa-

käräjäkunnilla (landsting) on verotusoikeus ja niiden johdossa on yleisin vaalein vali-

tut valtuustot. Maakäräjäkuntien lisäksi on myös valtionhallintoa edustavat alueelliset 

läänit, joita johtavat lääninhallitukset (Lähteenmäki-Smith 2002). 

2.1.1 Erilaisia	  yhteistyömuotoja	  

Kuntien perustehtävänä on järjestää lakisääteiset palvelut kunnan asukkaille. Palve-

luita voi järjestää itsenäisesti tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkimalla ne 

ostopalveluina. Kun tehtäviä hoidetaan yhdessä kahden tai useamman kunnan kans-

sa, toimintaa kutsutaan sopimusyhteistyöksi (Kuntalaki 365/1995, 76§ määrittelee 

kuntien yhteistoiminnan muodot). Kuntien yhteistoimintaa koskevat säännökset uu-

distettiin vuonna 1993 ja ne sisällytettiin lähes muuttumattomina nykyiseen kuntala-

kiin 356/1995. Kuntalaki mahdollistaa erimuotoista yhteistoimintaa kuntien välillä. 

 

Vapaamuotoisin yhteistyömuoto on kuntajohtajien tai eri henkilöstöryhmien erilaiset 

satunnaiset tapaamiset. Hieman sitovampi yhteistyömuoto on säännölliset tapaami-

set ja kuntien väliset yhteistyösopimukset yksittäisistä tehtävistä. Kiinteintä yhteistyö-

tä tehdään yhteistyön kehittämistä varten perustettujen organisaatioiden kautta, ku-

ten seutuvaltuuston tai yhteisen osakeyhtiön muodossa. (Haveri 2004) 

 

1990-luvulla oli nähtävissä, että seutu- ja kuntayhteistyö voimistui Suomessa monen 

eri tekijän vauhdittamana. Yhteistyön edistymisen vauhti, järjestäytymismuoto ja to-

teuttamistavat kuitenkin vaihtelivat paljon. Yhteistyötä järjestettiin osin sopimusperus-

teisesti, sektoreittain ja ilman vakiintunutta kuntakoalitiota. Joissakin tapauksissa 

päädyttiin perustamaan kuntayhtymiä, joiden kautta yhteistyötä kehiteltiin useamman 

sektorin parissa. (Airaksinen ja Haveri, 2002) 
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Usein seutuyhteistyötä varten on laadittu kuntien välisiä seutusopimuksia. Ensimmäi-

senä yhteinen tahtotila kirjattiin seutusopimuksen muotoon Oulun seudulla vuonna 

1995. Kuntaliiton mukaan vuonna 2003 seutusopimuksia oli hyväksytty yli 20 seudul-

la. Seutusopimus on osallistuvien kunnanvaltuustojen hyväksymä strateginen asiakir-

ja, joka yhdessä seutustrategian kanssa muodostaa poliittisen tahtotilan kuntien yh-

teistyön syventämiselle ja laajentamiselle (Majoinen, Mäki, Tammi 2004). Usein seu-

tusopimukset ovat tosin varsin yleisluotoisia ja samankaltaisia (emt). 

 

Organisoidumpaa yhteistyötä edustavat isäntäkunta-malli, kuntayhtymä tai seudulli-

nen liikelaitos. Isäntäkunta-mallissa yksi kunta omin henkilöstövaroin hoitaa muiden 

kuntien puolesta jonkin palvelun ja muut kunnat rahoittavat siitä osansa. Kuntayhty-

män perustamisen hyväksyvät kuntavaltuustot, ja sille siirretään tiettyä päätösvaltaa. 

Seudullinen liikelaitos voi olla joko isäntäkunnan alaisena tai seudullisessa yhteis-

omistuksessa.  Seudullista yhteistyötä on myös mahdollista johtaa osakeyhtiömuo-

toisella toiminnalla. 

 

Kuntien välisen seutuyhteistyön lisäksi on viime vuosina noussut esille uusia yhteis-

työratkaisuja, joissa kuntien lisäksi palvelun tuottajina toimivat kolmas sektori ja yksi-

tyiset yritykset (Majoinen 2006, 21). 

2.1.2 Valtion	  rooli	  kuntayhteistyön	  kehittymisessä	  

Kuntien itsehallinto on perustuslaissa määritelty, mutta silti valtion ohjaus on olennai-

sesti nähtävissä kuntien toiminnassa. Tässä kappaleessa selvitetään lyhyesti, miten 

valtio on olennaisesti tullut vaikuttamaan niin kuntien kehitykseen kuin kuntayhteis-

työn kehittymiseen. 

 

Kun kuntahallintoa ryhdyttiin institutionalisoimaan 1800-luvun loppupuolella, oli kunti-

en itsehallinnon periaate vahvassa merkityksessä mm. liberalismin ja romantiikan in-

noittamana (Haveri, Laamanen ja Majoinen 2003). Kunnat saivatkin toimia hyvin it-

senäisesti valtioon nähden, mutta 1930-luvulta alkaen valtiolla katsottiin olevan oike-

us määrätä kunnille pakollisia tehtäviä (emt.). 1960-luvulla tapahtui suuri muutos kun-

tien kannalta: valtion ohjaus kiristyi entisestään, sillä haluttiin varmistaa hyvinvointi-

valtion toteuttamisen tasa-arvoisesti koko maassa (emt, s. 27). 

Valtiotasolla arveltiin, etteivät pienet kunnat pystyisi tarjoamaan tasa-arvoisia palve-

luita suurempiin kuntiin verrattuna. 1960-luvun alussa valtioneuvosto halusi selvittää, 
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tulisiko pieniä kuntia liittää tai yhdistää toisiin kuntiin. Pakkoliitoksiin ei kuitenkaan ole 

velvoitettu, vaan valtion taholta on 1970-luvulta lähtien kannustettu vapaaehtoisiin 

yhdistymisiin ja kuntien välisen yhteistyön kehittämiseen. 

 

1960- ja 1970-luvulla kuntarakenne Suomessa muuttui merkittävästi, sillä kuntien 

määrä väheni yli 80 kunnalla. 1980- ja 1990-luvulla tahti oli selvästi hitaampaa, sillä 

kuntien lukumäärä laski vain 12 kunnalla. 2000-luvun uuden liitosaallon myötä kunti-

en lukumäärä on laskenut huimasti: kun vuoden 2000 alussa oli 452 kuntaa, niin 

vuonna 2011 kuntien lukumäärä on laskenut 336 kuntaan. (Myllyniemi 2004 ja Kunta-

liiton tilastot vuodelta 2011) 

 

Kuntaliitosten lisäksi valtio on myös osaltaan rohkaissut kuntia yhteistyöhön. Valtion 

käynnistämät Seutuhanke, Aluekeskusohjelma ja PARAS-hanke ovat edistäneet seu-

tuyhteistyön kehittymistä. 

 

Kunta- ja palvelurakenneuudistus (PARAS-hanke) käynnistyi vuonna 2005. Uudistus-

ta koskeva laki (169/2007) tuli voimaan helmikuussa 2007 ja on voimassa vuoden 

2012 loppuun saakka. Laissa mainitaan tavoitteiksi kehittää elinvoimainen, toiminta-

kykyinen ja eheä kuntarakenne sekä taloudellinen ja kattava palvelurakenne, joka 

turvaa koko maassa laadukkaat palvelut ja niiden saatavuuden. Käytännössä kuntia 

pyritään houkuttelemaan yhteistoiminta-alueiden perustamiseen ja kuntaliitoksiin. 

 

Kaupunkiseudut ovat saaneet laissa erityisen huomion: laki velvoitti tietyt kaupunki-

seudut laatimaan yhteisen suunnitelman siitä, miten maankäytön, asumisen ja liiken-

teen yhteensovittamista (MAL-yhteistyö) sekä palvelujen käyttöä kuntarajat ylittäen 

pyritään parantamaan. Kaikki määrätyt kaupunkiseudut (17 kaupunkiseutua, Pori to-

sin hieman myöhässä sekä pari seutua laati suunnitelman vapaaehtoisesti) ovat 

suunnitelmansa laatineet ja ne ovat jo toteuttamisvaiheessa. 

 

Valtion taholta on analysoitu niin kaupunkiseutusuunnitelmien suunnitteluvaihetta 

kuin niiden toteuttamistakin. Lisäksi on käynnissä arviointitutkimusohjelma (ARTTU), 

joka arvioi tämän uudistuksen muutosprosesseja sekä vaikutuksia eri näkökulmista. 

 

Valtio on myös kokeiluluonteisesti edistänyt seutuyhteistyötä Kainuun hallintokokei-

lun kautta. Tätä maakunnallisen itsehallinnon vahvistamisen kokeilua ei tarkastella 
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sen enempää tässä tutkimuksessa. Valtion rooli lakisääteisen yhteistyön velvoittaja-

na on Kainuun lisäksi nähtävissä pääkaupunkiseudulla: Helsinki, Vantaa, Espoo ja 

Kauniainen on velvoitettu yhdessä vastaamaan alueensa jätehuollosta, liikenteestä ja 

ilman laadusta. 

 

Seudullisen yhteistoiminnan tehostaminen on ollut tavoitteena monissa muissakin 

valtioneuvoston asettamissa hankkeissa, kuten elintarvikevalvonnan kehittämishank-

keissa sekä terveys- ja sosiaalialan kehittämishankkeissa (Laamanen ja Aronen, 

2005). 

 

Uusimman hallitusohjelman2 mukaan valtion kuntapolitiikan tavoitteena on vahvistaa 

kunnallista itsehallintoa ja paikallista demokratiaa. Hallitus aikoo toteuttaa koko maan 

laajuisen kuntauudistuksen, tavoitteena entistä vahvempiin ja itsenäiseen toimintaan 

kykeneviin peruskuntiin. Hallitusohjelmassa todetaan, että kuntarakenteen vahvistu-

essa tarve kuntien välisille yhteistoimintarakenteille vähenee, joka puolestaan sel-

keyttää ja yksinkertaistaa hallintoa sekä vahvistaa paikallista demokratiaa. Hallitus-

ohjelman tekstin muotoilusta voitaneen päätellä, että nykyinen hallitus kannattaa 

enemmän kuntaliitosten edistämistä kuin itsenäisten kuntien yhteistyön tehostamista. 

 

Tiivistäen voidaan todeta, että valtion merkitys on ollut kuntayhteistyötä edistävä niin 

kannustamalla radikaaleihin kuntaliitoksiin kuin edistämällä eri hankkeiden muodossa 

”pehmeämpää” kuntien välistä yhteistyötä. 

2.2 Yhteistyö	  Tampereen	  kaupunkiseudulla	  

Kuten tässä tutkimuksessa aiemmin todettiin, saivat kaupunkiseudut erikoisaseman 

kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa (PARAS-hankkeessa). Laki velvoitti tietyt 

kaupunkiseudut laatimaan yhteisiä toimintasuunnitelmia koskien maankäyttöä, asu-

mista, liikenteen yhteensovittamista ja palveluiden järjestämistä yli kuntarajojen. 

 

PARAS-hankkeen selonteossa todettiin syksyllä 2009, ettei kaupunkiseutujen me-

nestyksen takaa löydy yhtä tai yksiselitteistä mallia. Yhteistyöorganisaatiot ovat eri-

laisia. Tietyt instrumentit kuitenkin näyttävät vahvistavan yhteistyötä (esim. yhteinen 

                                            
2 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma annettu tiedonantona eduskunnalle 22.6.2011. 
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yleiskaava, yhteiset palveluverkkosuunnitelmat, valinnanvapaus yli kuntarajan). Tah-

dolla ja yhteistyöilmapiirillä nähtiin olevan tärkeä osa yhteistyön onnistumisessa. 

 

PARAS-hankkeella on ollut merkitystä Tampereen seutuyhteistyön kehittymiselle. 

Seuraavaksi tarkastelen Tampereen seutuyhteistyön kehittymistä. 

2.2.1 Tampereen	  seudun	  kuntayhtymän	  synty	  

Seutuyhteistyötä on tehty Tampereen seudulla erillishankkeissa 1960-luvulta alka-

en3. Paikoittain on Suomessa tehty seutuyhteistyötä jo sitäkin aikaisemmin, mutta 

järjestelmällisemmin yhteistyötä ryhdyttiin kehittämään elinkeinopolitiikassa ja muilla 

toimialoilla vasta 1980- ja 1990-luvuilla (Laamanen 2001). 

 

Aluekeskusohjelman, valtion säätämän erityisohjelman, puitteissa tehtiin tiivistettyä 

seutuyhteistyötä 2000-luvun alusta lähtien. Nykymuotoisesti organisoitu seutuyhteis-

työ käynnistyi vuonna 2005. Silloin perustettiin Tampereen kaupunkiseudun kuntayh-

tymä ja hyväksyttiin ensimmäinen seutustrategia. Alkuperäiset jäsenet kuntayhty-

mässä olivat Tampereen kaupungin lisäksi Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, 

Vesilahti ja Ylöjärvi. Kuntayhtymän perustamista edelsi kuitenkin muutaman vuoden 

suunnittelutyö (Tampereen kaupunkiseudun strategia 2016, liite 5). Seutufoorumeja 

pidettiin seudun luottamushenkilöille jo seutustrategiaa valmisteltaessa vuosina 2004 

ja 2005, ja niiden pitämistä on jatkettu säännöllisesti siitä lähtien. 

 

Seutuyhteistyö on Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteiseen päätöksentekoon 

perustuvaa yhteistyötä alueen kehittämiseksi. Tavoitteena on luoda asukkaille ja yri-

tyksille sujuvan arjen edellytykset kuntarajoista riippumatta sekä vahvistaa yhdessä 

seudun vetovoimaa.  

 

Tampereen kaupunkiseutu sai lisäsysäyksen toimintaansa, kun valtio edellytti alueen 

kunnilta yhteistä ns. PARAS-kaupunkiseutusuunnitelmaa vuonna 2007. Orivesi oli 

mukana kaupunkiseutusuunnitelman laadinnassa ja liittyi kuntayhtymän jäseneksi 

vuoden 2009 alusta alkaen. 

 

                                            
3 Tampereen kaupunkiseudun kotisivut: http://www.tampereenseutu.fi/seutuyhteistyo/  

haettu 27.1.2011 
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1960 à Yhteistyötä tehty erillishankkeissa 

2001 à Aluekeskusohjelman kautta tehty seutuyhteistyötä 

2005 Seutustrategia hyväksyttiin kunnissa, kuntayhtymä 

perustettiin ja ensimmäinen seutuhallitus valittiin 

2006 Aktiivinen seutuyhteistyö käynnistyy 

2007 PARAS-kaupunkiseutusuunniteman laadinta alkaa 

2008 à Seutuyhteystyön hankkeiden toteuttaminen alkaa 
Taulukko 2. Seutuyhteistyön kehittyminen Tampereen seudulla  
(taulukko pohjautuu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän esitteeseen, 2008) 

 

Kuntayhtymän kautta organisoidun yhteistyön suurimmat saavutukset toistaiseksi 

ovat yhteiset strategiat (esim. seutustrategia ja rakennesuunnitelma) sekä melko tuo-

re MAL-aiesopimus valtion kanssa. 

2.2.2 Tampereen	  kaupunkiseudun	  kuntayhtymän	  organisaatio	  ja	  päätöksenteko	  

Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän organisaatio ja toiminta on määritelty pe-

russopimuksessa4. Alkuperäinen perussopimus hyväksyttiin jäsenkunnissa kesällä 

2005, mutta Oriveden tullessa mukaan sopimusta päivitettiin, ja se hyväksyttiin uu-

destaan jäsenkunnissa vuonna 2008. 

 

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous. Se mm. valitsee seutuhalli-

tuksen ja tarkastuslautakunnan, nimeää niiden puheenjohtajiston, hyväksyy talousar-

vion ja tuloksen sekä myöntää vastuuvapauden. Yhtymäkokouksessa jokaista jäsen-

kuntaa edustaa yksi jäsen, mutta asukasmäärästä riippuen edustajien äänimäärät 

vaihtelevat. Kuntien äänimäärät vaihtelevat kahden ja 10 äänen välillä. Nykyisen yh-

tymäkokouksen jäsenistö koostuu jäsenkuntien aktiivipoliitikoista, usein edustaja on 

kunnanvaltuuston tai -hallituksen puheenjohtajistosta valittu. Poikkeuksena Tampe-

reen edustaja, joka on luottamushenkilön sijasta viranhaltija, tällä hetkellä apulais-

kaupunginlakimies. 

 

Yhtymäkokous valitsee seutuhallituksen jäsenet (13 henkilöä) ja heidän henkilökoh-

taiset varajäsenensä kahden vuoden toimikausiksi. Väkiluvultaan suurimmasta kun-

nasta (Tampere) valitaan kuusi edustajaa, ja yksi jokaisesta muusta jäsenkunnasta. 

Perussopimuksessa on tarkasti määritelty yhtymkokoukselle kuuluvat tehtävät. Muu 

                                            
4 Kuntayhtymän olennaisimmat strategiat, sopimukset, ohjelmat ja suunnitelmat on listattu liitteessä 4. 
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kuntayhtymän toimintaan liittyvä päätäntävalta on seutuhallituksella. Seutuhallituksen 

päätehtävänä on valvoa kuntayhtymän etua sekä vastata taloudesta ja operatiivises-

ta toiminnasta. Tarkemmin tehtävistä ja käytännöistä on määritelty kuntayhtymän hal-

linto- ja tarkastussäännössä. 

 

Seutuhallituksen jäsenet ovat yleensä jäsenkuntiensa aktiivisimpia luottamushenkilöi-

tä. Tällä hetkellä seutuhallituksen puheenjohtajana toimii Tampereen kaupungin 

pormestari, Timo P. Nieminen. Hallituksen jäsenten toimikausi on neljä vuotta. Halli-

tuksen tehtävänä on huolehtia seutustrategiaan liittyvien hankkeiden käynnistämises-

tä sekä tehdä jäsenkunnille esityksiä seudullisten ratkaisujen kehittämisestä. Seutu-

hallitus kutsuu vuosittain kaikki seudun luottamushenkilöt ns. Seutufoorumiin. Seutu-

foorumin tarkoituksena on esitellä seutusuunnitelmien nykyvaihetta ja etenemistä val-

tuutetuille ja edistää seudun yhteistä tahtotilan kehittymistä. 

 

Hankkeiden valmisteluun ja päätöksentekoon osallistuu sekä jäsenkuntien luotta-

mushenkilöitä että viranhaltijoita. Kuntajohtajilla on nykyään hyvin merkittävä osuus 

seutuyhteistyön kehittymisessä, sillä he valmistelevat osan seutuhallitukseen tulevis-

ta esityksistä kuntajohtajakokouksessa, joka toimii seutuhallituksen työvaliokuntana. 

Pormestarikunnista (Tampere ja Pirkkala) tähän työskentelyyn osallistuu pormestarin 

sijasta johtavia virkamiehiä. Suoritettujen haastatteluiden perusteella on nähtävissä, 

että kuntajohtajisto käyttää paljon aikaa seutuyhteistyöhön, sillä kuntajohtajakokous 

pidetään yleensä joka toinen viikko. 

 

Jäsenkuntien asiantuntijoista on koottu useita seututyöryhmiä selvittämään ja valmis-

telemaan seutuyhteistyöhön liittyviä asioita. Työryhmät kokoontuvat noin kerran kuu-

kaudessa, ja jäseninä ovat yleensä jäsenkuntien johtavat viranhaltijat. Monella seutu-

työryhmällä on lisäksi omia alatyöryhmiä. Kokonaisuudessaan työryhmien ja alatyö-

ryhmien työskentelyyn osallistuu noin 150 viranhaltijaa niin jäsenkunnista kuin muista 

kuntayhtymistä tai asiantuntijaorganisaatioista (kuten Pirkanmaan liitosta ja ELY-

keskuksesta).5 

 

Seutuyksikköä johtaa seutuhallituksen nimeämä seutujohtaja, toistaiseksi tätä virkaa 

on hoitanut Päivi Nurminen. Hän vastaa asioiden valmistelun organisoinnista ja esit-

                                            
5 Työryhmien jäsenten lukumäärä laskettu jäsenluetteloiden perusteella.  
<URL: http://www.tampereenseutu.fi/seutuyhteistyo/yhteystiedot/tyoryhmat/>, haettu 24.7.2011 
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telee nämä asiat seutuhallituksen päätettäväksi. Seutuyksikön henkilöstön määrä 

vaihtelee hankkeista riippuen, mutta pysyväisluonteisissa tehtävissä on seutujohtajan 

lisäksi kuusi muuta viranhaltijaa. 

 

Yhtymäkokous valitsee tarkastuslautakunnan, jonka tehtävänä on huolehtia, että 

kuntayhtymän hallinnon ja talouden tarkastus on järjestetty asianmukaisesti. Tarkas-

tuslautakunnalla on tärkeä tehtävä seutuyhteistyön toiminnan tuloksellisuuden arvi-

oinnissa: se valmistelee vuosittain lausunnon yhtymäkokoukselle niin kuntayhtymän 

toiminnallisten kuin taloudellistenkin tavoitteiden toteutumisesta. 

 

Kuvio 2. Seutuasioiden valmistelu- ja päätöksenteko (Kuntayhtymän organisaatiokaaviota mukaillen)	  
	  
Tiivistäen voidaan todeta, että seutuyhteistyössä poliittista valtaa ja vastuuta kanta-

vat kuntayhtymän yhtymäkokous ja seutuhallitus. Tärkeimmät seutuasiat ja strategiat 

viedään jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi. Viranhaltijavetoista on puolestaan 

kunnallisjohtajien kokous sekä seututyöryhmien työskentely seutuhallituksen koor-

dinoimana. 

2.2.3 Seutuyhteistyö	  kuntalaisten	  näkökulmasta	  

Seudun yhteisten strategioiden lista on jo melko pitkä (liite 4), mutta kun yhteistyön 

tuloksia tarkistellaan kuntalaisen näkökulmasta, voi käsitys yhteistyön tuloksellisuu-

desta muuttua.  

 

Yhtymäkokous 

Jäsenkunnat: valtuustot ja hallitukset 

Maankäyttö,	  
asuminen	  ja	  liikenne	   Hyvinvointipalvelut	   Tekniset	  palvelut	  

Tietohallinto	  ja	  -‐
tekniikka	  ja	  muut	  
tukipalvelut	  

Seutuhallitus 

Seutufoorumi 

Kuntajohtaja-
kokous 

Tarkastuslautakunta 
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Yhteistyötä tehdään seutujohtaja Nurmisen kirjoittaman artikkelin (Viesti-lehti 1/2011) 

mukaan tällä hetkellä kolmella alueella: elinkeinojen kehittämisessä, palveluissa ja 

maankäytön suunnittelussa. Seudun asukkaita koskettavat eniten suunnitelmat pal-

veluiden tarjoamisesta yli kuntarajojen. Nurminen toteaakin, että seutuyhteistyön ta-

voitteena on oltava kuntarajat ylittävä joustava arki kuntalaisten näkökulmasta.  

 

Terveyskeskuspalvelut tulevat avautumaan vuonna 2014 yli kuntarajojen, ja tätä var-

ten seudulla varaudutaan jo nyt ennakoimalla yhteistyön kehittämistarpeita. 

 

Monen jäsenkunnan verkkosivuilta on luettavissa (esim. Nokian ja Ylöjärven kotisi-

vut), että seutuyhteistyön tavoitteena on luoda asukkaille ja yrityksille sujuvan arjen 

edellytykset kuntarajoista riippumatta ja vahvistaa yhdessä seudun vetovoimaa.  

 

Seutuyhteistyö hyvinvointipalveluiden parissa on paljon hankkeita selvitys- ja suunnit-

teluasteella. Perusopetuksen ja päivähoidon osalta on jo tehty sopimuksia, jotka 

mahdollistavat päivähoidon tai erityistapauksissa koulunkäynnin toisessa kunnassa. 

Seudun koulujen kesken on sovittu yhteisistä työ- ja loma-ajoista. Seudulla olevan 

yksityisen päivähoidon tarjonta on selvitetty, ja sen kehittämiseksi on perustettu yh-

teinen kehittämisyksikkö.6 

 

Terveyspalveluissa ja päivähoidossa on pyritty tuotteistuksen ja yhteisen kustannus-

laskennan kautta säästöihin ja tehokkuuteen. Osa kunnista on mukana erityissai-

raanhoidon tilaajarenkaassa. Eläinlääkintäpalveluita on pyritty tehostamaan seudulli-

sesti, sillä käytössä on nyt yhteinen seudullinen päivystys. 

