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Tutkimus käsittelee monikuntaliitosten vaikutusta kuntien elinkeinopoliittisiin verkosto- ja 

yhteistyösuhteisiin. Tutkimusaihe on tärkeä, sillä monikuntaliitokset ovat suuria ja haasteellisia 

organisaatiomuutoksia, joiden määrän odotetaan lähivuosina Suomessa lisääntyvän. PARAS-

hankkeessa elinvoimaisen ja toimintakykyisen kunnan yhtenä elementtinä nähdään 

elinkeinotoiminta, jonka johtamisessa ja organisoinnissa erilaiset verkosto- ja yhteistyösuhteet 

ovat lisääntyneet 2000-luvulla. Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa kuntien 

elinkeinotoimijoiden omien havaintojen ja kokemusten pohjalta, millä tavoin monikuntaliitos on 

muuttanut heidän yhteistyö- ja verkostosuhteitaan elinkeinotoiminnassa. 

 

Laadullisin menetelmin toteutetun tutkimuksen kohteena ovat kaikki 16, vuonna 2009 

muodostettua monikuntaliitosta, jotka sijaitsevat eri puolilla Oulun eteläpuolista Suomea. 

Tutkimusaineiston keräämiseksi lähestyttiin kirjeitse avoimella kyselylomakkeella näiden kuntien 

keskeisiä elinkeinotoimijoita: elinkeino-/ja kehitysjohtajia tms., kunnanjohtajia sekä 

kunnanhallitusten puheenjohtajia.  Jokaiseen kuntaan kirje lähetettiin kolmelle henkilölle, eli 

yhteensä postitettiin 48 kirjettä. Tutkimuskyselyyn vastasi 12 elinkeinotoimijaa 11 eri kunnasta. 

 

Tutkimuksen perusteella koko suurkunnan ulospäin näkyvä elinkeinotoiminta muovautuu viime 

kädessä sen mukaan, millainen on kunnan yksittäisten elinkeinotoimijoiden kyky luoda verkostoja 

ja yhteistyösuhteita ja ylläpitää niitä. Monikuntaliitokset vaikuttavat useilla eri tavoilla kuntien 

yhteistyö- ja verkostosuhteisiin. Vaikutukset voidaan jaotella suoriin, epäsuoriin, positiivisiin ja 

negatiivisiin vaikutuksiin. Useimmiten kuntaliitoksen vaikutukset ovat epäsuoria, ja enemmistö 

tutkimuksen vastaajista koki vaikutukset positiivisesti. Jotta verkostoista ja yhteistyösuhteista olisi 

kunnille etua, on niiden päästävä määrällisen osallisuuden tasolta laadulliseen osallistuvuuteen, 

jossa kunnan omat intressit ja muiden sidosryhmien intressit kohtaavat. Tutkimus myös osoittaa, 

että verkostoihin ja yhteistyösuhteisiin liittyvät mahdollisuudet ja haasteet ovat nykyisessä 

tilanteessa suurkunnille melko yhteisiä riippumatta kuntien koosta ja maantieteellisestä 

sijainnista. Kuitenkin mikäli kuntakoot kasvavat entisestään tulevaisuudessa, osalle suurkunnista 

tulee tarve fokusoitua omiin elinkeinotoimiin seudullisen yhteistyön toteuttamisen sijaan. 
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Esipuhe 

 

Idean tämän tutkimuksen aiheeksi sain asuessani kolme kuukautta Australiassa keväällä 2011. 

Matkan aikana kirjoitin sivuaineeseeni kunta- ja aluejohtamiseen liittyvää esseetä, jossa käsittelin 

kuntien elinkeino- ja innovaatiotoimintaa.  Esseetä kirjoittaessani mieleeni heräsi kysymys siitä, 

miten kuntakentällä varsin ajankohtaiset kuntaliitokset ovat vaikuttaneet kuntien 

elinkeinotoimintaan. Aihe tuntui niin kiinnostavalta, että päätin lähteä työstämään siitä gradua. 

Kirjoitin ensimmäiset hahmotelmat tutkimuksen teoriataustaksi kesällä 2011, mutta kunnolla työ 

lähti käyntiin vasta saman vuoden syksyllä pidetyissä seminaaritapaamisissa, joissa lopulliseksi 

tutkimusaiheeksi muotoutui kuntaliitosten vaikutus elinkeinotoimijoiden verkosto- ja 

yhteistyösuhteisiin. 

Aiheen tarkennuttua pro gradu -tutkimuksen kirjoitusprosessi on sujunut vaivattomasti, ja 

tutkimukseni laadin muun opiskelun ohessa suunnilleen yhden lukuvuoden aikana. Olen saanut 

tutkimukseeni tukea useilta eri henkilöiltä, joista kiitän erityisesti ohjaajaani Risto Harisaloa 

kallisarvoisista vinkeistä ja kannustuksesta. Myös Riston seminaariryhmäläisten keskuudessa 

vallinnut hyvä ilmapiiri on auttanut rakentamaan luottamustani omaa tutkimustani kohtaan.   

Tutkimukseeni liittyvään kyselyyn vastasi suomalaisista suurkunnista yhteensä 12 elinkeinotoimijaa, 

joita haluan kiittää mitä lämpimimmin vaivannäöstä ja kiinnostuksesta tutkimustani kohtaan. 

Kyselylomakkeen kysymysten muotoiluun saamastani arvokkaasta palautteesta kiitän 

kunnanjohtajana toimivaa äitiäni sekä opiskelijakollegaani Henna Saloniusta. 

Lopuksi haluan kiittää rakasta aviomiestäni Tonia kaikesta saamastani tuesta ja kannustuksesta 

prosessin aikana. Kiitos myös rakkaalle esikoisellemme Vilmalle, joka seurasi yhdeksän kuukautta 

graduprosessiani vatsastani käsin ja potki minua eteenpäin tutkimuksen aikana. 

 

 

Tampereen Iidesrannassa 30.05.2012   Minna Teittinen 
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1 Johdanto 

Suomalaista kuntakenttää on 2000-luvun aikana myllerretty ennätyksellisen paljon. Tämä näkyy 

erityisesti eri puolilla maatamme toteutettujen kuntaliitosten määrän huomattavana kasvuna 

viimeisten vuosien aikana, minkä taustalla on suomalaisen julkisen hallinnon tahtotila muuttaa 

kuntien toimintaa aiempaa tehokkaampaan ja tuottavampaan suuntaan. Kuntien voimavarojen 

yhdistämisen uskotaan saattavan Suomen kuntien usein heikot talousnäkymät aiempaa paremmalle 

tolalle, millä on vaikutus kuntien kykyyn järjestää erilaisia palveluita asukkailleen. Kuntaliitosten 

uskotaan olevan keino tuottaa elinvoimaisuutta kuntiin. 

Vuonna 2011 muodostettu hallitus toi keväällä 2012 julkisuuteen suunnitelmat uudesta 

kuntarakenteesta. Toteutuessaan kuntauudistus kiihdyttäisi kuntien lukumäärän vähentämistä, joka 

tapahtuu muodostamalla Suomeen aiempaa suurempia kuntaryppäitä. Kun aiemmin kuntaliitos 

muodostettiin yleensä kahden tai kolmen kunnan välille, jatkossa liitokset voidaan muodostaa jopa 

kymmenen kunnan välille. Nämä suurkunnat ovat monin tavoin haastavia organisaatiomuutoksina, 

sillä esimerkiksi jo liitoksessa mukana olevan henkilöstön ja toimintakulttuurien määrä asettaa 

haasteen muutosprosessille. Lisäksi uudet kunnat muodostuvat maantieteellisesti varsin laajoista 

alueista, millä on väistämättä vaikutus kunnissa tapahtuvalle arkipäivän johtamistyölle.  

Suurkunnilla tavoitellaan paitsi elinvoimaisuutta, niillä myös pyritään vähentämään kuntien välistä, 

julkisuudessa epäterveeksi nähtyä kilpailua. Kuntaliitoksissa naapurikuntien perinteinen 

kilpailuasetelma murenee, ja niiden on alettava puhaltaa yhteen hiileen kaikessa toiminnassaan. 

Kunnan henkilöstön kykyä yhteistyöhön tarvitaan erityisesti niillä kunnan osa-alueilla, jotka 

edellyttävät kykyä luoviin ratkaisuihin. Tällainen kunnan toiminta-alue on erityisesti 

elinkeinotoiminta, jonka toteuttamismuodot ovat perinteisesti edustaneet kunnalle keinoa kilpailla 

muita kuntia vastaan. Keskinäisestä kilpailusta ja kuntien sisäisestä ”elinkeinopuuhastelusta” on 

kuitenkin viimeisten vuosikymmenten aikana siirrytty vähitellen kohti erilaisia kuntien, yritysten ja 

muiden toimijoiden välisiä yhteistyömuotoja.  

Kuntaliitokset tuovat tähän kehitykseen oman mausteensa: liitokset voidaan nähdä kuntien välisen 

yhteistoiminnan radikaalina muotona, joka järisyttää kunnallisen itsehallinnon periaatteita, kun taas 

perinteinen yhteistyö edustaa pehmeämpää yhteistoiminnan muotoa. Liitoksia puolustetaan usein 

uskomuksella, että liitos parantaa kunnan elinvoimaisuutta, ja että yhteistyö kunnan ja sen 

ulkopuolisten toimijoiden välillä onnistuu paremmin, jos esteenä ei ole byrokraattisia kuntarajoja. 
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Kuntien strategioissa termit ”kuntaliitos” ja ”elinkeinotoiminta” saatetaan nähdä toisiaan tukevina 

prosesseina, jotka ovat mutkattomasti yhdistettävissä parempiin tuloksiin ja elinvoimaisuuteen. 

Tämä siitä huolimatta, ettei kuntaliitoksen merkitystä kunnan elinkeinotoiminnalle ole aiemmin 

juurikaan tieteellisesti tutkittu. On harhaluulo olettaa, että kuntaliitos automaattisesti takaisi kunnan 

elinkeinotoiminnan muutoksen parempaan ja elinvoimaisempaan suuntaan - liitos voi näyttäytyä 

ulospäin positiivisena, vaikka uudessa kunnassa ”pinnan alla kiehuu”. Kunnan elinkeinotoimijoiden 

kannalta liitoksen tuoma muutos voi olla haasteellinen ja hankalakin, sillä usein liitoksen myötä 

kunnan perinteiset sidosryhmät häviävät, muuttuvat tai tilalle tulee täysin uusia sidosryhmiä.  Tämä 

vaikuttaa laajasti elinkeinoasioiden hallittavuuteen kunnassa.  

Sidosryhmien kerääminen, verkostoituminen, on ihmisten välistä toimintaa, jossa on kyse samojen 

asioiden äärelle kokoontumisesta sekä osapuolten molemminpuolisesta yhteydenpidosta. Usein 

verkostoitumiselle on luotava suotuisa ilmapiiri esimerkiksi työympäristöstä erillisten, 

epävirallisten tapaamisten yhteydessä. Kuntien elinkeinotoiminnassa verkostot voidaan nähdä 

yhteistyön tavoitteena, tai sitten välineenä johonkin muuhun, ylevämpään päämäärään. Sama 

koskee tietyssä mielessä myös kuntaliitoksia. Niihin liitetään usein ajatus siitä, että ne parantavat 

mahdollisuuksia kunnan ja sen ulkopuolisten organisaatioiden välisten verkostosuhteiden 

luomiselle. Suhteita on kuitenkin monenlaisia; kaikki verkostot eivät suinkaan aina hyödytä niihin 

osallistuvia toimijoita. Tällaisen verkoston tunnistaminen on tärkeää elinkeinotoiminnassa, jonka 

verkostoissa voidaan valmistella kalliita hankkeita, minkä lisäksi verkostojen ylläpito ja 

kehittäminen vaativat niihin osallistuvilta toimijoilta aikaa, rahaa ja valmiutta matkustaa paikasta 

toiseen. 

Oman haasteensa elinkeinopoliittiselle yhteistyölle asettavat liitoskuntien toisistaan poikkeavat 

voimavarat ja paikallispiirteet, jotka asettavat kunnat keskenään erilaiseen asemaan. Väistämättä 

jokin yhdistyvistä kunnista on muita liittolaisiaan vahvempi, jolloin uuden kunnan 

elinkeinopoliittiset intressit perustuvat voimakkaasti tämän yhden kunnan tavoitteisiin. 

Elinkeinoyksikön suhtautuminen kartalta katoaviin alueisiin perustuu usein siihen, onko näillä 

alueilla tarjota uuden kunnan elinkeinostrategian kannalta kiinnostavaa ”potentiaalia”, esimerkiksi 

tärkeitä liikenneyhteyksiä. Elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä puolestaan haasteena voivat olla 

seutuyhteistyön virallisten tavoitteiden ja kunnan omien tavoitteiden väliset jännitteet tai 

toimijoiden kokema tasapuolisuuden puute.  
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Ennen kuin uusi kunta voi lähteä luomaan verkostoja rajojensa ulkopuolelle, on sen varmistettava, 

että oman työyhteisönkin sisällä yhteistyö sujuu. Muussa tapauksessa verkostoituminen voi olla 

vaikeaa tai se voi henkilöityä vain kunnan yhteen tai pariin elinkeinotoimijaan, jolloin 

verkostosuhteet saattavat jäädä hyvin kapea-alaisiksi. Usein kuntia yhdistettäessä henkilöstön 

toimenkuva muuttuu: organisaatioon voi esimerkiksi tulla täysin uusia työntekijöitä kunnan 

ulkopuolelta, ja vanhat työntekijät voivat siirtyä kokonaan uusiin tehtäviin. Elinkeinotoimintaan 

osallistuvien henkilöiden poliittiset näkemykset voivat vaihdella suuresti, vaikka henkilöt muuten 

tulisivat hyvin toimeen keskenään – ja päinvastoin, jos asioista periaatteessa ollaan yhtä mieltä, voi 

henkilökemioiden välillä olla syystä tai toisesta kitkaa. Asioiden johtamisen ja ihmisten johtamisen 

välillä olevaan jännitteeseen ei välttämättä ole osattu uudessa kunnassa varautua.  

Verkostosuhteiden rakentaminen on organisaatioille vaikea prosessi, jossa toimijoiden on kyettävä 

jatkuvasti analysoimaan verkostojen vaatimuksia ja niiden mahdollisuuksia. Kuntaliitoksen 

jälkeisessä muutosvaiheessa verkostoitumisen keskeisin haaste on se, miten saada erilaisissa 

toimintakulttuureissa työskentelevät toimijat vetämään yhteisestä narusta niin muutostilanteessa 

kuin muutoksen vakiinnuttuakin. Elinkeinotoiminnan kannalta tämä merkitsee ennen kaikkea sitä, 

miten saada erilaiset elinkeinopoliittiset intressit sovitettua yhteen uudessa tilanteessa. 
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2 Tutkimuksen perusvalinnat 

2.1 Tutkimuksen päätehtävä 

PARAS-hanketta ohjaavan puitelain1 voimassaoloaikana kuntia on kannustettu liitosten 

toteuttamiseen etenkin valtion kunnille myöntämällä porkkanarahalla.  Hankkeessa on tuotu esille 

ajatus elinvoimaisesta ja toimintakykyisestä kunnasta. Se muodostuu viidestä elementistä: 

demokratiasta ja johtamisesta, elinkeinoista ja työllisyydestä, palveluista ja asiakkaista, 

yhdyskunnasta ja ympäristöstä sekä taloudesta että henkilöstöstä. Näistä elementeistä huolehtiminen 

kuntatasolla on keskeistä ydinsisältöä siinä prosessissa, jota kunta- ja palvelurakenteen tavoitteiden 

saavuttaminen edellyttää. (Suomen Kuntaliitto 2007). 

Etenkin elinkeinopolitiikkaan liittyvät tarkastelut ovat tärkeitä, koska oman alueen elinkeinoelämän 

ja työllisyyden suotuisa kehitys voidaan nähdä elinehtona kunnille. Vastaavasti kunnilla on itsellään 

merkittävä rooli elinkeinoelämän suunnittelussa, luomisessa ja sen ylläpidossa. Kunnan 

elinkeinopolitiikassa tulee ennakoida niitä tarpeita, jotka liittyvät osaavan työvoiman 

varmistamiseen, koulutuksen ja yritysten kohtaamisiin. Paikallisella tasolla elinkeinotoiminnan 

harjoittaminen merkitsee yhä useammin toimintaa seudullisten yhtiöiden, kuntayhtymien sekä 

yrityspalveluja tarjoavien kehittämiskeskusten puitteissa. (Efeko 2006, 7-8; ks. myös Kettunen 

1998). 

Elinkeinopolitiikan verkostoituminen vaatii kunnalta yhä joustavampia toimintatapoja, mihin 

yhdeksi ratkaisuksi on esitetty kuntaliitoksia. Ne ovat keinoja tavoitella lisää voimavaroja 

elinkeinopolitiikan ja työllisyyden kehittämiseen, ja ovat mm. mahdollisuuksia elinkeinorakenteen 

monipuolistamiseen, imagon ja kilpailukyvyn parantamiseen, globalisaatioon liittyvien uhkien 

pienentämiseen sekä elinkeinojen kehittämispanosten lisäämiseen. (Efeko 2006, 7-8). Haveri ja 

Majoinen (2000, 27) puolestaan luonnehtivat kuntaliitoksia nimenomaan kuntien tekemäksi 

strategiseksi valinnaksi, joka vaikuttaa voimakkaasti sekä viralliseen että epäviralliseen 

organisaatioon, vuorovaikutusverkostoihin sekä kommunikaatioon. Kuntaliitokset ovat 

teoreettisesta näkökulmasta katsoen ainutlaatuisia ja kertakaikkisia muutosprosesseja, joissa kaksi 

(tai useampia) organisaatiota liittyy yhteen. Käytännön näkökulmasta kuntaliitosta voidaan pitää 

                                                 
1  L 9.2.2007 Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 
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merkittävimpänä tapana, jolla Suomen kuntarakenne sopeutuu uusiin olosuhteisiin. (Haveri & 

Majoinen 2000, 22).  

Kuntakentällä ovat viime vuosina yleistyneet useamman kunnan liitokset eli ns. monikuntaliitokset: 

esim. vuonna 2009 toteutettiin kaikkiaan 32 kuntaliitosta, joista puolet oli monikuntaliitoksia 

(Koski 2008, 10 – 13). Monikuntaliitoksia odotetaan tapahtuvan myös lähivuosina: johdannossa 

tuotiin esille vuonna 2011 asetetun hallituksen ajama kuntauudistushanke, jonka toteuttamisessa 

yhtenä keinona on lisätä Suomessa toteutettavien kuntaliitosten määrää. Tämä tarkoittaa, että 

toteutettavat liitokset olisivat maantieteellisesti aiempaa huomattavasti laajempia. Toteutuessaan 

vuonna 2015 hanke synnyttäisikin Suomeen vahvoja peruskuntia, joiden katsotaan kykenevän mm. 

tulokselliseen elinkeinopolitiikkaan ja kehittämistyöhön. (Valtiovarainministeriö 2012).  

Tämän tutkimuksen päätehtävänä on tehdä selkoa monikuntaliitoksen vaikutuksista kunnan 

elinkeinopolitiikkaan. Monikuntaliitosten keskeisiä tunnuspiirteitä ovat mm. monta yhdyskuntaa, 

suureneva asukasmäärä, pitenevät etäisyydet, monta keskustaa, laajeneva palveluverkosto, 

supistuva luottamushenkilöhallinto, uudistuva henkilöhallinto sekä monta toimintakulttuuria (Koski 

2008, 16 - 18). Sen selvittäminen, miten monikuntaliitokset vaikuttavat elinkeinopolitiikkaan, on 

tärkeää, sillä suurilla kuntaliitoksilla voi olla vaikutuksia, joita ei liitoksia suunniteltaessa ole osattu 

huomioida. Tutkimustieto aiheesta myös joko vahvistaa tai heikentää valtiovarainministeriön 

kuntauudistukseen liittyvää näkemystä, jonka mukaan vahva peruskunta takaa tuloksellisemman 

elinkeinopolitiikan. 

Kuntaliitoksiin kuuluvalla toimintakulttuurien yhdistämisellä on vaikutuksensa johtamiseen, 

työyhteisöihin, hallinnollisiin käytäntöihin ja työn tekemisen tapoihin. Toimintakulttuurien 

yhdistymistä toteutetaan käytännössä esim. mukaan liitettävien kuntien yhteisillä työryhmillä, 

seminaareilla ja suunnittelutilaisuuksilla (Stenvall, Majoinen, Syväjärvi, Vakkala & Selin 2007, 9; 

89). Elinkeinopolitiikassa toimintakulttuurien yhdistäminen onnistuneesti edellyttää 

elinkeinotoimijoiden kykyä verkostoitumiseen, jonka merkitys on, kuten aiemmin tässä luvussa 

todettiin, kasvanut paikallisen elinkeinotoiminnan harjoittamisessa. Tämän pohjalta tutkimuksen 

päätehtävä tarkentuu tutkimuskysymykseksi: miten monikuntaliitos on vaikuttanut kuntien 

elinkeinotoimijoiden verkosto- ja yhteistyösuhteisiin?  

Tutkimuskysymyksen vastaamista varten tutkimuksen empiirisessä osiossa selvitetään, miten 

kunnan keskeisten elinkeinotoimijoiden yhteistyö- ja verkostosuhteet ovat muuttuneet ja kehittyneet 

liitoksen jälkeisenä aikana. Verkosto- ja yhteistyösuhteet ovat keskeisiä elinkeinopolitiikan kannalta: 
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sillä, millainen on elinkeinopolitiikan toimeenpano, ja ketkä elinkeinopolitiikan tavoitteista ja 

suunnasta kunnassa päättävät, on vaikutusta kunnan elinkeinopolitiikan muotoutumiseen. Muita 

elinkeinopolitiikan toteuttamisen muotoihin käytännössä vaikuttavia seikkoja ovat mm. alueen 

elinkeinorakenne, alueellinen sijainti, väestörakenne ja taloustilanne. (Lähdesmäki 2000, 39 – 40).  

Elinkeinopolitiikan hoidossa kunnat hyödyntävät eri tavoin mm. elinkeinoyhtiöiden ja -yhtymien, 

yrityshautomoiden tai uusyrityskeskusten apua. Kunnat ovat vastuussa myös EU-tukien 

hallinnoimisesta maaseutuelinkeinoviranomaisina ja hoitavat usein myös paikallista yritystoimintaa 

vahvistavaa yrityskummitoimintaa. (Kunnat.net – Alue- ja elinkeinokehitys). 

2.2 Tutkimuksen tieteelliset tavoitteet 

Tutkimuksen tieteellisessä tavoitteessa on kyse siitä, minkälaista tietämystä tutkimuksen 

pääongelmaan annettu vastaus edustaa. Tavoitteet voidaan jakaa neljään kategoriaan: kuvailevaan, 

eksploratiiviseen, selittävään ja arvioivaan kategoriaan (Harisalo, Keski-Petäjä & Talkkari 2002, 23 

- 25). Samansuuntaisen jäsennyksen ovat esittäneet Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (1997, 134 – 135), 

joiden mukaan tutkimuksen tarkoitukset voidaan jakaa kartoittavaan, selittävään, kuvailevaan ja 

ennustavaan muotoon.  

Kuvauksessa on kyse kokonaan uudenlaisen tilanteen tai ongelman muodon ja sisäisen rakenteen 

ymmärrettäväksi tekemisestä; eksploratiivisuudessa puolestaan laaditaan kuvaus, ja kuvauksen 

perusteella tehdään suuntaa osoittavia, ehdotteisia selityksiä; selittävässä tavoitteessa on kyse 

asioiden välisestä riippuvuuden ja sen ilmenemismuotojen etsimisestä, ja arvioivassa 

tutkimustavoitteessa tarkastellaan, mitä tutkittavassa kohteessa on tehty ja mitä saatu aikaan. 

(Harisalo ym. 2002, 23 – 25).  

Eksploratiivisuutta voidaan pitää oikeastaan synonyyminä kartoittavuudelle, sillä molempiin 

voidaan turvautua tutkimuksessa silloin, kun halutaan esim. kirkastaa uusia ideoita, hahmoja ja 

muotoja tai etsiä tutkimuksen sisältä keskeisiä teemoja, malleja ja luokkia (Harisalo ym. 2002, 24; 

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 134). Kartoittava tutkimus sopiikin etenkin juuri vähän 

tunnettuihin ilmiöihin, joista ei ole olemassa entuudestaan ainakaan kovin syvälle menevällä tavalla 

tuotettua tieteellistä tietoa. Tämän tutkimuksen päätehtäväksi asetettiin sen selvittäminen, miten 

monikuntaliitos on vaikuttanut kunnan elinkeinopolitiikkaan - tällöin tutkimuksen tieteellistä 

tavoitetta voidaan luonnehtia eksploratiiviseksi, kartoittavaksi. On tosin huomattava, että erilaisia 
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tutkimustavoitteita voi esiintyä yhdessä ja samassakin tutkimuksessa, ja on mahdollista, että 

tutkimuksen tarkoitus voi myös muuttua tutkimuksen aikana (Hirsjärvi ym. 1997, 134 – 135).  