 

Teknisten palveluiden osalta asukkaiden arjen turvallisuutta on pyritty lisäämään yh-

teisin suunnitelmin elintärkeiden toimintojen turvaamisesta ja viestinnästä mahdolli-

sissa kriisitilanteissa. Yhteiset tilastopalvelut (Seutunet) ja paikka- ja karttatiedon yh-

teiskäyttö mahdollistavat järkevien kokonaisratkaisujen suunnittelua. Haja-

asutusalueilla asuvien asumisviihtyvyyttä on parannettu kartoittamalla ja helpottamal-

la sako- ja umpikaivolietteiden keräystä ja käsittelyä yhteistyössä Pirkanmaan jäte-

huollon kanssa. 

 

                                            
6 Onnistuneet eri alojen yhteistyöprojektit on poimittu Tampereen kaupunkiseudun strategia 2020:n 
liitteestä: Seutuyhteistyön tuloksia kaudella 2006-2010. 
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Yhdyskuntarakenteen suunnitteluun on saatu seudullinen yhteinen rakennesuunni-

telma, jonka tavoitteena on asukkaiden asumisen laadun kehittäminen sekä ekologi-

suus (Rakennesuunnitelma 2030, s. 3). Rakennesuunnitelman yhtenä perusajatuk-

sena on joukkoliikenteen kehittäminen ja lisääminen. Kuntarajat ylittävää parempaa 

palvelutasoa joukkoliikenteessä ja kustannussäästöjä pyritään saavuttamaan myös jo 

perustetun seudullisen joukkoliikennelautakunnan toiminnassa.  

 

Seutuyhteistyö on poikinut myös muita yhteisiä organisaatioita. Niitä ovat seudullinen 

elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea, tietohallintoyksikkö, kuljetusten yhdistämiskeskus ja 

yhteiset ostorenkaat esim. perustietotekniikan hankkimisessa. Näin pyritään tehos-

tamaan toimintoja ja säästämään kuntien kustannuksia. 

 

Kuntalaisen näkökulmasta mielenkiintoisimpia selvitysasteella olevat asiat ovat ehkä 

seudullinen hammashoito, seutuopistot, seutukirjastot sekä lukio- ja ammatillisen 

opetuksen voimavarojen yhteenkokoaminen. Tampereen kaupunkiseudun kuntayh-

tymällä on käynnissä monia selvityksiä joukkoliikenteen tehostamiseksi, esimerkiksi 

alustava suunnittelu on aloitettu kaupunkiraitiotien ja lähijunaliikenteen kehittämiseksi 

seudulla. 

 

Seutuyhteistyön tulokset asukasnäkökulmasta katsoen ovat kuitenkin toistaiseksi 

jääneet melko laihoiksi. Seutuyhteistyö kuntayhtymässä on yhä enemmän strategian 

tasolla kuin käytännön toteuttamisessa. Kaupunkiseudun yhteinen strategia vuodelta 

2005 on päivitetty ja hyväksytty jäsenkunnissa tämän vuoden alkupuolella. Yhdys-

kuntarakenteen suunnitteluun liittyviä strategioita on hyväksytty jäsenkunnissa esi-

merkillisen laaja-alaisesti: näistä tärkeimpiin kuuluvat yhteinen rakennesuunnitelma, 

asuntopoliittinen ohjelma, ilmastostrategia sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen 

(MAL) seudullisen aiesopimuksen aikaansaaminen seudun ja valtion välille. Kuntara-

jat ylittävien eri alojen palveluiden kehittäminen on kuitenkin kovasti työn alla, joten 

näillä näkymin lähivuosina seutuyhteistyön käytännön toteutukset ovat asukkaiden 

hyödynnettävissä. 
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3 Luottamus	  ja	  sitoutuminen	  seutuyhteistyössä	  

Tässä luvussa esitellään luottamuksen ja sitoutumisen käsitteitä ja niiden merkitystä 

seutuyhteistyön onnistumiselle. Keskeisten käsitteiden esittely ja määrittely on olen-

naisen tärkeätä, sillä ne toimivat työkaluina, joiden avulla omaa tutkimusaineistoa ke-

rätään, tarkastellaan ja analysoidaan. 

 

Valittuani abduktiivisen tutkimusotteen ovat tutkimukseni teoreettiset käsitteet ja em-

piirinen aines kulkeneet rinnakkain. Esitutkimuksen pohjalta teoreettista viitekehystä 

osittain supistettiin ja toisin osin syvennettiin.  

 

Seuraavaksi esittelen teoreettisella tasolla luottamuksen ja sitoutumisen käsitteitä 

sekä niiden merkitystä seutuyhteistyössä. Samalla selvitän kirjallisuuden pohjalta, 

mitkä tekijät yleensä vaikuttavat sitoutumisen ja luottamuksen kehittymiseen tai rik-

koutumiseen. 

3.1 Luottamuksen	  ja	  sitoutumisen	  käsitteet	  

Yhteistyö ja luottamus ovat toisiaan ruokkivia: yhtäältä tarvitaan luottamusta yhteis-

työn kehittymiseksi, mutta onnistuessaan yhteistyö toisaalta tuottaa lisää luottamusta 

osapuolten välille ja lisää sitoutumista yhteistyöhön. Luottamuksella on nähty olevan 

tärkeä merkitys yhteistyön kehittymisessä, oli sitten kyse yksilöistä, ryhmistä, organi-

saatioista tai verkostoista. (Wilén 2008, 50-52) 

 

Luottamuksen merkitystä on tutkittu monen eri tieteenalan näkökulmasta. Kirsimarja 

Blomqvist tarkastelee luottamuksen käsitteelle annettuja tulkintoja sosiaalipsykologi-

an, filosofian, taloustieteen, sopimuslain ja markkinatutkimuksen parissa. Hän toteaa, 

että luottamuksen määritelmät ovat kirjavia ja sisältävät niin yhteisiä kuin eriäviä ele-

menttejä. Kun taloustieteissä luottamus perustuu usein rationaalisuuteen ja laskel-

mallisuuteen, perustuu luottamus usein filosofisessa ja sosiologisessa tutkimuksessa 

pikemminkin tunteisiin ja arvoperusteisiin. Sosiologit ja filosofit painottavat henkilö-

kohtaisten ja henkilöiden välisten suhteiden merkitystä, kun taloustieteilijät, juristit ja 

monet markkinatutkijat puolestaan keskittyvät organisaatioiden väliseen luottamuk-

seen. (Blomqvist 1997, 283) 

 

Näkemyseroja on nähtävissä luottamuksen perusolemuksesta: onko luottamus ja 

luottavaisuus henkilökohtainen ominaisuus vai onko se yhteistyön, kehityksen tai ra-
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tionaalisen laskelmoinnin tulos.  

 

Eri tieteenalojen tutkijat määrittelevät luottamusta niin tunteisiin perustuvaksi kuin ra-

tionaalisen järkeilyn tuloksenakin. Luottamus mahdollistaa riskin ottamisen ja sitou-

tumisen sekä lisää kommunikaation ja yhteistyön tehokkuutta ja tuloksellisuutta, tii-

vistää Blomqvist (2006). Tässä työssä luottamus määritellään halukkuudeksi ottaa 

riski yhteistyösuhteessa. Tämä määritelmä yhdistää niin rationaalisen laskelmoinnin 

yhteistyön eduista kuin myös tunneperusteisemman luottamuksen tunteen ja mahdol-

lisen pettymyksen tai epäonnistumisen mahdollisuuden olemassaolon. Luottamusta 

ei aliteoretisoida käsittämällä sen vain sosiaalisen pääoman edellytykseksi ja sa-

manaikaisesti sen tulokseksi, vaan tarkastellaan perusteellisesti yhteistyön edellyt-

tämän luottamuksen syntymisen edellytyksiä: olennaisen tärkeitä ovat luottamusta 

edistävät ja sitä heikentävät tekijät. 

3.1.1 Luottamus	  ja	  sosiaalinen	  pääoma	  

Usein luottamus yhdistetään sosiaaliseen pääomaan. Sosiaalinen pääoma on käsit-

teenä monitahoinen, mutta sillä viitataan sosiaalisen yhteiskuntarakenteen yhteisölli-

siin piirteisiin: sosiaalisen pääoman avulla edistetään vuorovaikutusta ja tehostetaan 

niin yksiköiden tavoitteiden toteutumista kuin yleisesti talouden toimintaa.  

 

Putnamin johtaman tutkijaryhmän Italia-tutkimus teki sosiaalisen pääoman käsittees-

tä muotikäsitteen. Tämän tutkimuksen mukaan Pohjois- ja Etelä-Italian väliset suuret 

taloudelliset erot ja eroavaisuudet demokratian toimivuudessa ovat selitettävissä eri-

laisiksi kehittyneiden sosiaalisten pääomien kautta. Sosiaalinen pääoma määritellään 

yhteisöllisyyden piirteiksi, kuten luottamukseksi, normeiksi ja verkostoiksi. Edesaut-

tamalla yhteistoimintaa näiden piirteiden kautta lisääntyy yleinen tehokkuus yhteis-

kunnassa. Tutkijaryhmä päättelee, että Pohjois-Italian kehittyneempi taso pohjautuu 

ryhmiä yhdistävään sosiaaliseen pääomaan, erityisesti ns. yleistyneeseen luottamuk-

seen, kun taas Etelä-Italiassa sosiaalinen pääoma ja luottamus rajoittuvat lähinnä 

omaan perhepiiriin. (Putnam et al. 1993) 

 

Tärkeimpiä sosiaalisen pääoman tutkijoita ovat Putnamin ohessa mm. Coleman, 

Bourdieu, Woolcock, Burt ja Fukuyama. Putnamin ja Woolcockin määritelmät sosiaa-

lisesta pääomasta korostavat sen luonnetta yleisenä yhteisöjen ominaisuutena, kun 

Coleman ja Bourdieu pitävät sitä enemmän yksilön ominaisuutena (Ruuskanen, 
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2001). Putnamin esityksessä luottamus näyttäytyy samanaikaisesti sekä sosiaalisen 

pääoman vaikutusmekanismina että sen tuloksena. Ruuskanen kritisoi tätä lähesty-

mistapaa todeten, että luottamuksen lähteet, vaikutusmekanismit tai hyöty olisi kyet-

tävä erottelemaan tarkemmin kuin mitä Putnam on onnistunut tekemään. (emt.) 

 

Burtin käsitys sosiaalisesta pääomasta on yksilökeskeinen. Sosiaalista pääomaa on 

hänen mielestään yksilön tai toimijan taidokkuus hyödyntää omia sosiaalisia suhtei-

taan. Hänen kehittämänsä teorian mukaan hyvä verkostokeskeinen asema voi olla 

yksilön hyödynnettävissä, jotta voi hankkia muita paremmin ja nopeammin tietoa ja 

päästä kontrolloivaan asemaan muihin nähden (emt). 

3.1.2 Luottamuksen	  kehittyminen	  

Luottamus ei ole luonteeltaan staattinen, vaan pyrkii ikään kuin joko lisääntymään tai 

vähentymään vuorovaikutussuhteen jatkuessa ja ympäristön muuttuessa (Fox 1974). 

 

Yksi tunnetuimmista luottamuksen kehittymisen malleista on Lewickin ja Bunkerin 

luottamuksen jaottelu kolmeen tasoon. Nämä kolme tasoa auttavat ymmärtämään 

luottamuksen prosessinomaisen kehityksen eli sen, kuinka luottamus kehittyy ja 

muuttuu ajan myötä. Ensimmäinen taso luottamuksen kehityksessä on laskelmalli-

suuteen perustuva luottamus. Luottamus perustuu tällä tasolla lähinnä arvioihin mui-

den osapuolten käyttäytymisen ennustettavuudesta. Tämän arviointivaiheen aikana 

luottamus on melko hataralla pohjalla, sillä toimijat vasta opettelevat tuntemaan toi-

sensa ja ovat jopa pelokkaita sen suhteen, mihin asiat kehittyvät. (Harisalo ja Mietti-

nen 2010, 36) 

 

Kun osapuolet vähitellen oppivat tuntemaan toisensa arvot ja käyttäytymismallit, siir-

rytään prosessissa toiseen vaiheeseen. Siinä luottamus perustuu tietämykseen ja 

kokemukseen. Tietämykseen perustuva luottamus on mahdollista kun tunnetaan vas-

tapuoli jo niin hyvin, että käyttäytymistä voidaan ennakoida (Lewicki ja Bunker 1996, 

s. 121). Luottamusta vahvistaa tällä tasolla vuorovaikutuksen avoimuus, säännölli-

syys ja osapuolia yhdistävä myötämielisyyden tunne (Harisalo ja Miettinen 2010). 

 

Kolmannelle tasolla siirrytään kun osapuolet tuntevat toisensa lähes täydellisesti ja 

ovat valmiita jopa tekemään uhrauksia yhteisten tulosten saavuttamiseksi (emt.). 

Samaistumiseen perustuva luottamuksen taustalla on jaettu arvomaailma, molem-
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minpuolinen ymmärrys ja yhteiset sopimukset tarpeista, toiveista ja valinnoista. Sa-

maistumiseen perustuva luottamus edistää jopa nopeatahtista kehitystä kohti yhteisiä 

tavoitteita, sillä osapuolten ei enää tarvitse pelätä välistävetoja eikä pettymyksiä. 

(emt.) 

 
Kuvio 3. Luottamuksen tasot Lewickin ja Bunkerin (1996) mukaan 

 

Lewickin ja Bunkerin mukaan luottamuksen tasot seuraavat toisiaan. Laskelmallisuu-

teen perustuva luottamus on edellytys tietämykseen perustuvalle luottamukselle, joka 

vuorostaan edistää samaistumiseen perustuvaa luottamusta. Luottamuksella voidaan 

nähdä olevan ajallinen ulottuvuus, jossa luottamus muodostaa sillan tavoin yhteyden 

osapuolten menneiden kokemusten ja ennakoitavien tulevaisuuden tapahtumien vä-

lille. On kuitenkin huomioitava, etteivät kaikki suhteet kehity tämän mallin mukaisesti: 

Lewicki ja Bunker toteavat, että vain muutamat suhteet kehittyvät korkeimpaan luot-

tamuksen asteeseen, eli samaistumiseen perustuvaan luottamukseen. 

 

Teoksessa ‘Towards holistic governance’ arvioidaan, miten julkishallinnon kehitystä 

tulisi ohjata kohti entistä holistisempaa (kokonaisvaltaista) organisointia. Kirjoittajien 

mukaan edellytys sille, että funktionaalisesta toiminta-ajatuksesta voitaisiin siirtyä 

kohti asiakokonaisuuksien hallintaa, ovat viranhaltijoiden ja organisaatioidenkin kes-

kinäiset luottamukselliset välit (Perry et al. 2002). Teoksessa analysoidaan syitä niin 

haluun luottaa toiseen osapuoleen kuin siihen, missä asioissa ollaan valmiita luotta-

maan yhteistoimintaan muiden kanssa. Luottamuksen perusteisiin sisällytetään en-

sinnäkin aikaisemmat kokemukset toisesta osapuolesta ja tämän käyttäytymisestä. 

Toiseksi luottamus voi perustua osapuolen todistettuun maineeseen tai uskoon, ettei 

toinen osapuoli halua pilata mainettaan toimimalla epäluotettavasti. Kolmantena luot-

tamuksen lähteenä nähdään näkemykset yhteenkuuluvaisuudesta: yhteiset piirteet 

tai jopa yhteiseksi koettu identiteetti. Neljäntenä asiana teoksessa tarkastellaan insti-

tutionaalisia tekijöitä luottamuksen rakentamisessa. Luottamusta voidaan rakentaa 

institutionaalisin keinoin. Niitä ovat lainmukaiset tai yleisesti hyväksyttävät sanktiot tai 

Laskelmallisuuteen	  
perustuva	  
luottamus	  

Tietämykseen	  
perustuva	  
luottamus	  

Samaistumiseen	  
perustuva	  
luottamus	  
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rangaistukset, jotka osaltaan vähentävät epäluotettavaa käyttäytymistä osapuolten 

yhteistoiminnassa. 

 

Samaisessa teoksessa luottamuksen lähteiden lisäksi tarkastellaan sitä, kuinka pit-

källe luottamus osapuolten kesken voi johtaa, eli miten pitkälle ollaan valmiita luotta-

maan toiseen osapuoleen. Kapein luottamuksen alue on minimaalinen luottamus, jo-

ka perustuu hyvin varovaiseen ja harkittuun arvioon toisen osapuolen luotettavuudes-

ta. Tällöin luottamus pohjautuu pelkästään siihen, että osapuolet luottavat toistensa 

sanaan ja aikomuksiin. Syvempi luottamus syntyy yhteisten sopimusten noudattami-

sesta, ja siitä, että toisella osapuolella on tarvittava kompetenssi (ammattitaito ja ky-

vyt) selviytyä sopimuksen ja yhteistyön velvoitteista. Seuraava luottamuksen taso 

saavutetaan, kun luottamuksen koetaan pohjautuvan hyväntahtoisuuteen, siihen että 

osapuolet huomioivat toiminnassaan myös kumppanin näkemykset ja toiveet. Neljän-

tenä luottamuksen tasona kategorisoidaan moraalinen luottamus, jossa osapuolet 

nauttivat täydellistä, kiistatonta luottamusta. Tällaiseen luottamussuhteeseen har-

vemmin päästään organisaatioiden välillä, joten se on jätetty pois seuraavasta kuvi-

osta. Yhdistämällä luottamuksen lähteet ja luottamuksen tason Perry kumppaneineen 

esittää, että luottamuksen kehittyminen on useasti monen asian summa. Jos on on-

nistuttu rakentamaan luottamuksen taso, joka pohjautuu hyväntahtoisuuteen, on it-

sestään selvää, että on myös luottamus sopimusten noudattamisesta ja tarvittavasta 

osaamisesta. Tämä sisältää minimaalisen luottamuksen tason, eli sen että voidaan 

luottaa toisen sanaan. Tätä luottamuksen tason kehittymistä selventää kuvion 4 nuoli 

A. Jotta luottamus voisi perustua aikaisempiin kokemuksiin ja todistettuun hyvään 

maineeseen tarvitaan aikaa ja hyviä kokemuksia yhteistoiminnasta. Yhteistyön alku-

vaiheissa luottamusta herättää usein yhteiseksi koetut ominaisuudet ja identiteetit 

sekä yhteistyötä edistävät ja epäluottamusta rajoittavat instituutiot. Luottamuksen ra-

kentumisen lähtökohdat on havainnollistettu kuviossa 4 nuolen B avulla.  Perry (et al. 

2002) huomauttavat kuitenkin, että luottamus voi myös kokea takaiskuja. Pettymyk-

setkään eivät välttämättä johda siihen, että luottamus menetetään kokonaan, esimer-

kiksi “hyväntahdon luottamuksen” tasolta voidaan kuitenkin pudota sopimusperustei-

seen ja osaamiseen perustuvaan luottamukseen. 
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                                    Luottamuksen taso 
Minimaalinen                  Sopimus ja                 Hyväntahtoisuus 
                                      kompetenssi 

Luottamuksen lähde 
 
Kokemukset                        A 
Maine 
Yhteiset piirteet 
Instituutiot                           B 
 
Kuvio 4. Luottamuksen kehittyminen (Perry ym. 2002) 
 

Harisalo ja Miettinen tarkastelevat luottamusta käyttäytymisen piirteenä ja ominaisuu-

tena. Organisaatiot rakentuvat pohjimmiltaan ihmisten väliselle vuorovaikutukselle. 

Siksi henkilökohtaisella käyttäytymisellä on keskeinen merkitys luottamuksen kehit-

tymiselle. Luottamusta ei voi omin voimin rakentaa, enemminkin se ansaitaan. Tie-

tynlaiset henkilökohtaiset ominaisuudet ja käyttäytyminen lisäävät luottamuksen ke-

hittymistä, kun taas toisenlaiset ominaisuudet ja käyttäytyminen heikentävät ihmisten 

keskinäisen luottamuksen syntyä. Luottamuksen syntymistä voidaan edistää seuraa-

vanlaisin käyttäytymisen keinoin: 

1. Sitoutumalla: luottamus syvenee, kun koetaan, että toinen osapuoli on aidosti si-

toutunut (yhteis)työhön 

2. Tuntemalla: mitä paremmin ihmiset oppivat tuntemaan toisiaan, sitä helpompaa on 

keskinäisen luottamuksen rakentaminen 

3. Vastuun kanto: vastuullinen käyttäytyminen lisää luotettavuutta 

4. Rehellisyys: totuutta arvostetaan ja rehellisyys herättää luottamusta 

5. Johdonmukaisuus: ennustettavalla ja johdonmukaisella käytöksellä rakennetaan 

luottamusta 

6. Avoin kommunikaatio: olennaisen tiedon jakaminen lisää luottamusta 

7. Taito sovitella ja ratkaista jännitteitä ja riitoja: hyvä taito ja kyky käsitellä riitoja lisää 

luottamusta ja osapuolten keskinäisen toiminnan tehostumista 

(mukaillen Harisalo ja Miettinen 2010, 34-35) 

 

Luottamusta on kirjallisuudessa rinnastettu jopa vaihtoehdoksi suoralle kontrollille. 

Harisalo ja Stenvall väittävätkin, että luottamus voi olla valtaakin tärkeämpi tekijä, 

koska se mahdollistaa ja rajoittaa vallan käyttöä. Ilman luottamusta valta joutuu ha-

kemaan apua esimerkiksi manipulaatiosta, vilpistä tai jopa pakottamisesta (Harisalo 

ja Stenvall 2002). Harisalo jatkaa luottamuksen merkityksen korostamista toteamalla 

toisessa teoksessa, että luottamus on pääomien pääoma: se mahdollistaa ihmisten 
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sosiaalisen elämän, pitää ihmiset yhdessä ja saa heidät ponnistelemaan yhdessä 

(Harisalo ja Miettinen 2010). 

 

Tässä tutkimuksessa ei selvitetä, mikä on luottamushenkilöiden luottamuksen syvyys 

seutuyhteistyöhön. Sen sijaan selvitetään, mitkä tekijät edistävät luottamuksen syn-

tyä ja mitkä mahdollisesti aiheuttavat epäluottamusta. Seuraavassa osiossa tarkas-

tellaan perusteellisemmin luottamuksen kehittymisen esteitä ja epäluottamuksen ai-

heuttajia teoreettisesta näkökulmasta. 

3.1.3 Luottamuksen	  rikkoutuminen	  ja	  epäluottamus	  

Luottamuksen vastakohtana on luonnollista pitää epäluottamusta. Luottamus ja epä-

luottamus eivät kuitenkaan välttämättä ole vastakohtia, eli toisiaan pois sulkevia, to-

detaan uusissa tutkimuksessa luottamuksen ja epäluottamuksen suhteesta (Lewicki, 

McAllister ja Bies 1998, Harisalo ja Miettinen 2010). Luottamus ja epäluottamus voi-

vat esiintyä samanaikaisesti suhteissa ja organisaatioissa: epäluottamus luo kysyn-

nän luottamukselle. 

 

Epäluottamus, kuten luottamuskin, voi esiintyä kahdessa muodossa: yleisenä tai 

spesifinä. Yleinen epäluottamus näkyy varovaisuutena kaikkia ja kaikkea kohtaan, 

kun spesifi epäluottamus kohdistuu aina tiettyyn asiaan, ihmiseen tai ryhmään. Le-

wicki määrittelee epäluottamukseksi epäilevän suhtautumisen toiseen osapuoleen, 

hänen käyttäytymiseensä tai hänen tarkoitusperiinsä. Epäluottamus on epäilystä ja 

jopa pelkoa siitä, että toinen osapuoli tahallisesti tai tahattomasti aiheuttaa ongelmia. 

(Lewicki 2006) 

 

Epäluottamusta herättää Lewickin mukaan ainakin kolme asiaa: ensinnäkin eri ryh-

miin kuuluminen luo usein epäluottamusta muihin ryhmiin kuuluvia kohtaan. Toiseksi 

on helposti ymmärrettävissä, että aikaisempi kokemus toisen osapuolen epäluotetta-

vasta toiminnasta vääjäämättä aiheuttaa epäluottamusta. Kolmantena on nähtävissä, 

että vaikkei omakohtaista kokemusta olisi osapuolten toiminnasta,  niin toisen osa-

puolen huonomaineisuus ruokkii epäluottamusta. Lewicki lisää kuitenkin, että epä-

luottamuksesta voi joskus kuitenkin olla hyötyäkin: ”terve” varovaisuus voi ehkäistä 

sinisilmäisyyttä, eli hyväksikäytetyksi tulemista. Epäluottamuksen tunnetta voi joskus 

olla kiittäminen: epäilyn kautta esim. väärinkäytökset voivat paljastua. Liian suuri 

määrä epäluottamusta kuitenkin on usein haitaksi: toisten hyvät ajatukset ja ehdotuk-
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set voidaan jättää kuuntelematta ja toteuttamatta, jos suhdetta koettelee liian suuri 

epäluottamus. Yhteistyön edellytykset kaventuvat ja kasvattavat konfliktien määrää ja 

vakavuutta. (emt.) 

 

Bies ja Tripp ovat kartoittaneet epäluottamusta aiheuttavia tekijöitä. Sääntöjen ja so-

pimusten rikkominen aiheuttaa lähes aina epäluottamusta. Ammatillisten kunniasään-

töjen ja lupausten rikkominen lisää tehokkaasti epäluottamusta, kuten myös aseman 

väärinkäyttö. Huono käytös, epäreilu kritiikki ja syyttely ovat myös aineksia epäluot-

tamuksen kehittymiselle. (Bies ja Tripp 1996) 

 

Huomioitavaa on, että kun luottamuksen rakentaminen usein on aikaavievää, voi 

luottamus hyvinkin nopeasti muuttua epäluottamukseksi. Epäluottamusta voivat ai-

heuttaa niin tahattomat kuin harkitut teot, kuten selän takana puhuminen, välistäve-

dot tai taktikointi. 

	  

Epäluottamus voi pahimmillaan johtaa vainoharhaiseen käytökseen ja pysäyttää tu-

loksellisen yhteistoiminnan (Harisalo ja Stenvall 2002). Luottamuksen ja ”terveen” 

epäluottamuksen kanssa on pyrittävä tasapainoilemaan. 

 

Ei tule kuitenkaan unohtaa, että epäluottamus on myös mahdollista muuttaa luotta-

mukseksi. Tutkimuksissa on huomattu, että ihmiset puhuvat hyvin epäsuorasti luot-

tamuksesta ja epäluottamuksesta, ja tämä vaikeuttaa epäluottamusta aiheuttavien 

tekijöiden tunnistamista ja selvittelyä. Mitä aikaisemmin epäluottamusta aiheuttavat 

tekijät on tunnistettavissa, sitä helpompaa on tehdä korjausliike kohti luottamuksen 

rakentamista. (Harisalo ja Miettinen 2010)  

 

Lewicki esittää, miten menetettyä luottamusta voi yrittää rakentaa uudelleen. On en-

sinnäkin ymmärrettävä, että luottamuksen palauttamiseen tarvitaan paljon aikaa ja 

resursseja. Tärkeätä on yrittää korjata tilanne vahingon satuttua mahdollisimman no-

peasti. Anteeksipyytäminen ja rehellinen käytös lisäävät luotettavuutta (Lewicki 

2006). 

3.1.4 Sitoutuminen	  ja	  kumppanuuden	  muodot	  

Keskinäinen luottamus toimijoiden välillä on yksi perusedellytyksistä onnistuneelle 

yhteistyölle. Luottamukselle läheinen käsite on sitoutuminen. Sitoutumisella tarkoite-
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taan tässä tutkimuksessa halua ja pyrkimystä yhteisesti määriteltyjen tavoitteiden to-

teuttamiseksi. Sitoutumista yhteistyöhön motivoidaan usein synergia-hyödyllä. Sy-

nergiaksi koetaan yhteistoiminnan hyöty eli se, että osien summa on suurempi kuin 

osat erikseen: ”1+1=3”. 

 

Luottamus ja sitoutuminen ruokkivat toinen toistaan: luottamuksen osoittaminen kan-

nustaa muitakin sitoutumaan, ja sitoutumisen osoittaminen herättää puolestaan luot-

tamusta yhteistoimintaan. Tieto liikkuu toimijoiden välillä sitä tehokkaammin mitä luot-

tamuksellisempi ja sitoutuneempi yhteinen toimintaympäristö on. Luottamus, sitou-

tuminen ja tiedon liikkuminen ovat siis erittäin läheisesti toisiinsa nivoutuneita ja vah-

vistavat tai heikentävät toinen toisiaan. (Järvensivu et al. 2010)  

 

Sitoutumisen takana on usein löydettävissä muutakin kuin vain mahdollinen syner-

giahyödyn tavoittelu. Sitoutumista voi vahvistaa yhteisen tahtotilan löytyminen tai yh-

teistyön legitimiteetin ja auktoriteetin muodostuminen. Perinteet yhteistyöhön ja sii-

hen kannustava johtamis- ja toimintakulttuuri voivat myös vahvistaa sitoutumista. 

 

Sitoutuminen yhteistyöhön on pohjana strategisen yhteistyön kehittymiselle. Strate-

gista yhteistyötä kutsutaan usein kumppanuudeksi. Kuntien osalta kumppanuus tar-

koittaa yleensä sopimukseen perustuvaa julkisen ja yksityisen toimijan yhteistyötä 

(Leponiemi et al. 2010). 

 

Kumppanuuden määritelmiä löytyy tutkimuskirjallisuudesta paljon, varsinkin yritysta-

louden alalta. Vähimmäismääritelmänä voidaan pitää sitä, että kumppanuuteen on 

liityttävä vähintään kaksi organisaatiota, joilla on yhteneväisiä intressejä tai riippu-

vuuksia (Lundström 2011). Yleensä kumppanuutta kuvastaa hierarkian ja kiinteyden 

puute: rakenteelliset järjestelyt ovat melko löyhät. Kumppanuuden perustana on lisä-

arvon tuottaminen, luottamus sekä tiedon ja osaamisen jakaminen. Kumppanuuden 

tunnusmerkkinä on lisäarvon tuottaminen kaikille osapuolille. (emt.) 

 

Ståhle ja Laento ovat tutkineet kumppanuuden erilaisia muotoja. He erottavat kolme 

kategoriaa: operatiivinen, taktinen sekä strateginen kumppanuus. 

 

Operatiivinen kumppanuus lienee yleisin muoto julkisissa hankinnoissa, sillä operatii-

visen kumppanuuden tavoitteena on kustannusten alentaminen ja resurssien keskit-
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täminen omaan ydinliiketoimintaan. Tällöin yhteistyö perustuu selkeisiin sopimuksiin 

ja yhteistyö voi olla lyhytaikaista, sillä osapuolet eivät pyri kokonaisvaltaisesti yhdis-

tämään toimintojaan. Tyypillinen operatiivisen kumppanuuden muoto on alihankinta-

sopimus. (Ståhle ja Laento 2000) 

 

Taktisen kumppanuuden päätavoitteena on integroida toimintoja kumppanien kes-

ken, ja siten saavuttaa sekä säästöjä että oppia uutta. Tämä kumppanuuden muoto 

vaatii sopimusten lisäksi myös keskinäistä luottamusta. (Lundström 2011) 

 

Syvin ja monitasoisin kumppanuuden muoto on strateginen kumppanuus. Kumppanit 

pyrkivät strategisen yhteistyön kautta yhdistämään toimintojaan niin, että syntyy mer-

kittävää strategista etua, kuten uusia tuote- tai toimintainnovaatioita. Avoimuutta ja 

molemminpuolista luottamusta tarvitaan kumppanien kesken, jotta tuotettaisiin mer-

kittävää lisäarvoa.  

 Operatiivinen kump-

panuus 

Istuttaminen 

Taktinen kumppanuus                                    

 

Integrointi 

Strateginen kump-

panuus Innovaatio 

Tavoite - Alentaa kustannuksia 

- Keskittyä omaan 

ydinbisnekseen 

- Yhdistää prosesseja 

- Oppia tehokkaampia 

toimintatapoja 

Tuottaa merkittävää 

strategista etua 

- tuoteinnovaatio 

- bisnesinnovaatio 

Tietopääoma Määritelty tuote tai pal-

velu 

Ilmenee osaamisena, toi-

mintaprosesseina ja kult-

tuurina 

Vaatii ydinosaamisen 

ja aineettoman varalli-

suuden paljastamista 

tai luovuttamista 

Lisäarvo Taloudellisuus - Toiminnan tehostaminen 

- Uuden oppiminen 

Mahdollisuus nostaa 

toiminta kokonaan 

uudelle tasolle 

Luottamuksen 

perusta 

Sopimus - Dialogi 

- Yhteistyö 

Yhteinen aaltopituus 

- yhteys 

- innovatiivisuus 

- luottamus 

Taulukko 3. Erilaisten kumppanuuksien tiivistelmä (Ståhle ja Laento 2000) 

3.2 Seutuyhteistyö	  luottamuksen	  ja	  sitoutumisen	  näkökulmasta	  

Tampereen seudun kuntien välinen seutuyhteistyö on organisoitu kuntayhtymän 

kautta. Yhteistyö ei ole niin verkostomaisen löyhää kuin kumppanuus usein on. Seu-



 34 

tuyhteistyötä voisi kumppanuuden termein moittia operatiiviseksi, usein pelkän talou-

dellisen hyödyn etsimiseksi, kun taas syvempi luottamus ja uskallus yhteistoimintaan 

johtaisivat taktisempaan yhteistyöhön, jossa korostuisi taloudellisuuden näkökulman 

lisäksi sekä toimintojen tehostaminen että uuden oppiminen. Strategisen kumppa-

nuuden voisi seutuyhteistyössä nähdä askeleena kohti kuntaliitosta. Tämä tulkinta 

strategisen kumppanuuden suunnasta voi monen luottamushenkilön mielestä tuntua 

pelottavalta ja olla perustelu, miksei strategista kumppanuutta toivota kuntien välille. 

 

Luottamuksen merkitystä alueellisen yhteistyön haasteena ja mahdollisuutena on tut-

kittu jonkin verran. Arja-Tuulikki Wilén tutki alueellista yhteistyötä monivuotisen kehit-

tämishankkeen aikana. Kyseessä oli hanke, jossa kehiteltiin eri alueille seudulliset 

sosiaalipäivystyspalvelut. Tulosten perusteella Wilén kehitteli alueellisen luottamuk-

sen teoriamallia. Luottamus tunnistettiin analyysissa ydinkategoriaksi, jonka merkitys 

oli keskeinen kehittämishankkeen etenemiselle. Tulosten perusteella eroteltiin luot-

tamuksen kohteet, lähteet sekä vaikutukset. (Wilén 2008) 

 

Luottamuksen kohteet jaoteltiin sosiaalisiin (kuten henkilöt, ryhmät, ammattikunnat) 

ja abstrakteihin (suhtautuminen kehittämiseen, tulevaisuuteen ja itse seutuyhteistyö-

hön) kohteisiin. Samalla oli huomattavissa, että nämä luottamuksen kohteet osoittau-

tuivat samalla myös epäluottamuksen kohteiksi. 

 

Tärkeiksi luottamuksen lähteiksi alueellisessa yhteistyössä osoittautuivat yhteistyö-

kumppanien tunteminen, kokemukset ja odotukset sekä tieto yhteistyön tarpeellisuu-

desta ja oikeudenmukaisuudesta. Lisäksi päätöksenteko ja vallankäyttö tunnistettiin 

luottamuksen lähteeksi. (emt) 

 

Tutkimuksen perusteella oli nähtävissä, miten luottamus tai epäluottamus heijastuvat 

alueelliseen yhteistyöhön toimijoiden käyttäytymisen kautta. Toimijoiden vapaaehtoi-

nen ja aktiivinen osallistuminen, sitoutuminen ja tiedonjako olivat hyvin riippuvaisia 

luottamuksen tasosta. Luottamus näkyi myös päätöksenteon tehokkuudessa ja no-

peudessa. (Wilén 2008) 

 

Luottamuksen ja sitoutumisen merkitys seutuyhteistyöhön on tutkitusti merkittävässä 

asemassa. Toimijoiden sitoutuminen ja asenne yhteistoimintaa kohtaan voi olla toi-

mivuuden osalta tärkeämpää kuin yhteistyön toiminta- tai organisaatiomalli. Sota-
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rauta ja Linnamaa toteavatkin, että hyväkään organisointi ei saa aikaan laadukasta 

toimintaa, jos toimijoiden asenne yhteistyöhön on kielteinen. (Sotarauta ja Linnamaa 

1997) 

 

Seutuyhteistyön ongelmaksi voivat koitua myös huonosti määritellyt tavoitteet ja tul-

kinnat yhteistyön tarpeellisuudesta. Seudun keskuskaupunki saattaa nähdä seudulli-

sen yhteistyön operatiivisena asiana ja pyrkiä toimimaan projektikohtaisesti. Kehys-

kunnat saattavat puolestaan tulkita yhteistyön strategisena asiana, jossa pitkän aika-

välin näkökulmasta toivotaan yhteistä hyötyä suuremman kaupungin resurssien kaut-

ta. Kehyskunnat saattavat odottaa, että keskuskaupunki ottaisi vetovastuun yhteis-

projektien valmistelusta ja toteutuksesta. Tällainen näkemys yhteistyön järjestämi-

sestä voi keskuskaupungin näkökulmasta tuntua hieman yksipuoliselta, jossa kehys-

kunnat nähdään sitoutuvan vähemmän yhteisten asioiden hoitamiseen. (Sotarauta ja 

Linnamaa 1999) 

 

Tämän tutkimuksen kyselyaineiston perusteella kehyskaupunkien ja keskuskaupun-

gin suhde koettiin hyvin hauraaksi: keskuskaupungissa noussut keskustelu kuntalii-

toksista koettiin kehyskunnissa aiheuttavan epäluottamusta ja siten vaarantavan seu-

tuyhteistyötä.  
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4 Johtaminen	  ja	  johtajuus	  seutuyhteistyössä	  

Tämän luvun pääpaino on seutuyhteistyön johtamiseen ja demokratiaan liittyvässä 

keskustelussa ja aikaisemmassa aihetta käsittelevässä tutkimuksessa. Lopuksi kitey-

tetään johtamiseen liittyvä yleinen käsiteanalyysi painottaen seutujohtamisen kannal-

ta relevantteja käsitteitä. 

4.1 Kunnallisen	  johtajuuden	  kahdet	  kasvot	  

Kuntien toimintaedellytykset ovat melko tarkasti määritelty niin perustuslaissa kuin 

kuntalaissakin. Perustuslain mukaan kunnilla on itsehallinto ja verotusoikeus. Kunta-

laki vuorostaan määrittelee kunnan johtamisjärjestelmää: laissa määritellään, että 

kunnan päätösvalta on asukkaiden valitsemalla valtuustolla. Kuntalaki kiteyttää kun-

nan päätehtäväksi edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueel-

laan (Kuntalaki 365/1995, 1§). 

 

Kunnan ylintä päätösvaltaa käyttää kunnanvaltuusto. Kuntajohtamisella sanotaan 

kuitenkin useasti olevan kahdet kasvot ja puhutaan kunnan kaksinapaisesta johtami-

sesta (esim. Miettinen 2001). Kuntaa johtaa käytännössä kaksi eri tahoa: ”poliittiset” 

luottamushenkilöt ja ”byrokraattiset” viranhaltijat. Luottamushenkilöiden vastuulla on 

poliittinen ja strateginen johtaminen, kun viranhaltijat puolestaan hoitavat ammattijoh-

tamisen ja hallinnoinnin. Hallinnon ja poliittisen johdon epäselvää suhdetta koroste-

taan usein ns. governance–keskustelussa (Stenvall, Majoinen ja Harisalo 2009, s. 

170).  

 

Työnjakoa strategisen ja operatiivisen johtamisen välillä on pyritty kaventamaan 

muutamassa kunnassa, jonne on valittu pormestari kunnanjohtajan sijaan. Kuntalain 

muutos vuodelta 2006 antaa nimittäin mahdollisuuden valita hallinnon johtajaksi 

pormestarin, joka ei ole virkasuhteessa kuntaan kuten kunnanjohtaja vaan on kunnan 

luottamushenkilö (Kuntalaki 365/1995, 24§). Valtuusto valitsee niin kunnanjohtajan 

kuin pormestarinkin. Tampereen kaupunki oli aktiivisesti ajamassa uuden pormesta-

rimallin käyttöönottoa. Tampereelle valittiinkin Suomen ensimmäinen pormestari lain 

astuttua voimaan. Toistaiseksi maan ainoa pormestari Tampereen lisäksi löytyy naa-

purikunnasta, Pirkkalasta.  

 

Tampereella on vuoden 2007 alusta toiminut pormestarina Timo P. Nieminen. Hän 

kommentoi eräässä blogi-kirjoituksessaan (Kuntaliiton muutosblogi, julkaistu 
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26.2.2007) vastavalittuna uuteen työhönsä, miksi Tampere siirtyi pormestarimalliin. 

Hänestä uusi malli palauttaa kansalaisten luottamuksen kunnan päätöksentekoon. 

Hänestä raja politiikan ja hallinnon välillä tulee entistä selvemmäksi, kun hallintoa 

johtaa luottamushenkilö varmistaen, että poliittinen johtajuus on paikalla jo kun asiat 

nostetaan ensimmäisen kerran keskusteluun ja kun ne saavat suunnan. Timo P. 

Niemisen mukaan paras malli kunnan uudeksi johtamisjärjestelmäksi on Tampereel-

la, jossa päätoimiset luottamushenkilöt, pormestari ja apulaispormestarit, johtavat jo 

valmisteluvaihetta eivätkä vasta lopullisessa päätöksenteossa. (Timo P. Niemisen 

muutosblogi, 26.2.2007) 

 

Kuntien johtamisjärjestelmiä sekä yhteistyötä poliittisen ja ammattijohdon välillä on 

tarkasteltu Suomessa paljon. Kuntaliitto on jo kahteen otteeseen (vuonna 2002 ja 

2009) lähettänyt kuntiin suosituksen, että kuntakohtaiset pelisäännöt ja johtajasopi-

mukset olisi otettava käyttöön kautta maan. Kuntaliitto on myös säännöllisesti selvit-

tänyt sopimusten käyttöönottoa. Viimeisimmän selvityksen mukaan (vuodelta 2009) 

jo 44 % kunnista tällainen sopimus oli jo olemassa ja 11 % suunnitteli sen tekemistä. 

Sopimusta suositeltiin selkeyttämään kunnanjohtajan ja poliittisen johdon valtuudet ja 

roolit. 

 

Poliittisen ja ammattimaisen johtajuuden ristiriidasta on keskusteltu paljon myös 

Ruotsissa. Ruotsalaisen tutkimuksen mukaan luottamushenkilöt kokevat poliittisen 

johtajuuden merkityksen vähentyneen kunnissa ja ammattijohtajuuden ylikorostu-

neen. Poliitikot kokevat, että heidän tehtävänään on vain ja ainoastaan hyväksyä vi-

ranhaltijoiden päätösehdotukset ilman, että heillä olisi ollut vaikutusvaltaa itse pro-

sessiin ja loppupäätelmiin (Högberg 2007). 

 

Kunnan johtamista ja johtamismallia on turhankin helppo lähestyä vain organisaa-

tiorakenteen ja työnjaon kautta. On kuitenkin muistettava, että koska johtamisen ta-

kana on ihmisiä, on henkilöillä, yhteistyöllä ja ryhmillä aina vaikutusta siihen, millai-

sen muodon johtamiskulttuuri saa käytännössä yksittäisessä kunnassa. On huomioi-

tava, että kaupunkiseudun kehittämistyötä tekevät loppujen lopuksi ihmiset erilaisissa 

yhteistyöverkostoissa, eikä fokuksen tule siis ainoastaan olla itse kehittämisohjelmis-

sa tai organisaatiomalleissa (Sotarauta ja Linnamaa 1999). 
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Onko mahdollista kehittää demokratiaa ja poliittisen johtajuutta muilla keinoin kuin 

pormestarimallin käyttöönotolla? Professori Arto Haveri kehottaa varovaisuuteen 

pormestarimallin suhteen. Hänestä johtamisjärjestelmää olisi viisainta kehittää lisää-

mällä luottamushenkilöpaikkoja, toimielimien kuulemistilaisuuksia, kuntalaisten aloi-

temahdollisuuksia ja kunnallisia kansanäänestyksiä. Hänestä demokratian kehittämi-

sessä on vastuu varsinkin puolueilla. (Arto Haverin MUUTOSblogi, julkaistu 

23.9.2008) 

4.2 Johtajuus	  seutuyhteistyössä	  

Kuntajohtamisen dualistisen johtamisjärjestelmän toimivuutta on tutkittu paljon niin 

Suomessa kuin esimerkiksi Ruotsissa. Pormestarimallin käyttöönottoa perusteltiin 

osittain johtamisjärjestelmän tehostamisen näkökulmasta. 

 

Jos ei kuntajohtamista aina koeta selkeäksi, niin ei myöskään seutujohtaminen ole 

tutkitusti sen yksinkertaisempaa. Seutuyhteistyötä käsittelevässä tutkimuksessa on 

usein noussut keskeiseksi juuri keskustelu johtamisesta ja demokratiasta (esim. Ma-

joinen et al. 2004,  

 

Aikaisemmin tässä tutkimuksessa on esitelty, miten kuntien välinen yhteistyö on 

mahdollista organisoida. Näistä toimintamuodoista erityistarkastelussa on kuntayh-

tymä, erityisesti Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä. Kuntayhtymän organi-

sointia ja päätöksentekoprosessia on kuvailtu alaluvussa 2.4.2. 

 

Kaija Majoinen on tutkinut paljon luottamushenkilöiden ja johtamisjärjestelmien kehit-

tymistä niin kunnissa kuin seutuyhteistyössäkin. Vuonna 2002 hän kirjoitti: 

“Toistaiseksi ei ole juurikaan tutkittu juuri avautumassa olevia seutujohtamisen 

ja -demokratian kysymyksiä eikä liioin sitä, mitä seutujohtaminen vaikuttaa pe-

ruskuntien johtamisjärjestelmään.” (Kunnallistieteellinen aikakausikirja 4/2002) 

 

Seuraavana vuonna Majoinen jatkoi aiheesta Visionääri-lehdessä (nro 1/2003). Hän 

totesi, että keskustelu johtamisesta ja demokratiasta on vilkastunut ja johtamassa 

konkreettisiin toimenpiteisiin. Seutuyhteistyön johtamisessa on oltava strateginen ote 

ja pitkän tähtäimen näkökulma. Majoinen lisää, että kuitenkin on kyettävä osoitta-

maan myös konkreettisia tuloksia myös lyhyemmällä aikavälillä, jotta kunnan päättä-
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vien henkilöiden ja asukkaiden välinen luottamus seutuyhteistyöasioiden hoitamises-

sa säilytetään hyvällä tasolla. 

 

Kun kuntajohtamisen pelisääntöjä on pyritty tarkentamaan johtajasopimuksin, on 

seutuyhteistyötä puolestaan usein terävöitetty seutusopimusten voimalla. Tampereen 

kaupunkiseudun alkuperäinen seutusopimus hyväksyttiin vuonna 2005 ja se on kun-

tayhtymän perusdokumentti. Seutusopimusta on uudistettu viime vuoden aikana ja 

uudistettu sopimus on hyväksytty jäsenkunnissa alkuvuodesta 2011. Yhteistyön or-

ganisoinnin lisäksi seutusopimukset sisältävät usein strategian seudun yhteisestä tu-

levaisuuden rakentamisesta. Seutusopimus on hyväksytettävä jokaisessa jäsenkun-

nan valtuustossa. 

 

Tämän tutkimuksen esivaiheessa tehdyissä haastatteluissa tuli ilmi, että Tampereen 

kaupunkiseudulla yhteistyö on aikaisemmin ollut hankekohtaista koordinaatiota. 

Haastateltavat kuitenkin kokivat, että nyt, seutusopimuksen ollessa voimassa, seu-

tuyhteistyötä johdetaan strategialähtöisesti. 