Tunnettu yhteiskuntateoreetikko Jürgen Habermas ajattelee, että elämismaailman kokemukset 

jäsentyvät yhteiskunnalliseksi tiedoksi tiettyjen pysyvien intressien kautta. Näillä tiedonintresseillä 

Habermas tarkoittaa yleisesti eräänlaista objektiivista rationaalisuusperustaa tieteelliselle 

käytännölle, ja näitä tiedonintressejä on kolme: tekninen, hermeneuttinen ja emansipatorinen 

tiedonintressi. (Huttunen 2010; ks. myös Niiniluoto 1984). Teknisessä tiedonintressissä on kyse 

tieteellisen tiedon välinearvosta; tieteen avulla on mahdollista tehdä ennustuksia. Habermasin 

ajatusten mukaisesti tämä intressi kuuluu erityisesti luonnontieteille ja eräille systemaattisille 

yhteiskuntatieteille kuten sosiologialle ja valtio-opille. Hermeneuttinen tiedonintressi on tyypillinen 

humanistisissa tieteissä; siinä on kyse kulttuuri-ilmiöiden merkitysten ymmärtämisestä ja 

ihmisten ”itseymmärryksen” lisäämisestä. Emansipatorinen tai ”vapauttava” tiedonintressi 

puolestaan on tyypillinen kriittisessä yhteiskuntatieteessä. Siinä pyritään paljastamaan 

esineellistyneitä yhteiskunnallisia suhteita ja vapautumaan väärästä tietoisuudesta. (Niiniluoto 1984, 

71 -72). 

Tämän tutkimuksen tiedonintressiä voidaan luonnehtia tekniseksi: tutkimuksessa halutaan tuottaa 

tietoa kuntaliitoksen vaikutuksista elinkeinotoimijoiden vuorovaikutukseen. Tätä voitaisiin kutsua 

toisaalta myös informationistiseksi tiedonintressiksi: Niiniluodon (1984, 73) mukaan tutkimuksen 

tieteen yleisenä päämääränä voidaan pitää nimenomaan todellisuutta koskevaa informaatiota. 

Yksi tätä tutkimusta kuvaava tieteenfilosofinen suuntaus on myös fenomenologia, jonka piirteisiin 

kuuluu joko tutkijan omien välittömien kokemusten tai tutkittavien välittömien kokemusten 

korostaminen, kun tutkittavasta ilmiöstä halutaan tuottaa syvällisempää tietoa. Toinen keskeinen 

piirre fenomenologisessa suuntauksessa on se, ettei tutkimukselle aseteta ennakkoon kovin vahvoja 

oletuksia, teoreettista viitekehystä tai määritelmiä, vaan ilmiötä pyritään lähestymään avoimesti. 

(Fenomenologinen tutkimus – Jyväskylän yliopiston Koppa). Puhtaasta aineistolähtöisyydestä tässä 

tutkimuksessa ei kuitenkaan ole kysymys, sillä aineistonkeruuvaihe kyselylomakkeineen vaatii 

teoreettista valmistelua. Tutkimusmenetelmiä käsitellään tarkemmin neljännessä pääluvussa. 

2.3 Tutkimuksen näkökulma 

Keskeinen tutkimuksiin liittyvä valinta on, keiden havainnoista ja kokemuksista tutkimuksen 

aineisto muodostuu. Tälle tutkimukselle asetettua tutkimuskysymystä, eli miten monikuntaliitos on 
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vaikuttanut kuntien elinkeinotoimijoiden verkosto- ja yhteistyösuhteisiin, on tarkoituksenmukaista 

lähteä tutkimaan juuri suurkuntien elinkeinotoimijoiden näkökulmasta. Kun tarkastellaan verkosto- 

ja yhteistyösuhteita, kyse on viime kädessä eri henkilöiden välisestä vuorovaikutuksesta, jota on 

relevanttia selvittää elinkeinotoimijoiden omien havaintojen ja tulkintojen kautta. 

Kuntien elinkeinotoimijoita on vaikeaa määritellä tiukan yksiselitteisesti. Uusitalon (1990, 51) 

mukaan elinkeinopolitiikka kunnassa riippuu huomattavan paljon virka- ja luottamushenkilöiden 

kompetenssista hahmottaa kunnan asema toimintaympäristössään, ja kuntien välillä tässä onkin 

paljon vaihtelua. Elinkeinopolitiikan toteuttamista varten valtuustojen, hallitusten ja kunnan- tai 

kaupunginjohtajien rinnalle tarvitaan kevyt, elinkeinopolitiikkaan keskittynyt luottamushenkilö- tai 

asiantuntijaelin, joka yhdessä alaan erikoistuneiden henkilöiden kanssa muodostaa elinkeinojen 

kehittämisestä vastaavan yksikön (mts. 1990, 51). Tältä pohjalta elinkeinotoimijoiksi voidaan 

ymmärtää myös muut kuin varsinaiset kunnalliset viranhaltijat – tällaisia ovat myös siis esimerkiksi 

kunnanhallitusten puheenjohtajat, tai kuten myöhemmin luvussa 3.5. tuodaan esille, 

elinkeinotoimijat voivat olla myös elinkeinoyhtiöiden toimitusjohtajia. Tämän tutkimuksen 

kohdalla kuntien elinkeinotoimijoiksi ymmärretään kuntien elinkeino- tai kehitysjohtajat tms., 

kunnanjohtajat sekä kunnanhallitusten puheenjohtajat. Elinkeinotoimijoiden rajaus muutamaan 

henkilöön on tarpeen, sillä elinkeinotoimijoiden joukko kunnissa on usein huomattavan suuri ja 

kirjava. 

Näkökulman asettamisessa toinen keskeinen kysymys on se, millä perustein tutkittavat kunnat 

valitaan. Kuntaliitos on ennen kaikkea muutosprosessi, josta voidaan erottaa ajallisesti erilaisia 

vaiheita: esimerkiksi Stenvallin, Majoisen, Syväjärven, Vakkalan ja Selinin (2007) kuntafuusioiden 

henkilöstövoimavaroja ja muutosjohtamista käsittelevässä tutkimuksessa on keskitytty 

tarkastelemaan kuntafuusioiden melko varhaista alkuvaihetta, sillä kyseisessä tutkimuksessa 

mukana olevat fuusiot ovat tapahtuneet vuosien 2005 ja 2007 välillä. Tässä tutkimuksessa halutaan 

selvittää kuntafuusion vaikutuksia verkosto- ja yhteistyösuhteisiin, jolloin on tarkoituksenmukaista 

keskittyä kuntiin, joissa liitoksesta on kulunut aikaa vähintään pari vuotta. Tämä perustuu tutkijan 

oletukseen siitä, että tässä ajassa tutkimuksen kannalta kiinnostavat vaikutukset ovat kunnissa 

ehtineet tulla riittävästi esille. 

Tutkimuskysymykseen sisältyy myös sisäänrakennettuna ilmaisu halusta tutkia ns. 

monikuntaliitoksia. Aikaisempia tutkimuksia, joissa olisi keskitytty tarkastelemaan tällaisia erityisiä 

kuntaliitoksia, on olemassa vain vähän: oikeastaan ainoa pelkästään monikuntaliitoksiin keskittynyt 
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tieteellinen tutkimus Suomessa on Kuntaliiton monikuntaliitosraportti vuodelta 2008 (Koski 2008). 

Kuitenkin voidaan olettaa, että tarve tällaisia liitoksia koskevalle tutkimukselle kasvaa Suomessa 

lähivuosina, erityisesti johdannossa esitellyn kuntauudistushankkeen vuoksi.  
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3 Tutkimuksen teoreettinen tausta 

3.1 Teoreettisen viitekehyksen malli 

Tämän tutkimuksen taustalla olevaa ajatusmallia havainnollistetaan tutkimuksen teoreettisen 

viitekehyksen mallissa kuvassa 1. Kuvan keskellä oleva tumma laatikko edustaa tutkimuksen 

päätehtävän sisältöä: kuntaliitoksen vaikutuksia kunnan elinkeinopolitiikkaan. Tästä laatikosta 

voidaan karkeasti irrottaa neljä pääkäsitettä: kunnallinen itsehallinto, kuntien yhteistyö, verkostot 

sekä elinkeinopolitiikka, joista kolmen jälkimmäisen käsitteen kautta tutkimuskysymys puretaan 

osiin. Tutkimuksen kannalta kunnallisen itsehallinnon käsite puolestaan merkitsee eräänlaista 

lähtötilannetta, johon kuntien yhteistyö tuo muutoksia: esimerkiksi Ryynäsen (2007) mukaan 

kunnallisen itsehallinnon perusperiaatteiden toteutumisen on nähty vaarantuneen kuntakentällä 

tapahtuneiden uudistusten kohdalla. Tämän perusteella itsehallinnon käsite on tarkoituksenmukaista 

tuoda teoriaosassa esiin, mutta tutkimuksen myöhemmissä vaiheissa sitä ei enää tarkastella 

tutkimuksen laajuuden huomioon ottaen. 

 

 

 

Kuva 1 Tutkimuksen pääkäsitteet 
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Itse tutkimuskysymyksen kannalta keskeistä on tarkastella kuntien yhteistyötä, jonka käsitteen alle 

voidaan sijoittaa sekä kuntaliitokset että jo pitkään kuntien elinkeinopolitiikan toteuttamismuotoihin 

kuulunut seutuyhteistyö (esim. Laamanen 2001; Sotarauta, Linnamaa & Viljamaa 1999a).  Joissakin 

tutkimuksissa liitokset nähdään yhteistyön radikaaleimpana muotona, kun taas toisaalla esim. 

seutuyhteistyö ja kuntaliitokset ymmärretään rinnakkaisina käsitteinä.  Toinen keskeinen käsite 

tutkimuksessa on verkostot, joiden analysointiin tämän luvun pääpaino asettuu käsitteen 

monimutkaisuuden ja vaikeaselkoisuuden vuoksi. 

3.2 Kunnallinen itsehallinto 

Kunnallisen itsehallinnon oikeudelliset perussäännökset tulevat Suomen perustuslaista, kuntalaista 

sekä kuntajakolaista, joissa määrätään kuntien asukkaiden itsehallinnosta sekä kuntajaosta (Kuotola 

2002, 45). Lisäksi Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjassa paikallinen itsehallinto 

määritellään paikallisviranomaisten (kuntien) oikeudeksi ja kelpoisuudeksi säännellä ja hoitaa lain 

nojalla huomattavaa osaa julkisista asioista omalla vastuullaan ja paikallisen väestön edut 

huomioiden (Anttiroiko, Haveri, Karhu, Ryynänen & Siitonen 2003, 25). Heurun, Mennolan ja 

Ryynäsen (2001,64) mukaan kunta voidaan nähdä valtiorakenteen itsenäiseksi osaksi, joka on 

legitimoitu hoitamaan omia paikallisen yhteisön asioita.   

Aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa kunnallisen itsehallinnon määritelmissä näyttää 

korostuvan ennen kaikkea ajatus vallan hajauttamisesta valtion sisällä. Yleisesti kunnallinen 

itsehallinto ymmärretään siten, että kunnilla on jonkinasteista itsenäisyyttä tai autonomiaa valtioon 

nähden (Niemi-Iilahti 1992, 13; ks. myös Heuru, Mennola & Ryynänen 2001). Toisena keskeisenä 

piirteenä kunnallisessa itsehallinnossa voidaan nähdä vahva positivismi: se tarkoittaa, että 

kunnallinen itsehallinto on ennen kaikkea lainsäätäjän luomus (Heuru ym. 2001, 62). 

Hajauttamiseen sisältyy tiettyjä arvolähtökohtia, joita ovat tehokas hallinto, paikallishallinnon 

riippumattomuus valtion totaalisesta vallasta sekä kansalaisten osallistumismahdollisuudet 

hallinnon päätöksentekoon (Niemi-Iilahti 1992, 24). Samansuuntaisia ajatuksia on esittänyt 

Ryynänen (2007, 6), jonka mukaan kunnallisen itsehallinnon merkitys ja arvo on itsehallinnon 

luomissa mahdollisuuksissa: osallisuudessa ja kiinnittymisessä, läheisyydessä sekä 

kokonaisnäkemyksessä. Kunnallinen itsehallinto parantaa kansalaisten sitoutumista sekä tarjoaa 

asianhoitotavan, joka soveltuu erilaisiin olosuhteisiin. Lisäksi kunnallinen itsehallinto auttaa 

ymmärtämään paremmin päätöksenteon ja talouden asettamien rajojen välistä suhdetta. (mts.6). 
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Suomalaisessa oikeuskirjallisuudessa kunnallisella itsehallinnolla nähdään olevan institutionaalinen 

suoja: perustuslaissa edellytetään, että Suomessa on ylipäätään oltava kuntia osana 

hallintorakennetta. Kunnallisen itsehallinnon suoja voidaan kuitenkin katsoa myös rakenteellisesti 

subjektiiviseksi oikeudeksi, jota tukee Euroopan neuvoston peruskirjan kunnille antama oikeus ja 

kelpoisuus säännellä ja hoitaa julkisia asioita omavastuisesti ja paikallisen väestön edut huomioiden. 

(Heuru ym. 2001, 82 – 83).  

Perinteisen oikeusvaltion ideaalimallissa kunnat suoriutuvat itsenäisesti niille asetetuista 

velvoitteista. Kuitenkin hyvinvointivaltion aikakaudella kuntien velvoitteet ovat lisääntyneet niin 

paljon, ettei perinteinen ideaalimalli enää sellaisenaan toimi kuntakentällä. Etenkin palveluiden 

järjestämisen ja tuotannon kohdalla kunnilla ei ole enää tarpeeksi resursseja suoriutua itsenäisesti 

velvoitteistaan, vaan ne ovat alkaneet etsiä yhteistyöstä ratkaisua velvoitteista selviytymiseen. 

(Anttiroiko ym. 2003, 154).  

3.3 Kuntien välinen yhteistyö 

Kuntien vapaus yhteistyöhön on turvattu eurooppalaisessa, paikallisen itsehallinnon peruskirjan 6. 

artiklassa, jonka mukaan kansallisessa lainsäädännössä kuntien välistä yhteistyötä on lupa rajoittaa 

vain niiltä osin, kun halutaan suojata julkisen hallinnon järjestelmien yhtenäisyys. Suomalaisessa 

oikeusjärjestyksessäkään ei periaatteessa aseteta esteitä tai kieltoja kuntien välistä yhteistyötä 

kohtaan. (Heuru ym. 2001, 215). 

Yhteistyön lisääntymisen taustalla olevia syitä on paljon. Taustalla olevat tekijät voidaan jakaa sekä 

kunnan ulkoisiin että sisäisiin tekijöihin. Ulkoisia muutospaineita asettavat esim. 

kansainvälistyminen, väestön ikärakenteen kehitys, verkostomaiseen yhteiskuntaan siirtyminen sekä 

teknologian nopea muutos. Sisäisiä taustatekijöitä ovat mm. taloudellisen tilanteen muuttuminen 

sekä organisaation toimivuuden ja tehokkuuden lisääminen. (Sisäasianministeriö 1991, 5). Lisäksi 

yhteistyöllä pystytään vastaamaan paremmin ihmisten liikkuvuuteen ja työssäkäyntiin (Asikainen, 

Korhonen, Majava, Pauni ja Pekkola 2007, 71). Arosen (1994, 15) mukaan kuntayhteistyössä on 

oikeastaan kyse verkostoitumisesta, ja kuntayhteistyö voidaan nähdä verkostoitumisen 

ensimmäisenä ja pisimmälle kehittyneimpänä muotona. 

Ikola-Norrbacka ja Salminen (2007) ovat Alteriin ja Hageen (1993) viitaten määritelleet 

yhteistyöhön kannustaviksi tekijöiksi organisaatioiden pyrkimyksen hankkia tietotaitoa, johon 

sisältyy organisaation mahdollisuudet hallita epävarmuutta, oppia uutta, löytää tiensä uusille 
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markkinoille, ottaa vastaa teknologiauudistuksia sekä vastata nopeasti ympäristön muuttuviin 

vaatimuksiin. Myös rahoituksen saaminen toiminnalle voi toimia tekijänä yhteistyölle. Yhteistyö 

onnistuu, mikäli organisaatiossa on aito halu yhteistyöhön, ja se löytää kyvyn sopeutua uuteen 

tilanteeseen riittävän tehokkaasti. (Alter & Hage 1993, Ikola-Norrbackan ja Salmisen 2007, 60 

mukaan).  

Tämän tutkimuksen taustalla on ajatus, jonka mukaan kuntien yhteistyö on jaoteltavissa eri 

muotoihin, jotka poikkeavat toisistaan mm. tiiviytensä ja sopimuksellisuuden asteen perusteella 

(esim. Haveri & Airaksinen 2003). Asunmaan (1996, 8) mukaan kuntien yhteistyö voidaan jaotella 

eri hierarkiatasoihin, joita ovat: 

• kunnan sisäinen yhteistyö, 

• kuntien välinen yhteistyö, 

• seutuyhteistyö 

• maakuntatason yhteistyö sekä  

• valtakunnallinen yhteistyö 

Tärkeimpinä hierarkiatasoina tämän tutkimuksen kannalta pidetään kuntien välistä yhteistyötä. 

Kuntien välinen yhteistyö ei ole mikään uusi ilmiö, vaan sitä on harjoitettu eri muodoissa jo 

kymmeniä vuosia. Jo 1890-luvulla on korostettu kuntien yhteistoiminnan merkitystä, mutta 

lähimpänä nykymuotoista vastaavaa yhteistyötä on toteutettu 1950-ja 1960-luvuilta lähtien, 

pääasiassa koulutuksen ja terveydenhuollon aloilla. Kiinteää ja organisoitua yhteistyöstä tuli 1980-

luvulta alkaen. (Laamanen 2001, 8). Kuntien välisen yhteistyön on perustuttava kunkin alueen ja 

kunnan omiin lähtökohtiin ja tarpeisiin. Yhteistyön on oltava toimijoilleen vapaaehtoista, mikä on 

yksi kunnallisen itsehallinnon perusidea. Lisäksi sen on tuotava hyötyä kaikille siinä mukana 

oleville kunnille sekä myös kehitettävä aluetta kokonaisvaltaisesti. Yhteistyö voidaan organisoida 

usealla eri tavalla, ja jokaisen tavan soveltuvuus on arvioitava alue- ja tapauskohtaisesti. 

(Sisäasiainministeriö 1991, 23). Kuntien välisen yhteistyön muotoja edustavat mm. yhteiset virat, 

kuntien perustamat osakeyhtiöt, osuuskunnat, säätiöt, sopimusyhteistyö, ostopalvelut sekä 

kuntayhtymät (Kallio & Niemelä 2008, 261).  

Jos tarkastellaan nimenomaan kuntien välistä elinkeinopoliittista yhteistyötä, voidaan huomata, ettei 

se useinkaan perustu markkinamekanismeihin tai hierarkkisiin suhteisiin, vaan lojaalisuuteen, 

solidaarisuuteen, luottamuksen ja keskinäisen tuen muodostamiin yhteyksiin (Sotarauta & 

Linnamaa 1999, 15; ks. myös Harisalo, Aarrevaara, Stenvall & Virtanen 2007). Keskeisenä kuntien 
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elinkeinopoliittisen yhteistyön muotona voidaan nähdä seudullinen yhteistyö (Laamanen 2001).  Eri 

tutkimuksissa seutuyhteistyö nähdään hieman eri tavoin: esimerkiksi Asunmaa (1996) näkee sen 

omaksi yhteistyömuodokseen kuntien välisen yhteistyön rinnalla, kun taas Sotarauta ja Linnamaa 

(1999, 80) keskittyvät vertailemaan seutuyhteistyötä ja kuntaliitosta: seutuyhteistyö ja kuntaliitos 

voidaan nähdä toistensa vaihtoehtoina tai sitten kuntaliitosta voidaan pitää seutuyhteistyön 

äärimmilleen vietynä yhteistyömuotona. 

3.3.1 Seutuyhteistyö 

2000-luvun taitteen kuntien elinkeinopolitiikkaa koskevissa tutkimuksissa on tuotu toistuvasti esille 

se, että kunnallisen tason elinkeinopolitiikasta on siirrytty yhä useammin paikallisen tai seudullisen 

elinkeinopolitiikan harjoittamiseen (esim. Lähdesmäki 2000; Sotarauta, Linnamaa & Viljamaa 

1999a). Paikalliseen elinkeinopolitiikkaan osallistuu erilaisia toimijoita laajemmin kuin 

kuntaorganisaatiosta tai yhden kunnan sisältä, joskin kuntaorganisaation toimijoilla on merkittävä ja 

vahva rooli tässä kehittämistoiminnassa, sen alullepanemisessa ja eteenpäinviemisessä (Lähdesmäki 

2000). Toimijoiden on jaettava näkemykset erilaisista palvelutarpeista ja niiden järjestämisestä, ja 

yhteistyön päämääränä on oltava seudun erityispiirteet, tarpeet ja lähtökohdat huomioiva, 

päämäärätietoinen mutta joustava johtamis- ja organisointimalli (Savolainen, Lammintakanen, 

Kivinen & Sarkkinen 2008, 275).  

Seutukunta rakentuu löyhästi toisiinsa sidoksissa olevista ihmisistä ja organisaatioista. Muodollisia 

auktoriteettisuhteita ei näiden välille synny, minkä vuoksi perinteisillä hierarkioilla, 

päätöksentekoteorioilla tai organisaatiokaavioilla ei ole paljonkaan annettavaa seutujohtamiselle. 

Sen sijaan seudullisen yhteistyön johtamisen keskiössä on neuvotteluvalta, yhteisen edun etsiminen 

sekä verkostojen avulla vaikuttaminen. (Haveri & Majoinen 1997, 22). Kuntien välisessä 

elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä on kuitenkin havaittavissa ristiriitoja seudun yhteisten 

elinkeinopoliittisten tavoitteiden sekä kuntien keskinäisen kilpailun välillä. Kunnat saattavat 

toteuttaa näennäistä yhteistyötä elinkeinopolitiikassa, mutta ovat tosiasiassa enemmän sidoksissa 

omiin tavoitteisiinsa ja keskinäiseen kilpailuun. Ristiriidan syiksi voidaan olettaa sellaisia tekijöitä 

kuin kuntien omien strategioiden epäselvyys ja huono tietoisuus strategioista, tavoitteiden hyvin 

erilainen konkretisoituminen kunnissa sekä seutuyhteistyön näkeminen välineenä omien 

tavoitteiden toteuttamiseen. (Sotarauta, Linnamaa & Viljamaa 1999b, 447).  
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Haverin (2006, 6) mukaan sen sijaan kuntien seutuyhteistyö näyttäisi edistyvän silloin, kun 

yhteistyöhön ei sisälly toimintojen rationalisoimista eli purkamista, uhkaa niiden purkamisesta tai 

toimintojen keskittämistä. Verkostoon tarvittava kaikkien osapuolien yhteinen sitoutuminen 

onnistuu paremmin, jos toiminnan tavoitteena on luoda uusia palveluita tai koota toimintoja yhteen 

organisaatioon, esim. elinkeinoyhtiöön. Tässäkin tapauksessa kaikenlainen uhka toimintojen 

epämääräisestä rationalisoimisesta ja keskittämisestä hidastaa tai pysäyttää yhteistyön etenemisen. 

(mts. 6-7). 

3.3.2 Kuntaliitokset 

Sekä kuntien yhteistyö että kuntaliitokset voidaan nähdä rakenteisiin vaikuttavina uudistuksina, 

vaikkei kuntien välinen yhteistyö täysin kuntarajoja poistakaan. Niiden suurin ero on siinä, miten ne 

vaikuttavat kuntien itsemääräämisoikeuteen ja identiteettiin: kuntaliitoksessa kunta luopuu 

kontrollistaan, toisin kuin vapaaehtoinen yhteistyö, joka usein nähdään pehmeämmäksi strategian 

muodoksi, ja jossa kunnat sitoutuvat vain itselleen hyödyllisiksi kokemiinsa teemoihin. Toisinaan 

tosin kuntien välinen yhteistyö johtaa polkuna kuntaliitoksiin. (Haveri & Stenvall 2009, 227 - 231). 

Haverin ja Majoisen (2000, 22) mukaan kuntaliitokset ovat teoreettisesta näkökulmasta katsoen 

ainutlaatuisia ja kertakaikkisia muutosprosesseja, joissa kaksi (tai useampia) organisaatiota liittyy 

yhteen. Kuntien yhdistymisessä on kyse kokonaan uuden kunnan synnystä tai sitten kuntaliitoksesta, 

jossa toinen kunta liittyy toiseen. Niille yhteistä on pyrkimys luoda uutta, ja kummassakin 

tapauksessa sekä tavoitellut että toteutuneet organisaatioiden rakenteelliset ja toiminnalliset 

muutokset ovat niin merkittäviä, että on perusteltua puhua uudesta kunnasta ja kokonaan uudesta 

organisaatiosta. (mts. 26 – 27).  

Vuosien 2007 - 2011 aikana Suomessa on toteutunut 57 kuntaliitosta, ja kuntien lukumäärä on 

vähentynyt tänä aikana 105:llä, mikä on noin neljännes kuntien lukumäärästä (Kunnat.net – 

Kuntaliitokset). Liitosprosessi käynnistyy usein kuntien valtuustojen ehdotuksesta, joskin myös 

valtio voi ehdottaa liitosta (Stenvall ym. 2007, 18 - 19).  

Koski (2004, 14) jakaa kuntien yhdistymisen toteuttamistavat kahteen ryhmään: 

rutiiniyhdistymisiin ja taitaviin yhdistymisiin. Rutiiniyhdistyminen edustaa toteuttamistapaa, josta 

ilmenee monenlaisia heikkouksia, kuten esim. liitoksen toteuttaminen keskittyen liiaksi yhdistyvien 

kuntien nykyhetkeen, henkilöstön sopeutumisen liian vähäinen huomiointi sekä suoraan isomman 

kunnan käytäntöihin turvautuminen uuden kunnan toimintaa suunniteltaessa. Taitava yhdistyminen 
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puolestaan on strategisesti suunniteltua toimintaa, joka rakentuu viidestä vaiheesta: selvitys-, 

sopimus-, päätöksenteko-, valmistelu- ja toteutusvaiheesta. (mts. 15 – 28).  