4.2.1 Seutudemokratia	  

On tärkeätä huomioida, ettei toimijaa nimeltä ”seutu” ole olemassa. Tässä tutkimuk-

sessa seudulla tarkoitetaan kuntayhtymän organisoimaa seudullista yhteistyötä. Seu-

tudemokratialla taas tarkoitetaan tässä tapauksessa seudullisen organisaation pää-

töksentekoprosessia. Tähän prosessiin osallistuu useita eri toimijoita, usealla eri ta-

solla. 

 

Luvussa 2.2.2 tarkasteltiin Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän organisaatiota 

ja päätöksentekoa. Seutuyhteistyö pohjautuu jäsenkuntien valtuustoissa hyväksyt-

tyyn seutusopimukseen ja seudullisiin strategioihin. Seutua ja kuntayhtymää ei johda 

kuntalaisten suoraan valitsema seutujohto, vaan strategiset päätökset tehdään jä-

senkunnissa ja operatiiviset päätökset seutuhallituksessa. Seuraako tällaisesta orga-

nisaatiomallista seudullinen demokratiavaje? Demokratiakeskustelu nousee usein 

pinnalle, kun puhutaan seudullisesta yhteistyöstä tai seutuhallinnosta (Majoinen 2002 

ja 2003). 

 

Vuonna 2005 tehdyssä selvityksessä, ns. seutudemokratiahankkeessa, kuvattiin eri-

laisia seutudemokratian toimintamalleja ja seutudemokratian kehittämis-
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mahdollisuuksia7. Hanke oli Suomen Kuntaliiton ja Aluekeskusohjelman yhteisesti 

toteuttama. Seutudemokratian tilaa tutkittiin viidellä seudulla. Seudullinen yhteistyö 

on organisatorisesti kehittynyt paljon tuon tutkimusajankohdan jälkeen. Kuitenkin on 

mielenkiintoista tutustua hankkeen loppuraportin tuloksiin, sillä huomiota tuolloin he-

rättäneet kysymykset näyttäytyvät yhä yhtä ajankohtaisilta.  

 

Raportissa todettiin, että demokratian kannalta huolestuttavaa oli kuntien ns. rivival-

tuutettujen jääminen lähes täydelliseen pimentoon seudullisessa kehittämisessä. Ra-

portin mukaan seutuyhteistyön johdossa olivat kuntien johtavat luottamushenkilöt yh-

dessä sekä seudullisten että kunnallisten viranhaltijoiden kanssa. Luottamuksen 

merkitystä alueellisessa yhteistyössä korostettiin loppuraportissa. Tärkeäksi koettiin 

myös, että seudullisessa yhteistyössä panostetaan tavoitteiden selkeyteen ja tavoit-

teisiin sitoutumiseen, ja että seudullisen demokratian keskeisimpänä toimijana tulisi-

vat olla seudun luottamushenkilöt. 

 

Seudullisen demokratian jäsentymistä voidaan esittää nelikentän muodossa.  
Edustuksellinen             Suora 
vaikuttaminen        vaikuttaminen 

 
 
Kunta 

 

 

 

Seutu 

 

Taulukko 4. Demokratian nelikenttä. (Seutudemokratiahankkeen loppuraportti, s. 20) 

 

Kuntayhtymällä ei ole kuntalaisten suoraan valitsemaa päättävää elintä, vaan sitä 

johtaa jäsenkunnissa valituksi tulleet luottamushenkilöt, joiden vastuulla on siis sekä 

kuntademokratia että seutudemokratia.  

 

Kuntalaissa painotetaan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien tär-

keyttä (Kuntalaki 365/1995, 27§). Valtuuston on huolehdittava, että asukkaiden osal-

listuminen ja vaikuttaminen on mahdollista, esimerkiksi tiedottamalla kunnan asioista 

                                            
7 Seudullisten demokratiatoimintamallien kuvaaminen ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti (2006) 

Vaaleilla valittujen valtuusto-
jen ja muiden luottamushen-
kilöiden mahdollisuus ohjata 

seutukehitystä ja 
valtuustojen päätösvalta 

seudullisesti 

Kuntalaisten ja palvelui-
den käyttäjien osallisuus 

Seudullisten toimielinten toi-
mialat, toimintatavat, toimi-

valta, päätösvalta, valintape-
rusteet ja toimielinten rooli 

Kuntatasolla kehitetty- 
jen osallistumismuoto- 
jen kehittäminen seutu- 

tasolle 
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ja selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Kansalaisten suora 

vaikuttaminen seututasolla voi noudattaa samoja käytäntöjä. Seutudemokratian lop-

puraportissa kuitenkin huomautetaan, että asiakasohjautuvuus ja käyttäjädemokratia 

seututasolla on heikolla tasolla. 

 

Tässä tutkimuksessa keskityttiin luottamushenkilöiden näkemyksiin ja kokemuksiin 

seutuyhteistyöstä. Seutudemokratia-hankkeen loppuraportissa todettiin, että kuntien 

ns. rivivaltuutetuilla oli hyvin heikot vaikuttamismahdollisuudet seutuasioihin. Rapor-

tissa todettiin myös, että luottamushenkilöt kokivat seudullisen päätöksenteon varsin 

sekavaksi ja toimijoiden keskinäiset toimivaltasuhteet epäselviksi.  

4.2.2 Poliittinen	  johtajuus	  seutuyhteistyössä	  

Poliittisen johtajuuden merkitys seudullisessa yhteistyössä on ja sen tulee olla erittäin 

tärkeää. Kuntayhteistyö Suomessa perustuu kuntalähtöiseen demokratiaan. Tampe-

reen kaupunkiseudun kuntayhtymän strateginen päätöksenteko tapahtuu jäsenkunti-

en valtuustoissa.  

 

Tutkimuksissa on todettu, että kunnallispoliitikot kokevat päätösvallan seutuasioissa 

siirtyvän yhä enemmän ammatilliselle johdolle eli viranhaltijoille8. Jotta seudun poliit-

tinen johtajuus vahvistuisi, on jopa ehdotettu seutuvaltuustojen mahdollisuutta. Suo-

messa ei ole kuitenkaan haluttu rakentaa uutta seudullista itsehallinnollista tasoa 

(Majoinen ja Mäki 2004). Poikkeuksena on ns. Kainuun hallintokokeilu, jonka kautta 

hankitaan kokemuksia siitä, mitä seurauksia on maakunnallisen itsehallinnon vahvis-

tamisesta. 

 

Toimivan ja menestyksellisen seutuyhteistyön taustalle on löydettävä seudullinen 

tahtotila (Mäntysalo ym. 2010). Tahtotila määritellään strategioiden kautta, mistä joh-

tuen seutuyhteistyössä luottamushenkilöiden rooli on olennainen yhteisen tahtotilan 

muodostamisessa, yhteistyön muotoja ja sisältöä kehittäessä sekä mahdollisuuksien 

ja resurssien luomisessa. 

 

                                            
8 esim. Seudullisten demokratiatoimintamallien kuvaaminen ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti 
(2006, s. 14) selvittää kuinka seutupäätöksten valmistelusta usein vastaa vain ylin luottamushen-
kilöjohto yhteistyössä viranhaltijoiden kanssa  
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Tämän tutkimuksen haastatteluissa ja kyselyssä on selvitelty Tampereen seudun yh-

teisen tahtotilan muodostumista ja luottamushenkilöiden näkemyksiä seutuyhteistyön 

johtamisesta. Tätä tutkimusta varten tehtyjen haastattelujen perusteella oli nähtävis-

sä, että luottamushenkilöt kokivat kunnan ja seutuyhteistyön johtamisessa lähtökoh-

taisesti jonkinlaista jännitettä. Tästä syystä mielikuvia seutuyhteistyön todellisista joh-

tajista selvitettiin sähköisessä kyselyssä tarkemmin. 

4.3 Yhteenveto	  johtamisen	  käsitteistä	  

Seutuyhteistyössä on olennaista johtamisen ja johtajuuden käsitteet. Tässä tutkimuk-

sessa on aikaisemmin käsitelty poliittisen ja ammatillisen johtajuuden dualismia kun-

ta- ja seututason toiminnassa. Seuraavaksi tiivistetään johtamiseen liittyvää yleistä 

käsiteanalyysiä, varsinkin seudullisen yhteistyön ja johtamisen näkökulmasta. 

 

Johtamisessa eritellään usein ihmisten johtaminen (leadership) ja asioiden johtami-

nen (management). Nämä nivoutuvat kuitenkin yleensä erottamattomasti yhteen: 

seutuyhteistyön osalta on johdettavana niin organisaatioita, henkilöstöä kuin strate-

gisten asioiden suunnittelua ja toteuttamista.  

 

Klassinen strategiakeskeinen johtamisen prosessi jaetaan karkeasti kahteen vaihee-

seen: ensiksi suunnitellaan ja sitten toteutetaan. Tutkimusten mukaan strategisen 

johtamisen haasteena on usein implementointi, eli miten strategia kyetään jalkautta-

maan koko organisaatioon. Norton ja Kaplan ovat tunnetuimpia strategiateoreetikko-

ja: heidän mukaansa seitsemän strategiaa kymmenestä epäonnistuu, koska toi-

meenpanossa ja jalkauttamisessa epäonnistutaan (Norton ja Kaplan 2001). 

 

Strategisen suunnittelun soveltuvuutta alueellista kehittämistä kohtaan on kyseen-

alaistettu (esim. Sotarauta 1996). Näyttäisi siltä, etteivät alueelliset strategiat ohjaa 

toimimaan yhteisen edun puolesta, vaan osallistuvat organisaatiot ovat yhteistyössä 

mukana varmistaakseen ja turvatakseen omaa etuaan (emt.). Sotaraudan kritiikki 

strategiapainotteiseen aluekehittämiseen kohdistui myös hänen mielestään vanhen-

tuneeseen uskoon, että kehitys on hallittavissa, ja sitä on mahdollista suunnitelmien 

kautta kontrolloida. Strategialähtöisen ajattelun sijasta tulisi yhteistoimintaa kehittää 

prosesseja ja kommunikaatiota korostavalla toimijalähtöisellä suunnitteluajatuksella. 

(emt) 
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Johtamisen tutkimuksessa on pyritty kartoittamaan erilaisia johtamisen malleja. Nä-

mä mallit eivät ole toisiaan poissulkevia, vaan painottavat päämäärien saavuttami-

seksi hieman eri asioita. Tällaisia malleja ovat esimerkiksi tavoitejohtaminen, tulos-

johtaminen, laatujohtaminen, osaamisen johtaminen ja muutosjohtaminen. Johtami-

sen malleja ei tässä tutkimuksessa tarkastella tämän tarkemmin.  Seutujohtamisen 

Tampereen seudulla voidaan kuitenkin kiteyttää olevan nykyään strategiajohdettua. 

Tässä johtamisen mallissa korostuu yhteisen tahtotilan merkitys sekä yhteiset visiot, 

tavoitteet ja hyvä organisaatiomalli. 

 

Tärkeätä johtamisen kehittämisessä on muistaa, ettei yhteistyössä ole kyse vain or-

ganisaatioiden tehokkaasta yhteistoiminnasta – yhteinen toiminta perustuu aina hen-

kilöiden väliseen yhteistyöhön. 
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5 Esihaastattelujen	  tulokset	  

Aikaisemman seutututkimuksen perusteella minulle oli syntynyt alustava käsitys seu-

tuyhteistyön kehittymisestä Suomessa ja Tampereen seudulla. Ennen varsinaisen 

kyselyn lähettämistä Tampereen kaupunkiseudun luottamushenkilöille, päätin kuiten-

kin tarkistaa ennakkokäsityksiäni teemahaastatteluiden avulla. Haastatteluiden jäl-

keen tutkimuksen lopullinen teoreettinen viitekehys tarkentui. Seutuyhteistyöstä 

hankkimani taustatiedon sekä esihaastatteluiden perusteella nousi esiin väittämiä 

seutuyhteistyöstä. Kyselyn avulla pyrin selvittämään, pitävätkö nämä väittämät paik-

kaansa Tampereen kaupunkiseudun yhteistyössä. 

5.1 Haastatteluaineiston	  käsittely	  

Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelminä ovat kvalitatiivinen teemahaastattelututki-

mus sekä laajempi kvantitatiivinen kyselytutkimus. Esihaastatteluiden perusteella 

laadittiin lomakekysely, joka lähetettiin Tampereen kaupunkiseudun luottamushenki-

löille. 

 

Haastateltavien joukko oli pieni, mutta seutuyhteistyön eri ulottuvuuksia monipuoli-

sesti edustava: muutaman luottamushenkilön (eri kunnista ja puolueista) lisäksi haas-

tateltiin kauan yhteistyössä mukana ollutta kunnanjohtajaa ja seututoimistossa työs-

kentelevää viranhaltijaa. Luvussa 1.5.2 on selvitetty haastattelujen käytännön toteut-

tamista. Kun nauhoitetut keskustelut oli kirjoitettu paperille, mielipiteet ryhmiteltiin 

kolmen pääkategoriaani:  

1. Millaiseksi koetaan luottamushenkilöiden yleinen suhtautuminen seutuyhteis-

työhön? 

2. Minkä tekijöiden koetaan edistävän tai haittaavan seutuyhteistyötä? 

3. Millaiseksi koetaan seutuyhteistyön johtaminen ja luottamushenkilöiden rooli 

seutuyhteistyössä? 

 

Kun tietoa kerätään määrätyn analyysikehikon mukaisesti, voi päättelymallia pitää 

deduktiivisena. Aineiston analyysiin vaikuttaa siis aikaisempi tieto (Kankkunen et al. 

2009). Tässä tapauksessa metodi ei ollut puhtaasti deduktiivinen, sillä teoriapohjaa 

muokattiin haastatteluaineistoon perustuen. Esihaastatteluiden pohjalta päätin luo-

pua yhteistyön tarkastelusta muutosjohtamisen näkökulmasta, sillä luottamushenki-

löiden vaikutus seutuyhteistyön eri kehitysvaiheisiin oli liian vähäistä.  



 45 

5.2 Esihaastattelun	  tulosten	  esittely	  

Haastatteluaineiston teemoittelun jälkeen kertyi 32 sivua mielipiteitä ja kokemuksia 

seutuyhteistyöstä. Seuraavaksi esitellään kolmen pääkategorian mukaisesti jaoteltu-

na haastateltavien mielipiteitä. Esiteltäväksi on valittu ne mielipiteet, jotka kaikki tai 

lähes kaikki haastateltavat olivat esittäneet. 

5.2.1 Luottamushenkilöiden	  yleinen	  suhtautuminen	  seutuyhteistyön	  

Haastateltavat kokivat, että luottamushenkilöiden suhtautuminen seutuyhteistyöhön 

on peruspositiivista. Seutuyhteistyön koettiin vahvistavan seudun asemaa ja kehitty-

mistä, joka puolestaan hyödyttää kaikkia jäsenkuntia.  

 

Yhteistyön laatu Tampereen kaupunkiseudulla koettiin erityisen hyväksi ja laaduk-

kaaksi: yhteistyötä pidettiin hyvin organisoituna ja sen kehittymisen johtamista koko-

naisvaltaisena, eli strategiapainotteisena. Hyvien tulosten koettiin lisänneen yhteis-

työn mielekkyyttä, kuten Tredean ja joukkoliikennelautakunnan perustamiset. Yhteis-

työn koettiin olevan nyt riittävän hyvällä tasolla, eikä haastateltavien mielestä löydy 

aihetta syventää tai laajentaa yhteistoimintaa. 

 

Vaikka perusasenne seutuyhteistyötä kohtaan koettiin myönteiseksi, löysivät kaikki 

haastateltavat henkilöt samat kohteet kritiikille: seutuyhteistyö koettiin liian Tampere-

keskeiseksi sekä liian virkamiesjohdetuksi. Lisäksi kaikki huomauttivat, että alkuvuo-

den keskustelut kuntaliitoksista ovat haitaksi seutuyhteistyön kehittymiselle. 

5.2.2 Seutuyhteistyötä	  edistävät	  tekijät	  

Kaikissa haastatteluissa nousi tärkeimmäksi perusteluksi seudulliselle yhteistyölle 

mahdollisuus vahvistaa Tampereen kaupunkiseutua kuntayhteistyön avulla. Kaikki 

haastateltavat kehuivat yhteistyön henkeä ja virettä erittäin hyväksi. 

 

Tärkeimmäksi seutuasioiden edistäjäksi koettiin kunnanjohtajat (eli kuntajohtajako-

kouksen). Eräs luottamushenkilö totesikin, että välillä tuntuu, että kuntajohtajakokous 

on liiankin innokas seutuyhteistyössä. Seutuyhteistyön organisointia kiiteltiin, kuten 

myös strategiapainotteista kehittämisotetta. Seudulla koettiin olevan korkea luotta-

muksen taso; tosin kuntaliitoskeskustelun koettiin nakertavan luottamusta. Tampere-

keskeisyys sekä kuntakohtainen itsekkyys hanketasolla koettiin aiheuttavan myös 

epäluottamusta kuntien välillä. 
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5.2.3 Seutuyhteistyön	  haasteet	  ja	  ongelmat	  

Päällimmäisenä haitallisena tekijänä seutuyhteistyölle koettiin pelko ja keskustelu 

kuntaliitoksista9. Luottamuksen keskuskaupunkia kohtaan koettiin vähentyneen alku-

vuoden 2011 kuntaliitospuheiden vuoksi. 

 

Seutuyhteistyötä vaikeuttavana tekijänä koettiin myös Tampereen kaupungin koros-

tunut asema yhteistyön kehittämisessä. Haastatteluissa mainittiin Tampereella ole-

van jopa ”ylivalta” muihin kuntiin nähden. Varsinkin keskuskaupungin ja muiden jä-

senkuntien välillä koettiin olevan jännitettä. Hankekohtaisella tasolla koettiin, että 

monet kunnat syyllistyvät ajamaan omaa etua seudullisen edun sijaan. 

 

Ongelmaksi koettiin myös se, että yhteistyön hyötyjen ja kustannusten koettiin olevan 

vaikeasti seurattavissa. Yhteistyötä vaikeuttavana tekijänä koettiin myös pelko siitä, 

että poliittisen päätöksenteon merkitys vähentyy seudullisen yhteistyön syventyessä. 

 

Keskusteluissa nousi esille myös muita yhteistyötä vaikeuttavia tekijöitä, kuten vai-

keudet jalkauttaa yhteinen tahtotila kuntien alemmille viranhaltijatasoille. Valtion mer-

kitystä seutuyhteistyön kehittämisessä pidettiin epäselvänä ja lisäksi pelättiin, että 

syrjäseutujen lähipalvelujen taso voisi huonontua kasvaneen yhteistyön vuoksi. 

5.2.4 Seutuyhteistyön	  johtaminen	  ja	  poliittisen	  johtajuuden	  rooli	  

Haastatteluiden perusteella seutuyhteistyö koettiin erittäin virkamiesjohtoiseksi. Kun-

tien viranhaltijoilla, varsinkin kunnanjohtajilla, koettiin olevan tärkein rooli seutuyhteis-

työn käytännön suunnittelussa ja edistämisessä. Kuitenkin nähtiin, että kuntien ylin 

johto suhtautui myönteisemmin seutuyhteistyöhön kuin alemmat virkamiestasot. 

Myös aktiivisimmin seututyössä olevien luottamushenkilöiden (seutuhallituksen ja 

kunnanhallituksen jäsenet) koettiin olevan motivoituneempia seutuyhteistyöhön kuin 

ns. rivivaltuutettujen. Rivivaltuutettujen mielenkiinnon ja tietämyksen seutuasioista 

koettiin olevan hyvin heikolla tasolla. 

 

Luottamushenkilöiden roolia pidettiin melko vähäisenä seutuyhteistyön sisällön tuot-

tamisessa. Toki nähtiin, että valtuustot olivat päättävä elin seutuyhteistyön linjojen 
                                            
9 Kun päivitettyä seutustrategiaa käsiteltiin Tampereen valtuustossa joulukuussa 2010, esitti Pauli 
Ruoholahti (SDP) valtuustoaloitteesaan, että mahdollisen suur-Tampereen edut ja haitat tulisi pika-
isesti selvittää. Maaliskuussa 2011 valtuusto kuitenkin päätti, ettei Ruoholahden aloite johda lisäselvi-
tyksiin ennen kuin on selvitetty (vuonna 2012) nykyisen seutuyhteistyön tuloksia. 
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määrittelyssä. Kuitenkin tältäkin osin usein koettiin, että vaihtoehdot olivat liian rajat-

tuja ja mahdollisuus keskusteluun oli liian vähäistä. 

 

Seutuasioiden koettiin olevan kuitenkin kunnissa poliittisia, eli haastateltavien mieles-

tä näkemyseroja puolueiden välillä oli nähtävissä. Puolueiden aktiivisempaa toimin-

taa seututasolla kuitenkin kaivattiin. 

 

Eniten mielipide-eroavaisuuksia haastateltavien kesken oli havaittavissa kysymyk-

sessä, mikä kunta hyötyy eniten seutuyhteistyöstä. Pirkkalaa ja Tamperetta ehdotet-

tiin seutuyhteistyössä voittajakunniksi, kun taas muutama koki, että yhteistyö on ai-

heuttanut pettymystä Kangasalla. 

5.3 Tutkimusaiheet	  haastattelujen	  pohjalta	  

Haastatteluiden pohjalta nousi monta mielenkiintoista tutkimuskysymystä. Haastatel-

tavat esittivät monta väittämää seutuyhteistyöstä, joita olisi ollut mielenkiintoista tut-

kia tarkemmin.  Kyselyyn valittiin kuitenkin ne aiheet, jotka koskettavat tämän tutki-

muksen pääkysymyksiä: 

1. Miten Tampereen seudun luottamushenkilöt suhtautuvat seutuyhteistyöhön?  

2. Mitkä asiat koetaan edistävän/haittaavan seutuyhteistyötä? 

3. Miten luottamushenkilöt kokevat seutuyhteistyön johtamisen ja poliittisen joh-

tajuuden merkityksen seutuyhteistyössä?  

 

Haastattelujen pohjalta olisi nähtävissä niin kunta- kuin puoluekohtaisiakin eroavai-

suuksia suhtautumisessa seutuyhteistyöhön. Rivivaltuutettujen tietämystä seutuasi-

oista pidettiin yleisesti huonona. Haastattelujen perusteella olisi seudulla havaittavis-

sa epäluottamusta varsinkin keskuskaupunkia kohtaan. Lisäksi haastateltavat koki-

vat, että luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuudet olivat vähäiset seutuasioiden 

sisältöön. Seuraavassa luvussa tulen selvittämään kyselyn avulla, kuinka seudun 

luottamushenkilöiden mielipiteet asettuvat suhteessa näihin haastatteluissa esitettyi-

hin näkökulmiin ja väittämiin. 
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6 Sähköisen	  kyselyn	  tulokset	  

Seuraavaksi tarkastellaan ja analysoidaan Tampereen kaupunkiseudun luottamus-

henkilöille lähetetyn sähköisen kyselyn vastauksia. Ensiksi esitellään lyhyesti kyselyn 

toteuttamistapa ja tarkastellaan vastaajien edustavuus. Tämän jälkeen kyselyn vas-

tauksia analysoidaan tutkimuksen kolmen alatutkimuskysymyksen pohjalta. Ensin 

esitellään kyselyn tulokset luottamushenkilöiden suhtautumisesta seutuyhteistyöhön. 

Sen jälkeen tarkastellaan mielipiteitä yhteistyön perusteluista ja sen ongelmista. Vii-

meiseksi kartoitetaan luottamushenkilöiden kokemuksia yhteistyön johtamisesta ja 

poliittisen johtajuuden merkityksestä seutuyhteistyössä.  

6.1 Sähköisen	  kyselyn	  toteutus	  

Sähköisen kyselyn toteuttamiseen käytettiin Tampereen yliopiston opiskelijoiden käy-

tössä olevaa ilmaista E-lomakeohjelmaa. Nettipohjaisesta sovelluksesta vastaukset 

olivat suoraan siirrettävissä Excel- ja SPSS-tilasto-ohjelmiin analysoitavaksi. 

 

Tutkittavan kohderyhmän sähköpostiosoitteet kerättiin seudun kuntien kotisivuilta. 