Samansuuntaisen jaottelun on esittänyt myös Laamanen (2008, 51), jonka mukaan muutoksen 

johtamisen eri vaiheita yhdistymisprosessissa ovat tunnusteluvaihe, (esi)selvitys- ja sopimusvaihe, 

valmisteluvaihe sekä toteutusvaihe. Strategisessa yhdistymisessä on kyse pitkäjänteisestä 

pyrkimyksestä saavuttaa kuntaliitoksella jotain, mitä kunnat eivät yksin voi saada aikaan. (mts. 6-7). 

Muutoksen johtamisen merkitys korostuu liitosprosessin edetessä; erityinen haaste on saada 

keskeiset toimijat, eli kuntalaiset, henkilöstö ja päättäjät ymmärtämään muutostarve ja tarpeeseen 

liittyvät tavoitteet – johtamisessa on huomioitava, että kunta muodostuu lukuisista yksilöistä, 

ryhmistä ja yhteisöistä, joilla kaikilla on omat intressinsä suhteessa liitokseen (mts.51). 

Kuntien yhdistymistä ohjaa kuntajakolaki, jossa lähtökohdaksi asetetaan, että uuden kunnan synty 

olisi pääasiallinen menettelytapa kuntien yhdistymisissä. Monissa yhdistymisprosesseissa 

toteuttamistavalla voidaan nähdä olevan psykologista merkitystä, sillä lakkautuksen ja uuden 

kunnan perustamisen kautta yhdistyvät kunnat voivat kokea olevansa keskenään tasavertaisempia 

verrattuna tilanteeseen, jossa toinen kunta liitettäisiin toiseen. Kuitenkin jälkimmäistä 

yhdistämismenettelyä on 2000-luvun lopussa käytetty yli puolessa kuntaliitostapauksista. 

(Laamanen 2008, 19).  

Kuntaliitostutkimuksia on 2000-luvulla tehty useita: esimerkiksi Kuntaliiton ylläpitämällä 

kuntaliitostutkimusten koontisivustolla on yli kaksikymmentä aiheeseen liittyvää tutkimusta 

(Kunnat.net - Kuntaliitostutkimukset). Kuntaliitosten tutkimista voidaan luonnehtia haasteelliseksi. 

Tämä johtuu jo pelkästään liitosten keskinäisen vertailun ongelmallisuudesta; tutkittavilla alueilla 

on omat erityispiirteensä ja historiansa. Lisäksi haasteita tutkimuksille asettavat kuntaliitosten 

vaikutusten osoittaminen, etenkin niiden eriyttäminen alueiden muusta kehityskulusta, sekä 

kansallisen ja kansainvälisen kehityksen vaikutuksen huomiointi. 2000-luvun aikana tehdyissä 

kuntaliitostutkimuksissa on tarkasteltu erityisesti kuntaliitosten vaikutuksia sekä kuntarakenteeseen 

liittyviä kysymyksiä. Tämä on ymmärrettävää, sillä kunnat ovat itsekin kiinnostuneita liitosten 

tuomista hyödyistä tai vaikutuksista taloudelliseen kehitykseen (Asikainen, Korhonen, Majava, 

Pauni & Pekkola 2007, 4; 13 - 14). 
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Kuten tämän tutkimuksen johdannossa tuotiin esille, kuntaliitosten joukossa on yleistymässä usean 

kunnan liitokset.  Monikuntaliitoksissa on kyse sellaisesta kuntajaon muutoksesta, jossa liitoksessa 

mukana olevia kuntia on vähintään kolme ja jonka seurauksena kuntien lukumäärä vähenee 

vähintään kahdella. Yleisterminä monikuntaliitos on uusi, ja se käsittää sekä kuntien laajentumisen 

liitosten johdosta että kuntien yhdistymisen uudeksi kunnaksi. (Koski 2008, 10). Vuosina 1975 - 

2005 keskimäärin yksi viidestä yhdistymisestä oli kolmen tai neljän kunnan välinen hanke (Koski 

2004, 14). Vuonna 2009 toteutuneista 32 kuntaliitoksesta puolet, 16, oli monikuntaliitoksia, ja 

näistä liitoksista edelleen puolet, kahdeksan, oli neljän tai sitä useamman kunnan välisiä liitoksia. 

Vuoden 2009 liitoskunnista yli 20 000 asukkaan kuntia ovat Salo, Kouvola, Hämeenlinna, Kokkola, 

Jyväskylä, Joensuu, Seinäjoki, Raasepori ja Sastamala (Koski 2008, 10; 14 - 15). 

Monikuntaliitoksia voidaan perustellusti pitää haasteellisina organisaatiomuutoksina. Kosken (2008, 

16-18) mukaan niiden viisi keskeistä tunnuspiirrettä ovat:  

• Monta yhdyskuntaa ja suureneva asukasmäärä, 

• Monta aluetta ja pitenevät etäisyydet, 

• Monta keskustaa ja laajeneva palveluverkosto, 

• Monta organisaatiota ja supistuva luottamushenkilöhallinto sekä 

• Monta toimintakulttuuria ja uudistuva henkilöhallinto. 

Edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi monikuntaliitokset vaikuttavat haasteelliselta 

organisaatiomuutokselta myös sitä taustaa vasten, että kuntien yhdistymisprosessien ongelmiksi 

mainitaan mm. prosessien kiireellisyys sekä uusien tilanteiden aiheuttamat epäselvyydet 

organisaatioiden menettelyissä ja toimivaltasuhteissa (Stenvall ym. 2007, 8).  Siinä missä kahden 

pienen kunnan yhdistymisessä on kyse yleensä vain noin sadan työntekijän joukosta, 

monikuntaliitoksissa henkilöstön määrä ja toimintakulttuurien määrä moninkertaistuu (Koski 2008, 

18). Monen toimintakulttuurin yhdistymisellä on vaikutuksensa johtamiseen, työyhteisöihin, 

hallinnollisiin käytäntöihin ja työn tekemisen tapoihin (Stenvall ym. 2007, 9). 

Suppeasti nähtynä toimintakulttuurissa on kyse mm. työntekijöiden työtä ohjaavista 

julkilausumattomista arvoista, toimintaa ohjaavasta perusfilosofiasta sekä organisaatiossa olevasta 

tunnelmasta. (Stenvall ym. 2007, 81). Toimintakulttuurista on erotettavissa tavallisesti kolme 

vaihtoehtoa: Toimintakulttuurien näkökulmasta kuntaliitokset kasvattavat byrokratiaa, ja sosiaalisia 

vuorovaikutussuhteita sekä niiden aikaansaamia asioiden suorittamistapoja häviää kuntien liittyessä 

toisiinsa. Toisaalta kuntafuusioissa voi myös syntyä kokonaan uusia vuorovaikutussuhteita ja 
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uudenlaista toimintaa (Stenvall ym. 2007, 89).  Eri toimintakulttuurien yhdistyessä kulttuurit joko 

sulautuvat keskenään, luovat uudenlaista kulttuuria tai sitten kulttuurit jäävät keskinäiseen 

konfliktin tilaan (Schein 1991, Stenvallin ym. 2007, 87 mukaan).  

3.4 Verkostot 

Verkostoja ei ole määritelty aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa mitenkään yksiselitteisesti, ja 

esimerkiksi Mattila ja Uusikylä (1999) luonnehtivat käsitettä vaikeaselkoiseksi, väljäksi ja 

epäanalyyttiseksi. Yksi tapa jäsentää käsitettä on tarkastella sitä, mitä verkostot yleensä merkitsevät 

julkiselle hallinnolle. Julkisen hallinnon verkostoja käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa 

nostetaan usein esiin hallinnan teema, jonka kautta verkostojenkin käsitettä on mahdollista avata 

(esim. Hiironniemi 2005; Häikiö 2004).  

Verkostoista voidaan irrottaa keskeisinä käsitteinä myös sosiaaliset ja taloudelliset verkostot (esim. 

Aronen 1994). Lisäksi joissakin tutkimuksissa puhutaan myös poliittisista verkostoista (esim. 

Hiironniemi 2005; Uusikylä 1999). Yritysverkostoissa talouden sosiaalisessa sidoksessa on kyse 

siitä, että verkostojen taustalla eivät ole vain yksilöiden taloudelliset rationaliteetit, vaan ne liittyvät 

valtiollisiin, alueellisiin ja paikallisiin yhteiskunnallisiin, sosiaalisiin ja kulttuurisiin ehtoihin ja 

olosuhteisiin. Taloudellinen toiminta ei siis toteudu erillään muusta yhteiskunnasta, vaan 

sosiaalinen ja taloudellinen kietoutuvat kiinteästi toisiinsa (Ruuskanen 2003, 47). Vaikka 

Ruuskanen tarkasteleekin yritysten verkostoja, niitä koskevat näkemykset ovat sovellettavissa myös 

kuntaympäristöön - esimerkiksi Ranniston (2005) mukaan yritysten ja kuntien kehittämisongelmat 

ovat osin samoja, jolloin kuntien kehittämisongelmia voidaan lähestyä yritysten strategiseen 

suunnitteluun liittyvien ajatusten pohjalta.  

Julkiset verkostot ovat myös poliittisia – ei pelkästään sen vuoksi, että niiden toimijat ovat 

poliittisia, mutta myös sen vuoksi, että julkisten verkostojen konfliktit ovat luonteeltaan 

arvokonflikteja, jotka koskettavat päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkiviä kansalaisia. Julkisten 

verkostojen erityispiirteenä voidaankin nähdä politiikan ja täytäntöönpanon välinen suhde, mikä 

erottaa sen yksityisistä verkostoista. (Klijn 2003, 30 - 31).  

Verkostot voidaan nähdä informaation, kommunikaation ja/tai resurssivirtojen kanavina: ne voivat 

toteuttaa yhtä tai useampaa funktiota, jotka ovat riippuvaisia verkoston toimijoiden intentioista, 

tarpeista, voimavaroista ja strategioista. Verkostojen funktio muodostaa käsitteellisen sillan 
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verkoston toimijoiden ja sen rakenteen välille. (van Waarden 1992, Koivulan ja Paavolan 1994, 5 

mukaan).  

3.4.1 Hallinta 

Julkisen hallinnon verkostoajattelussa lähtökohtana on ajatus, jonka mukaan julkiset toimijat eivät 

voi saavuttaa kovinkaan paljoa ilman yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Tämä johtaa 

monimutkaisiin päätöksentekoprosesseihin, joissa eri toimijoiden strategiat kohtaavat (Klijn 2003, 

31). Markkinaohjauksen vaikutuksesta hallinnossa ollaan siirtymässä hierarkisista malleista kohti 

verkostoille tyypillisiä rakenteita ja ohjausmekanismeja. Toisin ilmaistuna tässä voidaan nähdä 

olevan kyse siirtymästä hallinnosta kohti hallintaa (Hiironniemi 2005; Rhodes 2000a).  

Hallinnan käsite voidaan ymmärtää hyvin monella tavalla. Esimerkiksi Kickert, Klijn ja Koppenjan 

(1999, 7-10) tarkastelevat hallintaa kolmesta eri näkökulmasta, joita ovat perinteinen ohjausmalli, 

monitoimijainen malli ja verkostomalli. Perinteinen, keskusohjattu malli korostaa ohjaajan ja 

ohjauksen kohteen välistä suhdetta, ja siinä analyysin ja arvioinnin lähtökohtana ovat ohjaavan 

tahon pyrkimykset sekä päämäärät (mts. 7-8). Keskusohjattu malli näkyy monin tavoin 

suomalaisessa kontekstissa, esim. keskushallinnon ja alue- ja kunnallishallinnon välisissä suhteissa 

(Hiironniemi 2005, 15). Monitoimijaisessa mallissa puolestaan huomioidaan toimeenpanevien 

elinten ja kohderyhmien näkökulmat sekä paikallisten toimijoiden edut. Tässä mallissa analyysin 

keskiössä on se, kuinka hyvin politiikalla voidaan tuottaa paikallisille toimijoille resursseja sekä 

poliittista valtaa tarttua ongelmiin, joihin ne törmäävät. Viimeinen malleista, verkostonäkökulma, 

rakentuu ajatukselle, jonka mukaan julkinen politiikka ja hallinta tapahtuvat erilaisista toimijoista 

(yksilöt, yhteisöt, organisaatiot, virastot) koostuvissa verkostoissa, joille on tyypillistä se, ettei 

kukaan toimijoista ole muita ylempänä määräämässä muiden toiminnasta. (Kickert, Klijn & 

Koppenjan 1999, 8-10). 

Viimeinen näkökulmista korostuu voimakkaasti muuallakin hallintaa käsittelevässä 

tutkimuskirjallisuudessa (esim. Häikiö 2004). Hallinnan voidaan katsoa merkitsevän 

itseorganisoituvia organisaatioiden välisiä verkostoja, jossa organisaatiot ovat riippuvaisia toisistaan 

(Rhodes 2000a; Rhodes 2000b). Niin julkiset kuin yksityisetkin osapuolet tarvitsevat toistensa 

resursseja, kuten asiantuntemusta, rahaa sekä hyväksyttävyyttä (Rhodes 1996, 658). Sotaraudan ja 

Linnamaan (1997, 57 -58) mukaan verkostot ovat eriasteisesti ja eri tavoin vakiintuneita sosiaalisia 

suhteita toisistaan riippuvien, yhteisen intressin ympärille kokoontuneiden toimijoiden välillä, ja 
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toimijoita on yleensä kaksi tai useampia. Klijnin (2003, 32) mukaan toimijat ovat yksilöitä, mutta 

verkoston näkökulmasta he ovat osa organisaatiota.  

Toisaalta verkostot voidaan nähdä hallinnossa erityisenä rakenteellisena järjestelynä, jolle on 

tyypillistä verkoston etujen vertaaminen ja painottaminen suhteessa markkinoihin ja hierarkioihin. 

Hallinta verkostoina on keskeinen hallinnan muoto kaikkialla kehittyneissä teollisissa 

yhteiskunnissa (Rhodes 2000b, 60 – 63). Jos tarkastellaan paikallista hallintaa, voidaan siinä nähdä 

olevan kyse sarjasta muodollisia tai epämuodollisia sääntöjä, prosesseja ja rakenteita, joiden kautta 

paikalliset sidosryhmät (’stakeholders’) voivat yhdessä ratkaista ongelmiaan ja kohdata 

yhteiskunnallisia tarpeita. Tätä prosessia voidaan luonnehtia osallistavaksi, sillä jokainen 

paikallinen osallinen kantaa mukanaan keskeisiä laatutekijöitä, resursseja ja kykyjä, ja keskeistä 

siinä on rakentaa ja ylläpitää sitoutumista, luottamusta sekä neuvottelujärjestelmää (Bovaird, 

Löffler & Parrado- Diez 2002, 12). 

3.4.2  Sosiaaliset verkostot 

Kun verkosto ymmärretään laadultaan sosiaaliseksi, se ensinnäkin poikkeaa toisenlaisista, ”ei-

sosiaalisina” pidettävistä hierarkia- ja markkinasuhteista. Toiseksi se syntyy sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa, taloudellisen toiminnan ulkopuolella. Kolmanneksi verkostoista muodostuu 

taloudellisia suhteita, jotka ovat hierarkioita ja markkinoita olennaisempi ilmiö; se toimii näiden 

perustana. (Miettinen, Toikka, Tuunainen, Lehenkari & Freeman 2006,13).  

Verkostot rakentuvat vastuullisten toimijoiden väliselle luottamukselle ja yhteistyölle. Niiden 

osapuolet eivät saa rikkoa lupauksiaan, ja kaikkien verkostoon kuuluvien on hyödyttävä verkostosta 

tasapuolisesti. Lisäksi on huomioitava, että periaatteessa mikään verkoston tekijöistä ei ole muita 

tärkeämpi. Voidaankin sanoa, että verkostot tarvitsevat sosiaalista pääomaa toimiakseen toivotulla 

tavalla. (Harisalo, Aarrevaara, Stenvall & Virtanen 2007, 114, ks. myös Uusitalo 1990, 50). 

Johansonin ja Uusikylän (1998, 17) mukaan sosiaalinen pääoma soveltuu hyvin verkostojen 

tarkasteluun, sillä sosiaalinen pääoma on jotain, joka määräytyy toimijaa ympäröivästä 

suhdeverkostosta käsin. Sosiaalisen pääoman lähteinä voivat olla esim. keskinäisillä normeilla 

koordinoitavat vertikaaliset ja horisontaaliset verkostot, joita pitävät yllä yhteisö, ryhmäidentiteetti 

sekä jatkuva vuorovaikutus ja sen tuottama järkiperäisyys. Sosiaalinen pääoma lisää informaation 

määrää sekä sosiaalista tukea, tehostaa välittämistä ja vähentää tarvetta valvoa tapahtumia (Portes 

1998, Saarelaisen 2004, 71 mukaan).  
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Hiironniemi (2005, 18) on Passyyn (2003) viitaten hahmotellut sosiaalisille verkostoille kolme 

funktiota. Ensimmäinen funktioista on sosialisaatiofunktio, jossa osallistuminen kollektiiviseen 

toimintaan voidaan nähdä identifioitumisprosessina: sosiaaliset suhteet, verkostot, auttavat 

rakentamaan yksilöiden identiteettiä ja luovat siihen poliittista tietoisuutta. Toisessa sosiaalisten 

verkostojen funktiossa verkostot toimivat välittäjinä, jotka yhdistävät tulevia osallistujia ja 

mahdollistavat mobilisoitumisen, samalla kun osallistujille syntyy tilaisuus muuttaa poliittinen 

ajattelu toiminnaksi. Sosiaalisten sidoksien voidaan katsoa olevan pääkanavia, joita pitkin 

potentiaaliset toimijat yhdistyvät osallistumismahdollisuuksiin. Viimeinen eli kolmas sosiaalisten 

verkostojen funktio liittyy päätöksenteon muokkaamiseen. Tietty poliittinen toiminta edellyttää 

niihin osallistuvilta toimijoilta päätösten sarjaa, johon vaikuttavat erilaiset työntävät ja vetävät 

tekijät. Liittyminen kollektiiviseen toimintaan ei ole ilmaista, vaan se merkitsee yksilöllisiä 

kustannuksia. Näistä kustannuksista voi muodostua kynnys osallistumista vastaan, tosin eri 

tieteenharjoittajat ovat laajasti painottaneet, että muiden osallistujien toiminta vaikuttaa yksilön 

päätökseen liittyä mukaan kollektiiviseen toimintaan. (Passy 2003, Hiironniemen 2005, 18 mukaan). 

3.4.3 Taloudelliset verkostot 

Myös Granovetter (1992) on havainnut sosiaalisten verkostojen ja taloudellisten verkostojen 

läheisen kytkennän: hänen mukaan taloudelliseen tavoitteluun liittyy henkilöiden välisiä ei-

taloudellisia tekijöitä, kuten seurallisuutta, sosiaalista hyväksymistä, valtaa ja statusta. 

Taloudellinen toiminta on myös sosiaalisesti paikantunutta: se kiinnittyy toimijoiden välisiin 

henkilösuhteisiin ja niiden verkostoihin. Lisäksi toimintaan vaikuttavat sosiaalisesti konstruoidut, 

taloudelliset instituutiot, jotka rakentuvat sosiaalisissa verkostoissa tapahtuvassa 

vuorovaikutuksessa. (Granovetter 1992, 4). 

Kuntaorganisaatio on taloudellisessa vaihdantasuhteessa ympäristössään olevien talousyksikköjen 

kanssa, ja vaihdannassa voidaan nähdä olevan kyse kuntaan tulevasta energiasta (panokset), 

kunnasta poistuvasta energiasta (tuotokset) ja näiden välisestä suhteesta. Kunnan sidosryhmiä ovat 

kaikki ne henkilöt, henkilöryhmät tai yhteisöt, jotka lainsäädännön pohjalta tai vapaaehtoisesti 

omien etujensa ja tavoitteidensa vuoksi ovat yhteydessä kuntaan, ja ovat sitä kautta kunnasta 

riippuvaisia. Myös kunta on riippuvainen sidosryhmistään, joskin kysymys organisaation ja 

sidosryhmien välisestä rajasta on aina tulkinnallinen, eikä yksiselitteistä rajaa kunnan ja sen 

sidosryhmien (ympäristön) välille voi vetää. (Anttiroiko, Kallio & Rönkkö 1993, 40 – 43). 
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3.4.4 Poliittiset verkostot 

Käsitettä poliittinen verkosto voidaan käyttää merkitsemään toisistaan riippuvaisten, julkisen 

politiikan prosesseihin sitoutuneiden toimijoiden välisiä suhteita. Keskinäinen riippuvuus perustuu 

erilaisten toimijoiden päämääriin, voimavarojen jakamiseen sekä heidän käsitykseensä 

resurssiriippuvuudesta. Vaihdanta tapahtuu vuorovaikutustilanteissa, jotka toistuvat jatkuvasti. Näin 

syntyy institutionalisoitumisprosesseja: yhteisiä käsityksiä, vuorovaikutussääntöjä ja 

osallistumismalleja kehittyy, ja niitä muotoillaan. Poliittisten verkostojen rakenteelliset ja 

kulttuuriset piirteet, jotka tulevat esiin tällä tavalla, vaikuttavat tuleviin poliittisiin prosesseihin. 

(Kickert ym. 1999, 6).  

Poliittinen toimielin voi tehdä päätöksen verkoston muodostamisesta ja tehtävänannosta, mutta se ei 

voi ohjata verkoston aikaansaannosta tai lopullista tulosta (Harisalo ym. 2007, 114 – 115). 

Verkostojen johtamisella tarkoitetaan toiminnan koordinoimista, johon kaikki verkoston toimijat 

osallistuvat (Hiironniemi 2005, 52). Sillä pyritään aktivoimaan verkostossa jo olevia toimijoita, 

saamaan mukaan uusia yhteistyön mahdollistamiseksi ja arvojen ja näkökulmien lähentämiseksi 

sekä tukemaan normeilla, säännöillä ja vakiintuneilla toimintatavoilla yhteistoiminnan sujuvuutta. 

Verkostojen johtaminen voi merkitä myös tilanteiden lukemista ja niiden luonteen tunnistamista, 

avoimuuden ja sääntöjen arvioimista sekä niiden keinojen etsimistä, joilla verkostojen ulkopuoliset 

näkemykset voidaan ottaa mukaan. (Sotarauta, Linnamaa & Viljamaa 1999a, 19 - 20). 

Useimmiten verkostojohtamisen haasteena nähdään toimijoiden poliittiset erimielisyydet sekä 

heidän voimasuhteiden erilaisuus, mutta merkittävä rooli on myös sillä, miten toimijat havainnoivat 

ympäröivää maailmaansa: heillä on omat käsityksensä ongelmista, muiden toimijoiden rooleista, 

riippuvuudestaan toisista toimijoista sekä yhdessätoimimisen hyödyistä ja haitoista (Kickert, Klijn 

& Koppenjan 1999, 79). 

Peters (1998) on määritellyt keskeisimmät julkisen sektorin verkostojen piirteet, jotka vaikuttavat 

niiden kykyyn tuottaa tehokasta koordinaatiota. Piirteitä ovat:  

1) monimuotoisuus,  

2) keskinäinen riippuvuus,  

3) muodollisuus sekä  

4) välineet. 
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Monimuotoisuudessa on kyse siitä, että toiset verkostot ovat integroituneempia kuin toiset, jolloin 

tiettyjä verkostoja voidaan käsitellä kuin yksittäisiä organisaatioita, toisten määrittyessä enemmän 

itsenäisten organisaatioiden kokemuksen kautta. Keskinäisessä riippuvuudessa puolestaan verkostot 

eroavat toisistaan sen perusteella, miten voimakkaasti niiden jäsenet ovat todella toisistaan 

riippuvaisia – verkostot voivat olla olemassa, vaikka niiden osat toimivat itsenäisesti. Tällöin 

kuitenkin vuorovaikutustavat ja suhteet ulkoisiin toimijoihin eroavat tiiviimmin kytkeytyneestä 

verkostosta. Muodollisuudella tarkoitetaan myös integraation astetta, ja heikostikin integroitunut 

verkosto voi olla muodollinen. On mahdollista, että muodollisia verkostoja voidaan johtaa 

vähemmän monimuotoisia helpommin, mutta tosiasiassa niiden mekaaniset kytkennät voivat 

heikentää niiden ennustettavuutta ja johdettavuutta. Lisäksi voidaan tarkastella niitä välineitä, joita 

verkostossa käytetään koordinaation saavuttamiseksi. Nämä välineet voivat olla suunnittelu, 

sopimukset ja muodolliset säädökset. (Peters 1998, 301.) 

3.5 Kuntien elinkeinopolitiikka 

Kuntien elinkeinopolitiikalle on eri tutkimuksissa annettu periaatteessa samansuuntaisia 

määritelmiä, mutta määritelmien painotukset vaihtelevat. Nupponen (2001,75) näkee 

elinkeinopolitiikan pyrkimyksenä vaikuttaa elinkeinoelämään ja etenkin yritystoiminnan 

kehittämiseen strategioilla ja periaatelinjauksilla. Kunnan aktiivista elinkeinopolitiikkaa voi edustaa 

esim. yksityisen tuotannon hyödyntäminen julkisten palveluiden kehittämisessä tai kuntien ja 

yritysten välinen yhteistyö paikkakunnan tietoyhteiskuntavalmiuksien parantamisessa (Kunnat.net - 

Alue- ja elinkeinokehitys). 