Kysely lähetettiin suurimmalle osalle valittua kohderyhmää. Toukokuussa (17.-

18.5.2011) lähetin sähköpostitse saatteen kera linkin sähköiseen kyselylomakkee-

seen (sähköpostisaatteet ja muistutukset liitteessä 3). Sähköpostin otsikoksi laitoin 

’Luottamushenkilöt: Seutuyhteistyökysely 2011’ – jonka toivoin herättävän vastaajis-

sa mielenkiintoa ja jopa kuulostavan hieman viralliselta kyselyltä. Päivää ennen mää-

räajan umpeutumista lähetin kaikille ensimmäinen muistutuksen. Tuohon mennessä 

vastauksia oli tullut 47 kappaletta. Ensimmäisen muistutuksen jälkeen vastausten 

määrä lähes kaksinkertaistui. Vastausaikaa pidennettiin muutamalla päivällä, ja toi-

sen muistutuksen jälkeen lopulliseksi vastausmääräksi saatiin 131, joten vastauspro-

sentiksi muodoistui noin 35. 

 

Lomake koostui monivalinta- ja avoimista kysymyksistä. Osa kysymyksistä oli pakol-

lisia: niitä ei voinut ohittaa vastaamatta. Kyselylomake jakaantui seitsemään osioon. 

Kysymysalueet kartoittivat vastaajan omaa taustaa ja aktiivisuutta seutuyhteistyössä. 

Lisäksi selvitettiin luottamushenkilöiden mielipiteitä seutuyhteistyöstä, sen edellytyk-

sistä ja sitä haittaavista tekijöistä, yhteistyön johtamisesta sekä yhteistyön tulevai-

suudesta. Vastaajilla oli lopuksi mahdollisuus kommentoida vapaamuotoisesti itse 

kyselyä tai seutuyhteistyötä. Vastaajien mielipiteitä eri väittämiin kartoitettiin ns. likert-

asteikon avulla, eli vastausvaihtoehtoina käytettiin viisiportaista asteikkoa (Täysin 
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samaa mieltä – Osittain samaa mieltä – En osaa sanoa – Osittain eri mieltä – Täysin 

eri mieltä). Vastausten analyysissa ja tulosten esittelyssä kategorioita on usein yhdis-

telty. Esimerkiksi vastauskategoriat ’Täysin samaa mieltä’ ja ’Osittain samaa mieltä’ 

on monessa analyysissa yhdistetty (’Samaa mieltä’). Jos vastaaja oli jättänyt vas-

taamatta sellaiseen yksittäiseen kysymykseen, jossa vastausmahdollisuutena olisi 

ollut ’en osaa sanoa’, on hänet laskettu mukaan ’en osaa sanoa’ -vastaajien jouk-

koon. 

 

Kysymyksiä oli yhteensä 24, joista osa moniosaisia. Kaksi kysymyksistä oli avoimia, 

jolloin vastaajilla oli mahdollisuus vastata omin sanoin. Sähköisen lomakkeen kysy-

mykset ovat tämän tutkimuksen liitteenä (liite 2). Liitteen ulkoasu ei vastaa sähköisen 

kyselykaavakkeen muotoilua. Liitteessä on raportoitu myös kysymyskohtaisesti vas-

tausmäärät ja kategorisoitu pääteemoittain avointen kysymysten anti.  

 

Tilasto-ohjelmien (SPSS ja Excel) avulla vastauksista on tehty kuvailevia analyyseja 

tutkittavaksi valittujen kysymysten selvittämiseksi. Aineistoa on analysoitu lähinnä 

kvantitatiivisesti esittämällä vastausten perusjakautumia ja ristiintaulukoimalla vasta-

uksia mahdollisten kunta- tai puoluekohtaisten eroavaisuuden löytämiseksi. Avointen 

kysymysten vastauksia on analysoitu kvalitatiivisesti: sisällönanalyysin avulla on 

muodostettu annetuista kommenteista aihekokonaisuuksia. 

6.2 Vastaajien	  taustatiedot	  ja	  edustavuus	  

Tässä alaluvussa tutkitaan, kuinka kyselyyn vastanneiden ryhmä edustaa Tampe-

reen seudun luottamushenkilöitä. Kyselyyn vastanneiden taustatiedot esitellään kun-

takohtaisesti, sukupuolen mukaan, puoluetaustan perusteella sekä jaoteltuna ns. rivi-

valtuutettuihin ja ns. aktiivipoliitikkoihin.  

6.2.1 Kuntakohtaiset	  vastausprosentit	  

Kunnittain tarkasteltuna kyselyn vastausprosentit vaihtelivat: pienin vastausprosentti 

(22 %) saatiin Vesilahdelta ja suurin (69 %) Orivedeltä. Kysely tavoitti hyvin seudun 

luottamushenkilöt: tutkimukseen valitusta kohderyhmästä (374 henkilöä) jäi 31 tavoit-

tamatta sähköpostitse. Vastaus saatiin 131 luottamushenkilöltä, joten kyselyyn kut-

suttujen vastausprosentiksi muodostui 38. Tähän vastausprosenttiin voi olla melko 

tyytyväinen, sillä sähköisiin kyselyihin on usein vaikeata saada tarpeeksi vastaajia.  

 



 50 

 

Luottamus-
henkilöiden  
kokonaismäärä 

Kyselyyn 
kutsutut 

Kyselyyn 
vastanneet 

Vastaus-
prosentti 

Kangasala 52 46 15 33 % 
Lempäälä 44 42 17 41 % 
Nokia 53 45 20 44 % 
Orivesi 35 26 18 69 % 
Pirkkala 45 43 18 42 % 
Tampere 67 63 22 35 % 
Vesilahti 27 27 6 22 % 
Ylöjärvi 51 51 15 29 % 
YHTEENSÄ 374 343 131 38 % 

 

Taulukko 5. Vastausprosentit kunnittain 

 

Kun kuntakohtaiset vastaukset jaetaan kolmeen ryhmään asukasluvun perusteella, 

kuntakohtaiset vastausprosentit tasapainottuvat vertailussa. 

 

Keskuskaupunki 35 % (Tampere) 
Suuret kehyskunnat 38 % (Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Ylöjärvi) 
Pienet kehyskunnat 45 % (Orivesi, Vesilahti) 

 

Taulukko 6. Kyselyvastaukset kuntakoon mukaan 

 

Voidaankin todeta, että kyselyyn vastattiin tyydyttävästi tai hyvin, riippuen kunnasta. 

Kun vastaajat jaoteltiin kolmeen ryhmään kuntakoon mukaan, voidaan todeta vastaa-

jien edustavuuden olevan kauttaaltaan hyvällä tasolla.  

6.2.2 Vastaajien	  puoluejakautuma	  

Luottamushenkilöiltä kysyttiin heidän edustamaansa puoluetta. Monivastausvalikosta 

löytyi myös vaihtoehto, ettei vastaaja halua ilmoittaa omaa puoluettaan. Huomioita-

vaa onkin, että 14 % vastaajista (18 henkilöä) ei halunnut ilmoittaa edustamaansa 

puoluetta. Tämä seikka on syytä pitää mielessä, kun vastauksia analysoidaan puolu-

eittain. 

 

Seudun kokoomuslaiset ovat vastaajien joukossa hieman aliedustettuina ja kristillis-

demokraattien ryhmä puuttuu vastaajien joukosta täysin.  
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Puolue Puoluejakauma  
kunnissa 

Puoluejakauma  
kyselyssä 

Kokoomus 104 (28 %) 30 (23 %) 

SDP 89   (24 %) 32 (24 %) 

Keskusta 55   (15 %) 13 (10 %) 

Vihreät 38   (10 %) 12   (9 %) 

Vasemmisto 35     (9 %) 14 (11 %) 

Muu puolue / Sitoutumaton *) 34     (9 %) 12   (9 %) 

KD 19     (5 %)  0    (0 %) 

Ei halua ilmoittaa - 18 (14 %) 

Yhteensä (henkilöä) 374   131 
*) ’Muu puolue/Sitoutumaton’ sisältää seudun kunnissa seuraavat puolueet ja ryhmittymät: Kangas-
alan, Vesilahden ja Tampereen sitoutumattomat, Perussuomalaiset, Demokraattinen oikeisto, SKP, 
Pro Pirkkala, PPP, YL2001+ sekä RKP. 
 
 
Taulukko 7. Vastaajien puoluejakauma verrattuna tutkimusryhmän puoluejakaumaan 

 

Kyselyyn vastanneiden poliittinen kanta voidaan katsoa vastaavan melko hyvin jä-

senkuntien yhteistä puoluejakautumaa. 

6.2.3 Vastaajien	  sukupuolijakautuma	  

Tutkimuksen ajankohtana Tampereen kaupunkiseudun luottamushenkilöistä noin 

60 % oli miehiä ja 40 % naisia.  

 

Noin 35 % kaikista seudun luottamushenkilöistä vastasi sähköiseen kyselyyn. Miehet 

vastasivat innokkaammin kuin naiset, sillä miesten vastausprosentti oli lähes 40 % 

kun naisista noin 30 % vastasi kyselyyn.  
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Kuvio 5. Vastaajien sukupuolijakautuma 

 

Kaikista seudun naispuolisista luottamushenkilöistä kyselykutsun sai 145 henkilöä, eli 

kutsu tavoitti 95 % seudun naisedustajista. Miehistä tavoitettiin 198 henkilöä, joka 

vastaa 89 % seudun miesedustajista. 

6.2.4 Rivivaltuutetut	  vs.	  aktiivipoliitikot	  

Usein kyselyissä on nähtävissä, että ne henkilöt vastaavat aktiivisimmin, joita aihe-

alue kiinnostaa eniten. Tässä kyselyssä kävi juuri näin. Innokkaimmin vastasivat ne 

henkilöt, jotka ovat seutuyhteistyössä mukana: 55 prosenttia seutuhallituksen jäse-

nistä ja varajäsenistä vastasi kyselyyn. Kunnanhallitusten jäsenistä vastasi kyselyyn 

35 prosenttia, ja ns. rivivaltuutettujen vastausprosentti oli 31. Rivivaltuutetuiksi kutsu-

taan tässä tutkimuksessa niitä luottamushenkilöitä, jotka toimivat kunnanvaltuustos-

sa, mutta eivät ole kunnanhallituksen tai seutuhallituksen jäseniä. Aktiivipoliitikoiksi 

puolestaan nimitetään tässä tutkimuksessa niitä luottamushenkilöitä, jotka ovat seu-

tuhallituksen tai kunnanhallituksen varsinaisia jäseniä. Seutuhallituksen jäsenistö oli 

siis hyvin edustettuna vastaajien joukossa, kun taas kunnanhallitusten jäsenten vas-

tausinnokkuus ei poikennut yhtä merkittävästi rivivaltuutettujen vastausprosentista. 

 

Tiivistäen voidaan todeta vastaajaryhmän edustavuudesta, että vastaajien kuntakoh-

tainen jakautuma kuin myös puoluejakautuma vastaa hyvin valittua kohderyhmää. 

Vastaajien sukupuolijakautuma on tutkimusryhmään nähden hieman vinoutunut, sillä 

miehet vastasivat naisia aktiivisemmin kyselyyn. Rivivaltuutettujen vastausprosentti 

oli melko lähellä kunnanhallitusten jäsenten vastausprosenttia. Sen sijaan seutuhalli-

tuksen varsinaisista ja varajäsenistä yli puolet vastasi kyselyyn. 

 

152 

222 

45 

86 

Naiset Miehet 

Luottamushenkilöitä yhteensä Kyselyyn vastanneiden määrä (n=131) 
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Vastaajilta kysyttiin myös omaa ikää sekä kokemusvuosien määrää kunnan luotta-

mustehtävistä. Vastaajien ikäjakautuman ja kokemuksen osalta ei ole voitu tarkistaa 

edustavuutta, sillä seudun luottamushenkilöistä ei ollut saatavilla näitä tietoja.  

6.3 Luottamushenkilöiden	  suhtautuminen	  seutuyhteistyöhön	  

Seuraavassa tarkastellaan kyselyaineiston ilmentämää vastaajien yleistä suhtautu-

mista seutuyhteistyöhön. 

 

Esihaastatteluissa kävi ilmi, että Tampereen kaupunkiseudulla suhtaudutaan kuntien 

väliseen yhteistyöhön hyvin myönteisesti. Sähköisessä kyselyssä selvitettiin mielipi-

teitä siitä, tulisiko seudullisen yhteistyön määrää ja sisältöä lisätä, pitää nykyisellään 

vai vähentää.  

 
Kuvio 6. Vastaajien mielipide seutuyhteistyön kehityssuunnasta 

 

12 % vastaajista (16 henkilöä) toivoi seudullisen yhteistyön vähentymistä. Miehet oli-

vat rohkeampia vastustamaan yhteistyön nykymuotoa tai sen syventämistä, sillä vas-

tustajien ryhmästä lähes kaikki olivat miehiä: vain kaksi naista toivoi seutuyhteistyön 

supistamista.  

 

Kun suhtautumista seutuyhteistyön toivottuun kehityssuuntaan tarkastellaan kunta-

kohtaisesti, voidaan todeta, että Kangasalla yhteistyön syventämisen puolella on pie-

nin joukko vastaajista, kun taas Vesilahdella ovat myönteisimmin seutuyhteistyön ke-
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hittämiseen suhtautuvat. Eniten seutuyhteistyön syventämistä vastustivat Oriveden ja 

Kangasalan luottamushenkilöt.  

 

 
Kuvio 7. Suhtautuminen yhteistyön kehittämissuuntaan jäsenkunnittain 

 

Haastateltavat olivat kehuneet Tampereen seudun yhteistyön organisointia ja tulok-

sia. He kokivat yhteistyön olevan kehittyneemmällä tasolla Tampereen seudulla kuin 

muilla suomalaisilla kaupunkiseuduilla. Tämä mielikuva seudun erityisestä edistyksel-

lisyydestä ei kuitenkaan ole niin vahva kyselyn vastausten perusteella. Vain puolet 

vastaajista koki, että yhteistyö Tampereen seudulla on edistynyt paremmin tai vauh-

dikkaammin kuin muilla seuduilla. 

 
Kuvio 8. Seudullinen yhteistyö Tampereen seudulla verrattuna muihin seutuihin 
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On kuitenkin muistettava, että tässä tutkimuksessa on selvitetty luottamushenkilöiden 

näkemyksiä seutuyhteistyön kehittymisestä. Seudun yhteistyön vertailua toisiin seu-

tuihin ei ole tehty, joten todellista vertailevaa tietoa Tampereen seudun yhteistyön 

kehittymisen tasosta ei tutkimuksessa analysoida. 

 

Mielipiteet seudullisen yhteistyön kehittymisestä vaihtelevat kunnittain. Tamperelaiset 

kokivat muita vahvemmin, että yhteistyön kehitys on muihin seutuihin verrattuna jälki-

junassa. Tämä saattaa johtua siitä, että tamperelaiset luottamushenkilöt kokevat ettei 

seutuyhteistyöllä ole toistaiseksi saavutettu tarpeeksi merkittäviä asioita. 

 

 
Kuvio 9. Seudun yhteistyö verrattuna muihin seutuihin – mielipiteet kunnittain 

 

Vastaajilla oli myös mahdollisuus kommentoida vapaamuotoisesti vastaustaan Tam-

pereen seudun yhteistyön kehittymisestä. Lähes puolet vastaajista perusteli näke-

mystään (61 kommenttia).  

 

Suurin osa korosti perusteluissaan sitä, miksi yhteistyö Tampereen seudulla on kehit-

tynyt nopeammin kuin muualla (23 kommenttia). Edistyneiden yhteisten strategioiden 

hyväksyminen jäsenkunnissa sekä MAL-aiesopimuksen aikaansaaminen ensimmäi-

senä seutuna valtion kanssa koettiin vieneen yhteistyötä Tampereen seudulla muita 

seutuja pidemmälle. 
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Näkemyksiä hitaasti ja takkuilevasti kehittyvästä yhteistyöstä perusteltiin Tampereen 

ja muiden kuntien välisellä jännitteellä ja seutuhallinnon eristäytyneisyydellä (7 kom-

menttia). Oulun ja Hämeenlinnan seudut mainittiin alueina, joissa yhteistyö on Tam-

pereen seutuun verrattuna edistynyt paremmin. Osa vastaajista (7 kpl) kirjoitti, ettei 

voi verrata seudun yhteistyön laatua muihin seutuihin, koska ei tiedä, mitä muualla 

on saatu aikaan. 

 

Kyselyssä selvitettiin myös miten luottamushenkilöt kokevat oman kunnan hyötyvän 

seutuyhteistyöstä tällä hetkellä ja 10 vuoden kuluttua. Lähes puolet vastaajista (61 

henkilöä) koki nykyisen yhteistyön olevan hyödyllistä omalle kunnalle. 50 vastaajaa 

koki, ettei oma kunta hyödy yhteistyöstä tällä hetkellä. Sen sijaan uskottiin, että tule-

vaisuudessa oma kunta hyötyy nykyistä enemmän yhteistyöstä. Vain 23 vastaajaa 

piti seutuyhteistyön tuloksia hyödyttöminä myös pidemmällä tähtäimellä. 

 
Kuvio 10. Seutuyhteistyön hyödyllisyys oman kunnan näkökulmasta 

 

Näkemyksiä seutuyhteistyön hyödystä kunnille tarkasteltiin myös vastaajien edusta-

man kunnan perusteella. Nykyisen yhteistyön hyödyllisyyteen suhtauduttiin hyvin 

skeptisesti Kangasalla ja Nokialla: yli puolet näiden kuntien luottamushenkilöistä koki, 

ettei oma kunta hyödy paljoakaan yhteistyöstä. Pidemmällä aikavälillä kuitenkin yh-

teistyön koettiin tuovan lisähyötyä. Oriveden luottamushenkilöiden vastauksista oli 

nähtävissä suurin pelko siitä, että yhteistyön hyöty omalle kunnalle vähenee. 
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Kuvio 11. Yhteistyön koettu hyöty omalle kunnalle nyt sekä 10 vuoden kuluttua 

 

Kun vastaukset ryhmiteltiin vastaajien puoluekannan mukaan, oli nähtävissä, että 

varsinkin vihreät ja sosiaalidemokraatit suhtautuvat hyvin positiivisesti yhteistyön 

hyödyllisyyteen nyt ja varsinkin jatkossa.  

 
Kuvio 12. Seutuyhteistyön koettu hyöty omalle kunnalle puolueittain 

 

Keskustalaiset erottuivat muista seudun puolueryhmistä: vai he olivat skeptisiä seu-

tuyhteistyön omalle kunnalle tuleviasuudessa tuottaman hyödyn suhteen.  
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6.4 Seutuyhteistyön	  edellytykset	  ja	  sitä	  haittaavat	  tekijät	  

Haastatteluissa tärkeimmäksi perusteluksi seutuyhteistyön kehittämiselle nostettiin 

se, että hyvällä seudullisella yhteistyöllä voidaan edistää seudun yleistä kehitystä.  

 

Haastattelujen ja aikaisemman tutkimuksen pohjalta sähköiseen kyselyyn muotoiltiin 

kuusi perustelua seutuyhteistyölle. Kyselyn tulosten perusteella luottamushenkilöt 

ovat lähes yksimielisiä siitä, että kuntarajat ylittävien palveluiden kehittäminen on tär-

keä perustelu yhteistyölle. 

 

 
Kuvio 13. Seutuyhteistyön perusteluiden merkittävyys  

 

Luottamushenkilöiden oli valittava annetuista vaihtoehdoista kaksi tärkeintä peruste-

lua seudulliselle yhteistyölle (ks. kuvio 14). Tärkeimmäksi perusteluksi koettiin asuk-

kaiden arjen toimivuuden helpottaminen yhteistyön avulla. Toiseksi tärkeimpänä ko-

ettiin seudun yleinen kehittäminen yhteistyön avulla. Taloudellisen hyödyn ja uusien 

toimintatapojen kehittäminen koettiin myös tärkeäksi kuntien yhteistyössä. Hyvin har-

van mielestä tärkein perustelu yhteistyön kehittämiselle on se, että yhteistyöllä var-

mistetaan oman kunnan etu tai tehostetaan oman kunnan toimintaa. 
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Kuvio 14. Tärkein perustelu seudulliselle yhteistyölle 

 

Kyselyssä selvitettiin, minkä kunnista koettiin hyötyvän seutuyhteistyöstä eniten. 

Enemmistö vastaajista (54 %) koki, että Tampereen kaupunki hyötyy seudullisesta 

yhteistyöstä muita enemmän. Joka kolmannen mielestä hyöty jakautuu tasapuolisesti 

jäsenkuntien välillä. Vastaajista 21 % koki, että suuret kehyskunnat ovat seudullisen 

yhteistyön suurimmat hyötyjät. Luottamushenkilöt saivat valita korkeintaan kaksi an-

netuista vastausvaihtoehdoista. 

 

 
Kuvio 15. Seutuyhteistyön suurin hyötyjä 
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Näkemykset suurimmasta hyötyjästä ryhmiteltiin vastaajien kotikunnan mukaan 

(kuvio 16). Kaikki Kangasalan luottamushenkilöt kokivat, että Tampereen kaupunki 

vetää pisimmän korren seutuyhteistyöstä. Myös Lempäälän, Nokian ja Ylöjärven 

luottamushenkilöistä enemmistö oli sitä mieltä, että Tampereen kaupunki kerää 

suurimman hyödyn seutuyhteistyöstä. Vesilahden ja Tampereen luottamushenkilöt 

olivat vastaajista eniten vakuuttuneita, että yhteistyöstä hyötyvät kaikki seudun 

kunnat. 

 
Kuvio 16. Kuntakohtaiset näkemykset seudullisen yhteistyön suurimmasta hyötyjästä 

 

Tutkimuksen yksi perustavoitteista on kartoittaa seudullisen yhteistyötä vaikeuttavia 

tekijöitä. Kyselyn tulosten perusteella suurimpana ongelmana seudullisessa yhteis-

työssä koettiin pelko siitä, että yhteistyö johtaisi vähitellen kuntaliitoksiin. Luottamus-

henkilöiden mielestä yhteistyön hyödyn seuraaminen on vaikeata. Vähäisempiä on-

gelmia seutuyhteistyön kehittämiselle asettavat luottamushenkilöiden mielestä yhteis-

työn hallinnon organisointi ja seudun maantieteellinen hajanaisuus (kuvio 17). 
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Kuvio 17. Seutuyhteistyötä vaikeuttavat tekijät 

 

Kyselyssä selvitettiin tarkemmin mielipiteitä yhteistyön piiriin sopivista kunnista. Ny-

kyisin seutuyhteistyön jäsenkuntia on kahdeksan, mutta välillä on keskusteltu, Hä-

meenkyrön mahdollisesta osallistumisesta Tampereen kaupunkiseudun yhteistyö-

hön. 

 

Kyselyn vastausten perusteella yhteistyö Tampereen ja suurten kehyskaupunkien 

välillä nähtiin luonnollisena. Suhtautuminen pienempien kuntien (Oriveden ja Vesi-

lahden) jäsenyyteen oli hieman skeptisempi. Noin puolet vastaajista ottaisi Hämeen-

kyrön mukaan seutuyhteistyöhön, mutta 24 % vastaajista vastusti tätä ajatusta (kuvio 

18). 
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Kuvio 18. Suhtautuminen eri kuntien osallisuuteen seudullisessa yhteistyössä 
*) Hämeenkyrö ei ole Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän jäsen 

6.5 Seutuyhteistyön	  johtaminen	  

Kyselyssä selvitettiin luottamushenkilöiden näkemyksiä siitä, miten tärkeiksi eri tahot 

koettiin seutuyhteistyön edistämisessä. Suurin osa vastaajista (83 %) koki, että kun-

tien viranhaltijoiden merkitys seutuyhteistyön edistämisessä on suuri. Puolueiden ja 

valtion merkitys (PARAS-hanketta lukuunottamatta) yhteistyön edistäjänä koettiin vä-

hemmän tärkeäksi. 

 

 
Kuvio 19. Eri tahojen tärkeys yhteistyön edistäjänä 
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Kyselyssä selvitettiin myös mielipiteitä siitä, kenellä koettiin olevan tärkein rooli Tam-

pereen seudun yhteistyön toteuttamisessa ja kehittämisessä. Kyselyssä annettiin 

valmiit vaihtoehdot, joista oli mahdollista valita kaksi tärkeintä seudullista toimijaa. 

Tulos oli selkeä: seutuhallitus ja kuntajohtajakokous ovat vastaajien mielestä selke-

ästi tärkeimpiä vaikuttajia. 