Elinkeinopolitiikan merkitystä enemmän kuntalaisen kannalta korostaa puolestaan Uusitalo (1990, 8; 

198), jonka mukaan kunnallinen elinkeinopolitiikka kytkeytyy vahvasti kuntalaisten perustarpeisiin 

ja palveluihin, kuten peruskouluun, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä etenkin kunnan 

infrastruktuuriin. Kunnan asukas voidaan pohjimmiltaan nähdä syynä kunnan elinkeinopolitiikalle 

sekä perusteena elinkeinopolitiikkaan käytettyjen keinojen tuloksellisuutta arvioitaessa, ja 

yritystoiminnan edistäminen puolestaan toimii vain kehittämisen välineenä kunnalle. Useimmiten 

kuntalaisen ja elinkeinoelämän edut ovat kuitenkin yhteisiä (mts. 8, 198).  

Keskeinen oikeudellinen peruste kuntien elinkeinotoiminnalle tulee kuntalaista: kunnat voivat 

omilla päätöksillään ottaa hoitaakseen myös muita kuin lakisääteisiä, julkisia tehtäviä, joihin myös 

kunnan harjoittama elinkeinopolitiikka kuuluu (Sallinen 2007, 227; ks. myös Kuntalaki 2 §). 
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Lakisääteiset tehtävät ovat perinteisesti muodostaneet kunnan erityistoimialan, ja vapaaehtoiset 

tehtävät yleisen toimialan. Toimialojen tehtävien välinen raja on kuitenkin muuttumassa: kunnille 

kuuluvien erityistoimialojen tehtävät ovat lisääntymässä, ja esimerkiksi elinkeinoelämän toiminnan 

edellytysten luominen ja kehittäminen katsotaan kunnille yhä enemmän kuuluvaksi tehtäväksi. 

(Hannus & Hallberg 1997, 68 – 69; Lauronen 2009; ks. myös Kunnat.net – Alue- ja 

elinkeinokehitys).  

 Lisäksi kokonaisvaltaiseen strategiseen elinkeinosuunnitteluun kuntia ohjaa kuntalain 1. pykälän 3. 

momentti, jossa kuntien yhdeksi tehtäväksi säädetään asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen sekä 

kestävän kehityksen edistäminen (Filppula 2008). Kuntien elinkeinoelämään kuuluviksi tehtäviksi 

luetaan mm. yritystoimintaa tukevat selvitys-, tutkimus-, ja tiedotustoiminta, yhdyskuntatekniikan 

rakentaminen ja kaavoitus, työvoiman saatavuuden turvaaminen sekä liikenteen järjestäminen. 

(Hannus & Hallberg 1997, 69 – 70, 80; ks. myös Lauronen 2009, 63).  

Käytännössä elinkeinopolitiikan hoidossa hyödynnetään eri tavoin mm. elinkeinoyhtiöiden ja -

yhtymien, yrityshautomoiden tai uusyrityskeskusten apua. Kunnat ovat vastuussa myös EU-tukien 

hallinnoimisesta maaseutuelinkeinoviranomaisina ja hoitavat usein myös paikallista yritystoimintaa 

vahvistavaa yrityskummitoimintaa. (Kunnat.net – Alue- ja elinkeinokehitys).  

3.5.1 Elinkeinostrategia 

Elinkeinopolitiikan toteuttamista, siitä tiedottamista ja sen vaikutusten seuraamista voidaan pitää 

ehkä tärkeimpänä osana elinkeinopoliittista kokonaisuutta, ja niitä ohjataan elinkeinostrategialla 

(Ikola, Rothovius & Sahlström 2004, 63). Strategia on organisaation toiminnassa ”punainen lanka”: 

se voidaan ymmärtää joukoksi toimenpiteitä, jotka vievät organisaatiota kohti haluttua päämäärää 

(Laamanen 2008, 6). Strategia merkitsee suunnitelmaa, mutta käytännössä se tarkoittaa myös 

• johdonmukaista toimintamallia, tapaa toimia 

• yksittäistä hanketta, ”temppua”, jonka tavoitteena on kilpailuedun saavuttaminen 
• organisaation asemoitumista ympäristöönsä 

• organisaation näköalaa, käsitettä tai jopa ideologiaa, joka määrittää tavan nähdä ja 
tulkita maailmaa. 

(Santalainen 2009, 27; Mintzberg, Ahlstrand & Lampel 1998). 

 Strategiat toimivat organisaatioiden suunnan näyttäjinä, voimavarojen keskittäjinä, 

organisaatioiden määrittäjinä sekä organisaatioiden toiminnan yhtenäistäjinä. Strategioihin sisältyy 
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sekä hyviä että huonoja puolia, mutta yleisesti ottaen strategiat ovat ratkaisuja isoihin 

kokonaisuuksiin, jotta organisaatiossa voidaan keskittyä kokonaisuuden pienempiin osiin, kuten 

palveluiden oikeaan kohdistamiseen. (Mintzberg ym. 1998, 15 – 17.) 

Strategisessa johtamisessa on kyse toiminnasta, joka nähdään tavoitteisiin pyrkivänä, tietoisena 

käyttäytymisenä. Sitä edustavat yhtä lailla niin strategioiden määrittelijöiden, tulkitsijoiden kuin 

toteuttajienkin toiminta. Tässä yhdistyvät ajatukset kahdelta eri strategisen ajattelun koulukunnalta: 

klassisen strategisen ajattelun koulukunnalta sekä pehmeän strategian koulukunnalta. 

Ensimmäisessä on kyse strategisen ajattelun näkemisestä suunniteltuna ja tiedostettuna prosessina, 

toisessa korostuvat organisaation arvot ja toimintakulttuuri, organisaatioon kuuluvat ihmiset sekä 

ulkopuoliset toimijat. Pehmeän strategian mukaisesti hyväksytään myös ajatus siitä, että strategia 

muotoutuu hiljalleen sekä sen luomisen että käytäntöön viemisen aikana. (Rannisto 2005, 67 – 68.)  

Strategiaa valmisteltaessa on jo tehty päätös siitä, miten strategiaa lähdetään toteuttamaan, ja mitä 

apuvälineitä siinä käytetään. Harjoitettavan elinkeinopolitiikan luonteen tulisi mukautua 

olosuhteiden ja tarpeiden mukaan. (Ikola ym. 2004, 60,63.) 

Kettunen (1998) on hahmotellut kolme elinkeinopoliittista näkemystä: 

1) suunnitteleva näkemys 

2) profiloiva näkemys 

3) edellytyksiä luova näkemys. 

Suunnittelevassa elinkeinopolitiikassa kunnan tehtäviä ja tavoitteita pohditaan perinteisesti 

pääasiassa virkamies- ja asiantuntijatyönä. Profiloivassa elinkeinopolitiikassa lähtökohtana ovat 

yritysten keskinäinen, globaali kilpailu ja sitä kautta kunnille tulevat vaatimukset profiloitumisesta: 

kunta tai seutu voi kehittyä ajattelijoiden (thinkers), tekijöiden (makers) tai välittäjien (traders) 

alueeksi. Profilointi edellyttää sekä kunnan virkamiesten ja luottamushenkilöiden mukanaoloa että 

yritysten läsnäoloa. Edellytyksiä luovassa elinkeinopolitiikassa puolestaan katsotaan, että kunnassa 

pystytään luomaan edellytyksiä halutuille asioille, mikä edellyttää tiedon keräämistä: mm. aktiivista 

kehitysideoiden etsintää, kulkemista maailmalla, yritystapaamisia, ideoiden kopioimista ja 

jatkojalostamista. Elinkeinojen kehittämistä pidetään tässä strategiassa edellytysten kehittämisenä. 

(Kettunen 1998, 35 - 42.) 
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3.5.2 Elinkeinotoiminnan johtaminen ja organisointi 

Kuntien organisaatiorakenne on löystynyt tiukasta pyramidimaisesta organisaatiorakenteesta kohti 

konsernimallia, jossa osa täytäntöönpanevista, palveluja tuottavista yksiköistä on irrotettu kunnasta 

itsenäisiksi yhtiöiksi tai melko itsenäisiksi liikelaitoksiksi. Tällainen delegointi on antanut 

organisaation alemmille tasoille aiempaa enemmän päätösvaltaa, ja hallintamallina se on 

mahdollistanut verkostomaisen toiminnan organisaation sisällä. (Hiironniemi 2005, 53.)  

Toisaalta poliittisen verkoston asetelmassa (ks. luku 3.4.4) edellä mainitut elinkeinotoimijat 

edustavat edelleen politiikan täytäntöönpanijoita; valtuusto on kunnan ylin päättävä elin, hallitus 

sen alaisena toimiva ylin toimeenpaneva elin, jonka alaisena toimii palveluiden järjestämiseen 

erikoistuneita lautakuntia (Hiironniemi 2005, 53–54). Kunnanhallitukset muodostuvat kuntien 

luottamushenkilöistä, jolloin niiden merkitys ja lisäarvo muodostuvat siitä, mikä on niiden rooli 

osana kuntien poliittista johtajuutta ja kunnan koko johtamisjärjestelmää. Kunnanhallituksen työn 

kautta muodostuu rajapinta kunnan ammatilliseen johtamiseen, mikä asettaa vaatimuksia sekä 

kunnanhallituksen toimintatavoille että jäsenten osaamiselle. (Stenvall, Majoinen & Harisalo 2009, 

166). Kunnanhallitusten jäsenillä on oltava yhdessä työskentelemisen kykyä sekä tuntemusta 

yhteiskunnallisesta toimintaympäristöstä, kuten valtion tekemistä linjauksista ja lainsäädännöllisistä 

vaatimuksista, mutta toisaalta myös järjestöjen ja elinkeinoelämän tarpeista ja toiveista (Kankkunen, 

Kettunen & Matikainen 2009, 120). 

Edelleen hallituksen alaisten toimielinten alaisina toimii kunnan johtavia viranhaltijoita, virastoja, 

osastoja ja tulosyksiköitä, jotka ovat aina velvollisia ylemmän viranomaisen tai viranhaltijan 

toimivaltansa puitteissa tekemiä päätöksiä kohtaan. Elinkeinotoimijoiden on siis näennäisestä 

vapaudestaan huolimatta noudatettava ylempien elinten päätöksiä. Edelleen on huomioitava, että 

kuntien välillä on hallinnon toteutuksessa huomattaviakin eroja uuden ja vanhan konsernimallin 

toteuttamisessa. (Hiironniemi 2005, 53 – 54). 

Lähdesmäen (2000) mukaan elinkeinopolitiikan johtaminen voi olla pikemminkin toiminnan 

modernisoimista ja kehittämistä kuin johtamista, ja sitä voidaan luonnehtia etenkin idealla 

joustavasta ja nopeasta päätöksenteosta sekä mahdollisuuksien hakemisesta. Edellytyksiä luovaan 

elinkeinopolitiikkaan voidaan kytkeä NPM:n mukaisesti ajatus julkisjohtajasta, tässä tapauksessa 

elinkeinojen kehittämispäälliköstä mahdollisuuksien hakijana, ”yrittäjänä”, joka huomioi 

organisaation vahvuusalueet ja etsii organisaatiolleen uusia tuottoisia ratkaisuja. Lisäksi 
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elinkeinotoiminnan johtamisessa korostuu verkostomaisen toiminnan merkitys, ei tavanomainen 

esimies-alais-asetelma. (Lähdesmäki 2000, 39 - 40). Kettunen (1998, 81) puolestaan kirjoittaa, että 

elinkeinotoiminnalla tulee olla mieluiten visionäärinen johtaja, joka tarvitsee tuekseen kovan tason 

ammattilaisia: projekteja luovia, hankkeita eteenpäin vieviä ja toteuttamiskykyisiä henkilöitä. Tämä 

joukko on se, joka elinkeinopolitiikan lisäksi luo suhteita muihin kehittämisorganisaatioihin ja 

muihin keskeisiin tahoihin oman kunnan ja alueen ulkopuolelle (mts.81).  

Saapungin, Leskisen ja Aarnion (2004, 46) mukaan kunnissa toimii n. 200 elinkeinoasiamiestä, 

joiden tehtäviin kuuluu antaa muun muassa rahoitusneuvontaa, yritysten perustamista koskevaa 

neuvontaa, edistää yritysten muuta kehittämistoimintaa, avustaa yritysten perustamisessa, hoitaa 

kunnan ja paikkakunnan matkailun markkinointia sekä yritysten toimitila-asioita. 
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4 Tutkimusaineisto ja sen keruu 

4.1 Laadullinen kysely tutkimusmenetelmänä 

Tälle tutkimukselle asetettua tutkimuskysymystä, miten monikuntaliitos on vaikuttanut kuntien 

elinkeinotoimijoiden yhteistyö- ja verkostosuhteisiin, lähdettiin selvittämään laadullisin eli 

kvalitatiivisin tutkimusmenetelmin. Laadulliseen tutkimusperinteeseen kuuluvat 

tutkimusmenetelmät korostavat sosiaalisia ilmiöitä ja niiden merkityksellistä luonnetta (Eskola & 

Suoranta, 1998). Alasuutarin (1999) mukaan laadullinen tutkimus sopii hyvin elämismaailman, 

yksilön, yhteisön, arvojen ja vuorovaikutuksen maailmaan liittyvien asioiden tutkimiseen. 

Aineisto kerättiin laatimalla avoin kyselylomake (liite 2), joka postitettiin kirjeitse kaikkiin vuonna 

2009 muodostettuihin, eri puolella Suomea sijaitseviin suurkuntiin. Laadullisen 

tutkimusmenetelmän ja avoimen kyselylomakkeen valintaa voidaan perustella muutamilla 

keskeisillä seikoilla.  Ennen kaikkea tutkimuksen tieteellinen luonne, kartoittavuus, johti laadullisen 

menetelmän valintaan: Kartoittava tutkimus sopiikin etenkin juuri vähän tunnettuihin ilmiöihin, 

joista ei ole olemassa entuudestaan ainakaan kovin syvälle menevällä tavalla tuotettua tieteellistä 

tietoa (ks. luku 2.2.). Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2007, 195 - 196) mukaan avoimien 

kysymysten etuina voidaan nähdä mm. vastaajien mahdollisuus ilmaista itseään omin sanoin sekä 

osoittaa, mikä on tärkeää vastaajien ajattelussa. Toisaalta avoimilla kysymyksillä voidaan tuoda 

esiin näkökulmia, joita tutkija ei ole etukäteen osannut ajatella. (mts. 196). 

Tutkimusmenetelmänä kysely on tehokas, koska se säästää tutkijan aikaa ja vaivannäköä. 

Tutkimuskyselyllä voidaan lisäksi tutkimukseen saada mukaan paljon henkilöitä ja voidaan myös 

kysyä useita eri asioita. Lisäksi hyvin suunnitellun lomakkeen käsittely on nopeaa. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 2007, 190). Tämän tutkimuksen kohdejoukko sijaitsee Suomessa 

maantieteellisesti varsin laajalla alueella, jolloin haastattelujen tekeminen paikanpäällä olisi ollut 

varsin kallista ja vienyt paljon aikaa tutkimuksen laajuuteen nähden. Toisaalta vain muutaman 

tapauksen poimiminen ns. tapaustutkimusta varten kohdejoukosta objektiivisella tavalla olisi 

muodostunut vaikeaksi, sillä esim. kuntien maantieteellinen sijainti ja saavutettavuus julkisin 

kulkuneuvoin olisivat käytännössä ratkaisseet kohdekuntien valinnan.  

Postikyselyn valintaa voidaan perustella keinona erottautua viime vuosina varsin nopeasti 

yleistyneistä verkkokyselyistä. Huolellisesti laadittu postikysely saatekirjeineen voi näinä päivinä 
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tuntua vastaajan kannalta kiinnostavammalta kuin verkkokysely, joka on usein helpompi ”ohittaa” 

kuin postissa tullut kirjekuori. Tässä tutkimuksessa valinta postikyselyn ja verkkokyselyn välillä ei 

kuitenkaan noussut ratkaisevaksi, sillä molemmat tavat joka tapauksessa yhdistyivät 

aineistonkeruussa, kuten myöhemmin tässä pääluvussa tuodaan esille. Molempien tapojen käyttö 

nähtiin mahdollisena siitä syystä, että kaikki lomakkeen kysymykset olivat luonteeltaan avoimia, ja 

vastaaminen vaati kummassakin tapauksessa kirjoittamisen vaivannäköä, joskin koneella 

kirjoittaminen tapahtuu usein hieman nopeammin kuin käsin kirjoittaminen. 

4.1.1 Tutkimuksen kohdekunnat  

Tutkimuksen kohdekuntina ovat 1.1.2009 muodostetut, vähintään kolmen kunnan liitokset, joita on 

yhteensä 16 kpl. Nämä ovat seuraavat (suluissa on ilmoitettu monikuntaliitoksen tehneet kunnat): 

• Hämeenlinna (Hauho, Kalvola, Lammi, Renko, Tuulos, Hämeenlinna)  

• Joensuu (Eno, Pyhäselkä, Joensuu)  

• Jyväskylä (Jyväskylän mlk, Korpilahti, Jyväskylä)  

• Kauhava (Alahärmä, Ylihärmä, Kortesjärvi, Kauhava)  

• Kemiönsaari (Kemiö, Dragsfjärd, Västanfjärd)  

• Kokkola (Lohtaja, Ullava, Kälviä, Kokkola)   

• Kouvola (Anjalankoski, Kuusankoski, Valkeala, Jaala, Elimäki, Kouvola)  

• Loimaa (Alastaro, Mellilä, Loimaa)  

• Parainen (Houtskari, Iniö, Korppoo, Nauvo, Parainen)  

• Masku (Lemu, Askainen, Masku)   

• Naantali (Rymättylä, Merimasku, Velkua, Naantali)  

• Raasepori (Tammisaari, Karjaa, Pohja)  

• Salo (Halikko, Kiikala, Kisko, Kuusjoki, Muurla, Perniö, Pertteli, Suomusjärvi, Särkisalo, 

Salo)    

• Sastamala (Vammala, Äetsä, Mouhijärvi)  

• Seinäjoki (Nurmo, Ylistaro, Seinäjoki) 

• Siikalatva (Kestilä, Piippola, Pulkkila, Rantsila) 

(Suomen Kuntaliitto) 
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Tutkimuksen kohdekunnat ovat taloudellisesti ja toiminnallisesti hyvin kirjava joukko, kuten 

taulukon 1. tunnusluvut ilmaisevat: 

Taulukko 1 Kohdekuntien tunnusluvut (Tilastokeskus.fi – Kuntien avainluvut-tietokanta) 

 Maapinta

-ala, km
2
 

Väkiluku 

31.12.2011 

Asukasluvun 

muutos 

2011 

Työpaikkoja 

31.12.2009 

Työttömyys

-aste, % 

31.12.2010 

Yritystoimi-

paikkoja 

2010 

Hämeenlinna - Tavastehus 1786 67270 248 29877 10,6 4227 

Joensuu 2382 73758 113 31872 14,4 3845 

Jyväskylä 1171 132062 271 59388 13,1 6601 

Kauhava 1314 17265 -73 7252 6,6 2014 

Kemiönsaari - Kimitoön 687 7173 2 2572 6,9 752 

Kokkola - Karleby 1444 46585 -29 19793 9,2 2893 

Kouvola 2558 87567 -435 34652 12,6 5124 

Loimaa 848 16848 -27 6836 8,9 1787 

Masku 175 9585 67 2554 6,8 668 

Naantali - Nådendal 311 18871 43 5952 8,2 1201 

Parainen - Pargas 882 15505 32 5384 6,5 1242 

Raasepori - Raseborg 1148 28959 -128 10952 7,6 2271 

Salo 1986 55283 -74 23930 11,6 4287 

Sastamala 1291 24498 36 8644 7,5 2081 

Seinäjoki 1432 58703 433 28548 9,1 4245 

Siikalatva 2172 6061 -94 2177 8,6 626 

 

Maantieteellisesti kohdekunnat sijoittuvat Oulun eteläpuoliseen Suomeen, mutta muuten niiden 

maantieteelliset piirteet vaihtelevat huomattavasti. Esimerkiksi osa kunnista on väestöltään pieniä 

mutta pinta-alaltaan suuria ja merelle laajenevia saaristokuntia, ja toisaalta taas mantereelta löytyy 

seutukuntien kokoluokkaa olevia kaupunkeja. Kuntien sijaintia ja mittasuhteita havainnollistetaan 

kartassa kuvassa 2.: 
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Kuva 2 Vuonna 2009 muodostetut suurkunnat 

 

Sitä, millainen merkitys kunnan maantieteellisellä sijainnilla tai elinkeinotoimintaa kuvaavilla 

tunnusluvuilla on elinkeinotoimijoiden kokemiin yhteistyöhön ja verkostosuhteisiin, sivutaan jonkin 

verran tutkimuksen analyysin pohjalta tehtävissä johtopäätöksissä, mutta tutkimuksen laajuuden, 

tutkimuksen aihepiirin sekä tieteellisten tavoitteiden luonteen huomioon ottaen oleellisempaa on 

yhteistyö- ja verkostosuhteiden lähestyminen toimijoiden näkökulmasta, tuoden esille heidän 

tietämyksensä tutkittavasta aiheesta. On myös huomattava, että vaikka kohdejoukkona on 16 kuntaa, 

tutkimukseen liittyvän kyselyn lopullinen vastaajajoukko on pienempi.   
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4.1.2 Kyselylomakkeen kuvaus 

Tieteellisessä tutkimuksessa teoreettiset käsitteet ja niiden empiiriset vastineet ovat välttämättömiä. 

Luonnontieteissä ja kvantitatiivisessa tutkimuksessa puhutaan operationalisoinnista, joka tarkoittaa 

teoreettisten käsitteiden muuttamista empiirisesti mitattavaan muotoon. Sen sijaan laadullisessa 

tutkimuksessa tätä käsitettä ei käytetä, mutta silti myös siinä teoreettisille käsitteille on löydettävä 

jonkinlainen empiirinen vastine, jotta empiirinen tutkimus olisi ylipäätään mahdollista. 

Tutkimusaineistoa kerätessään tutkija joutuukin miettimään, miten kerätä havaintoja teoreettisista 

käsitteistä, ja miten kääntää nämä käsitteet kielelle, jota myös tutkittavat ymmärtävät. (Eskola & 

Suoranta 1998, 75 - 78.) 

Kysymykset muodostettiin tutkimuksen teoreettisesta viitekehyksestä valittujen kolmen teeman, 

kuntien elinkeinopolitiikan, verkostojen sekä seudullisen yhteistyön ympärille. Kuntien 

itsehallinnon käsite on jätetty lomakkeesta pois, koska se otettiin teoriaosioon mukaan vain 

välttämättömänä kuntien yhteistyön taustoittamiseksi. Kysymykset pyrittiin muotoilemaan 

sisällöllisesti niin, että niihin oli mahdollista vastata vastaanottajien omien havaintojen ja 

kokemusten perusteella, ilman että vastaajien tarvitsisi tukeutua vastauksissaan esim. kunnan 

elinkeinostrategiaan tai kuntien yhdistymissopimuksiin.  

Lomakkeen kysymykset jakautuvat pääkäsitteiden alle niin, että verkostoja käsitteleviä kysymyksiä 

on eniten, koska teoriaosiossa tämän käsitteen todettiin olevan moniulotteisin ja laajin tutkimuksen 

pääkäsitteistä. Kuvassa 3. havainnollistetaan, miten tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä 

esitetyt kolme pääkäsitettä jakautuvat lomakkeen kysymyksiksi: 
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Kuva 3  Pääkäsitteiden yhteys lomakkeen kysymyksiin 

 

Alemmissa laatikoissa olevat kategoriat kuvaavat lomakkeen kysymysten sisältöä pääpiirteissään. 

Kaikkiaan avoimia kysymyksiä lomakkeessa on 14 kpl, mutta jotkin kysymykset, etenkin 

verkostojen kohdalla, voitiin niputtaa saman kategorian alle, minkä vuoksi laatikoissa on mainittu 

vain yhdeksän erilaista kategoriaa. Kyselylomakkeen kysymyksistä voitaisiin myös puhua 

tutkimuksen alaongelmina. Hirsjärven ym. (2007, 124) mukaan alaongelmiin saadut vastaukset 

tekevät mahdolliseksi vastata myös tutkimuksen pääongelmaan. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on 

varauduttava siihen, että ongelma voi muuttua tutkimuksen edetessä, ja tutkimusongelmien sijaan 

usein puhutaankin mieluummin yleisellä tasolla asetettavasta tutkimustehtävästä. (mts. 124).  

Osassa kysymyksistä vastaajia pyydettiin mainitsemaan kolme keskeiseksi kokemaansa asiaa 

tiettyjen ilmiöiden ympäriltä: tällä haluttiin ainoastaan jäntevöittää lomakkeen rakennetta ja 

helpottaa vastaamista, joten myöhemmässä tutkimuksen analyysissa ja johtopäätöksissä kolmen 
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asian mainitsemisjärjestykseen tai siihen, montako asiaa näissä vastauksissa kukin vastaaja on 

maininnut, ei ole merkitystä. 

Abstrakteja tai yleispiirteisiä asioita kysyttäessä voidaan joskus sisällyttää arvioitavaan asiaan 

esimerkkejä, jotka merkitään usein suluin kysymyslauseen loppuun (FSD – KvantiMOTV-

Kyselylomakkeen laatiminen). Vastauslomakkeen 14 kysymyksestä kolmen lopussa annettiin 

esimerkkejä vastaamista helpottamaan. Näiden kysymysten tavoitteena oli tuottaa nimettyjä asioita 

tiettyjen ilmiöiden ympäriltä luettelomaisessa muodossa, jolloin esimerkkien käyttö on perusteltua. 

Lomakkeen toimivuutta ja onnistuneisuutta testattiin ennen postitusta paitsi tutkimuksen ohjaajalla, 

myös tutkijan omilla tuttavilla. Erityisen hyvänä testihenkilönä toimi tutkijan kunnanjohtajana 

työskentelevä lähisukulainen, jonka palautteen perusteella lomakkeessa alun perin olleiden 

kysymysten määrää päädyttiin vähentämään noin puolella, ja kysymysten sisältöön tehtiin 

muutoksia. Tärkeää palautetta lomakkeesta tutkija sai myös eri alalla väitöskirjaa tekevältä 

puolisoltaan sekä toiselta hallintotieteiden parissa gradua tekevältä opiskelijalta. Kaiken kaikkiaan 

lomakkeen kysymykset sekä saatekirje laadittiin uudelleen noin neljä kertaa ennen postitusta. 

4.1.3 Kyselyn toteutus 

Tutkimuksessa käytettiin kokonaisotantaa, koska vuoden 2009 suurkuntia on melko pieni määrä, 16 

kpl. Kaikkiaan kirjeitä lähetettiin kuitenkin 48 kpl, kolme kutakin kuntaa kohden, koska kuntien 

elinkeinotoimijoita ei haluttu tiukasti rajata vain elinkeino- tai kehitysjohtajiin. Näin ollen kirje 

lähetettiin myös kunnanjohtajille sekä kunnanhallitusten puheenjohtajille, joiden teoriaosiossa 

nähtiin myös vastaavan oleellisesti kuntien elinkeinotoiminnasta. Parin kunnan kohdalla kunnan 

elinkeinotoiminta osoittautui olevan voimakkaasti sidoksissa kuntien osaltaan omistamiin 

elinkeinoyhtiöihin, joiden toimitusjohtajille kirje myös lähetettiin. Useamman kirjeen lähettämisellä 

ajateltiin voitavan kohottaa vastausprosenttia, joka Tuomen ja Sarajärven (2003, 76) mukaan jää 

postikyselyissä usein niukaksi. 

Vastaanottajien nimet ja yhteystiedot kerättiin kuntien kotisivujen kautta, jollaiset olivat jokaisella 

vuonna 2009 muodostetulla suurkunnalla. Postiosoitteena käytettiin pääasiassa kuntien hallinnon 

yleisiä postiosoitteita, ja kuoreen merkittiin osoitteiden lisäksi vastaajien nimet ja ammattinimikkeet. 

Haasteeksi postikyselyn toteuttamisessa muodostui kunnanhallitusten puheenjohtajien 

yhteystietojen kerääminen. Kunnanhallitusten puheenjohtajilla ei yleensä ole omaa työpistettä 

kunnan organisaatioissa, ja kunnan virastoissa tai hallintopaikoissa he saattavat käydä esimerkiksi 
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vain kokousten yhteydessä. Samoin puheenjohtajien sähköpostiosoitteet ovat usein yksityisiä, ei 

kunnan organisaation osoitteita. Ongelman ratkaisemiseksi päädyttiin siihen, että kunnanhallitusten 

puheenjohtajille suunnatut kirjeet lähetettiin samoihin toimipaikkoihin kuin kunnanjohtajienkin 

kirjeet, jolloin niiden ajateltiin kunnan osoitteista todennäköisimmin tavoittavan puheenjohtajat. 

Muutamien kuntien kotisivuilta tosin löytyi myös kunnanhallitusten jäsenten kotiosoitteet, mutta 

näissäkin tapauksissa kirjeet haluttiin lähettää kuntien keskuspaikkoihin yhtenevän käytännön 

vuoksi. 

Kyselytutkimus suoritettiin niin, että kyselylomakkeet postitettiin 9.1.2012, ja vastaajia pyydettiin 

vastaamaan 26.1.2012 mennessä – näin ollen vastaajilla oli tasan kaksi viikkoa aikaa vastata 

kyselyyn, postituksiin kuluneen ajan lisäksi. Kirjeiden mukana lähetettiin valmiiksi postimaksettu 

vastauskuori tutkijan osoitteella varustettuna, jotta vastausten palauttaminen olisi vastaajille 

mahdollisimman helppoa. Määräaikaan mennessä vastauksia saapui 9 kpl. Yksi vastaajista tiedusteli 

mahdollisuutta vastata sähköpostilla kysymyksiin, mihin annettiin mahdollisuus. Samalla kävi myös 

ilmi, että kyseisen kunnan johdossa oli sovittu, kuka toimija kyselyyn vastaa. Lisäksi osoittautui 

yksi tapaus, jossa lomakkeeseen vastannut toimija oli eri henkilö, kuin jolle lomake oli alun perin 

lähetetty. Tässä tapauksessa tosin kyseinen vastaaja kunnan kehitysjohtajana toimii keskeisesti 

elinkeinoasioiden parissa, jolloin lomakkeen siirtäminen henkilöltä toiselle ei heikentänyt 

vastauksen luotettavuutta. On muistettava, että kuntien välillä on paljon vaihtelua uusien ja 

vanhojen konsernimallien toteuttamisessa hallinnossa (Hiironniemi 2005, 53 - 54), mikä näkyy 

myös elinkeinotoiminnan kohdalla. Tämä muodosti haasteen kerralla oikeiden vastaajien 

löytämiseksi kyselytutkimuksissa. 

Määräajan umpeutumisen jälkeen lähetettiin vielä 30.1.2012 sähköpostilla muistutus (liite 3) 

tutkimuksesta niihin kuntiin, joista ei ensimmäisellä kierroksella tullut vastauksia ollenkaan, ja 

vastaus kohdistettiin kunnissa niille elinkeinotoimijoille, joiden sähköpostiosoitteet voitiin selvittää 

kotisivujen kautta. Sähköpostiviestissä tutkimuslomake oli Word-liitteenä, joka oli rakennettu niin, 

että vastaukset voitiin kirjoittaa suoraan sähköiselle lomakkeelle ja tallentamisen jälkeen palauttaa 

tutkijalle. Uusintakyselyyn vastaajia pyydettiin vastaamaan 7.2.2012 mennessä, ja 

muistutuskierroksella vastauksia palautettiin vielä kolme kappaletta. Näin ollen kaikkiaan 

vastauksia saatiin takaisin 12 kpl. 
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4.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Laadullisen tutkimuksen arviointitavat poikkeavat kvantitatiivisten tutkimusten validiteetti- ja 

reliabiliteettikysymyksistä (Eskola & Suoranta, 1998). Janesick (2000) on todennut, että laadullisten 

tutkimusten ydinasioita ovat henkilöiden, tapahtumien ja paikkojen kuvaukset. Validiteetissa on 

kyse kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhteensopivuudesta. (Hirsjärvi ym. 

2007, 227). 

 Postikyselyn haasteena on usein niukka vastausten määrä, mikä laadullisessa tutkimuksessa ei ole 

ongelma ns. yleistettävyyden kannalta, vaan enemmänkin sen kannalta, kertooko tutkimus 

ylipäätään mitään tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi 2002, 76). Myös vastaustavat voivat 

vaihdella paljon, eikä vastauksista saatu informaatio riitä aina täyttämään tutkijan odotuksia. 

Toisaalta jos vastaajajoukko tiedetään aktiiviseksi ja helposti myös kirjallisesti kantaa ottavaksi, 

avointen kysymysten käyttö voi olla hyvinkin perusteltua. (FSD – KvantiMOTV - 

Kyselylomakkeen laatiminen ). 

Vastausprosentiksi tässä tutkimuksessa muodostui vain 25 %, mikäli takaisin saatujen vastausten 

määrä suhteutetaan kaikkiin lähetettyihin 48 kyselylomakkeeseen. Kuitenkin vastausten saapumisen 

yhteydessä ilmeni nopeasti, että joissakin kunnissa on keskusteltu siitä, kuka kyselyyn vastaa. 

Eniten vastauksia tuli kuntien kehitys- tai elinkeinojohtajilta (7 kpl), toiseksi eniten kunnanjohtajilta 

(4 kpl), ja kolmanneksi kunnanhallitusten puheenjohtajilta (1 kpl). Elinkeinoyhtiöiden 

toimitusjohtajilta vastauksia ei saatu ollenkaan. Yhdestä kunnasta kyselyyn vastasivat sekä 

kunnanjohtaja että kehitysjohtaja, muuten vastauksia tuli aina yksi vastannutta kuntaa kohden. 

Kunnanhallitusten puheenjohtajien vähäinen vastaamishalukkuus voi liittyä siihen, että tätä ryhmää 

kysely ei tavoittanut yhtä hyvin kuin muita, mutta toisaalta se voi liittyä myös puheenjohtajien 

omaan käsitykseen asiantuntijuudestaan elinkeinoasioissa. Tämä on hieman ristiriidassa sen kanssa, 

että tutkimuksen näkökulman valinnassa taustalla oli ajatus siitä, että myös kunnanhallitusten 

puheenjohtajat ovat elinkeinotoiminnan asiantuntijoita, joilla on valmiudet vastata 

tutkimuskyselyyn. Kuitenkin saatua aineistoa tarkastellen yleensäkin eri tehtävänimikkeissä olevien 

elinkeinotoimijoiden vastausmäärät poikkesivat sen verran merkittävästi toisistaan, ettei 

tutkimuksen analyysissa ole tarkoituksenmukaista ottaa kantaa siihen näkökulmaan, millä tavoin eri 

ammattinimikkeitä edustavat henkilöt ovat vastanneet kuhunkin kysymykseen. Näin ollen vastaajia 

käsitellään analyysissa yhtenäisenä joukkona, ammattinimikkeitä erottelematta. Näitä 

analyysivalintoja voidaan perustella myös sillä, että elinkeinotoiminnan johtamis- ja 
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organisoimismuodot vaihtelevat kunnissa suuresti. Tutkimuksen analyysissa ei kiinnitetä myöskään 

huomiota tilanteeseen, jossa yhdestä kunnasta tuli kaksi eri vastausta. 

Sen sijaan tutkimuksen kannalta on merkillepantavaa, että 16 kohdekunnasta vastauksia saatiin 11 

kunnalta. Vastaajakuntien määrä ja toisaalta niiden maantieteellisen sijainnin satunnaisuus 

mahdollistavat monikuntaliitosten yhteistyö- ja verkostosuhteiden vertailtavuuden ja myös sen, että 

tutkimuksessa voidaan tehdä myös jonkin verran yleistäviäkin johtopäätöksiä monikuntaliitosten 

elinkeinopolitiikasta.  Tämä muodostuu aineiston analyysin kannalta arvokkaammaksi seikaksi kuin 

esim. se, millä tavoin eri tehtävissä olevat henkilöt ovat vastanneet kysymyksiin. On kuitenkin 

huomattava, että analyysissa vastaajien näkemysten katsotaan muodostavan kuvauksen kunkin 

kunnan elinkeinopoliittisesta tilanteesta, jolloin esim. johtopäätösosiossa voidaan perustellusti 

puhua suurkuntien antamista vastauksista.  Tutkimuksen validiutta lisää se, ettei vastauslomakkeissa 

esiintynyt tyhjäksi jätettyjä vastausrivejä. Kysymykseen siitä, miten saatu aineisto vastaa itse 

tutkimuskysymykseen, otetaan laajemmin kantaa tutkimuksen analyysiosiossa ja tutkimuksen 

johtopäätöksissä. 

Tutkimuksen luotettavuuteen liittyy oleellisesti myös tutkimuksen luottamuksellisuus sekä 

anonymiteetti. Täydellinen nimettömyys ei kuitenkaan useinkaan tule kysymykseen, sillä muussa 

tapauksessa esimerkiksi postikyselyä käytettäessä tutkimukseen vastaamattomien muistuttaminen 

tulee mahdottomaksi. Periaatteena on kuitenkin oltava se, että henkilöllisyyden paljastuminen 

tehdään mahdollisimman vaikeaksi. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Tutkittavien on 

voitava luottaa siihen, että heidän antamiensa tietojen luottamuksellisuus turvataan. Tämä voi 

tapahtua esim. lupaamalla tutkittaville, ettei heitä koskevia tietoja raportoida niin, että heidän 

henkilöllisyytensä paljastuu tutkimusjulkaisun lukijoille. (FSD – Tutkimusaineistojen 

tiedonhallinnan käsikirja – Tutkittavien informointi). Tutkimuskyselyn saatekirjeessä (liite 1) 

vastaajille luvattiin, että vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, ettei 

täytettyjä lomakkeita vastaajatietoineen välitetä ulkopuolisten eli muiden kuin tutkijan käyttöön, 

eikä vastaajien ja (vastanneiden) kuntien nimiä julkaista missään tutkimuksen vaiheessa. 

Seuraavassa luvussa kuvataan tarkemmin, miten vastaajien yksityisyydensuojasta on tutkimuksessa 

pyritty pitämään kiinni.  
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5 Tutkimuksen analyysi 

5.1 Analyysimenetelmä ja analyysin kulku 

Avoimiin kysymyksiin annettujen vastausten muoto vaihtelee: ne voivat olla useista virkkeistä 

koostuvia tarinoita, vain tärkeintä asiaa kuvaavia yksittäisiä sanoja tai ranskalaisille viivoille 

tiivistettyjä vastauksia. Lomaketutkimuksissa tutkijan tulisi kuitenkin "pakottaa" vastauksia 

erikseen päätettäviin sisältöluokkiin. Luokitus voi olla ennalta määrätty, mutta yleisintä on laatia 

luokitus avoimeen kysymykseen saatujen vastausten pohjalta. (FSD – KvantiMOTV- 

Postikyselyaineiston kokoaminen). Hirsjärvi ym. (2007, 219) toteavat, että laadullisen aineiston 

käsittelyyn on olemassa useita eri menetelmiä, kuten esim. teemoittelu, tyypittely, diskurssianalyysi 

sekä sisällönanalyysi. Tuomi ja Sarajärvi (2002, 105) luonnehtivat jälkimmäistä tekstianalyysiksi, 

jonka avulla tutkittavasta ilmiöstä pyritään luomaan kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. 

Sisällönanalyysilla tarkoitetaan tavoitetta kuvata dokumenttien sisältöä sanallisesti, jolloin 

analyysin ulkopuolelle jätetään esimerkiksi aineiston kvantifiointi, joka keskittyy enemmän tekstin 

sisällön kvantitatiiviseen erittelyyn (mts. 2002,107 – 108). 

Laadullisen aineiston sisällönanalyysi voidaan tehdä joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai 

teorialähtöisesti. Aineistolähtöisyydessä on kyse siitä, etteivät analyysiyksiköt ole etukäteen 

harkittuja ja sovittuja, vaan ne valitaan aineistosta tutkimuksen tarkoituksen ja tehtävänasettelun 

mukaisesti. Näin ollen aikaisemmilla havainnoilla, tiedoilla tai teorioilla ei pitäisi olla vaikutusta 

analyysin toteuttamiseen tai lopputulokseen. Teoriaohjaavassa analyysissa puolestaan teoria voi 

toimia apuna analyysin etenemisessä; aikaisempi tieto ohjaa tai auttaa analyysia. Aikaisemman 

tiedon roolina ei ole kuitenkaan olla teorian testaajana, vaan pikemminkin sen tulisi avata uusia 

ajatuksia. Kolmas tapa tehdä analyysia on toteuttaa sitä teorialähtöisesti: analyysi tukeutuu johonkin 

tiettyyn teoriaan, auktoriteetin esittämään ajatukseen tai malliin. Näin ollen aineiston analyysia 

ohjaa vahvasti jo aikaisemman tiedon perusteella luotu kehys. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 97 - 100). 

Miles ja Huberman (1984) ovat laatineet aineistolähtöisestä laadullisesta eli induktiivisesta 

aineiston analyysista kolmivaiheisen prosessin, joka muodostuu aineiston redusoinnista eli 

pelkistämisestä, klusteroinnista eli ryhmittelystä sekä abstrahoinnista eli teoreettisten käsitteiden 

luomisesta. Aineiston pelkistämisessä eli redusoinnissa on kyse aineiston aukikirjoittamisesta niin, 

että siitä karsitaan tutkimuksen kannalta turha aines pois; klusteroinnissa aineistosta etsitään 

samankaltaisuuksia ja / tai eroavaisuuksia kuvaavia käsitteitä, ja abstrahoinnissa aineistosta 
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erotetaan tutkimuksena kannalta tärkeä tieto, jonka perusteella muodostetaan teoreettisia käsitteitä. 

Abstrahointi toimii näin siltana alkuperäisinformaation kielellisistä ilmauksista teoreettisiin 

käsitteisiin ja lopulta johtopäätöksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 111 - 114). 

Tämän tutkimuksen analyysiosiossa edetään pääpiirteissään edellä kuvatun laadullisen 

sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksen analyysissa yhdistyvät sekä aineistolähtöisyys että 

teoriaohjaavuus. Analyysiosiossa kukin kysymys pyritään kytkemään ainakin karkealla tasolla 

johonkin tiettyyn teorian osaan, minkä lisäksi analysoidaan sitä, millä tavoin vastaukset tuottavat 

informaatiota juuri tästä teorian osasta. Aineistolähtöisyyttä tutkimuksessa ilmentyy erityisesti 

niissä tilanteissa, kun vastauksia ei voida selkeästi kytkeä aiempaan teoriaan. Tällöin kyseessä ovat 

usein vastauksiin sisältyvät yksityiskohdat ja esimerkit, joita ei teoriaosiossa ole osattu tuoda esille.  

Itse analysointiprosessi tutkimuksessa eteni seuraavasti: analyysin ensimmäisessä vaiheessa 

vastaajien palauttamat lomakkeet luettiin läpi sitä mukaa kuin niitä saapui, ja vastaukset 

puhtaaksikirjoitettiin ja tallennettiin Excel-tiedostoon. Vastausten puhtaaksikirjoittamisessa myös 

kirjoitusvirheet korjattiin niiltä osin, kun vastauksia on lainattu suorina sitaatteina analyysiosiossa, 

kuitenkin niin, että vastausten asiasisältö säilyi muuttumattomana. Analyysin helpottamiseksi 

kirjattiin myös kunkin vastauksen yhteyteen talteen tieto siitä, mistä kunnasta ja miltä 

elinkeinotoimijalta vastaus oli tullut. Valmiista tutkimuksesta nämä tiedot kuin myös vastauksista 

ilmenevät yksityiskohdat on häivytetty sillä tavoin, ettei vastaajia tai puheena olevia kuntia voida 

tunnistaa. Yksityiskohtien häivyttäminen on tärkeää, sillä tämä liittyy tutkimuksen anonymiteettiin 

sekä luottamuksellisuuteen, josta vastaajille annettiin lupaus tutkimuksen saatekirjeessä. 

Tuomi ja Sarajärvi (2002, 112) ovat Politiin ja Hungleriin (1997) sekä Burnsiin ja Groveen (1997) 

viitaten todenneet, että analyysin toteuttamiseksi on määriteltävä analyysiyksikkö eli taso, jolla 

sisältöä aineistosta pelkistetään.  Analyysiyksikkönä voi olla yksittäinen sana, kokonainen lause, 

ajatuskokonaisuus tai lauseen osa. Yksikön määrittämistä ohjaa tutkimustehtävä sekä aineiston laatu. 

(Politi & Hungler 1997, Tuomen ja Sarajärven 2002, 112 mukaan). Tämän tutkimuksen kysymykset 

olivat hieman erityyppisiä keskenään, minkä vuoksi ne tuottivat sekä yksittäisistä sanoista 

koostuvia luetteloita että jopa useiden lauseiden muodostamia kerronnallisia kokonaisuuksia. 

Analyysin kannalta aineiston pelkistäminen on siis keskeisessä roolissa. Toisaalta joidenkin 

kysymysten kohdalla on haluttu tuoda myös suoria sitaatteja aineistosta. Analyysin toisessa 

vaiheessa vastauksia luokiteltiin erilaisiin, aineiston pohjalta laadittuihin kategorioihin, jotka ovat 

esitystavan selkeyden vuoksi useimmiten taulukkomuodossa. Koska vastaukset olivat keskenään 
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usein varsin hajanaisia, katsottiin tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaiseksi kiinnittää huomiota 

eri luokkiin liittyvien vastaajien määrään, ei niinkään eri mainintojen määrään. Vaikka vastauksia 

saatiin 12 henkilöltä, vastanneita kuntia oli 11 kpl. Tämä ohjaa tulkinnassa kiinnittämään huomio 

kuntien välisiin eroihin yhteistyö- ja verkostosuhteissa. 

5.2 Kuntaliitoksen vaikutukset kuntien elinkeinopolitii kkaan  

Lomakkeen ensimmäisen sivun kysymykset liittyivät kuntaliitoksen yleisiin, kuntaliitoksen 

elinkeinopolitiikalle kohdistamiin vaikutuksiin. Tällä kysymyssarjalla haluttiin taustoittaa 

lomakkeen myöhempiä, verkostoja ja yhteistyösuhteita käsitteleviä kysymyksiä ja niihin saatavia 

vastauksia. Lomakkeen ensimmäisessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin määrittelemään kolme 

merkittävintä, elinkeinotoimintaan liittyvää tehtävää, joita vastaajat ovat kuntaliitoksen jälkeen 

saaneet hoitaakseen. Kysymyksellä haettiin esimerkkejä siitä, miten vastaajien oma toimenkuva tai 

tehtävänsisältö on kehittynyt monikuntaliitoksen jälkeen. Kuten teorialuvussa 3.5.2 tuotiin esille, 

elinkeinotoiminnan johtamisen tavat vaihtelevat kunnissa suuresti. Myös sillä, millaisia tehtäviä 

kuntien elinkeinotoimijoilla on, kertoo heidän verkostoituneisuudestaan. 

Lomakkeen toinen kysymys käsitteli liitoksen huomioimista kunnan elinkeinostrategiassa, mihin 

saatiin pidempiä ja kerronnallisempia vastauksia, joten siihen palataan myöhemmin omassa 

alaluvussaan. Kolmas kysymys selvitti vastaajien mielestä tärkeimpiä kuntaliitoksen vaikutuksia 

elinkeinopolitiikkaan, mikä – samoin kuin ensimmäinen kysymys – tuotti odotetusti 

luettelomuotoisia vastauksia, pääasiassa yksittäisinä sanoina. Tämän vuoksi ensimmäinen ja kolmas 

kysymys analysoidaan ensin. 

5.2.1 Kuntaliitoksen vaikutukset elinkeinotoimen tehtäviin  

Kaikki vastaajat olivat ottaneet lomakkeen ensimmäiseen kysymykseen kantaa jollain tavoin, 

mukaan lukien myös yksi vastaaja, joka ilmoitti, ettei kuntaliitoksella ole ollut vaikutusta 

toimenkuviin tai tehtäviin. Taulukkoon 2 on aineiston perusteella laadittu luokat, joihin on sijoitettu 

vastaajien mainitsemat, merkittävimmät uudet tehtävät elinkeinopolitiikan alueella. 

Oikeanpuoleisessa sarakkeessa esitetään vastauksia pelkistettyinä ja osin myös yhdistettyinä. 

Vasemmalla puolella olevan luokan nimen perässä on suluissa lukumäärä siitä, kuinka monta eri 

vastaajaa oli tuonut vastauksissaan esille kuhunkin luokkaan liittyviä tehtäviä. Sama vastaaja on 

voinut näin ollen luetella useampaan tai vain yhteen kategoriaan kuuluvia asioita. Samoin  
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vastaajien kulloinkin antamien esimerkkien määrät vaihtelevat. Näihin ei kuitenkaan puututa sen 

enempää tässä tutkimuksessa, vaan oleellista tässä yhteydessä on, mitkä luokat nousevat eniten 

esille vastaajien määrän suhteen. 

Taulukko 2 Elinkeinotoimijoiden uudet tehtävät 

Luokan nimi Uudet tehtävät 

A. Yhteistyö yritysten 
kanssa  

(6 vastaajaa) 

 

• yritysaluehanke, 

• uusien alueiden yritystonttitarjonta, uusien alueiden 

yritystilat 

• Invest in –toiminnan koordinointi, 

• kaupan kehittämishankkeet 

• yrityssaneerauksen tukeminen  

• irtisanomiseen liittyvät tehtävät, 

• yhteistyö yrittäjien kanssa,  

• asiakkaiden toivomusten, tarpeiden ja vaatimusten 

huomiointi 

B. Aluekehitys ja 

rakennemuutos  

(5 vastaajaa) 

• innovaatioympäristöjen rakentaminen ja kehittäminen,  

• maaseutualueiden kehittäminen, 

• rakennemuutoksen hallinta (2 vastaajaa)  

• alueiden erikoistarpeiden huomioiminen,  

• keskustan kehittäminen 

C. Elinkeinotoiminnan 

organisointi  

(5 vastaajaa) 

 

Uudistaminen (3 vastaajaa) 

• elinkeinopoliittisen ohjelman uudistaminen 

• elinkeinotoiminnan kokoaminen kehitystoimeksi 

• elinkeinotoimen uudelleen organisointi 

Johtaminen ja vastuu (3 vastaajaa) 

• elinkeinotoiminnan verkostojen johtaminen 

• elinkeinopolitiikka  
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• vastuu elinkeinoasioista 

• vastuu kehittämishankkeista 

D. Yhteistyö muiden 
sidosryhmien kanssa 

(3 vastaajaa) 

 

• kaupungin ja elinkeinoelämän suhteet 

• yhteistoiminta kaupungin, maakuntaliiton ja ELY-

keskuksen välillä 

• seutuhallituksen puheenjohtajuus 

• EU-hanketyöryhmän puheenjohtajuus  

• yhteistyö kehitysjohtajan sekä teknisen johtajan kanssa 

• elinvoimalautakunnassa toimiminen 

E. Infrastruktuuriin ja 
maatalouteen liittyvät 
tehtävät  

(2 vastaajaa) 

• maankäytön suunnittelun johtaminen, 

• joukkoliikenne ja maataloustoimi  

F. Muut tehtävät  

(2 vastaajaa) 

• ulkoinen viestintä, 

• videoneuvottelujen käyttöönotto 

 

Kuten taulukosta käy ilmi, eniten vastaajia(6 kpl) kertyy luokkaan A., ’Yhteistyö yritysten kanssa’. 