 
Kuvio 20. Seudullisen toteuttamisen ja kehittämisen tärkein toimija 

 

Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista oli selvittää, millaisena luottamushenkilöt kokevat 

oman roolinsa seudullisessa yhteistyössä. Kyselyn tulokset osoittavat, että luotta-

mushenkilöt kokivat voivansa vaikuttaa seutuasioihin hyvin huonosti. Puolet vastaa-

jista koki saavansa tarpeeksi seutuasioista tietoa. Kuitenkin tulosten ja yhteistyöllä 

aikaansaadun hyödyn seuraaminen koettiin erittäin vaikeaksi. 

 

Esihaastatteluissa oli tuotu esiin, että kuntien riviluottamushenkilöillä10 on usein vai-

keuksia ajaa samanaikaisesti oman kunnan etua ja samalla huomioida myös seudun 

etu. Kyselyssä oli havaittavissa sama näkökanta. Suuri osa vastaajista koki, että 

seudulla on selkeä tahtotila yhteistyölle, mutta samalla koettiin vahvasti, että luotta-

mushenkilöiden tehtävä seutuyhteistyössä on varmistaa oman kunnan etu (kuvio 21).  

 

                                            
10 Rivivaltuutetuiksi on ryhmitelty ne vastaajat, jotka eivät kyselyhetkellä kunnanhallituksen tai 
seutuhallituksen jäsenistöä. Aktiivipoliitikoiksi puolestaan on jaoteltu ne vastaajat, jotka ilmoittivat ole-
vansa kyselyhetkellä kuntansa hallituksen jäseniä tai seutuhallituksen jäseniä/varajäseniä. 
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Kuvio 21. Seutuyhteistyöhön vaikuttaminen luottamushenkilöiden näkökulmasta 

 

Mielipiteet seudullisen tahtotilan selkeydestä ja luottamushenkilön päätehtävästä 

oman kunnan edun varmistajana jakautuivat tasaisesti kahteen näkökantaan. Koska 

haastatteluissa oli esitetty, että rivivaltuutettujen ja aktiivipoliitikkojen sitoutuminen 

yhteistyöhön on eri tasolla, päätettiin vastaukset jaotella näihin kahteen ryhmään. 

 

Eriteltäessä aktiivipoliitikkojen ja rivivaltuutettujen näkemyksiä seutuyhteistyöstä, löy-

tyy suhtautumisessa eroja. Rivivaltuutettujen mielestä yhteinen seudullinen tahtotila 

ei ole lainkaan niin selkeä kuin mitä se on aktiivipoliitikkojen mielestä. Rivivaltuutetut 

mielsivät luottamushenkilön päätehtäväksi seutuyhteistyössä oman kunnan edun 

varmistamisen huomattavasti aktiivipoliitikkoja useammin. 
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Kuvio 22. Rivivaltuutettujen ja aktiivipoliitikkojen näkemyseroja seutuyhteistyöstä 

 

Haastateltavat olivat todenneet, että rivivaltuutetut eivät aina vaikuta kovinkaan tie-

toisilta tai edes kiinnostuneilta seutuasioista. Sen sijaan motivaatio yhteistyön kehit-

tämiselle oli haastateltavien henkilöiden mielestä selvästi suurempi aktiivipoliitikkojen 

keskuudessa. Kaikki haastateltavat kokivat, että rivivaltuutettujen tietämys seudulli-

sen yhteistyön asioista on huonolla tasolla. Haastatteluissa luottamushenkilöt nime-

sivät jopa väärän henkilön oman kuntansa edustajaksi seutuhallituksessa. 

 

Kyselyn tulokset vahvistavat haastateltujen luomaa mielikuvaa rivivaltuutettujen huo-

nosta seutuasioita koskevasta tietämyksestä. Luottamushenkilöiltä kysyttiin, kuinka 

hyvin he kokivat tuntevansa nykyisen yhteistyötilanteen seudulla. Kun annetut vasta-

ukset jaoteltiin rivivaltuutettujen ja aktiivipoliitikkojen kesken, oli nähtävissä, että aktii-

vipoliitikot kokivat olevansa huomattavasti paremmin perillä seudullisen yhteistyön 

nykytilanteesta kuin riviluottamushenkilöt (ks. kuvio 23). 
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Kuvio 23. Käsitys omasta tietämyksestä seutuasioissa: rivivaltuutetut vs. aktiivipoliitikot 

 

Kyselyssä selvitettiin myös luottamushenkilöiden keskinäistä yhteydenpitoa seudun 

sisällä. Nämä tulokset analysoitiin myös ryhmittämällä vastaajat aktiivipoliitikkoihin ja 

rivivaltuutettuihin. Yhteydet muiden kuntien valtuutettuihin olivat melko vähäisiä mo-

lemmissa ryhmissä. Sen sijaan oli nähtävissä, että aktiivipoliitikot ovat rivivaltuutet-

tuihin verrattuna useammin tekemisissä seutuhallituksen jäsenten kanssa sekä pai-

kalla seutuasioiden vuosittaisissa tiedotustilaisuuksissa (seutufoorumeissa). 

 

 
Kuvio 24. Aktiivinen yhteydenpito seudun sisällä: rivivaltuutetut vs. aktiivipoliitikot 
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Kyselyssä kerättiin myös luottamushenkilöiden mielipiteitä seudullisen yhteistyön tu-

levaisuudesta ja mahdollisista kehittämisen kohteista. Vastausten perusteella luotta-

mushenkilöt toivoivat, että heillä olisi paremmat mahdollisuudet vaikuttaa seutuasioi-

hin, mieluiten jo valmistelu- ja suunnitteluvaiheen aikana. Heidän mielestään seutu-

hallituksen jäsenpohjaa voisi laajentaa. Lähes puolet vastaajista voisi jopa olla valmis 

seudulliseen itsehallintoon (yleisiin seutuvaaleihin). Suurin osa vastaajista ei nähnyt 

seudun hyötyvän mahdollisista uusista kuntaliitoksista. Hyvin harva vastaajista ilmitti 

olevansa valmis lisäämään seututoimiston tehtäviä. 

 
Kuvio 25. Seudullisen yhteistyön kehittämisen kohteita 

 

Kyselyn lopuksi vastaajilla oli mahdollisuus vapaamuotoisesti kommentoida itse ky-

selyä tai sen aihepiiriä. Vastaajista loppukommentin kirjasi 37 % vastaajista. Kun 

nämä kommentit teemoiteltiin sisällön perusteella, oli erotettavissa neljä aihepiiriä: 

1. Kritiikki seutuhallintoa kohtaan: varsinkin kuntajohtajakokouksen ja seututoi-

miston vahvaa operatiivista asemaa seutuyhteistyössä kritisoitiin. Samalla toi-

vottiin luottamushenkilöiden aseman vahvistamista seutuyhteistyössä, varsin-

kin sen suunnitteluvaiheessa. Nykyistä enemmän ja useammin toivottiin tietoa 

luottamushenkilöille seutuasioiden etenemisestä. (15 kommenttia) 

2. Kritiikki Tampere-keskeisyyttä kohtaan (11 kommenttia) 

3. Mielipiteet liittyen uusiin kuntaliitoksiin seudulla (seitsemän vastaajista puolsi 

tai vastusti liitoksia) 

4. Kommentit itse kyselyn toteuttamisesta ja kysymysten asettelusta: muutama 

luuli kyselyn olleen seututoimiston teettämä. Lisäksi huomautettiin, ettei tutki-
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muksen kysymyksillä saataisi esille seutuyhteistyön suurimmaksi koettua on-

gelmaa: luottamushenkilöillä on lähinnä muodollinen merkitys seutuyhteis-

työssä (4 kommenttia) 

 

Lisäksi kommenttien joukossa ilmaistiin tyytyväisyyttä nykyiseen seutuyhteistyö-

hön (viisi kommenttia) ja toiveita esimerkiksi siitä, että Pirkanmaan liitto ottaisi 

seutuyhteistyöasiat kuntayhtymältä hoidettavakseen. Kyselyssä oli kartoitettu 

mielipiteitä yhteistyön suurimmasta hyötyjästä: yhden vastaajan mielestä Pirkkala 

on maankäytön suhteen seudun suurin häviäjä pienestä pinta-alastaan johtuen. 
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7 Loppukeskustelu	  	  

7.1 Tutkimustulosten	  tarkastelua	  

Tutkimuksessani olen kartoittanut, miten luottamushenkilöt suhtautuvat Tampereen 

kaupunkiseudun kuntien väliseen yhteistyöhön. Hankin tutkimusaineiston luottamus-

henkilöiden mielipiteistä ja kokemuksista sähköisen kyselyn avulla. Kysely puoles-

taan oli laadittu ennakkokäsitysten ja kaupunkiseudulla toteutettujen esihaastattelui-

den pohjalta. 

 

Abduktiivisella tutkimusotteella tutkittavat aiheet kirkastuivat aineiston ja teorian yh-

teisvaikutuksesta. Tutkimuksen tarkastelun kohteeksi valittiin luottamushenkilöiden 

merkitys ja motivoituminen seutuyhteistyöhön. Toteutetun tutkimusprosessin ytimes-

sä on case-tarkastelu Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän organisoimasta 

seutuyhteistyöstä.  

 

Luottamushenkilöiden näkökulmaa seutuyhteistyöhön kuvattiin kolmen alakysymyk-

sen avulla. Niiden kautta tutkittiin luottamushenkilöiden suhtautumista seudulliseen 

yhteistyöhön, yhteistyön perusteluita ja sen haasteita, sekä luottamushenkilöiden 

merkitystä yhteistyössä ja sen johtamisessa. 

 

Vastausprosenttiin voi olla tyytyväinen, sillä sähköisten kyselyiden osalta vastausak-

tiivisuus jää usein heikoksi. Kyselykutsun saaneista 38 % (131 henkilöä) osallistui 

sähköisesti tutkimukseen. Ehkä ajankohta oli otollinen kyselyn suorittamiselle: touko-

kuussa 2011 uuden hallituspohjan tunnustelut olivat parhaillaan meneillään ja yleinen 

mielenkiinto politiikkaa kohtaan oli korkealla. Kuntatasolla jännitettiin, millaisen kun-

taohjelman tuleva hallitusohjelma sisältäisi.  

 

Kyselyyn vastanneiden poliittinen ja kuntakohtainen edustavuus oli hyvä, sen sijaan 

miehet vastasivat kyselyyn huomattavasti naisia innokkaammin. Seutuhallituksen jä-

senistö vastasi muita luottamushenkilöitä aktiivisemmin kyselyyn. 

7.1.1 Tampereen	  seudun	  luottamushenkilöiden	  suhtautuminen	  seutuyhteistyöhön	  

Esihaastattelujen perusteella luottamushenkilöiden yleinen suhtautuminen seudulli-

seen yhteistyöhön on myönteinen. Tämä väite sai vahvistuksen kyselyn tuloksissa: 

vain 16 henkilöä (12 % vastaajista) vähentäisi nykyisen seutuyhteistyön määrää. Vä-
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hiten seutuyhteistyön laajentuminen ja syventäminen kiinnosti Kangasalan luotta-

mushenkilöitä. 

 

Haastatteluissa korostettiin, että yhteistyö on edistyneempää kuin muualla Suomes-

sa. Kyselyn tulosten mukaan luottamushenkilöt eivät kuitenkaan pitäneet seudun yh-

teistyötä esimerkillisen kehittyneenä: vain alle puolet vastaajista oli sitä mieltä, että 

Tampereen seutu olisi muita seutuja edellä. Tamperelaiset luottamushenkilöt kokivat 

muita vahvemmin, että seudullinen yhteistyö oli kehittynyt muita alueita hitaammin.  

 

Näkemys oman kunnan hyötymisestä yhteistyöstä vaikuttaa suuresti siihen miten 

seutuyhteistyön toivotaan jatkossa kehittyvän. Mitä enemmän yhteistyön nähdään 

tuovan nyt tai jatkossa hyötyä omalle kunnalle, sitä myönteisemmin suhtaudutaan 

yhteistyön laajentumiseen ja syventymiseen. Tästä voidaan päätellä, että seutuyh-

teistyötä arvioidaan erittäin paljon oman kunnan näkökulmasta eikä välttämättä seu-

dun kokonaisedun näkökulmasta. 
 

 
Kuvio 26. Suhtautuminen yhteistyöhön oman kunnan hyötynäkökulmasta 
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Seudullinen yhteistyö nykymuodossaan keräsi suurimman kannatuksen luottamus-

henkilöiden parissa. Moni vastaajista koki yhteistyön hyödyn oman kunnan näkökul-

masta tosin hieman epäselvänä: 38 % vastaajista koki oman kunnan hyödyn vähäi-

senä. Mielipiteitä yhteistyön hyödyllisyydestä analysoitiin niin kunnittain kuin puolue-

kannankin mukaan. Kriittisimmin nykyisen yhteistyön hyödyllisyyteen suhtauduttiin 

Kangasalla ja Nokialla. Kuitenkin lähes kaikissa kunnissa uskottiin, että yhteistyöstä 

saavutettava hyöty omalle kunnalle lisääntyy. Oriveden luottamushenkilöt olivat eni-

ten sitä mieltä, että yhteistyön hyöty omalle kunnalle vähenee. 

 

Kun mielipiteitä oman kunnan tulevasta hyödystä analysoitiin puolueittain, erottuivat  

vihreät myönteisimmällä suhtautumisellaan yhteistyöhön ja varsinkin hyödyn kasva-

miseen tulevaisuudessa. Keskustalaiset luottamushenkilöt olivat hyvin epävarmoja 

tulevasta kehityksestä: vain 15 % heistä koki, että kunnan hyöty seudullisesta yhteis-

työstä tulisi kasvamaan. Keskustalaisten muita epäilevämpi suhtautuminen seutuyh-

teistyön tuomaan hyötyyn tulevaisuudessa omalle kunnalleen voi kertoa siitä, että 

syrjäseutujen lähipalveluiden koetaan olevan erityisen uhattuina yhteistyön lisäänty-

essä. 

 

 
Kuvio 27. Oman kunnan hyödyn muuttuminen – mielipiteet puolueittain 

 

Yleinen suhtautuminen nykymuotoiseen seutuyhteistyöhön on myönteinen. Suhtau-

tuminen yhteistyöhön vaihteli kunnittain ja puolueittain. Yhteistyön laajentumista tai 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Keskusta 

Vasemmisto 

Muu puolue/
Sitoutumattomat 

Ei kerro puoluekantaansa 

Kokoomus 

SDP 

Vihreät 

hyöty kasvaa hyöty ennallaan ei osaa sanoa hyöty vähenee 



 72 

hyödyn kasvamista epäiltiin eniten Kangasalan luottamushenkilöiden sekä keskusta-

laisten parissa. Seutuyhteistyö koetaan poliittiseksi asiaksi, eli puolueiden näkemyk-

set ovat erilaisia. 

7.1.2 Seudullisen	  yhteistyön	  tärkeimmät	  perustelut	  ja	  sitä	  haittaavat	  tekijät	  

Tärkeimmäksi perusteluksi seutuyhteistyölle koettiin asukkaiden arjen toimivuuden 

lisääminen kuntayhteistyön avulla. Tämä mielipide voi kuvastaa luottamushenkilöiden 

näkemystä, että Tampereen seutu koetaan aidosti yhtenäiseksi alueeksi asukkaiden 

näkökulmasta sekä luonnolliseksi työssäkäyntialueeksi.  

 

Luottamushenkilöiden mielestä yhteistyö oli perusteltua myös siksi, että sen avulla 

voidaan edistää seudun yleistä kehittämistä, saada aikaan taloudellista hyötyä ja op-

pia ja kehitellä uusia toimintatapoja. 

 

Vaikka seutuyhteistyön tärkeimmäksi perusteluksi koettiin palveluiden kehittäminen 

yli kuntarajojen, oli kuitenkin nähtävissä, ettei luottamushenkilöiden mielestä yhteis-

työn hyöty jakautunut tasapuolisesti jäsenkuntien kesken. Epäluottamus varsinkin 

keskuskaupunkia kohtaan oli tulosten perusteella selkeästi nähtävissä. Yli puolet 

luottamushenkilöistä koki, että Tampere hyötyy muita kuntia enemmän yhteistyöstä. 

Samanaikaisesti oli huomattavissa niin luottamusta kuin epäluottamustakin yhteistyö-

tä kohtaan. 

 

Kun mielipiteitä analysoitiin kuntakohtaisesti, ilmeni, että suurissa kehyskunnissa, 

Kangasalla erityisesti, koetaan suurta epäluottamusta Tamperetta kohtaan. Epäluot-

tamuksen taustalla voi heijastua tutkimuksessa esiin noussut käsitys, jonka mukaan 

Tampere koetaan yhteistyön suurimmaksi hyötyjäksi. 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että kyselyvastausten mukaan seutuyhteistyö koetaan 

perusteltuna varsinkin asukkaiden arjen toimivuuden edistämisen näkökulmasta sekä 

seudun yleisen kehittämisen vuoksi. Vahvat perustelut eivät kuitenkaan luoneet niin 

vahvaa luottamusta ja sitoutumista yhteistyöhön, ettei epäluottamus kuitenkin samal-

la olisi läsnä. Tampereen valtuustossa käytyä kuntaliitoskeskustelua pidettiin suurim-

pana yhteistyötä haittaavana tekijänä ja epäluottamuksen lähteenä. 
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Luottamushenkilöiden sitoutumista yhteistyöhön haittasi myös yhteistyön tulosten ja 

sillä tuotetun hyödyn vaikea mittaaminen ja seuraaminen. Lisäksi yhteistyön kehitty-

mistä esti pelko siitä, että yhteistyö vähentää kuntien oman poliittisen päätöksenteon 

merkitystä.  

 

Seutuyhteistyöhön sitoutumisen esteeksi voidaan laskea vahva epäluottamus Tam-

pereen kaupunkia kohtaan. Tamperen koettiin yleisesti yhteistyön suurimmaksi voit-

tajaksi. Tamperelaisista luottamushenkilöistä enemmistö kuitenkin katsoi yhteistyön 

edistävän tasapuolisesti kaikkia jäsenkuntia.  

 

Seudullinen yhteistyö perustuu jäsenkuntien vapaaehtoiseen yhteistoimintaan. Yh-

teistyö on mahdollista vain asioissa, joissa kyetään yksimielisyyteen ja jotka kaikki 

jäsenkuntien valtuustot hyväksyvät. Tämän vuoksi keskinäisen luottamuksen merki-

tys on suuri seutuyhteistyön etenemisen kannalta. 

 

Vaikka jännitettä oli nähtävissä suurten kehyskuntien ja keskuskaupungin välillä, ko-

ettiin yhteistyö kuitenkin hyvin luonnolliseksi. Sen sijaan suhtautuminen yhteistyöhön 

pienten jäsenkuntien kanssa (Orivesi ja Vesilahti) oli varovaisempaa. Mielipiteet Hä-

meenkyrön osallistumisesta seutuyhteistyöhön jakaantuivat seudun luottamushenki-

löiden kesken: puolet kannattivat, 26 % epäili asiaa ja 24 % vastusti ajatusta. Nykyis-

ten jäsenkuntien maantieteellisen hajanaisuuden ei koettu vaikeuttavan yhteistyötä. 

 

7.1.3 Seutuyhteistyön	  johtaminen	  ja	  poliittinen	  johtajuus	  	  

Seutuhallintoa kritisoitiin eniten kahdesta näkökulmasta: ensinnäkin toimintaa pidet-

tiin liian riippuvaisena Tampereen kaupungin päätöksistä, ja toiseksi koettiin, että vi-

ranhaltijoilla (varsinkin kuntajohtajilla ja seututoimiston henkilökunnalla) oli liian voi-

makas rooli yhteistyön kehittämisessä. Seutuhallinnon organisoinnin ei kuitenkaan 

nähty aiheuttavan suurta ongelmaa seutuyhteistyölle, toisin sanoen nykyiseen malliin 

oltiin melko tyytyväisiä.  

 

Esihaastatteluissa esitettiin väite, etteivät rivivaltuutetut ole kovin kiinnostuneita seu-

tuasioista. Kyselyn tulokset vahvistivat tätä väittämää. Oma seututietämys koettiin 

selvästi heikommaksi rivivaltuutettujen joukossa kuin aktiivipoliitikkojen kesken. Tu-

losten perusteella voi myös väittää, että aktiivipoliitikot kykenevät rivivaltuutettuja pa-
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remmin hahmottamaan seudullisia asioita ja yhdistämään paremmin oman kunnan 

etujen ajamisen huomioimalla myös seudulliseen kokonaishyödyn (kuvio 22). Edelly-

tykset seutuasioiden paremmasta tietämyksestä olivat aktiivipoliitikkojen osalta kun-

nossa, sillä he olivat rivivaltuutettuja huomattavasti useammin tekemisissä niin seu-

tuhallitusten jäsenten kanssa kuin osallistumassa vuosittain pidettäviin seutufoorumi-

tapahtumiin. 

 

Luottamushenkilöt kokivat, että tärkeimmät vaikuttajat seutuyhteistyössä ovat seutu-

hallitus yhdessä kuntajohtajakokouksen kanssa. Jäsenkuntien hallituksilla ja valtuus-

toilla ei nähty suurta merkitystä yhteistyön johtamisessa. Sen vuoksi koettiin, että yk-

sittäisten luottamushenkilöiden mahdollisuudet vaikuttaa seutuyhteistyöhön ovat erit-

täin vähäiset. Lähes kaikki vastaajat toivoivatkin, että luottamushenkilöiden merkitys-

tä varsinkin seutuasioiden valmistelu- ja suunnitteluvaiheen aikana tulisi kasvattaa. 

 

Kainuun hallintokokeilusta huolimatta ei viime aikoina ole virinnyt yleistä keskusteltua 

mahdollisten maakunta- tai seutuvaalien järjestämisestä: yleinen mielipide näyttäisi 

olevan, ettei Suomeen tarvita uusia hallinnollisia tasoja. Siksi olikin yllättävää, että 

tässä tutkimuksessa suuri osa vastaajista (47 %) kannatti uudentyyppisen seutuhal-

linnon perustamista, jonka ylin päättävä elin valittaisiin yleisin vaalein. Tämä ehdotus 

tosin kohtasi myös suurta vastustusta. 

7.2 Keskustelua:	  mitä	  tästä	  opimme?	  

Tampereen seudun luottamushenkilöiden mielestä heidän asemansa seutuyhteistyön 

kehittämisessä on verrattavissa ”kumileimasimeen”: heitä ei huomioida tarpeeksi, ai-

nakaan seutuasioiden valmistelun ja suunnittelun aikana. Monet kokevatkin, että to-

dellinen poliittinen johtajuus puuttuu seutuyhteistyöstä, sillä seutuasiat tuodaan niin 

valmisteltuina jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi, ettei todelliselle keskuste-

lulle enää ole mahdollisuutta valtuustoissa. 

 

Seutuyhteistyöhön, varsinkin suurten kehyskuntien ja keskuskaupungin välillä, suh-

tauduttiin kuitenkin myönteisesti. Tosin seutuyhteistyön suurimpana hyötyjänä nähtiin 

Tampere ja tämä näkemys nakertaa kuntien välistä luottamusta. Epäluottamusta 

kuntien välille nähtiin aiheutuvan myös Tampereen luottamushenkilöiden aloittamas-

ta kuntaliitoskeskustelusta. 
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Näkemys, että seutuyhteistyö hyödyttäisi tulevaisuudessa omaa kuntaa nykyistä 

enemmän, oli vahva lähes kaikissa kunnissa ja puolueissa. Kuntien ja puolueiden vä-

lillä nähtiin eroja suhtautumisessa yhteistyöhön. Vastustusta ja kritiikkiä seudullista 

yhteistyötä kohtaan esittivät eniten Kangasalan luottamushenkilöt. Kun mielipiteitä 

ryhmiteltiin puolueittain, oli nähtävissä, että keskustalaiset luottamushenkilöt olivat 

varauksellisempia seutuyhteistyön tulevaisuuden suhteen. 

 

Seutuyhteistyön hallintoa ja yhteistyön laatua pidettiin kohtalaisen hyvänä, muttei kui-

tenkaan erityisen edistyksellisenä verrattuna muihin seutuihin. Tärkeimpinä seudulli-

sina vaikuttajina nähtiin seutuhallitus sekä kunnanjohtajakokous. Muutamat vastaajat 

totesivat, että kunnanjohtajat ovat kaapanneet itselleen poliittisen johtajuuden. 