Yrityksiin liittyvät yhteistyötehtävät ovat selvästi yleisempiä kuin yhteistyö esimerkiksi 

valtionhallinnon toimijoiden suuntaan (luokka D. ’Yhteistyö muiden sidosryhmien kanssa’). Tulos 

ei ole sinänsä yllättävä, sillä jo teoriaosiossa kuntien elinkeinoasiamiesten tehtäviksi todettiin 

lukuisat yritysten toimintaa tukevat toimet kuten yritysten perustamista koskeva neuvonta sekä 

yritysten toimitila-asiat. 

Toiseksi eniten (5 vastaajaa) vastaajat tuovat esille aluekehitykseen ja rakennemuutoksen hallintaan 

sekä elinkeinopolitiikan hoitamiseen yleisesti liittyviä asioita, kuten uudistamisen ja 

johtamisvastuun. Kahteen jälkimmäiseen liittyvät vastaukset kertovat toimintakulttuurista, jossa 

työn uudelleen organisointi, elinkeinoasioista vastuunotto ja uusien verkostojen luominen katsotaan 

keskeisiksi prosesseiksi kuntaliitoksen jälkeen. Teoreettisessa viitekehyksessä todettiin, että 

organisaatioiden toimintakulttuurien näkökulmasta kuntaliitokset kasvattavat byrokratiaa, ja 

sosiaalisia vuorovaikutussuhteita sekä niiden aikaansaamia asioiden suorittamistapoja häviää 



43 

 

kuntien liittyessä toisiinsa, mutta toisaalta kuntafuusioissa voi myös syntyä kokonaan uusia 

vuorovaikutussuhteita ja uudenlaista toimintaa. Tämä kysymys tosin tarkastelee vain 

elinkeinotoimijoiden saamia uusia tehtäviä, ei niinkään niitä tehtäviä, jotka ovat mahdollisesti 

hävinneet.  

Luokkaan F. ’Muut tehtävät’ on sijoiteltu vastauksia, jotka eivät luontevasti sijoitu muihin 

kategorioihin. Tähän luokkaan kuuluva videoneuvottelujen käyttöönotto edustaa uudenlaisen 

tekniikan merkitystä elinkeinotoiminnan toteuttamisessa. Useat aineiston suurkunnista sijaitsevat 

kaukana suurista kaupunki- tai maakuntakeskuksista, jolloin videoneuvottelumahdollisuudet 

parantavat yhteistyömahdollisuuksia etäällä olevien sidosryhmien kanssa. Ulkoiseen viestintään 

liittyvät tehtävät kertovat elinkeinotoiminnasta tiedottamisen tärkeydestä kunnassa. 

Lomakkeen ensimmäisen kysymyksen taustalla on oletus siitä, että vastaajien mainitsemat uudet 

tehtävät ovat tulleet heille nimenomaan kuntaliitoksen vaikutuksesta. Siihen, olisivatko mainitut 

tehtävät voineet tulla toimijoille joka tapauksessa, ilman liitostakin, on mahdotonta selvittää. 

Kuitenkin se, että vastaajat ovat luetelleet mielestään nimenomaan liitoksen vaikutuksesta tulleita 

uusia tehtäviä, saa tukea esimerkiksi luokassa A. olevien mainintojen kautta. Uusien alueiden 

yritystonttitarjonta sekä uusien alueiden yritystilat viittaavat liittyneiden kuntien alueilla oleviin 

yritystontteihin ja yritystiloihin. 

Lomakkeen kolmas kysymys selvitti kuntaliitoksen olennaisia vaikutuksia kunnan 

elinkeinopolitiikkaan, mikä auttaa laajentamaan ensimmäiseen kysymykseen saatuja vastauksia. 

Vastaukset esitetään taulukossa 3.  

Taulukko 3 Kuntaliitoksen olennaiset vaikutukset elinkeinopolitiikkaan 

Luokan nimi Kuntaliitoksen olennaiset vaikutukset elinkeinopolitiikkaan 

A. Asiantuntijaresurssit  

(5 vastaajaa) 

• yksi osa-aikainen työpanos elinkeinoasioihin 

• elinkeinoasiamiehen palkkaus 

• uuden kunnan kaupunkisuunnittelun johtoryhmä 

• erillinen elinvoimalautakunta 

• kehitysjohtajan työpanos 

B. Yhteistyö muiden 

sidosryhmien kuin yritysten 

• kuntayhteistyön yksinkertaistuminen 
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kanssa  

(5 vastaajaa) 

• vuoropuhelu elinkeinoelämän kanssa mm. seminaarein 

• yksi ja sama yrittäjäyhdistys koko uudessa kunnassa – 

myös MTK 

• tiedottamiseen panostaminen  

• vähemmän kokoustamista 

C. Yleiset voimavarat  

(4 vastaajaa) 

• elinkeinopolitiikan uskottavuus lisääntynyt 

• yksi yhtenäinen elinkeinopolitiikka 

• voidaan vastata asioihin 

• työssäkäyntialueen yhtenäistyvä näkemys 

elinkeinopolitiikasta 

• suuren kunnan volyymi- ja skaalahyödyt 

• nopeampi reagointi ja päätöksenteko 

• kuntakohtaiset painotukset uuden kunnan sisälle 

D. Infrastruktuuri  

(4 vastaajaa) 

 

• maankäytön suunnittelussa elinkeinopolitiikka aina 

mukana 

• vetovoimaisemmat liikenneyhteydet 

• paremmat kaavoitusresurssit koko alueelle 

• kehitystoimen, maankäytönsuunnittelun ja 

kaupunginmarkkinoiden yhteyden korostaminen 

E. Yritystoiminta ja 

yritysyhteistyö  

(3 vastaajaa) 

• uusia yrityksiä ja investointeja 

• monipuolisempi yrittäjäkunta 

• paremmat mahdollisuudet yrittäjärenkaisiin 

• yrittäjävaikutusten arvioinnit käynnistetty 

F. Muut  

(3 vastaajaa) 

• panostaminen tapahtumien järjestämiseen eri puolella 
kuntaa 

• innovaatioympäristön ja verkostojen rakentaminen  

• uuden oman elinkeinoyhtiön perustaminen 

• kehityskeskuksen perustaminen 
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Vastaajien määrän perusteella voidaan todeta, että asiantuntijaresurssit (luokka A.) on yksi 

tärkeimmistä alueista, joihin kuntaliitos on elinkeinopolitiikassa vaikuttanut. Liitos on joissakin 

kunnissa lisännyt niin viranhaltijoita kuin luottamushenkilöitäkin, mikä on päinvastainen vaikutus, 

kuin mihin Koski (2008, 16 -18) viittaa monikuntaliitosten vaikutuksia analysoidessaan; Kosken 

mukaan monikuntaliitoksissa luottamushenkilöiden määrä supistuu. Toisaalta vastausten perusteella 

ei vielä voida saada täyttä varmuutta siitä, onko elinkeinohenkilöstöä muuten vähennetty, tai onko 

erään vastaajan mainitsema yksi elinkeinoasioihin työpanos elinkeinoasioihin vähennystä vai 

lisäystä aiempiin resursseihin. Voidaan kuitenkin olettaa, ettei varsinaisia henkilöstövähennyksiä 

elinkeinotoiminnan saralta ole tai ne eivät ole kovin merkittäviä, sillä niistä ei ole vastauksissa 

selkeästi mainintaa. Elinkeinotoimintaa on ennemminkin uudelleenorganisoitu, mistä esimerkkeinä 

ovat uuden kaupunkisuunnittelun johtoryhmän ja elinvoimalautakunnan perustaminen. Kategoriasta 

F. ’Muut’ voidaan vielä huomata, että elinkeinotoimintaa on myös yhtiöitetty, ja eräässä kunnassa 

on perustettu myös kehityskeskus.  

Toinen iso luokka on luokka B. ’Yhteistyö muiden sidosryhmien kuin yritysten kanssa.’ Tähän 

luokkaan sijoittuvat muut kuin selkeästi yrityskategoriaan sopivat yhteistyösuhteet. Eräs vastaaja 

kertoo kuntaliitoksen helpottaneen kuntayhteistyötä, jolla voidaan olettaa tarkoitettavan 

nimenomaan kuntien välistä yhteistyötä. Yhteistyön yksinkertaistumiseen viittaa toisaalta myös 

vastaaja, joka mainitsee kokousten määrän vähentyneen. Eräs vastaaja on kokenut liitoksen 

olennaisena vaikutuksena sen, että uuden kunnan alueella toimivat yksi ja sama yrittäjäyhdistys 

sekä MTK. Liitos on vaikuttanut siis suoraan paitsi kuntien hallintoihin myös paikallisten 

yhdistysten ja järjestöjen, eli kolmannen sektorin organisaatioiden toimintaan. 

Seuraavaksi suurimpia luokkia ovat luokka C. (Yleiset voimavarat) sekä luokka D. (Infrastruktuuri). 

Teoriaosiossa tuotiin esille Uusitalon (1990) määritelmä elinkeinopolitiikasta, ja siinä korostettiin 

infrastruktuurin merkitystä elinkeinopolitiikassa ja kunnan tehtävänä. Infrastruktuurin vahva 

esilletuonti vastausten joukossa kertoo siitä, että kuntien elinkeinopolitiikassa on, tiettyjen 

toimintojen uudistumisesta huolimatta, joukko melko pysyväluonteisia tehtäviä, joihin kuntaliitos 

voi tuoda uusia resursseja. Toisaalta taas kuntaliitos voi lisätä ja monimutkaistaa infrastruktuuriin 

liittyvien tehtävien määrää.  

Kuntien välillä näyttää olevan eroja myös infrastruktuuriin liittyvien tehtäviin osallistumisessa, mm. 

siinä, katsotaanko maankäytön suunnitteluun osallistuminen myös elinkeinojohtajan tehtäviin 

kuuluvaksi, vai keskitetäänkö suunnittelu kunnan tekniselle puolelle. Yksi vastaaja on tuonut esille 
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keskeisenä kuntaliitoksen vaikutuksena sen, että maankäytön suunnittelussa on aina 

elinkeinopolitiikka mukana – tässä tilanteessa voisi mahdollisesti olla kysymys juuri tilanteesta, 

jossa maankäytön suunnitteluun osallistuu kuntaliitoksen jälkeisessä tilanteessa useampi kunnan 

viranhaltija kuin ennen liitosta. Tässä voidaan jälleen nähdä olevan kyse monikuntaliitoksiin 

liittyvästä toimintakulttuurien käsitteestä: teoriaosiossa todettiin, että monen toimintakulttuurin 

yhdistyminen vaikuttaa mm. työn tekemisen tapoihin sekä työyhteisöihin. 

Kuntaliitoksen vaikutukset elinkeinopolitiikan yleisiin voimavaroihin sisältävät selkeästi vastaajien 

positiivisiksi kokemia vaikutuksia. Eräässä vastauksessa kerrotaan elinkeinopolitiikan 

uskottavuuden lisääntyneen liitoksen myötä, ja toisessa vastauksessa tuodaan esille aiempaa 

nopeampi päätöksenteko ja reagointikyky. Kuntaliitoksen kerrotaan lisänneen myös kykyä vastata 

asioista. Yleisten voimavarojen käsittelevän luokan vastausten taustalla voidaan nähdä keskeisesti 

ajatus siitä, että yhtenäistyvä käsitys elinkeinopolitiikasta on etu sen kaikille osapuolille – 

vastausten perusteella se on tärkeää kokonaisille alueille. 

5.2.2 Kuntaliitoksen huomioinen elinkeinostrategiassa 

Kuntaliitoksen vaikutusta kunnan elinkeinopolitiikkaan avattiin myös lomakkeen kysymyksessä, 

joka käsitteli kuntaliitoksen roolia kunnan elinkeino-/tms. strategiassa. Kysymys jakautui kahteen 

osaan: ensimmäisessä osassa kysyttiin, miten kuntaliitos näkyy strategiassa, ja toisessa osassa sitä, 

miten kuntaliitos näkyy strategian käytännön toteutuksessa. Tällä kysymysparilla haluttiin selvittää, 

millaisiin kuntaliitoksesta johtuviin muutoksiin kunnan elinkeinotoiminnassa on erityisesti 

varauduttu. Strategian sisällöstä ja sen käytännön toteutuksesta haluttiin tiedustella erikseen, jotta 

voidaan selvittää, miten hyvin käytännön toteutus vastaa strategiassa ilmaistua tahtotilaa. 

Kuntaliitoksen huomioiminen elinkeinostrategiassa ymmärrettiin useissa vastauksissa joko 

kuntaliitoksessa liitettyjen alueiden tai eri kaupunginosien kehityksen huomioinniksi:  

  

”Liitosalueiden erityispiirteet on huomioitu strategiassa ja elinkeino-ohjelmassa.” 
 
”Kehittämissuunniksi on valittu [kolme paikannimeä] suunnat laajentuneen kunnan mukaisesti” 
 
”Strategiassa on korostettu hyvien palveluiden tärkeyttä kaikilla kunta-alueilla.”  
 
” Eri kaupunginosia kehitetään paikallisten erityispiirteiden ja elinkeinollisten vahvuuksien ja 
mahdollisuuksien pohjalta.—” 
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Strategioiden käytäntöön viemisen ratkaisuina nämä vastaajat näkivät mm. kuntaliitoksen pohjalta 

muodostetun kehittämiskeskuksen, yrittäjien informoimisen sekä tapaamisen ja koulutuksen 

järjestämisen, maankäytön suunnittelun sekä palveluiden hajauttamisen. Jälkimmäisessä ratkaisussa 

on vastaajan mukaan kyse elinkeinopalveluiden ja vastaajan kunnalle tärkeiden matkailupalveluiden 

erottamisesta eri toimipaikkoihin. 

Yhdessä vastauksessa tuotiin esille, että kuntaliitos on huomioitu strategiassa vain ”toteamuksella”. 

Siihen, miten kuntaliitos on huomioitu strategian käytännön toteutuksessa, sama vastaaja totesi: ”ei 

mitenkään”. Voi olla, ettei kuntaliitoksen merkitys ole avautunut vastaajalle enempää esim. sen 

vuoksi, ettei kuntaliitoksen merkitystä elinkeinotoiminnalle ole strategiaa laadittaessa kovin 

syvällisesti pohdittu tai eritelty. Vain kuntaliitoksen mainitseminen strategiassa ei näin ollen ole 

myöskään johtanut käytännön toimiin.  Eräs toinen vastaaja puolestaan koki, että kuntaliitoksen 

myötä elinkeinotoiminnan painopisteet ovat selkiytyneet aiempaa paremmin. Vastaajan mukaan 

painopisteiden tehokkaampaa priorisointia on toteutettu käytännössä kehitysyhtiön avulla. 

”Kuntaliitos ei muuttanut elinkeinorakennetta, mutta antoi ja antaa mahdollisuuden 
tehokkaampaan painopisteiden priorisointiin.” 

Teoriaosiossa esiteltiin Kettusen (1998) jaottelu elinkeinopolitiikan kolmesta eri näkemyksestä: 

suunnittelevasta, profiloivasta ja edellytyksiä luovasta elinkeinopolitiikasta. Näistä näkemyksistä 

profiloiva elinkeinopolitiikka kuvaa parhaiten aineistossa esille tulleita ajatuksia paikallisten 

alueiden kehittämisestä niiden erityispiirteet huomioiden. Paikalliset erityispiirteet voivat käsittää 

esimerkiksi erityisiä luonnonvaroja tai tietyn toimialan yritystoimintaa, jotka vaikuttavat siihen, 

mitä kunnan elinkeinostrategiassa pidetään tärkeänä. Myös Ikola, Rothovius ja Sahlström (2004) 

totesivat, että harjoitettavan elinkeinopolitiikan tulisi mukautua olosuhteiden mukaan. 

Eräs vastaaja toi elinkeinostrategiaa käsiteltäessä myös esille, etteivät kaikki keskenään liittyneet 

kunnat ole uuden suurkunnan kannalta samanarvoisia: 

”Kohtuullisesti [huomioitu] - vain toinen liitoskunnista [kunnan nimi] on tosiasiassa yrittäjiä 
kiinnostava - liikenneyhteydet ratkaisevat.” 
 
Strategian käytännön toteutus näkyy vastaajan mukaan siten, että yrittäjien kannalta kiinnostavaan 

liitoskuntaan on todella tullut uusia yrityksiä. Vastaus kertoo yrittäjien houkuttelun tärkeästä 

merkityksestä kunnalle. Jos yksi liittyneistä kunnista ei onnistu houkuttelemaan yrittäjiä samalla 

tavoin kuin muut, voi alue tuntua näitä osin turhalta uuden kunnan elinkeinotoiminnan kannalta. 

Taloudellisten hyötyjen tavoittelu, taloudelliset verkostot, todettiinkin teoriaosiossa yhdeksi 
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verkostojen kolmesta keskeisestä muodosta. Sosiaalinen ulottuvuus kytkeytyy taloudelliseen 

verkostoon tässä tapauksessa siten, että hyvät liikenneyhteydet voivat toimia välikappaleena 

uudenlaisten verkostojen luomisessa muualta tulevien yrittäjien suuntaan.  Eräs toinen vastaaja toi 

jopa esille, että yrittäjyyden korostaminen on osa uuden kunnan arvoja: 

 

”[kuntaliitos huomioitu] arvoissa: Arvostamme yrittäjyyttä ja toimimme sen edistämiseksi, 
strategiassa erikseen elinvoiman lisääminen” 
 
Elinkeinotoimintaa voivat näin ollen ohjata myös yhteisesti hyväksytyt arvot ja ideologiat. Niitä ei 

aina ole tarpeen edes kirjata strategiaan, jos jotkin muut päämäärät strategiassa tukevat arvojen 

tavoittelemista. Yrittäjyyden ja elinvoiman lisäämisen tärkeiksi maininnut vastaaja totesi strategian 

näkyvän käytännössä erillisen elinvoimalautakunnan ja kehitysjohtajan toimen perustamisena.  

Useat vastaajat toivat esille, että elinkeinostrategia on kokonaan uusittu kuntaliitoksen vuoksi. 

Elinkeinostrategian lisäksi keskeisenä toimintaa ohjaavana asiakirjana nähtiin kuntaliitossopimus: 

”1) uusittiin. 2) liitossopimuksen osiot huomioitu ja niitä seurataan” 

”Kuntaliitossopimus [www-osoite] ohjaa tavoiteasetannalla elinkeinostrategian puitteita ja 
sisältöjä—” 
 
”v.2009 laadittiin uudelle kunnalle kokonaan uusi elinkeinopoliittinen ohjelma --” 
 

Nämä vastaajat totesivat strategian käytännön toteutuksen näkyvän eniten maankäytön 

suunnittelussa ja profiilien hakemisella kuntien eri osille, sekä toisaalta pyrkimyksinä parantaa 

tiedonkulkua kaupungin ja yrityselämän välillä. Eräs vastaaja esitteli myös uusitun 

elinkeinostrategian painotuksia:  

”uusitussa strategiassa painotettu puunkäsittelyä ja maatalouden sivuelinkeinoja sekä 
kaivostoimintaa” 
 

Sama vastaaja totesi, että käytännössä näitä painopistealueita halutaan työstää, muttei ottanut kantaa 

siihen, millaisin keinoin työstäminen tapahtuu. Lopuksi on todettava, että kaikki kunnat eivät ole 

itse uudistaneet elinkeinostrategiaa tai pohtineet kuntaliitoksen merkitystä sille. Tällaisessa 

tilanteessa elinkeinostrategia voi olla jonkin ulkopuolisen tahon laatima, kuten seuraavasta 

vastauksesta ilmenee: 

”Elinkeinostrategia oli yhtiön, jonka osakkaina olivat yhdistyneet kunnat. Ei tarvinnut pohtia asiaa.” 
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Analyysin myöhemmässä vaiheessa tuodaan esille, millaisia näkemyksiä vastaajilla on 

elinkeinotoiminnan ulkoistamisesta.  

5.3 Kuntaliitoksen vaikutus elinkeinopoliittisiin verko stosuhteisiin 

Lomakkeen toisen osion kysymykset käsittelivät tarkemmin elinkeinotoimijoiden näkemyksiä ja 

kokemuksia elinkeinopoliittisista verkostosuhteista. Verkostosuhteita tarkasteltiin kysymyksillä, 

keiden uuden kunnan viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden kanssa vastaajat ovat eniten 

tekemisissä elinkeinoasioiden parissa, ja miten kuntaliitos on vaikuttanut uuden kunnan 

viranhaltijoiden keskinäiseen yhteydenpitoon elinkeinopoliittisten asioiden parissa. Tämän jälkeen 

selvitettiin kuntaliitosalueen tärkeimpiä sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä. 

5.3.1 Yhteistyö ja yhteydenpito kunnan elinkeinotoimijoiden välillä 

Lomakkeen neljännellä kysymyksellä pyrittiin selvittämään sitä, ketkä henkilöt tai ryhmät kunnissa 

elinkeinotoimintaa tosiasiallisesti johtavat. Vastaajilla oli jälleen mahdollisuus luetella useampia 

tapauksia, ja tärkeimmät viranhaltijat ja luottamushenkilöt luetellaan taulukossa 4. Vastausten 

samankaltaisuuden vuoksi taulukossa esitetään pääasiassa vain luokkien nimet ja vastaajien määrät, 

ja harvinaisemmista tapauksista mainitaan myös vastaajien luettelemia esimerkkejä.  

Taulukko 4 Tärkeimmät viranhaltijat ja luottamushenkilöt uuden kunnan elinkeinoasioissa 

Luokan nimi ja vastaajien määrä 

A. Kunnan- tai kaupunginjohtajat 

(8 vastaajaa) 

B. Kaupunginhallitusten ja kunnanvaltuustojen puheenjohtajat 

(6 vastaajaa) 

C. Kehitysjohtajat, elinkeinopäälliköt tms. 

(4 vastaajaa) 
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D. Tekniset johtajat, kunnaninsinöörit tms. 

(4 vastaajaa) 

E. Muut viranhaltijat 

(4 vastaajaa) 

• hallintojohtaja 

• kaupungin kansliapäällikkö 

• apulaiskaupunginjohtaja 

• hankejohtaja 

• EU-koordinaattori 

• yritysneuvoja 

• matkailupäällikkö 

F. Lautakunnat ja johtokunnat 

(3 vastaajaa) 

• kolme elinkeinotoimikunnan luottamushenkilöjäsentä 

• elinvoimalautakunnan puheenjohtaja 

• konsernijohto 

G. Muut 

(3 vastaajaa) 

• elinkeinoyhtiön toimitusjohtaja 

• yrittäjien puheenjohtaja 

• kaupungin kehitysyhtiön toimitusjohtaja 

 

Suurin osa vastaajista mainitsee yleisimmäksi kumppaniksi uuden kunnan elinkeinoasioiden 

hoitamisessa kunnan- tai kaupunginjohtajan. On huomattava, että suurin osa tutkimuksen 

vastauksista tulee kuntien kehitys- tai elinkeinojohtajilta, mikä luonnollisesti vaikuttaa luokan A. 

vastaajien määrään. Toisaalta koettu kumppanuussuhde on molemminpuolinen: myös kolme 
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neljästä tutkimukseen vastanneesta kunnan- tai kaupunginjohtajasta mainitsi keskeiseksi 

kumppanikseen kehitys- tai elinkeinojohtajan (luokka C.) Useimmissa aineiston kunnissa tämä 

näyttää olevan tärkein elinkeinotoimintaa ammatillisesti hoitava kaksikko. Tämä perustuu siihen, 

että elinkeinotoimintaan liittyvät hankkeet kunnissa ovat usein varsin näkyviä, jolloin luonnollisesti 

kuntia edustavat kunnan- ja kaupunginjohtajat ovat kehitys- tai elinkeinojohtajien lisäksi hankkeissa 

vahvasti läsnä, neuvottelijoina ja yhteyshenkilöinä. 

Luokka B. (kunnanhallitusten ja kunnanvaltuustojen puheenjohtajat) luokka oli toiseksi suurin 

aineistossa, sillä kuusi eri vastaajaa oli viitannut tähän luokkaan vastauksessaan. Merkille pantavaa 

on, ettei vastauksissa mainittu kunnanvaltuustojen puheenjohtajia kertaakaan yksinään, vaan 

vastauksissa kumppaniksi mainittiin joko kunnanhallituksen puheenjohtaja tai sitten vastauksissa 

mainittiin molemmat. Tämä kertoo siitä, että kohdekunnissa kunnanhallitusten puheenjohtajia 

pidetään tärkeämpinä kumppaneina elinkeinoasioiden hoitamisessa kuin valtuustojen 

puheenjohtajia. Kunnanhallitusten puheenjohtajilla on elinkeinopoliittisessa päätöksenteossa 

toimeenpaneva rooli, kun taas valtuuston puheenjohtaja on rooliltaan poliittinen päättäjä. 

Kunnanjohtajien ja kehitysjohtajien lisäksi kunnan päivittäisten elinkeinoasioiden hoitamiseen 

osallistuu varsin laaja skaala eri viranhaltijoita, kuten luokka E. (Muut viranhaltijat) osoittaa. 

Kunnan elinkeinopoliittisista painotuksista riippuen merkittäviä viranhaltijoita elinkeinotoiminnalle 

voivat olla myös esimerkiksi matkailupäällikkö tai EU-asioista vastaava koordinaattori. Neljä eri 

vastaajaa oli maininnut kunnan teknisen johtajan, kunnan insinöörin tms. (luokka D.) merkittäväksi 

kumppaniksi elinkeinoasioiden hoitamisessa. Kuntaliitoksessa vanhan kunnan maantieteellinen alue 

laajenee, minkä vuoksi infrastruktuuriin liittyvät tehtävätkin kokevat muutoksen. Tämä voi 

edellyttää uudessa kunnassa uudenlaisia, poikkihallinnollisia verkostosuhteita, mikä tuli esille jo 

aiemmin analyysiosassa luvussa 5.2.1. 

Tärkeimpiä yhteistyökumppaneita selvittävä kysymys ei vielä riittävästi avaa sitä, millainen 

vaikutus kuntaliitoksella on ollut viranhaltijoiden keskinäisiin suhteisiin. Tätä selvitettiin erikseen 

lomakkeen viidennellä kysymyksellä. Taulukossa 5. on esitetty yhteydenpitoon liittyvät vastaukset: 

 

Taulukko 5 Kuntaliitoksen vaikutukset kunnan viranhaltijoiden keskinäiseen yhteydenpitoon 
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Kuntaliitoksella  myönteiset vaikutukset yhteydenpitoon (8 vastaajaa) 

• ”lisännyt työresursseja.” 
• ”sujuvuus parantunut > viesti kulkee.” 
• ”yhteistyöhaluisuus on lisääntynyt uusien toiminnallisten kokonaisuuksien ja resurssien 

kohdistamisen kautta.” 
• ”Elinkeinoasiamies nostettu mukaan johtoryhmään, tiedonvaihto siltä osin parantunut.” 
• ”Yhteistoiminta on tiivistynyt selvästi.” 
• ”Yhtenäistänyt.” 
• ”Alue on ollut jo ennen [kaupunki]-vetoinen ja meillä on vuodesta 2002 ollut yhteinen 

elinkeinoyhtiö, siis yhteistyöhön oli totuttu jo ennestään, tietty kokoustaminen on jäänyt 
vähemmälle.” 

• ”siirrytty toimintaympäristöä rakentavaan elinvoimapolitiikkaan.” 
• ”Uuden kunnan käynnistäminen on edellyttänyt ja edelleenkin edellyttää paljon yhteisiä 

sessioita elinkeinotoimen sisällä sekä muiden toimialojen välillä elinkeinojen 
kehittämisessä. Ne ovat koskeneet arvoja, strategioita, tavoitteita, resurssien käyttöä sekä 
käytännön työprosessien hoitoa.” 

Kuntaliitoksella ei vaikutusta yhteydenpitoon (4 vastaajaa) 

• ”ei muutoksia -> elinkeinoasiain neuvottelukunta oli ennenkin mutta ei kokoontunut niin 
usein.” 

• ”ei juuri muuten, mutta jos merkittävä yritys on tulossa kuntaan, kunn. johtaja kokoaa 
esityksestä 5-6 viranhaltijaa samaan pöytään yritt. kanssa.” 

• ”Ei suurta muutosta, koska oli vahva yhteistyö jo ennen.” 
”Kuntaliitoksella vähäisempiä vaikutuksia, samaan ajankohtaan ajoittunut 
elektroniikkateollisuuden äkillinen rakennemuutos tiivistänyt yhteydenpitoa joka 
suuntaan.” 

Kuntaliitoksella kielteiset vaikutukset yhteydenpitoon (2 vastaajaa) 

• ”muuttunut sekavammaksi, työnjako epäselvä.”  
• ”hajakeskitetty palvelujärjestelmä (=entisissä kunnantaloissa hajautettuna tiettyjen 

toimialojen palveluja) hankaloittaa yhteydenpitoa.” 

 

Vastaajien tavat hahmottaa kuntaliitoksen vaikutusta viranhaltijoiden keskinäiseen yhteydenpitoon 

voidaan jaotella karkeasti kuntaliitoksen myönteisiin vaikutuksiin ja kuntaliitoksen kielteisiin 

vaikutuksiin.  Kolmas kategoria muodostuu vastauksista, joissa kuntaliitoksella itsellään ei nähty 

olevan kovin selvää vaikutusta yhteydenpitoon; tällöin yhteydenpitoon ovat voineet vaikuttaa jotkin 

muut tekijät. Saadun aineiston perusteella useat vastaajat eivät pohtineet niinkään kuntaliitoksen 

vaikutusta yhteydenpidon määrään, tai eritelleet yhteydenpidon eri muotoja, vaan enemmänkin 

vastauksissa tuotiin esille, millaisia asioita yhteydenpidon muutoksesta on seurannut. 
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Kuntaliitoksen myönteiset vaikutukset yhteydenpitoon kytkeytyvät teoriaosiossa mainitun 

sosiaalisen pääoman käsitteeseen: Harisalo, Aarrevaara, Stenvall ja Virtanen (2007, 114) toteavat, 

että verkostot tarvitsevat sosiaalista pääomaa toimiakseen toivotulla tavalla, ja niiden on 

rakennuttava vastuullisten toimijoiden väliselle luottamukselle ja yhteistyölle. Sosiaalisen pääoman 

lähteinä olevia verkostoja pitävät yllä yhteisö, ryhmäidentiteetti sekä jatkuva vuorovaikutus ja sen 

tuottama järkiperäisyys. Sosiaalinen pääoma lisää informaation määrää sekä sosiaalista tukea, 

tehostaa välittämistä ja vähentää tarvetta valvoa tapahtumia. (Portes 1998, Saarelaisen 2004, 71 

mukaan).  

Vastaajista kahdeksan koki, että kuntaliitoksella on ollut myönteinen vaikutus viranhaltijoiden 

keskinäiseen yhteydenpitoon. Liitoksen katsottiin parantaneen mm. viranhaltijoiden keskinäisen 

yhteydenpidon sujuvuutta, mikä puolestaan on vaikuttanut toimintatapojen koettuun yhtenäisyyteen. 

Pari vastaajaa mainitsi kuntaliitoksen lisänneen kunnan käytössä olevia resursseja, ja toisaalta 

auttanut kohdistamaan niitä aiempaa tarkemmin. Tällä on ollut vaikutus viranhaltijoiden 

yhteistyöhalukkuuteen. Yksi vastaaja toi esille alueen yhteisen elinkeinoyhtiön merkityksen 

viranhaltijoiden välisessä yhteistyössä: jo kuntaliitosta edeltäneet yhteiset hankkeet ovat vaatineet 

toimijoilta kykyä yhteistyöhön, ja kuntaliitokseen liittyvä yhteistyö on tullut tähän luontevana 

jatkona, joka vastaajan mukaan on vähentänyt tiettyä ”kokoustamista”. Tämä voidaan tulkita 

myönteisenä vaikutuksena: entuudestaan tuttu yhteistoiminta on merkinnyt vähäisempää 

viranhaltijatapaamisten määrää.  

Kuntaliitoksen kontekstissa sosiaalisen pääoman vaikutuksiin voidaan siis liittää myös 

toimintatapojen yhtenäistäminen, resurssien lisääminen ja kohdistaminen sekä vähäisempi tarve 

kokouksille. Hyvin sujuessaan viranhaltijoiden keskinäinen yhteydenpito merkitsee sitä, että 

kokoukset ovat vain väline päästä toiminnan tavoitteisiin, ei toiminnan päämäärä itsessään. 

Toisaalta jos tarve kokouksille on kasvanutkin kuntaliitoksen vaikutuksesta, sen tulee olla 

perusteltua: eräässä vastaajakunnassa elinkeinopoliittista yhteistyötä on lähdetty rakentamaan 

määrätietoisesti vasta liitoksen käynnistämisvaiheessa, koska palavereissa on määritetty uuden 

organisaation suuntaviivoja kuten arvoja, strategioita, tavoitteita yms.  

Selkeästi harvemmin kuntaliitoksella nähdään olevan kielteisiä vaikutuksia viranhaltijoiden väliseen 

yhteydenpitoon: tähän kategoriaan luokiteltiin vain kaksi vastausta. Toinen vastaajista koki, että 

kuntaliitos on muuttanut yhteydenpitoa sekavammaksi, ja työnjakokin on epäselvä. 

Vastaajakunnassa elinkeinopoliittinen yhteydenpito tai elinkeinotoiminta ylipäätään ei ole 
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vakiintunut lopulliseen muotoonsa vielä kolme vuottakaan kuntaliitoksen jälkeen. Muutosprosessin 

etenemisen hitaus tai toisaalta myös sen lopputulos tuntuvat vastaajasta turhauttavilta. Epäselvyydet 

työnjaossa vaikuttavat viranhaltijoiden yleiseen motivaatiotasoon, mikä heijastuu myös heidän 

yhteistyöhalukkuuteensa. Toinen vastaaja puolestaan pitää kuntaliitoksen myötä syntynyttä uutta 

palvelujärjestelmää hankalana yhteydenpidon kannalta: ”hajakeskitetty palvelujärjestelmä” on 

siirtänyt kunnan tiettyjen toimialojen palveluita fyysisesti eri toimipisteisiin, millä on tavoiteltu 

kuntalaisille tasavertaisempia asioimismahdollisuuksia, mutta samalla on osoittautunut, että 

järjestelmä on hankaloittanut viranhaltijoiden yhteistyötä. 

Kuntaliitoksesta yhteydenpidolle ja työnjaolle aiheutuneet ongelmat viittaavat Kosken (2004) 

ajatukseen kuntien rutiiniyhdistymisestä: rutiiniyhdistyminen edustaa toteuttamistapaa, josta 

ilmenee monenlaisia heikkouksia, kuten esim. liitoksen toteuttaminen keskittyen liiaksi yhdistyvien 

kuntien nykyhetkeen sekä henkilöstön sopeutumisen liian vähäinen huomiointi. Tavoitetilana 

kunnissa tulisi olla strategisesti suunniteltu taitava yhdistyminen. (Koski 2004, 14 - 28).   

Kaikkiaan neljä eri vastaajaa toi esille, ettei kuntaliitoksella itsellään ole ollut vaikutusta 

viranhaltijoiden keskinäiseen yhteydenpitoon. Syinä tähän ovat joko se, että yhteydenpito ei ole 

mainittavasti muuttunut kuntaliitosta edeltäneestä tilanteesta, tai sitten viranhaltijoiden 

yhteydenpitoon vaikuttaneet asiat ovatkin johtuneet kunnan elinkeinojen rakennemuutoksesta.  

Eräässä vastaajakunnassa keskeisen teollisuudenalan äkillinen rakennemuutos on merkinnyt 

aiempaa tiiviimpää ja joka suuntaan laajentunutta yhteydenpitoa. Tässä rakennemuutoksessa on 

kyse työpaikkojen menetyksestä kunnassa, mutta toisaalta rakennemuutos voi tapahtua myös 

päinvastaiseen suuntaan: eräässä toisessa kunnassa yhteydenpidon kerrottiin lisääntyvän 

hetkittäisesti, jos merkittävä yritys on tulossa kuntaan. Tällöin kunnanjohtaja kutsuu esityksestä 

joukon viranhaltijoita ja yrittäjien edustajat saman pöydän ääreen. 

5.3.2 Kuntien sisäiset ja ulkoiset elinkeinopoliittiset sidosryhmät 

Lomakkeen kuudes ja seitsemäs kysymys käsittelivät kuntien sisäisiä ja ulkoisia elinkeinotoiminnan 

sidosryhmiä. Vastaajilta tiedusteltiin ensin, mitkä ovat heidän mielestään tärkeimmät sidosryhmät 

uuden kunnan sisällä, ja sen jälkeen, millaisia uusia sidosryhmiä kuntaliitos on tuonut liitosalueen 

ulkopuolelta. Näillä kysymyksillä pyrittiin kartoittamaan, mitkä sidosryhmät koetaan tärkeimmiksi 

kuntien elinkeinotoiminnalle, ja miten kuntaliitos on niihin vaikuttanut. Kuudenteen kysymykseen 

useat vastaajista olivat luetelleet enemmän kuin kolme vaihtoehtoa, ja useat vastauksista olivat 
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keskenään hyvin samansuuntaisia. Myös seitsemänteen kysymykseen saaduissa vastauksissa oli 

havaittavissa yhdensuuntaisuutta, mutta vastauksissa huomio kiinnittyy liitosalueen ulkopuolelta 

tulleiden sidosryhmien niukkuuteen tai puuttumiseen. Vaikka varsinaisia vastausvaihtoehtoja ei 

kysymyksiin sisältynyt, saattoi kysymysten loppuun sulkuihin sisällytetyillä esimerkeillä olla 

vaikutusta vastaajien ajatteluun Taulukkoon 6. on koottu vastaajien kuudenteen kysymykseen 

luettelemat sisäiset sidosryhmät. 

 Taulukko 6 Uuden kunnan elinkeinotoiminnan tärkeimmät sisäiset sidosryhmät 

Luokan nimi 

A. Yrittäjäyhdistykset ja yrittäjäjärjestöt (12 vastaajaa) 

• [Kunnan] Yrittäjät Ry 

• Yrittäjäjärjestöt 

• Yrittäjäyhdistykset 

• Paikallisten yrittäjäyhdistyksen puheenjohtajat 

B. Yritykset ja yhtiöt (9 vastaajaa) 

• rakennusliikkeet  

• maanrakentajat 

• [Kunnan] Kiinteistöt Oy  

• suurimmat työllistävät ja kehityshakuiset 

avainyritykset 

• Paikallinen suuri yksityinen työnantaja 

• elinkeinoyhtiöt (3 vastaajaa) 

•  PKT-yritykset ja niiden johto 

• yritykset 

C. Muut (5 vastaajaa) 

• Kauppakamari (2 vastaajaa) 

• TE- toimisto 

• Leader-toimintaryhmä [nimi] 
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• Alueen kehittämiskeskus 

• rahoittajapankit 

• kiint. sijoittajat 

D. Oppilaitokset (5 vastaajaa) 

• Oppilaitokset ja aikuiskouluttajat 

• 2.asteen koul.kuntayhtymä 

•  Ammattikorkeakoulu, yliopisto 

• Korkeakoulut  

E. Muut yhdistykset ja järjestöt  (4 vastaajaa) 

• asuinyhteisöyhdistykset 

• maataloustuottajayhdistykset 

• Paikallisten ja seudullisten toimiala- ja 

etujärjestöt 

• MTK  

  

 

F. Yksityiset elinkeinonharjoittajat ja yrittäjät (4 

vastaajaa) 

• Yksityiset elinkeinoharjoittajat 

• Maatalousyrittäjät  

 

Kaikki tutkimukseen vastanneet 12 kuntien edustajaa mainitsivat vastauksissaan yrittäjäjärjestöt tai 

yrittäjäyhdistykset (luokka A.), jotka esiintyivät vastauksissa useammin kuin toiseksi eniten 

vastauksia kerännyt kategoria, Yritykset ja yhtiöt (luokka B.). Yrittäjäyhdistykset- ja järjestöt 

kuuluvat kolmannen sektorin toimijoihin ja ne operoivat julkisen ja yksityisen sektorin rajapinnassa 

yhdistäen julkisia ja yksityisiä toimijoita. Se, mikä tekee yrittäjäyhdistyksistä kuntaliitosalueen 

kannalta tärkeän, on yhdistysten usein pitkät perinteet alueella toimimisesta ja hyvä 

paikallistuntemus. Aineistossa mainitut yrittäjäyhdistykset toimivat nimenomaan uusien kuntien 

sisällä. Tällöin niihin on tullut uusia jäseniä eri liitoskunnista, mikä on luonut yhdistyksissä 

toimiville laajan kokonaistuntemuksen myös lakkautettujen, liittyneiden kuntien yritystoiminnasta. 
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Kuntien viranhaltijoilla, jotka toimivat taas julkisen hallinnon organisaatiossa, ei tämäntyyppistä 

paikallistuntemusta välttämättä ole, varsinkin jos viranhaltija on siirtynyt tehtäviin kunnan 

ulkopuolelta. Kontakti yrittäjäyhdistysten johtoon muodostaa tärkeän elinkeinopoliittisen suhteen. 

Yrittäjäyhdistysten merkityksen voidaan nähdä kytkeytyvän hallinnan teemaan ja etenkin Bovairdin, 

Löfflerin ja Parrado-Diezin (2002) ajatuksiin paikallisesta hallinnasta: uudessa kunnassa tapahtuu 

erilaisten osallistavien prosessien ja rakenteiden sarjoja, joiden kautta paikalliset sidosryhmät voivat 

yhdessä hallita ongelmia ja kohdata yhteiskunnallisia tarpeita. Jokaisella paikallisella osallisella on 

resursseja, laatutekijöitä ja kykyjä, jotka auttavat rakentamaan ja ylläpitämään mm. toimijoiden 

keskinäistä neuvottelujärjestelmää. 

Paikalliseen hallintaan vaikuttaviksi sidosryhmiksi voidaan katsoa kuuluviksi kaikki eri kategoriat 

ja vastaajien mainitsemat sidosryhmätoimijat. Kuitenkin osa sidosryhmistä on muita selkeästi 

tärkeämpiä ja vaikutusvaltaisempia sille, millaiseksi kunnan harjoittama elinkeinotoiminta 

muotoutuu. Vaikka yrittäjäyhdistysten luonteeseen kuuluu tietynlainen perinteikkyys alueen 

paikallistuntijana, aineiston perusteella ei voida kuitenkaan sanoa vielä, että sidosryhmälle tärkein 

ominaisuus olisi sen perinteikkyys tai pysyvyys, vaan myös sidosryhmäyhteyksien tarpeen 

tilannesidonnaisuus näkyy vastauksissa. Esimerkiksi kategoriassa C. ’Muut’ oleva esimerkki, 

rahoittajapankit, on kunnan elinkeinotoiminnalle tärkeä, jos kunnassa on parhaillaan meneillään 

elinkeinotoimintaan liittyvä iso hanke. Tässä kategoriassa on eniten sellaisia sidosryhmiä, jotka ovat 

olleet vastaushetkellä kunnissa jollain tavalla erityisen ajankohtaisia. 

Lomakkeen seitsemänteen kysymykseen saadut vastaukset esitetään taulukossa 7.: 

Taulukko 7 Kuntaliitosalueen ulkopuoliset sidosryhmät 

A. Muut sidosryhmät (5 vastaajaa) 

• yhteistyösopimus teknologiakeskuksen [nimi] kanssa 

•  Kuntaliitto 

• yhteydet suoraan työ- ja elinkeinoministeriöön 

• [maakunnan nimi] yrittäjäyhdistys 

• naapurikuntien kehittämisorganisaatiot 

• lähialueen kuntajohtajat (yhteiset 

edunvalvontahankkeet)  
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• EU- hankkeiden kautta saatu kansainvälinen kokemus ja 

tiedonvaihto 

B. Ei uusia sidosryhmiä (5 vastaajaa) 

C. Koulutus ja oppilaitokset (4 vastaajaa) 

• Yhteistyösopimus [kaupungin nimi] yliopiston kanssa / 

Yliopisto (2 vastaajaa) 

• [nimi] -tutkimusprofessuuri  

• Ammattikorkeakoulu (4 vastaajaa) 

D. Yritykset (3 vastaajaa) 

•  muutama pienyritys [nimiä]  

• suuret kaupan alan yritykset 

• eräät konsulttiyritykset 

  

 

 

Seitsemäs kysymys osoittautui vastaajille muita kysymyksiä haasteellisemmaksi, koska peräti viisi 

eri vastaajaa ei maininnut yhtään kuntaliitoksen jälkeen kuntaan tullutta liitosalueen ulkopuolista 

sidosryhmää. Sidosryhmien vähäisyyteen voidaan nähdä eri syitä: ensinnäkin se voi viitata siihen, 

että vastaajien näkökulmasta tietyt kuntien ulkopuoliset sidosryhmät ovat olleet aina olemassa, eikä 

liitos varsinaisesti ole tuonut niihin mitään uutta. Toisaalta kuntaliitosten maantieteellinen 

ulottuvuus on usein niin laaja, että liitosalueen ulkopuoliset sidosryhmät ovat fyysisestikin hyvin 

kaukana, jolloin niitä ei ehkä luontevasti ajatella osaksi uuden kunnan verkostoja. Yksi vaihtoehto 

on myös vastaajien tapa ymmärtää kysymys eri tavoin: toiset vastaajat ovat saattaneet ajatella 

kuntaan tulleilla sidosryhmillä nimenomaan kuntaan liitoksen jälkeen muualta fyysisesti 

sijoittuneita toimijoita, toiset puolestaan ovat voineet nähdä sidosryhmät abstraktimmalla tasolla, 

yhteistyösuhteena, joka tapahtuu kuntarajojen yli. Voidaan siis sanoa, että suurkuntaliitoksen myötä 

ei kuntiin sijoitu merkittäviä sidosryhmiä kuntien ulkopuolelta, eikä se toisaalta merkittävästi lisää 

verkostoitumista liitosalueen rajojen yli. 

Sen sijaan niistä sidosryhmistä, joista oli aineiston vastausten joukossa useampi maininta, 

tärkeimmäksi muodostuivat koulutukseen ja oppilaitoksiin liittyvät verkostot. Monikuntaliitoksen 
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myötä kunnan koko ja asukasluku kasvavat huomattavasti vaikuttaen samalla koulutuspaikkojen 

kysyntään. Vain harvoilla tutkimuksen kohteena olleista suurkunnista on korkeakouluja alueellaan, 

joten näihin liittyviä verkostosuhteita on muodostettu liitoksen jälkeen alueen ulkopuolelle 

korkeakoulutuksen saamiseksi paikkakunnalle, mikä ei nykyisin mm. 

videoneuvottelumahdollisuuksien vuoksi edellytä välttämättä oppilaitosten fyysisen toimipaikan 

läheistä sijaintia. Toisaalta taas, kuten aikaisemmin tämän tutkimuksen analyysissa on tuotu esille, 

teknologia- ja innovaatiotoiminta on tärkeässä elinkeinopoliittisessa roolissa joillekin tutkimuksen 

kohdekunnista, jolloin niiden on varmistettava jatkuva osaavan työvoiman saatavuus alueellaan 

toimiville yrityksille.  

Kuten aiempienkin kysymysten kohdalla, myös seitsemännessä kysymyksessä kategoria ’Muut’ 

muodostui suureksi: kategorian suuri koko kertoo elinkeinotoiminnan verkostojen kirjavuudesta. 

Tämän kategorian sidosryhmät vaihtelevat valtakunnan tason organisaatioista lähialueen 

kuntajohtajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Monikuntaliitos voi olla alueellisesti tai 

valtakunnallisesti niin merkittävä, että liitoksen jälkeen sen muodostama uusi kunta tekee enemmän 

yhteistyötä valtion alue- ja keskushallinnon toimijoiden kanssa, kuin mitä liitosta edeltävänä aikana 

yksittäiset kunnat tekivät yhteensä. 

5.3.3 Verkostosuhteiden luominen, koordinointi ja kehittäminen 

Lomakkeen kahdeksas kysymys käsitteli verkostosuhteiden luomista ja niiden koordinoimista 

vastaajien kunnissa. Kysymyksellä pyrittiin selvittämään kuntien elinkeinopoliittista todellisuutta – 

sitä, kuka tai ketkä osallistuvat verkostojen luomiseen, ja millaisia ovat tilanteet, joissa 

verkostosuhteet syntyvät. Yhdeksännessä kysymyksessä vastaajilta puolestaan tiedusteltiin, miten 

he kehittäisivät tai muuttaisivat elinkeinotoimintaan liittyviä verkostosuhteita. 

Kahdeksannen kysymykseen saadut vastaukset olivat luonteeltaan aiempia vastauksia 

kerronnallisempia, minkä vuoksi ne esitetään seuraavassa suorina sitaatteina. Kolme vastaajaa toi 

esille erilaisten tilaisuuksien ja tapaamisten merkityksen uusien verkostosuhteiden synnyttämisessä: 

”Eri tilaisuuksissa vastuuhenkilöt luovat; työpajat, riihet, seminaarit.”  

”Tapaamisilla, joiden kokoonkutsujina ovat kaupunki, [elinkeinoyhtiön nimi], ammattikorkeakoulu, 
yliopisto maakuntaliittos, ELY-keskus, yrittäjäjärjestöt jne.” 

”Elinkeinoasian neuvottelukunta on hyvä koordinoija. Erilaiset messut ja markkinat.” 
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Suorat kontaktit organisaation ulkopuolisiin toimijoihin ovat uusille kunnille tärkeitä, koska näiden 

on kuntaliitosta edeltänyttä tilannetta voimakkaammin saatava muut toimijat kiinnostumaan 

itsestään ja näin ollen pyrittävä erottautumaan kuntien välisessä kilpailussa. Suuri kuntakoko 

itsellään ei vielä ole mikään elinkeinopoliittinen kilpailutekijä, mikä ajatus kytkeytyy vastausten 

taustalle. Kuntaliitokset voivat toisinaan näyttäytyä varsin sekavina organisaatiomuutoksina paitsi 

kunnan sisältä käsin myös sen ulkopuolistenkin toimijoiden näkökulmasta. Tällöin kunnan hyvien 

ominaisuuksien markkinointi, esim. yhtenäisen, kaikki kunnan toimialat käsittävän kuntaimagon 

rakentaminen on tärkeää pyrittäessä hankkimaan uusien asukkaita ja yrityksiä kunnan alueelle. 