 

Seutudemokratian koettiin toteutuvan melko huonosti: luottamushenkilöt eivät mieles-

tään pääse tarpeeksi vaikuttamaan seutuasioihin, eikä yhteistyön tuloksia kyetä seu-

raamaan tehokkaasti. Seutuyhteistyö koettiin kuitenkin erittäin perusteltuna niin 

asukkaiden näkökulmasta kuin seudun yleisen kehittämisen vuoksi. 

 

Tässä tutkimuksessa seutuyhteistyön edellytyksiä, haasteita ja tulevaisuutta on arvi-

oitu pelkästään Tampereen seudun luottamushenkilöiden näkökulmasta. Vaikka nä-

kemykset koskevat vain yhtä kaupunkiseutua, on osa tutkimuksen havainnoista ja 

päätelmistä ajankohtaisia analysoitaessa ja kehittäessä kuntien välistä yhteistyötä 

muillakin seuduilla: keskustelu mahdollisen keskuskaupungin merkityksestä seutuyh-

teistyön vauhdittajana tai suurimpana hyötyjänä lienee ajankohtainen muillakin seu-

duilla. Seutujohtamisen selkeyttäminen sekä toimivan yhteistyön organisoinnoin vaih-

toehdot tulisikin ottaa keskustelunaiheeksi Tampereen seudun kunnanvaltuustoissa 

sekä muissa suomalaisissa kunnissa. 

 

Tulosten perusteella voidaan nostaa esille kolme ulottuvuutta. Ensinnäkin seudulli-

nen yhteistyö koetaan perusteltuna varsinkin asukkaiden ja seudun yleisen kehittä-

misen näkökulmista. Toiseksi nousee esille kritiikki seutuhallinnon koettua Tampere- 

ja viranhaltijakeskeisyyttä kohtaan. Tampereen koetaan hyötyvän eniten yhteistyöstä. 

Tämä keskuskaupungin koettu ylivalta muihin kuntiin nähden sekä suuri pelko uusia 

kuntaliitoksia kohtaan koetaan yhteistyön esteeksi ja epäluottamuksen lähteeksi niin 

seutuyhteistyötä kuin keskuskaupunkiakin kohtaan. Kolmanneksi nousi esiin seu-

tuyhteistyön poliittinen luonne: puolueiden välillä on suhtautumiseroja ja seudullinen 
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yhteistyö koetaan käytännössä poliittiseksi. Siitä tulisi keskustella luottamushenkilöi-

den mielestä paljon enemmän kunnanvaltuustoissa - jo seutuasioiden valmistelun 

aikana eikä vasta lopullisia päätöksiä tehdessä. 

 

Kehittämissuositukset 

Jatkossa on panostettava nykyistä enemmän luottamushenkilöiden sitouttamiseen, 

mikäli yhteistyön toivotaan edistyvän.  Rivivaltuutettujen sitoutumista voidaan lisätä 

ottamalla heidät huomioon jo seutuasioiden valmistelun alkuvaiheessa, tiedottamalla 

tehokkaammin ja antamalla valtuustoille valintamahdollisuuksia ja mahdollisuuden 

keskustella avoimesti päätösvaiheen aikana. Tulokset osoittavat, että mitä aktiivi-

semmin päätöksentekijä on itse mukana seutuyhteistyössä, sen paremmin hän on 

tietoinen asioista ja kykenee yhdistämään niin oman kunnan edun varmistamisen 

kuin seudun yhteisen edun ajamisen. Yksi tapa aktivoida luottamushenkilöitä voisi 

olla kiinnittää puolueissa entistä enemmän huomiota seutuasioihin ja järjestää seu-

dullisia puoluetapaamisia. 

 

Seutuyhteistyön kehittäminen tulee jatkossakin olla seudusta riippuvaista, eikä kunti-

en välistä toimintaa tule yhdenmukaistaa Suomessa. Kuitenkin on oletettavaa, että 

monet tässä tutkimuksessa havaitut edellytykset ja hankaluudet seutuyhteistyön ke-

hittymiselle ovat ajankohtaisia myös muilla seuduilla kuin tarkastelukohteena nyt ol-

leella Tampereen kaupunkiseudulla. Seutuyhteistyön kehittämisen yhdeksi tärkeim-

mistä haasteista on seutuasioiden käsittelyn selkeyttäminen sekä poliittisen päätök-

sentekoprosessin ja poliittisen johtajuuden vahvistaminen. 

 

Jos yhteistyöstrategiaksi on valittu kuntien vapaaehtoinen yhteistoiminta, on ymmär-

rettävä, että kuntaliitoskeskustelu koetaan useasti tätä yhteistoimintaa vaikeuttavaksi 

ja suorastaan keskinäisen epäluottamuksen lähteeksi. Aineksia epäluottamukseen 

löytyy usein mielipiteistä, ettei yhteistyön hyöty jakaudu tasaisesti jäsenkuntien välil-

le. Sujuvan seutuyhteistyön tuleekin pohjautua tarkkoihin toimintasuunnitelmia, joista 

kaikki jäsenkunnat kokevat hyötyvänsä. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että tampere-

laiset luottamushenkilöt kokivat muita vahvemmin, että yhteistyön laatu on seudulla 

alhaisempaa kuin muilla seuduilla. Tämä mielipide voi olla eräs syy siihen, miksi juuri 

Tampereen kaupungin luottamushenkilöt suhtautuvat muita myönteisemmin kuntalii-

toksiin. 
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Eniten arvostelua seutuyhteistyötä kohtaan esiintyi kunnista Kangasalla sekä puolu-

eista Keskustassa. Tämän voidaan katsoa merkitsevän sitä, että seutuhallituksen on 

varmistettava, ettei jokin kunta koe suurempia pettymyksiä seutuyhteistyön vuoksi 

kuin muut jäsenkunnat. Kuntien välistä jännitettä on pyrittävä vähentämään, kuten 

myös jännitettä maaseudun ja kaupunkiseudun välillä. Keskustalaisten epäröinti seu-

tuyhteistyön tulevaisuutta kohtaan kielii mitä ilmeisimmin siitä, että erityisesti syrjä-

seutujen lähipalvelujen pelätään olevan uhattuina. 

 

Yhteistyön merkitys kunnille tuskin tulee vähenemään jatkossa. Tämän vuoksi on 

kiinnitettävä entistä enemmän huomiota tekijöihin, jotka edistävät tai vaikeuttavat 

kuntien välistä yhteistyötä. Luonnolliseksi koettu työssäkäyntialue ei näytä olevan riit-

tävä peruste seudullisen yhteistyön onnistumiselle, vaan tarvitaan aikaa ja aktiivista 

toimintaa sekä onnistumisia kuntien keskinäisen luottamuksen rakentamiseksi ja luot-

tamushenkilöiden sitoutumisen vahvistamiseksi. Tärkeätä on silti aina muistaa, että 

onnistunut kuntayhteistyö ei tarkoita täydelliseen toimivuuteen viritettyä yhteistyön 

organisointia ja johtamista, vaan aitoa pyrkimystä kunta-asukkaiden arjen toimivuu-

den lisäämiseen yhteistyön avulla.  

 

Tutkimuksen tulosten mukaan näyttää siltä, että luottamushenkilöt, varsinkin riviluot-

tamushenkilöt, varmistavat mieluummin oman kunnan hyötyä, kuin pyrkivät edistä-

mään seudun yleistä kehitystä. Koska luottamushenkilöt ensisijaisesti ovat vastuussa 

oman kunnan asukkaille (äänestäjille) toiminnastaan, on ymmärrettävää, että sitou-

tuminen seudullisen hyödyn ajamiseen on vaikeata. Tuloksellisempi seudullinen yh-

teistoiminta Tampereen seudulla onkin mahdollista vasta kun siihen sitoudutaan ny-

kyistä vahvemmin. Sitoutumista yhteistyöhön lisäisi sekä kuntaliitoskeskustelun vai-

mentuminen että uudet onnistumiset ja positiiviset tulokset varsinkin kuntalaisten nä-

kökulmasta. 

  

Nähtäväksi jää, onnistuvatko luottamushenkilöt yhdistämään tulevaisuudessa nykyis-

tä paremmin kotikuntarakkauden ja kuntayhteistyön. 
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Liite	  1	  Esihaastatteluiden	  runko	  

Oma taustasi 
Työvuosia? 
Miten olet osallistunut kuntayhteistyöhön? (strateginen/operatiivinen yhteistyö?) 
Kuinka hyvin koet tuntevasi Tampereen seudun kuntien tämänhetkisen yhteistyötilan-
teen? 
 
Oma näkemys kuntayhteistyöstä Tampereen seudulla 
1. Oma käsitys kuntayhteistyön tilanteesta a) Suomessa b) Tampereen kaupunki-
seudulla?  
2. Mikä on yhteistyön merkitys omalle kunnalle    a) nyt b) 10 vuoden päästä? 
3. Tulisiko yhteistyö säilyttää nykyisessä muodossa – laajentaa/syventää – vähen-
tää/rajoittaa? 
4. Miten toivottuna pidät kuntaliitoksia Tampereen seudulla? 
5. Millainen on valtion rooli kuntayhteistyön kehittämisessä? Mitä PARAS-hanke on 
merkinnyt Tampereen kaupunkiseudulle? 
 
Yhteistyön muotoutuminen Tampereen kaupunkiseudulla - neljä vaihetta: 
1. Yhteistyön tarpeellisuuden määrittely 
Sisäiset vs. ulkoiset tekijät – mikä teki yhteistyön tarpeelliseksi? Luottamushenkilöi-
den rooli yhteistyötarpeen määrittelyssä ja siitä viestimisessä? Arvioi kuinka Tampe-
reen seudulla on onnistuttu saamaan aikaan yhteisymmärrys yhteistyön tarpeelli-
suudesta. 
 
2. Sisällön suunnittelu 
Kenen vastuulla yhteistyöstrategian suunnittelun tulisi olla? Miten hyvin Tampereen 
seudulla on onnistuttu määrittelemään yhteistyön tavoitteet? Mikä on/tulisi olla luot-
tamushenkilöiden rooli suunnitteluprosessissa? 
Arvioi, kuinka Tampereen seudulla onnistutaan saamaan aikaan yhteisymmärrys yh-
teistyön sisällöstä? Miten on onnistuttu hyväksyttämään kaikissa kunnissa yhteinen 
seutustrategia ja nyt sen päivitys? 
 
3. Käytännön yhteistyö 
Millaisena koet käytännön yhteistyön seudulla? Onko se muuttunut? Mikä on luotta-
mushenkilöiden merkitys? Arvioi, kuinka Tampereen seudulla on onnistuttu toteutta-
maan tasapuolisesti kaikissa kunnissa yhteistä seutustrategiaa. 
 
4. Aikaansaadut tulokset? Jatkokehittäminen? 
Arvioi, kuinka Tampereen seudulla on onnistuttu seuraamaan yhteistyön tuloksia. 
Opitaanko ja kehitetäänkö uusia yhteistyömuotoja? 
 
Onko luottamushenkilöillä (ollut) erityisen suuri merkitys jonkun vaiheen aikana? On-
ko tehtävässä kehittämisen varaa? 
 
Luottamushenkilöiden suhtautuminen yhteistyöhön  
1. Onko havaittavissa, että luottamushenkilöt näkevät seutuyhteistyön tarpeellisuu-
den eri tavoin? (seutuyhteistyö on mahdollisuus – tarpeellinen suunnitelmallisuuden 
kannalta – sopeutumista – rangaistus) 
2. Onko havaittavissa eri rooleja luottamushenkilöiden välillä (kuten aktivistit, seuraili-
jat, epäilijät, oppositio, opportunistit)? 
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3. Kuinka luottamushenkilöt onnistuvat yhdistämään oman kuntansa edun tavoittelun 
ja seudun edun ajamisen? 
 
Luottamus 
1. Millaiselta mielestäsi vaikuttaa kuntien välinen luottamus Tampereen seudulla? 
Entä luottamus henkilöiden välillä? 
2. Miten luottamusta on rakennettu/parannetaan? Millainen merkitys on yhteistyöpe-
rinteillä, viestinnällä, yhteisen tahtotilan löytämisellä tai johtamistyyleillä? Miten kunta-
liitoskeskustelu vaikuttaa kuntien väliseen yhteistyöhön? Mikä aiheuttaa epäluotta-
musta? 
3. Onko asiakokonaisuuksia, joiden parissa tehdään erityisen laadukasta yhteistyö-
tä? Mitkä ovat ne hallinnon alat, joissa yhteistyö on hankalinta? 
4. Onko seudulla kuntia, joiden välillä on erityisen helppoa/vaikeata tehdä yhteistyö-
tä? Onko ryhmittymiä kuntien kesken? Millainen on Tampereen kaupungin merkitys 
yhteistyössä – eroaako Tampereen kaupungin yhteistyötavoitteet muiden kuntien ta-
voitteista? 
5. Hyötyykö joku kunta enemmän yhteistyöstä kuin joku toinen? 
(Tampereen kaupunki vai kehyskunnat, joku tietty kunta – vai kaikki yhtä paljon?) 
 
Sitoutuminen yhteistyöhön 
1. Kuinka hyvin kunnat ovat sitoutuneet yhteistyöhön Tampereen seudulla? 
2. Mitkä ovat tärkeimmät hyödyt seutuyhteistyöstä kuntien omista näkökulmista? 
Taloushyöty? Oman kunnan toiminnan tehostaminen? Alueen vakauden ja ennustet-
tavuuden lisääminen? Alueen vaikutusvallan ja painoarvon lisääntyminen (kansalli-
sesti – kansainvälisesti)? Uuden oppiminen/ kehittäminen? 
3. Kuinka hyvin valtuutetut ovat sitoutuneet yhteistyöhön? Miten lisätä sitoutumista? 
 
Yhteistyön haasteet ja mahdolliset vaikeudet 
Arvioi, onko seuraavilla seikoilla vaikutusta yhteistyön kehittymiseen Tampereen 
seudulla: 

- onko mahdollisia henkilöiden välisiä ristiriitoja? 
- onko vaikeata seurata yhteistyön hyötyjen ja kustannusten kohdentumista? 
- onko nähtävissä ns. oman reviirin suojelua? 
- onko olemassa pelkoa siitä, että kehittyvä yhteistyö johtaa vähitellen kuntalii-

tokseen? 
- onko pelkoa, että yhteistyö tekisi kuntaliitoksen tarpeettomaksi? 
- haittaavatko/rajoittavatko muut olemassa olevat yhteistyösuhteet yhteistyötä 

Tampereen kaupunkiseudun kuntien välillä? 
- onko pelkoa, että poliittinen kontrolli vähenee yhteistyön lisääntyessä? 
- onko pelkoa, että yhteistyö vähentää kunnan päätösvaltaa sen omissa asiois-

sa? 
- onko pelkoa, että yhteistyö lisää kustannuksia? 
- onko epävarmuutta yhteistyöllä saavutettavista hyödyistä? 
- onko alue maantieteellisesti liian hajanainen: tulisiko lisätä/vähentää kuntien 

lukumäärää? 
- miten kuntien välinen perinteinen kilpailu on vaikuttanut/vaikuttaa yhteistyön 

kehittymiseen? 
- onko kunnilla liian erilaiset lähtökohdat/tavoitteet/odotukset kuntayhteistyölle? 
- onko seutuyhteistyö organisoitu parhaimmalla tavalla? 
- onko muita tekijöitä, jotka estävät yhteistyön laajentumista/kehittymistä? 
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Yhteistyön johtaminen eri kehitysvaiheiden aikana: 
Kenellä on ollut mielestänne ollut tärkein rooli:  
a) yhteistyötarpeen määrittelyssä   
b) seutustrategian suunnittelussa 
c) rakennesuunnitelman suunnittelussa 
d) yhteistyöhankkeiden suunnittelussa 
e) yhteistyön käytännön toteuttamisessa 
f) yhteistyön arvioinnissa 
 
Käytännön kokemuksia (mahdollisista) kuntaliitoksista 
Onko jo toteutuneista kuntaliitoksista mitään opittavaa, jota voi soveltaa kuntien väli-
sessä yhteistyössä? Millaisia ajatuksia on herännyt kuntien luottamushenkilöiden 
merkityksestä toteutuneissa kuntaliitoksissa? 
 
 
* * * 
 
Avoin kysymys: 
Jäikö mielestänne jotain olennaista kysymättä Tampereen seudun kuntien välisen 
yhteistyön kehittämisestä tai luottamushenkilöiden merkityksestä yhteistyön kehittä-
misessä?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kyselyn runko muotoilee osittain Porin seudun yhteistyönselvitystä: Karhukunnat peilissä (1999) Sota-

rauta, Linnamaa, Viljamaa. 
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LIITE	  2	  Sähköinen	  kysely	  vastauksineen	  

Ulkoasu ei vastaa alkuperäisen e-lomakkeen kyselyn muotoilua. Alla kysely on sovi-
tettu mahtumaan A4-sivun muotoon, ja lisäksi siihen on lisätty vastausmäärät tai vas-
tausprosentit. Jokainen osio (yht. seitsemän osiota) oli sähköisessä lomakkeessa ja-
ettu omalle sivulleen.  
 

OSA	  1:	  Vastaajan	  oma	  tausta	  
	  
1. Olen:	  	   nainen	  	   45	  kpl	  

mies	   	   86	  kpl	  
	   	   (n=131)	  
	  
2.	  Ikäni	  on	  	  	  	  	  alle	  30	  vuotta	  	  	  	  30-‐39	  	  	  	  	  	  	  	  	  40-‐49	  	  	  	  	  	  	  	  50-‐59	  	  	  	  	  	  60	  vuotta	  tai	  enemmän	  
	   	   	  	  	  	  	  1	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  kpl	  	  	  	  	  	  	  37	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51	  kpl	  
	   	   	  	  	  (<1	  %)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (13	  %)	  	  	  	  	  	  	  	  (19	  %)	  	  	  	  	  	  (28	  %)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  (39	  %)	   	  
	  
3.	  Edustamani	  kunta	  on:	  
• Kangasala	  	   15	  kpl	  
• Lempäälä	   	   17	  kpl	  
• Nokia	   	   20	  kpl	  
• Orivesi	   	   18	  kpl	  
• Pirkkala	   	   18	  kpl	  
• Tampere	   	   22	  kpl	  
• Vesilahti	  	   	   	  	  6	  kpl	  
• Ylöjärvi	   	   15	  kpl	  
	  
4.	  Kokemukseni	  kunnan	  luottamustehtävistä:	  
olen	  toiminut	  kunnan	  valtuustossa/hallituksessa	  
• alle	  5	  vuotta	   38	  kpl	  
• 6-‐10	  vuotta	   19	  kpl	  
• 11-‐15	  vuotta	   28	  kpl	  
• yli	  15	  vuotta	   45	  kpl	  
	  
5.	  Edustamani	  puolue	  on:	  
• En	  halua	  ilmoittaa	   	   18	  kpl	  
• Vasemmistoliitto	  	   	   14	  kpl	  
• SDP	   	   	   	   32	  kpl	  
• Vihreät	   	   	   	   12	  kpl	  
• Suomen	  keskusta	  	   	   13	  kpl	  
• Kokoomus	   	   	   30	  kpl	  
• Muu	  puolue	  tai	  sitoutumaton	   12	  kpl	  
	  
6.	  Olen	  tällä	  hetkellä:	  	  (n=127)	   	  	  	  	  	  	   7.	  En	  ole	  nyt,	  mutta	  olen	  ollut	  aikaisemmin:	  
• kunnanvaltuuston	  jäsen	  	  	  	  	  	  	  	  	  123	  kpl	  	  	  	  	   	  kunnanhallituksen	  jäsen	   	   37	  kpl	  
• kunnanhallituksen	  jäsen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  29	  kpl	  	  	  	  	  	   	  kunnanhallituksen	  varajäsen	   10	  kpl	  
• kunnanhallituksen	  varajäsen	  19	  kpl	   	  	  	  	  	  (n=42)	  

	  
	  
Kysymyksiin	  6	  ja	  7	  oli	  mahdollista	  valita	  useampi	  vaihtoehto.	   	  
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OSA	  2:	  Oma	  osallistuminen	  seutuyhteistyöhön	  
	  
8.	  Olen	  nyt	  tai	  olen	  ollut:	  	   	   	   	   kyllä	   	   	  	  	  	  	  en	  
seutuhallituksen	  jäsen	  tai	  varajäsen	   	   	  15	  kpl	  	   	  112	  kpl	   	   	  
(n=127)	  
	   	  
9.	  Oma	  osallistuminen,	  tietämys	  ja	  tuntemus	  seutuyhteistyöstä:	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   erittäin	   hyvin	   	  	  	  	  	  	  en	  osaa	   	  	  huonosti	  	  	  	  	  	  	  	  	  erittäin	  
	   	   	   	   	  	  hyvin	  	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  sanoa	   	   	   huonosti	  
koen	  tuntevani	  	  
yhteistyötilanteen	  seudulla	  	  	  	  	  8	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  78	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  kpl	  
(n=131)	  
	  

saan	  riittävästi	  tietoa	  	  
seutuasioista	  	  	  	   	   	  	  	  7	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  kpl	  
(n=131)	  
	  

oma	  puolueeni	  tiedottaa	  
seutuasioista	  	  	  	   	   	  	  	  3	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  56	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  13	  kpl	  
(n=128)	  
	  

tunnen	  seudun	  muut	  
luottamushenkilöt	   	  	  	   	  	  	  6	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  65	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  kpl	  	  
(n=131)	  
	  

	  
	  
10.	  Yhteydenpito	  seudun	  sisällä:	  
	  	  	  	  	   	   	   	   	   erittäin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  melko	  	   	  	  	  	  	  	  en	  osaa	  	  	  	  	  	  harvoin	  	  	  	  	  erittäin	  
	   	   	   	   	   	  usein	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  usein	   	  	  	  	  	  	  	  	  sanoa	   	   	  	  	  	  	  	  harvoin	  
olen	  yhteydessä	  muiden	  
kuntien	  valtuutettuihin	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  	  2	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  77	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  kpl	  	  	  	  	  	  	  
(n=130)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  

olen	  tekemisissä	  seutu-‐	  
hallituksen	  jäsenten	  kanssa	  	  	   	  	  5	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  39	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  63	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  22	  kpl	  	  	  	  	  	  	  
(n=131)	  
	  

olen	  osallistunut	  seututoimiston	  
vuosittaisiin	  seutufoorumeihin	  	  	  	  	  	   	  	  17	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  32	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  26	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  
(n=131)	  
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OSA	  3:	  Mielipiteet	  yhteistyöstä	  Tampereen	  kaupunkiseudulla	  
	  
Tampereen	  kaupunkiseudun	  kuntayhtymään	  kuuluu	  tällä	  hetkellä	  kahdeksan	  jäsenkun-‐
taa	  (Kangasala,	  Lempäälä,	  Nokia,	  Orivesi,	  Pirkkala,	  Tampere,	  Vesilahti	  ja	  Ylöjärvi).	  
	  
Yhteistyö	   pohjautuu	   seutusopimukseen	   (vuodelta	   2005,	   uudistettu	   2010-‐2011).	  Näky-‐
vimpiä	   tuloksia	   kuntayhtymän	   toiminnassa	   ovat	   mm.	   PARAS-‐
kaupunkiseutusuunnitelma	   (2007),	   rakennesuunnitelma,	   asuntopoliittinen	   ohjelma,	  
seudullinen	  joukkoliikennelautakunta	  sekä	  seudullinen	  aiesopimus	  valtion	  kanssa.	  
	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  pitää	  
11.	  Yhteistyön	  määrää	  ja	  sisältöä	  tulisi	  mielestäni	   lisätä	  	  	  	  	  nykyisellään	  	  	  	  	  vähentää	  
(n=129)	  	   	   	   	   	   	   	   51	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  62	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  16	  kpl	  	  
	  
	  
12.	  Mielestäni	  oma	  kuntani	  hyötyy	  tästä	  yhteistyöstä:	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  	  en	  osaa	   	   	  	  	  	  	  erittäin	  
	   	   	   	   erittäin	  paljon	  	  	  	  	  	  	  	  paljon	   	  	  	  	  	  sanoa	   vähän	   	  	  	  	  	  	  	  vähän	  
tällä	  hetkellä	  (n=130)	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  kpl	   	  	  	  	  	  19	  kpl	   40	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  10	  kpl	  
10	  vuoden	  päästä	  (n=128)	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  51	  kpl	   	  	  	  	  	  27	  kpl	   17	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  kpl	  
	  
	  
13.	  Mitkä	  seuraavista	  kunnista	  tulisi	  mielestäsi	  kuulua	  Tampereen	  kaupunkiseudun	  yh-‐
teistyön	  piiriin?	  
	   	   	   	  	  kyllä	   	   	  	  	  	  ei	  
Kangasala	   	   124	  kpl	   	  	  5	  kpl	   	   (2	  kpl	  jätti	  vastaamatta)	  
Lempäälä	   	   123	  kpl	   	  	  5	  kpl	   	   (3	  kpl	  jätti	  vastaamatta)	  
Nokia	   	   	   125	  kpl	   	  	  4	  kpl	   	   (2	  kpl	  jätti	  vastaamatta)	  
Orivesi	   	   	  	  90	  kpl	   15	  kpl	   	   (26	  kpl	  jätti	  vastaamatta)	  
Pirkkala	   	   124	  kpl	   	  	  2	  kpl	   	   (5	  kpl	  jätti	  vastaamatta)	  
Tampere	   	   124	  kpl	   	  	  3	  kpl	   	   (4	  kpl	  jätti	  vastaamatta)	  
Vesilahti	   	   109	  kpl	   11	  kpl	   	   (11	  kpl	  jätti	  vastaamatta)	  
Ylöjärvi	   	   125	  kpl	   	  	  2	  kpl	   	   (4	  kpl	  jätti	  vastaamatta)	  
Hämeenkyrö	   	   	  	  64	  kpl	   31	  kpl	   	   (36	  kpl	  jätti	  vastaamatta)	  
	  
	  
14.	  Arvioi	  seutuyhteistyön	  tasoa:	  	  
kuntien	  välinen	  yhteistyö	  on	  Tampereen	  kaupunkiseudulla:	  
• kehittynyt	  nopeammin	  kuin	  muilla	  seuduilla	   	   60	  kpl	  
• samalla	  tasolla	  kuin	  muilla	  seuduilla	   	   	   60	  kpl	  
• kehittynyt	  hitaammin	  kuin	  muualla	  Suomessa	   	  	  9	  kpl	  
(n=129)	  
	  
	  
15.	  Mitkä	  seikat	  ilmentävät	  parhaiten	  edeltävää	  vastaustanne:	  (avoin	  kysymys)	  
61	  vastaajista	  jätti	  kommenttinsa:	  
31	  kpl	  perusteli	  kommentissaan,	  miksi	  yhteistyö	  on	  edennyt	  nopeammin	  kuin	  muualla.	  	  
23	  kpl	  kommentoi,	  miksi	  kokevat	  yhteistyön	  samantyylisenä	  muihin	  seutuihin	  verrattuna.	  
7	  kpl	  perusteli,	  miksi	  yhteistyön	  koetaan	  edistyneen	  hitaammin	  kuin	  muualla	  Suomessa.	  
	   	  



 88 

OSA	  4:	  Seutuyhteistyön	  edellytykset	  
	  
16.	  Kuinka	  merkittäviä	  yhteistyön	  edistäjiä	  ovat	  seuraavat	  tahot/asiat?	  
	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  erittäin	  	  	  	  merkittävä	  	  	  en	  osaa	  	  	  	  vähemmän	  	  	  	  ei	  lainkaan	  
	  	  	  	  	  	  merkittävä	   	   sanoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  tärkeä	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  tärkeä	  

edustamani	  kunnan	  rooli	  seutu-‐	  
yhteistyön	  edistäjänä	  on	  ollut	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  kpl	   	  	  	  	  	  60	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  kpl	  
(n=130)	  
	  

valtion	  rooli	  yhteistyön	  
edistäjänä	  on	  ollut	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   1	  kpl	   	  	  	  	  	  58	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  30	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  kpl	  
(n=128)	  
	  

PARAS-‐hankkeen	  rooli	  seutuyhteis-‐	  
työn	  edistäjänä	  on	  ollut	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   7	  kpl	   	  	  	  	  	  64	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  kpl	  
(n=129)	  
	  

kuntien	  virkamiesten	  rooli	  
yhteistyössä	  on	  mielestäni	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  kpl	   	  	  	  	  	  85	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  kpl	  
(n=128)	  
	  

puolueeni	  rooli	  seutuasioiden	  	  
edistäjänä	  on	  mielestäni	  	  	  	  	   	   5	  kpl	   	  	  	  	  	  60	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  33	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  kpl	  
(n=129)	  
	  
17.	  Mielestäni	  kuntien	  välinen	  seutuyhteistyö	  on	  perusteltua,	  sillä:	  
	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  täysin	  	   	  osittain	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  en	  osaa	  	  	  	  osittain	  eri	  	  	  	  täysin	  eri	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  samaa	  mieltä	  	  	  samaa	  mieltä	  	  	  sanoa	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  mieltä	   	  	  	  	  	  mieltä	  
yhteistyöllä	  aikaansaadaan	  	  
taloudellista	  hyötyä	   	   	  	  	  	  	  39	  kpl	   	  	  	  	  	  63	  kpl	   	  	  	  	  3	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  4	  kpl	  
(n=129)	  
	  

yhteistyö	  tehostaa	  oman	  
kunnan	  toimintaa	   	   	  	  	  	  	  28	  kpl	   	  	  	  	  	  64	  kpl	   	  	  	  	  3	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  8	  kpl	  
(n=129)	  
	  

yhteistyöllä	  voidaan	  kehittää	  
kuntarajat	  ylittäviä	  palveluita	  	  	  	  	  	  	  76	  kpl	   	  	  	  	  	  48	  kpl	   	  	  	  	  0	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  1	  kpl	  
(n=130)	  
	  

yhteistyö	  lisää	  seudun	  vaikutus-‐	  
valtaa	  kansallisesti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  52	  kpl	   	  	  	  	  	  48	  kpl	   	  	  13	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  kpl	   	  	  	  	  	  	  6	  kpl	  
(n=129)	  
	  

yhteistyö	  lisää	  seudun	  vaikutus-‐	  
valtaa	  kansainvälisesti	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  34	  kpl	   	  	  	  	  	  39	  kpl	   	  	  29	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  kpl	   	  	  	  	  	  	  7	  kpl	  
(n=130)	  
	  

yhteistyön	  tuloksena	  kunnat	  
oppivat	  uutta	  ja	  kehittyvät	   	  	  	  	  	  47	  kpl	   	  	  	  	  	  53	  kpl	   	  	  	  	  9	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  kpl	   	  	  	  	  	  	  6	  kpl	  
(n=129)	  
	  
18.	  Mielestäni	  TÄRKEIN	  perustelu	  seutuyhteistyölle	  on,	  että	  (enint.	  kaksi	  valintaa):	  (n=128)	  
• yhteistyöllä	  edistetään	  seudun	  yleistä	  kehitystä	   	   	  67	  kpl	  
• yhteistyöllä	  helpotetaan	  asukkaiden	  arkea	  	   	   	   	  83	  kpl	  

(esim.	  palveluja	  yli	  kuntarajojen)	   	   	   	  
• yhteistyöllä	  aikaansaadaan	  taloudellista	  hyötyä	   	   	  43	  kpl	  
• yhteistyöllä	  tehostetaan	  oman	  kunnan	  toimintaa	   	   	  	  	  8	  kpl	  
• yhteistyön	  avulla	  opitaan	  ja	  kehitetään	  uusia	  tapoja	  toimia	   	  39	  kpl	  
• yhteistyöllä	  varmistetaan	  oman	  kunnan	  etu	   	   	   	  	  	  5	  kpl	  
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OSA	  5:	  Seutuyhteistyön	  haasteet	  
	  
19.	  Arvioi,	   kuinka	  paljon	   seuraavat	   asiat	  VAIKEUTTAVAT	  seutuyhteistyötä	  Tampereen	  
kaupunkiseudulla:	  	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  täysin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  osittain	  	  	  	  	  	  	  en	  osaa	  	  osittain	  eri	  	  täysin	  eri	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  samaa	  mieltä	  	  samaa	  mieltä	  	  sanoa	  	  	  	  	  	  	  mieltä	   	  	  	  	  	  mieltä	  
seudulla	  on	  paljon	  henkilöiden	  
välisiä	  ristiriitoja	   	   	   9	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  50	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  38	  kpl	   	  27	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  kpl	  
(n=129)	  
	  

yhteistyön	  hyötyä	  on	  
usein	  vaikea	  seurata	   	   	   39	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  71	  kpl	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  4	  kpl	   	  16	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  kpl	  
(n=130)	  
	  

pelätään,	  että	  yhteistyö	  
lisää	  kustannuksia	   	   	   25	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  64	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12	  kpl	   	  24	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  kpl	  
(n=128)	  
	  

yhteistyön	  epäillään	  vähentävän	  
poliittisen	  päätöksenteon	  merkitystä	   45	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  54	  kpl	   	  	  	  	  	  9	  kpl	  	  	  	   16	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  kpl	  
(n=126)	  
	  

yhteistyön	  epäillään	  johtavan	  	  
vähitellen	  kuntaliitoksiin	   	   51	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  62	  kpl	   	  	  	  	  	  3	  kpl	  	  	  	  	   12	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  kpl	  
(n=129)	  
	  

yhteistyö	  on	  hankalaa,	  sillä	  seutu	  on	  
maantieteellisesti	  liian	  hajanainen	   10	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  35	  kpl	   	  	  	  	  	  8	  kpl	  	  	   57	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  20	  kpl	  
(n=130)	  
	  

yhteistyötä	  vaikeuttaa	  kuntien	  	  
välinen	  perinteinen	  kilpailu	   	   18	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  66	  kpl	   	  	  	  16	  kpl	   24	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  kpl	  
(n=129)	  
	  

yhteistyötä	  vaikeuttaa	  kuntien	  	  
oman	  edun	  jatkuva	  tavoittelu	   	   26	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  55	  kpl	   	  	  	  18	  kpl	  	  	   23	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  kpl	  
(n=129)	  
	  

yhteistyö	  on	  hankalaa,	  sillä	  kuntien	  
tavoitteet	  ovat	  liian	  erilaiset	   	   10	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  60	  kpl	   	  	  	  14	  kpl	   42	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  kpl	  
(n=130)	  
	  

yhteistyö	  on	  hankalaa,	  sillä	  yhteistyö	  
on	  huonosti	  organisoitu	   	   15	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  31	  kpl	   	  	  	  24	  kpl	   51	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  kpl	  
(n=128)	  
	  

	  
20.	  Mielestäni	  seutuyhteistyöstä	  hyötyy	  eniten:	  	   (n=129)	  
• Tampereen	  kaupunki	  	   	   	   	   	   70	  kpl	  
• Jokin	  muu	  yksittäinen	  kunta	  	   	   	   	   	  	  1	  kpl	  	   	   	   	   	  

(mutta	  ei	  Tampere)	  
• Suurimmat	  kehyskunnat	   	   	   	   27	  kpl	  	  

(Kangasala,	  Lempäälä,	  Nokia,	  Pirkkala,	  Ylöjärvi)	  
• Pienimmät	  kunnat	  (Orivesi	  ja	  Vesilahti)	   	   	  	  3	  kpl	  
• Kaikki	  kunnat	  hyötyvät	  tasapuolisesti	   	   	   39	  kpl	  
	  
Kysymyksessä	  nro	  20	  oli	  mahdollista	  valita	  useampi	  vastausvaihtoehto.	  
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OSA	  6:	  Luottamushenkilöiden	  rooli	  seutuyhteistyössä	  
	  
21.	  Arvioi,	  kuinka	  hyvin	  luottamushenkilöt	  huomioidaan	  seutuyhteistyön	  kehittämises-‐
sä:	  
	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  Täysin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Osittain	  	  	  	  	  	  	  En	  osaa	  	  Osittain	  eri	  	  Täysin	  eri	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  samaa	  mieltä	  	  samaa	  mieltä	  	  sanoa	  	  	  	  	  	  	  mieltä	   	  	  	  	  	  mieltä	  
Luottamushenkilöt	  saavat	  tarpeeksi	  
taustatietoa	  seutuasioista	  	   	   12	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  57	  kpl	   	  	  	  	  	  0	  kpl	   45	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  16	  kpl	  
(n=130)	  
	  

Luottamushenkilöiden	  on	  helppo	  	  
vaikuttaa	  seutuasioihin	   	   	  	  2	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  kpl	   	  	  	  	  	  10	  kpl	   60	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  38	  kpl	  
(n=130)	  
	  

Omassa	  kunnassa	  on	  helppo	  päästä	  	  
yhteisymmärrykseen	  seutuasioissa	   	  	  9	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  58	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  9	  kpl	   43	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  11	  kpl	  
(n=130)	  	   	   	  
	  

Seudulla	  on	  selkeä	  yhteinen	  tahtotila	  	  
yhteistyön	  kehittämisestä	   	   	  	  9	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  48	  kpl	   	  	  	  	  	  10	  kpl	   48	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  15	  kpl	  
(n=130)	  
	  

Kunnat	  onnistuvat	  hyvin	  toteuttamaan	  	  
yhteistä	  seutustrategiaa	   	   	  	  2	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40	  kpl	   	  	  	  	  	  22	  kpl	   53	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  12	  kpl	  
(n=129)	  
	  

Valtuutettujen	  on	  helppo	  seurata	  	  
seutuyhteistyön	  tuloksia	   	   	  	  3	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  9	  kpl	   59	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  32	  kpl	  
(n=130)	  
	  

Luottamushenkilöiden	  päätehtävä	  seutuyhteis-‐	  	  
työssä	  on	  varmistaa	  oman	  kunnan	  etu	  	  	  8	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  51	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  8	  kpl	   45	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  18	  kpl	  
(n=130)	  	   	   	  
	  

	  
	  
22.	  Kenellä	  on	  tärkein	  rooli	  seutuyhteistyön	  toteuttamisessa	  ja	  kehittämisessä?	  Valitse	  
kaksi	  tärkeintä	  seudullista	  vaikuttajaa	  Tampereen	  kaupunkiseudulla:	   	   (n=130)	  
jäsenkuntien	  valtuustot	   	   	   	   36	  kpl	  
jäsenkuntien	  hallitukset	   	   	   	   30	  kpl	  
seutuhallitus	   	   	   	   	   	   82	  kpl	  
kuntajohtajat	  (kunnanjohtajat	  ja	  pormestarit)	   78	  kpl	  
seututoimisto	  	   	   	   	   	   16	  kpl	  
joku	  muu	   	   	   	   	   	   	  	  4	  kpl	  
(14	  vastaajaa	  valitsi	  vain	  yhden	  vaihtoehdoista,	  loput	  116	  vastaajaa	  valitsi	  kaksi.)	  
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OSA	  7:	  Seutuyhteistyön	  tulevaisuus	  
	  
23.	  Arvioi,	  kuinka	  seutuyhteistyötä	  tulisi	  kehittää	  jatkossa:	  
	  

	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  täysin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  osittain	  	  	  	  	  	  	  en	  osaa	  	  	  osittain	  eri	  	  	  täysin	  eri	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  samaa	  mieltä	  	  samaa	  mieltä	  	  sanoa	  	  	  	  	  	  	  mieltä	   	  	  	  	  	  mieltä	  

luottamushenkilöiden	  roolia	  	  
seutuyhteistyön	  suunnittelussa	  	  
tulisi	  korostaa	   	   	   	   76	  kpl	   	   49	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  kpl	   	  	  3	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  0	  kpl	  
(n=129)	  
	  

seutuhallituksessa	  tulisi	  olla	  	  
enemmän	  edustajia	  jäsenkunnista	   47	  kpl	   	   41	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  kpl	   	  19	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  kpl	  	  
(n=129)	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  

seututasolle	  pitäisi	  saada	  yleisillä	  	  
vaaleilla	  valittava	  päättävä	  elin	  	   30	  kpl	   	   32	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  kpl	   	  27	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  19	  kpl	  
(n=129)	  
	  

seutu	  hyötyisi	  uusista	  	  
kuntaliitoksista	   	   	   19	  kpl	   	   23	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  kpl	   	  46	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  25	  kpl	  	  
(n=129)	  
	  

seututoimiston	  tehtäviä	  tulisi	  	  
lisätä	  nykyisestä	   	   	   	  	  5	  kpl	   	   25	  kpl	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  41	  kpl	   	  29	  kpl	  	  	  	  	  	  	  	  29	  kpl	  	  
(n=129)	  
	  

	  
	  
24.	  Onko	  sinulla	  vielä	  jotain	  kommentoitavaa	  kuntien	  välisestä	  yhteistyöstä	  Tampereen	  
kaupunkiseudulla?	  (avoin	  kysymys)	  
48	  vastaajaa	  kommentoi	  seutuyhteistyötä	  tai	  itse	  kyselyn	  toteuttamista:	  
-‐	   15	   kommenttia	   liittyi	   seutuasioiden	   käsittelyyn	   ja	   seututoimiston	   työskentelyyn.	   Nämä	  
vastaajat	  tunsivat,	  että	  seutuasiat	  tuodaan	  usein	  liian	  ”valmiiksi	  käsiteltyinä”	  valtuustojen	  
hyväksyttäväksi.	  Seututoimiston	  ja	  kuntajohtajakokouksen	  johtajuutta	  seutuasioissa	  kriti-‐
soitiin,	   samalla	   kun	   toivottiin	   luottamushenkilöille	   lisää	   tietoa	   ja	   vaikuttamismahdolli-‐
suuksia,	  mieluiten	  jo	  seutuasioiden	  valmisteluvaiheessa.	  
-‐	  11	  kommentissa	  tuotiin	  esille	  tavalla	  tai	  toisella	  mielipide,	  että	  Tampereen	  kaupungilla	  
on	  yliote	  seutuyhteistyössä	  verrattuna	  muihin	  kuntiin.	  
-‐	   Seitsemän	   kommenteista	   liittyi	   kuntaliitoskeskusteluun.	   Viisi	   vastaajaa	   halusi	   ilmaista	  
yleistä	  tyytyväisyyttään	  seutuyhteistyöhön.	  Kyselyn	  sisältöä	  ja	  kysymysten	  asettelua	  kom-‐
mentoi	  neljä	  vastannutta. 	  
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LIITE	  3	  Sähköisen	  kyselyn	  saatekirjeet	  

a) Saatekirje sähköpostitse luottamushenkilöille 
 
AIHE: Luottamushenkilöt: Seutuyhteistyökysely 2011 
Lähetetty: 17.-18.5.2011 
 
Hei! 
 
Edessäsi on seutuyhteistyötä koskeva kysely. Kysely on osa pro gradu -tutkielmaa, ja tekijä-
nä on kunta- ja aluejohtamisen opiskelija Tampereen yliopistosta. 
 
Tutkielmassa selvitetään, miten tämän seudun luottamushenkilöt suhtautuvat kuntien väli-
seen yhteistyöhön ja mitä he toivovat yhteistyöltä jatkossa. Luottamushenkilöiden mielipiteis-
tä ei ole käytettävissä tuoretta tietoa. Jokainen vastaus on siis tärkeä, jotta kokonaiskuva 
luottamushenkilöiden mielipiteistä tarkentuu. Seutuyhteistyöllä tarkoitetaan tässä kyselyssä 
sitä yhteistyötä, jota organisoidaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän kautta (seutu-
toimisto yhdessä seutuhallituksen ja kuntajohtajakokouksen kanssa). 
 
Kysely toteutetaan sähköisen e-lomakkeen avulla. Vastaaminen kestää noin 15-20 minuuttia, 
ja kyselyn löydät osoitteesta: 
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/5142/lomake.html 
 
Vastaamiseen Sinulla on aikaa tiistaihin 24.5.2011 asti. 
 
Kiitos vaivannäöstäsi jo etukäteen! 
 
Ystävällisin terveisin, 
Anna Holmqvist 
 
---------------------- 
Sähköpostiosoitteet on poimittu kuntien kotisivuilta. Yksittäisen vastaajan antamat vastaukset 
tai mielipiteet eivät tule esiin tutkielmassa. 
 
Lisätietoja tai lopputulokset voit pyytää: 
Anna Holmqvist (tutkielman tekijä) 
Puh. 0400 626 657 
Anna.Holmqvist@uta.fi 
 
 
 
b) Ensimmäinen muistutus (esimerkkikunta korostettu) 
 
AIHE: Luottamushenkilöt: Seutuyhteistyökysely 2011 
Lähetetty: 23.5.2011 
 
Hei!  
Suuri kiitos seutuyhteistyökyselyyn jo vastanneille. Vielä on muutama päivä aikaa vastata 
kyselyyn, joka löytyy osoitteesta: https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/5142/lomake.html 
 
Kysely on osa pro gradu -tutkielmaa, ja tekijänä on kunta- ja aluejohtamisen opiskelija Tam-
pereen yliopistosta. 
 
Jokainen vastaus on tärkeä, jotta kokonaiskuva luottamushenkilöiden mielipiteistä tarkentuu. 
Toivoisin uusi vastauksia varsinkin LEMPÄÄLÄN luottamushenkilöiltä! 
 
Kiitos vaivannäöstäsi jo etukäteen! 
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Ystävällisin terveisin, 
Anna Holmqvist 
 
---------------------- 
Sähköpostiosoitteet on poimittu kuntien kotisivuilta. Yksittäisen vastaajan antamat vastaukset 
tai mielipiteet eivät tule esiin tutkielmassa. 
Lisätietoja tai lopputulokset voit pyytää: 
Anna Holmqvist (tutkielman tekijä) 
Puh. 0400 626 657 
Anna.Holmqvist@uta.fi 
 
c) Toinen muistutus (esimerkkikuntana Nokia) 
 
AIHE: Luottamushenkilöt: Seutuyhteistyökysely 2011 
Lähetetty: 25.5.2011 
 
Hyvät nokialaiset kuntapäättäjät, 
Suuri kiitos seutuyhteistyökyselyyn jo vastanneille! Olen saanut lähes 100 vastausta seudun 
kuntien luottamushenkilöiltä.  
 
Nokian luottamushenkilöiltä vastauksia on kuitenkin tullut selvästi vähemmän muihin kuntiin 
verrattuna. Tämän vuoksi toivon, että teistä useampi vastaisi kyselyyn, jotta tulokset olisivat 
luotettavampia. Muistutus ei tietenkään koske kyselyyn jo vastanneita. 
Kyselyyn on mahdollista vastata perjantaihin 27.5. saakka. Kysely löytyy osoitteesta: 
https://elomake3.uta.fi/lomakkeet/5142/lomake.html 
Kysely on osa pro gradu -tutkielmaa, ja tekijänä on kunta- ja aluejohtamisen opiskelija Tam-
pereen yliopistosta.  
 
Kiitos vaivannäöstäsi jo etukäteen!  
 
Ystävällisin terveisin, 
Anna Holmqvist 
 
---------------------- 
Sähköpostiosoitteet on poimittu kuntien kotisivuilta. HUOM! Yksittäisen vastaajan antamat 
vastaukset tai mielipiteet eivät tule esiin tutkielmassa. 
Lisätietoja tai lopputulokset voit pyytää: 
Anna Holmqvist (tutkielman tekijä), puh. 0400 626 657, Anna.Holmqvist@uta.fi 
Lopputyön ohjaajana on ma. professori Ilari Karppi. 
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LIITE	  4	  Tampereen	  kaupunkiseudun	  kuntayhtymän	  sopimukset	  

 

Tampereen kaupunkiseudun keskeiset strategiat ja suunnitelmat: 

- Seutustrategia vuodelta 2005. Seutustrategiaa päivitetty 2010-2011 

- Rakennesuunnitelma 2030,  hyväksytty jäsenkunnissa 2010 

- Asuntopoliittinen ohjelma, hyväksytty jäsenkunnissa 2010 

- Ilmastostrategia, hyväksytty jäsenkunnissa keväällä 2010 

- Muistio Tampereen kaupunkiseudun kuntien yhteistyön sisällöstä ja kaupunki-

seudun ulkopuolelle suuntautuvan yhteistyön periaatteista, 2008 

- Hyvinvointipalvelujen palveluverkkoselvitys, 2008 

- Paras-kaupunkiseutusuunnitelma, 2007 

- Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmän kehittämisohjelma 2025, työ 

aloitettu 2005, päivitetty viimeksi 2010 

 

Seutuhallinnon organisointiin liittyvät sopimukset: 

- Perussopimus vuodelta 2005, päivitetty 2008 

- Hallinto- ja tarkastussääntö, 2008 

- Projektiohjeet, 2007 