Vastavuoroisesti erilaiset tilaisuudet, kuten seminaarit, mahdollistavat kunnan elinkeinopoliittisten 

näkemysten lujittamisen. Teoriaosiossa esille tuodun Kettusen (1998) ajatusten mukaisesti 

edellytyksiä luovassa elinkeinopolitiikassa on kyse juuri elinkeinopoliittisten kehitysideoiden 

kokoamisesta tilaisuuksissa kiertelyllä ja hyvien ideoiden kopioimisesta kuntaorganisaation 

käyttöön. 

Osa vastaajista lähestyi verkostosuhteita käsittelevää kysymystä enemmän siltä kannalta, ketkä 

viranhaltijat ovat vastuussa elinkeinopoliittisten verkostosuhteiden käytännön luomisesta ja 

koordinoimisesta. Useimmiten verkostosuhteista vastaavat kaupunginjohtajat sekä kehitysjohtajat: 

”Kaupunginjohtajan johdolla suorilla kontakteilla.” 

”Koordinointi kehitysjohtajan ja lautakunnan kautta.” 

”Minä luon itse kehitysverkostot ja hankkeet esim. yrityskehitysprojektit.” [vastaus kehitysjohtajalta] 

”Ne ovat henkilökohtaisia tuttavuussuhteita; riittävän vanhalle (minä 63,5 v) niitä kertyy; siirrän 
tietoa kj:lle ja kaavainsinöörille; [kehittämiskeskuksen nimi] polkee samalla tavalla / 
[yrityspalvelukeskuksen nimi] tukee uusia yrityksiä.”[vastaus kehitysjohtajalta] 

”1) Ne olivat olemassa jo ennen liitosta. 2) "Huoltaminen" ja laajentaminen. 3) Toimin itse 
koordinaattorina, sidosryhmätapaamiset enintään 1 krt / kk, 2 krt vuodessa ja 1 krt vuodessa --”  
[vastauksen lopussa epäselvää käsialaa] 

”Uusien projektien käynnistyessä, koordinointi elinkeinoasiamiehen / toimialapäällikön vastuulla.” 

Nämä vastaukset osoittavat, että kuntien johdossa ollaan hyvin selvillä siitä, ketkä 

elinkeinopoliittisia verkostoja rakentavat, ja esim. kaksi vastaajista tunnistaa itsensä tärkeimmäksi 

elinkeinopoliittisten verkostosuhteiden rakentajiksi. Toinen vastaajista tuo esille pitkän iän ja uran 

vaikutuksen verkostosuhteiden rakentamisessa – organisaation muutosprosessin vakiinnuttamisen 

vaiheessa on uudelle kunnalle etu, jos elinkeinotoimintaa johtaa kokenut henkilö, jolle 

verkostosuhteita kunnalle tärkeisiin sidosryhmiin on kertynyt jo runsaasti jo entuudestaan.  



61 

 

Verkostoilla on siis jossain määrin taipumus henkilöityä kunnissa; ne ovat enemmän tai vähemmän 

yhden tai parin viranhaltijan tai luottamushenkilön aktiivisen toiminnan tulosta, ja kuten pitkän iän 

merkityksen esille tuonut vastaaja mainitsee, pitkäaikaiset verkostosuhteet ovat luonteeltaan 

henkilökohtaisia tuttavuussuhteita.  

Toisaalta toimijoiden pitkät ja perinteikkäät verkostosuhteet voivat olla myös taakka uuden kunnan 

elinkeinopolitiikan kannalta. Eräs toinen vastaaja mainitsee vanhojen 

verkostosuhteiden ”huoltamisen ja laajentamisen” merkityksen. Jos esimerkiksi kunnan 

elinkeinostrategia on täysin uudistettu kuntaliitoksen vuoksi, eivät perinteiset ja pitkäikäiset 

henkilökohtaiset tuttavuussuhteet välttämättä edistäkään pääsyä elinkeinostrategian tavoitteisiin, 

vaan ne saattavat jopa toimia jarruna tavoitteisiin pääsyssä. Uudessa tilanteessa 

elinkeinotoimijoiden tulisi myös kyetä löytämään uusia kumppaneita, ei vain lukittua vanhoihin 

mutta hyväksi koettuihin sidosryhmiin. Samalla tavoin suhteita pitää koordinoida, ohjata, jotta ne 

eivät hiivu tai ”hajoa käsiin”. Vastausten perusteella näyttää siltä, että pitkäikäisiä verkostosuhteita 

voi koordinoida joku muukin kuin suhteet luonut henkilö, mutta uusien suhteiden kohdalla näyttää 

olevan parempi ratkaisu, jos yksi ja sama ihminen pystyy sekä rakentamaan että koordinoimaan 

suhteita.  

 Muutamissa vastauksissa verkostosuhteita lähestyttiin verkostosuhteiden tavoitteiden kannalta:  

”Verkostosuhteita hyödynnetään erityisesti hankkeiden ja niiden rahoituksen valmistukseen. Uusia 
virikkeitä ja mahdollisuuksia välittyy verkostojen kautta, myös toimijoita eri tarkoituksiin. 
Koordinointi projektisalkutuksen avulla.” 

”Kehitysprojektit, joita hallinnoi esim. teknologiakeskus [nimi]  ja jossa yritykset mukana 
projekteissa; työpaikka-aluekohtaiset hankkeet.” 

”Kaupungin elinkeinoihin liittyvät yhteistyösuhteet syntyvät kehittämistarpeista, joissa isokaan koko 
ei yksin riitä. Esimerkiksi luotaessa edellytyksiä pk-yritysten pääsylle Venäjän lähialueen 
markkinoille tarvitaan useamman seutukunnan ja jopa useamman maakunnan yhteistyötä. 
Verkostosuhteen kestosta riippuen koordinointi ja osallistumisarviointi tapahtuu ohjelma- tai 
tapauskohtaisesti.” 

Elinkeinopoliittiset verkostosuhteet kytkeytyvät erityisesti erilaisten hankkeiden ja niiden 

rahoituksen tavoittelun ympärille. Riippuen kunnan taloudellisesta ja maantieteellisestä asemasta, 

hankkeiden tavoitteet vaihtelevat paikallis- ja aluekohtaisista tavoitteista kansainvälistymiseen 

liittyviin tavoitteisiin. Eräs vastaaja tuo esille, että toisinaan kunnalle tulee tarve toimia myös 

huomattavan laajoissa verkostoissa, jos tavoitteena on tukea yrityksiä pääsyssä kansainvälisille 

markkinoille. Tällaiseen tavoitteeseen pääsyyn monikuntaliitoksella ei ole merkittävää vaikutusta. 
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Edellä mainitun vastauksen taustalla voidaan nähdä ajatus siitä, että myöskään alueellisten ja 

paikallisten hankkeiden toteuttamisessa monikuntaliitos ei ole avainasemassa. Kuitenkaan tästä eikä 

muistakaan vastauksista ei käy ilmi, voiko monikuntaliitos olla perimmäinen syy sille, että 

elinkeinopoliittisille hankkeissa mukana olemiselle on kunnassa ylipäätään tarvetta; näin voi olla - 

mahdollisesti kuntaliitoksen vaikutus hankkeisiin osallistumiselle on kunnille kuitenkin eräänlainen 

itsestäänselvyys, laajempi tarpeiden kehys, joka synnyttää pienempiä ja näkyvämpiä osatarpeita 

hankkeisiin mukaan lähtemiselle. Kuntaliitoksella on välinearvoa hankkeiden toteuttamisessa, mutta 

vain tiettyyn rajaan asti, kuten edellä tuotiin esille. 

Lomakkeen kysymyksessä yhdeksän vastaajilta tiedusteltiin, miten he kehittäisivät tai muuttaisivat 

verkostosuhteita. Verkostosuhteita koskevat kehittämistarpeet voidaan karkeasti jaotella sekä 

määrällisiin että laadullisen tarpeisiin, joista määrällisiin tarpeisiin oli viitannut kaksi vastaajaa:  

”Lisäisin kansainvälistä toimintaa.” 

”Lisäisin epävirallisia tapaamisia.” 

Kuten teoriaosiossa tuotiin esille, elinkeinopolitiikan verkostoitumisessa on osaltaan kyse myös 

globalisaatioon liittyvien uhkien pienentämisestä. Halu verkostoitua kansainvälisesti kuvastaa yhtä 

strategista tapaa pienentää globalisaatioon liittyvää uhkaa. Päinvastainen strateginen tapa voisi olla 

keskittyminen vain kotimaisten verkostosuhteiden luontiin. Kunnat ovat kuitenkin jo EU-

lainsäädännön myötä aiempaa enemmän osallisia globalisoitumisprosessissa. 

Epävirallisilla tapaamisilla voidaan vahvistaa kunnan edellytyksiä luovaa elinkeinopoliittista 

näkemystä, kuten tämän luvun alussa tuotiin esille. Epäviralliset tapaamiset ovat hyvä väylä luoda 

kokonaan uusia, henkilökohtaisen tason suhteita, joiden tärkeyttä yksi vastaaja korostaa:  

”Ei kehittä. kesk. yhteistyö suju - sitä parantaisin; uuden työntekijän pitää luoda suhteet, ellei niitä 
ole - myös henkilökoht. tasolle.” 

Vastauksesta ei täysin ilmene, näkeekö vastaaja uusien suhteiden luonnin ratkaisuna 

kehittämiskeskeisen yhteistyön sujuvuuden parantamiseksi, vai onko hän vain luetellut kaksi eri 

kehittämiskohdetta. Jos vastaaja on tarkoittanut ensimmäistä vaihtoehtoa, kehittämiskeskeiseen 

toimintaan osallistuvalla uudella työntekijällä on vetovastuu siitä, millaiseksi kunnan tekemä 

elinkeinopoliittinen yhteistyö ja tätä kautta elinkeinojen kehittäminen ylipäätään muotoutuu. 

Kokonaan organisaatiossa uutena aloittavat työntekijät ovatkin usein luonteeltaan koordinoijia, 

jotka vain ohjaavat muiden ideoita kohti käytäntöä, koska heiltä puuttuu omakohtainen kokemus ja 

havainnot siitä, millaisia ideoita juuri kyseinen kuntaorganisaatio tarvitsisi. Koordinoinnin 
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onnistuminen riippuu jälleen yhteistyösuhteiden laadusta. Yhteistyötä tietyllä elinkeinotoimen 

alueella kaipaa eräs toinenkin vastaaja: 

”Markkinointiyhteistyötä osapuolten euro- ja työpanostamiseen.” 

Tässä vastaaja toivoisi markkinoinnin huomioimista aikaisempaa enemmän sekä 

elinkeinotoimintaan liittyvien projektien suunnittelussa että niiden rahoituksessa. Vastauksissa 

esiintyneet laadulliset kehittämistarpeet puolestaan liittyvät erityisesti järjestelmällisen toiminnan 

ulottamiseen elinkeinotoiminnan eri osa-alueille. Kahdessa kunnassa kehitettäisiin 

innovaatioympäristöön liittyvää analyysia ja yhteistyötä järjestelmällisemmäksi: 

”Järjestelmällinen alueellinen innovaatioympäristön analyysi ja verkostosuhteiden rakentaminen 
elinvoimakärkien eli elinkeinopoliittisten painopistealueiden pohjalta. Avainyritysten tiiviimpi 
mukaankytkentä toiminnallisesti ja taloudellisesti kaupungin kehitystoimintaan.” 

”Ns. innovaatioympäristöä eli korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten yhteistyötä kehitettävä 
järjestelmällisemmäksi.”  

Suuren kuntaliitoksen jälkeen kunnan innovaatioympäristö kokee muutoksia mm. siihen 

osallistuvien toimijoidensa osalta, kuten jo aiemmin tämän tutkimuksen analyysissa on todettu. 

Innovaatioympäristö voi näyttäytyä kunnille muutostilanteen jälkeen melko jäsentymättömänä, ja 

siihen toivotaan selkoa. Kumpikin edellä mainituista vastaajista näkee yritykset kiinteänä osana 

innovaatioympäristöä, ja toinen vastaajista kytkisi yritykset aiempaa voimakkaammin mukaan 

kaupungin kehittämiseen. 

Pari vastausta voidaan liittää organisaatioiden tiedonkulun tärkeyteen: 

”Säännöllisen elinkeinotiedottamisen kehittäminen.”  

”Niissä [verkostosuhteissa] ei ole kehitettävää, ongelma talon sisällä.” 

Ylemmässä vastauksessa vastaaja on todennäköisesti tarkoittanut kuntaorganisaatiosta ulospäin 

suunnatun elinkeinopoliittisen tiedonkulun kehittämistä, kun taas alemmassa vastauksessa vastaaja 

katsoo ”ongelman olevan talon sisällä.” Kuntaorganisaation sisäiset verkostosuhteet ovat 

nimenomaan vastaajan kokema ongelma, eivät ulkoiset verkostosuhteet. Ongelmat alkavat usein 

toimijoiden välisestä heikosta tiedonkulusta, toimijoiden keskinäisestä kommunikaatiosta, mikä voi 

johtaa väärinkäsitykseen ja työntekijöiden turhautumiseen organisaation toimijoiden kesken. On 

vaikea nähdä, että organisaatio kykenisi luomaan täysin mutkattomasti verkostosuhteita kunnan 

ulkopuolisiinkaan toimijoihin, jos sen sisällä eivät keskeisten elinkeinotoimintaan vaikuttavien 

viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden suhteet ole kunnossa. 
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Yksi vastaaja analysoi verkostosuhteiden merkitystä hieman syvällisemmin. Hän korostaa, että 

yhteistyön ei tule olla toiminnan päämääränä, vaan toimijoilleen arvoa tuottavana väline, jolla 

voidaan tavoitella parempia tuloksia: 

”Verkostosuhteet, joilla niilläkin on elinkaarensa elävät alati muuttuvan toimintaympäristön 
mukaan ja menestyvät silloin, kun partnerit saavat yhteistyöstä lisäarvoa. Yhteistyö ei ole itseisarvo 
vaan väline parempiin tuloksiin. Vaikka ’rusinat pullasta’ -periaate ei saa olla perusteena 
verkostotyölle, joka hetki pitää kyetä perustelemaan sekä itselle että muille mukanaolon kulloinkin 
tuoma lisäarvo.” 

Vaikka jo aiemmin tämän tutkimuksen teoriaosiossa todettiin, kuinka tärkeää uusille kunnille on 

ideoiden kerääminen elinkeinotoimintaan ”kiertelyllä ja katselulla”, tämä viimeinen vastaus osoittaa 

tärkeäksi myös toimijoiden kyvyn kyseenalaistaa omassa työssään ”kaikessa mukanaolon”. 

Vastaajan mukaan kyseenalaistamisen tulisi olla luonteeltaan myös jatkuvaa, ei vain silloin tällöin 

asioiden äärelle pysähtymistä. Kaikki verkostosuhteet eivät ole yhtä hyviä ja arvokkaita välineitä 

elinkeinopoliittisten tavoitteiden saavuttamisessa. 

5.3.4 Elinkeinotoiminnan yhtiöittäminen 

Teoriaosiossa viitattiin Haverin (2006) toteamukseen siitä, että verkostositoutuminen onnistuu 

paremmin, jos toiminnan tavoitteena on koota toimintoja esim. yhteen organisaatioon kuten 

elinkeinoyhtiöön. Lomakkeen 10. kysymyksellä kartoitettiinkin sitä, millaisena ratkaisuna vastaajat 

pitävät kunnan elinkeinotoiminnan irrottamista kunnan organisaatiosta esimerkiksi juuri itsenäisen 

elinkeinoyhtiön hoidettavaksi. Saatujen vastausten perusteella näyttää siltä, että kunnilla on oltava 

itsellään valtaa niissä yhtiöissä, jotka ajavat sen elinkeinoasioita. Tässä suhteessa kysymykseen 

liittynyttä esimerkkiä varten olisi tutkijalta vaadittu hieman huolellisempaa taustaperehtymistä 

elinkeinotoiminnan yhtiöittämisestä. Esimerkki saattoikin olla hämmentävä joidenkin vastaajien 

mielestä - yksi vastaaja ilmoitti vastauksekseen ”en osaa sanoa” , ja eräs toinen vastaaja näytti 

vastauksellaan kyseenalaistavan tutkijan antaman esimerkin käyttökelpoisuuden: 

”Suomessa ei taida olla yhtään itsenäistä, kuntaomisteista, mutta taloudellisesti riippumatonta 
elinkeinoyhtiötä. Elinkeinoyhtiö on elinkeinopoliittinen työväline, jonka avulla kunta tuottaa 
haluamansa elinvoiman vahvistamista tukevat elinkeinopalvelut. Työnjako on aika selkeä; kunta 
päättää mitä se odottaa yhtiöltä ja antaa sitä varten resurssit, yhtiö päättää, miten se tehokkaimmin 
toimeenpanee saamansa palvelutehtävän.” 

Vastaaja määrittelee kunnan ja yhtiön välisen suhteen ohjaussuhteeksi: kunta toimii yhtiön 

ohjaajana päättämällä yhtiölle annettavista tavoitteista ja resursseista, joiden puitteissa yhtiö päättää 

itse, miten se toimeenpanee kunnan antaman tehtävän. Kunnan ja yhtiön välinen sopimus tulee 
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laatia niin, että työnjako, toiminnan tavoitteet ja niihin käytettävät resurssit käyvät sopimuksesta 

selville. Tärkeää on myös sopimuksesta tiedottaminen riittävän selvästi kaikille osapuolille. 

Työnjaon selkeyttä korosti pari muutakin vastaajaa: 

”Elinkeinopolitiikka oltava kaupungilla itsellään, mutta operativiisen toteutuksen voi hyvin 
yhtiöittää.” 

”Meillä on yhtiö, ei kuitenkaan vastaa kaavoituksesta.”  

Nämä tekijät kytkeytyvät viime kädessä eri toimijoiden välisen yhteistyön laatuun: yhtiön 

perustamisvaiheen toimijoiden välinen yhteistyö ja kommunikaatio ratkaisevat merkittävän osan 

yhtiön myöhemmästä kehityksestä. Aina yhteistyö ei suju, eivätkä toimijat ole perillä työnjaosta, 

kuten seuraavasta vastauksesta ilmenee:  

”Meillä on jo kehitysyhtiö. Ongelmana on työnjako: mikä on kunnan vastuulla ja mikä on yhtiön 
vastuulla.” 

Vastaaja on havainnut kunnan kehitysyhtiön toimintaan liittyvän keskeisen ongelman, joka pitäisi 

ratkaista jo yhtiötä perustettaessa. Toimijoilla tulee olla myös kykyä ennakoida paremmin 

mahdollisia tulevia tehtäviä. On kuitenkin huomattava, että elinkeinopolitiikka kuuluu muihin kuin 

kuntien lakisääteisiin, julkisiin tehtäviin. Nämä tehtävät muuttuvat jatkuvasti mm. 

globalisoitumisen vaikutuksesta. Tämän pohjalta kaikkien tulevien elinkeinotoimintaan liittyvien 

tehtävien ennakoiminen voi olla vaikeaa kunnille sekä elinkeino- ja kehitysyhtiöille. Toisaalta 

toimijoiden tulee tiedostaa tämä, jotta yhteistyö sujuisi ylipäätään. 

Useissa vastauksissa kunnasta erillisenä elinkeinotoimintaa hoitavina organisaatioina nähtiin sekä 

elinkeinoyhtiöt että kehittämiskeskukset. Eräässä kunnassa kehittämiskeskus-kuntayhtymä oli 

edeltänyt varsinaista elinkeino-osakeyhtiötä: 

”Yhdistyneillä -- kunnilla oli jo ennestään yhteinen kehittämiskeskus - kuntayhtymä, jonka peruille 
perustettiin oma elinkeino-osakeyhtiö.” 

Kehittämiskeskus voi hoitaa sekä yksittäisen kunnan elinkeinoasioita että tarjota yrittäjille 

suunnatun neuvontapisteen: 

”[Kunta] kuuluu jo [ alueen nimi] kehittämiskeskukseen, jossa hoidetaan laajasti myös [kunnan] 
elinkeinoasioita ja [yrityspalveluyksikön nimi] kautta yrittäjien neuvontaa.”  

”Meillä kaupunki ja alueen [yrityspalveluyksikkö] pelaavat hyvin yhteen.—”  

Kuten aiemmin tuotiin esille, kunnilla on päätösvalta siinä, millaiset tavoitteet niiden omistuksessa 

oleville elinkeinoyhtiöille ja kehittämiskeskuksille asetetaan, ja millaisin resurssein nämä hoitavat 
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tehtäviään. Rahoitukseen voivat osallistua myös muut toimijat kuin kunnat. Yksi vastaaja näki 

elinkeinoyhtiön toiminnan rahoituksen ja yhtiöön kuuluvien osakkaiden tasapuolisen kohtelun 

välillä jännitteen: 

”Kyllä kunnassa pitää olla ainakin 1 ’linkkihenkilö’, joka tuntee pakoll.asiat; johtaako elink.yhtiö 
itseään vai johtavatko sitä maksajat, siinä usein ongelma; toinen vaara on: tasapuolisuuden puute.” 

Vaikka kunta yhtiöittäisi elinkeinotoimintansa, sillä tulee olla ainakin yksi viranhaltija tai työntekijä, 

jolla on substanssiosaamista elinkeinotoiminnasta. Tämä henkilö voi toimia yhteyshenkilönä 

kunnan ja yhtiön rajapinnassa, hoitaa tiedonkulkua ja varmistaa osaltaan, että kunnan etu 

huomioidaan yhtiössä, johon kuuluu useita eri toimijoita. Eräs toinen vastaaja näkee suurimpien 

työllistävien yritysten mukana olemisen yhtiössä välttämättömyytenä: 

”Ajatus [yhtiöittämisestä] on mahdollinen edellyttäen, että yhtiöön saadaan osakkaiksi ainakin 
suurimmat työllistävät. Yritysten tulisi tulla myös kehittämistoiminnan osarahoittajiksi, jolloin 
varmistetaan yrityslähtöinen kehittäminen. Yrityksen mukaan myös osaamiskeskittymäedustusta 
muualta.” 

 Yritysten osakkuus yhtiöissä on tarpeen paitsi toiminnan rahoittamisen kannalta, myös sen vuoksi, 

ettei yritystoimintaa kehitetä liiaksi kuntien ehdoilla. Vastaaja mainitsee myös mahdollisen muualta 

tulevan osaamiskeskittymäedustuksen merkityksen: muualta tulevat yritykset voivat yhtiön kautta 

aktiivisesti tuottaa kunnille tietoa uudenlaisista toimialoista ja osaamisesta.  

Kuntaliitoksen toteuttamisen ja elinkeinotoiminnan yhtiöittämisen välille ei näytä kohdekunnissa 

liittyvän kausaliteettia. Kaikkiaan viisi vastaajaa kertoi kunnalla olleen jo entuudestaan 

elinkeinotoimintaa hoitavan yhtiön. Ainakin parin kunnan kohdalla elinkeinoyhtiö oli ollut 

olemassa jo 2000-luvun alkupuolelta asti: 

”On jo hoidettu (2002), kokemukset hyviä. Kaupungin taholta johtaminen on verkostojohtamista.”  

”Meillä on tuo tehty jo yli 10 vuotta sitten, hyvä ratkaisu.” 

Näissä kunnissa kokemukset jo toteutetusta elinkeinotoiminnan yhtiöittämisestä ovat positiivisia. 

Pitkän ajan kuluessa yhtiön toiminta on ehtinyt vakiintua, työnjaosta on sovittu ajoissa, ja toimintaa 

ehditty valmistella myös kuntaliitoksen mahdollisesti tuomiin toimintaympäristön muutoksiin. 

Elinkeinoyhtiöön ovat todennäköisesti alusta alkaen kuuluneet ainakin osa suurkuntaliitoksen 

tehneistä kunnista, kuten tilanne oli ainakin yhden kunnan kohdalla. Näyttää siltä, että jo 2000-

luvun alussa perustetut elinkeinoyhtiöt ovat selviytyneet hyvin kuntaliitoksen myötä tulleen 

toimintaympäristön muutoksesta. Puolestaan niissä tutkimuksen suurkunnissa, joissa 

elinkeinoyhtiöitä ei vielä ole, selkeää tarvetta yhtiöittämiselle ei koetakaan. Näin ollen jo tehty 
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suurkuntaliitos ei automaattisesti takaa tarvetta elinkeinoyhtiölle. Päinvastoin, yksi vastaaja 

arveleekin, että elinkeinoyhtiö saattaa edellyttää vieläkin isompaa kuntakokoa:  

”Kaikella on hyvät ja huonot puolensa, harkinnan arvoinen ehdotus, ehkä sopii kuitenkin paremmin 
vähän isompaan kuntaan.” 

Kaiken kaikkiaan lomakkeen elinkeinoyhtiöitä käsitelleen kysymyksen olisi voinut sijoittaa myös 

tutkimuslomakkeen seudullista yhteistyötä käsitelleeseen osioon, sillä kysymys tuotti vastauksia, 

jotka kertoivat ehkä enemmän elinkeinoyhtiöistä seudullisen yhteistyön muotona kuin 

kuntaliitoksen myötä tapahtuneena, toimijoiden verkostosuhteisiin vaikuttavana ratkaisuna. 

Toisaalta verkostosuhteiden ja yhteistyösuhteiden välinen rajanveto aineistoa tarkasteltaessa on 

haasteellista, eikä aina mahdollistakaan. 

5.4 Kuntaliitoksen vaikutus elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön 

5.4.1 Seudullisen yhteistyön kumppanit ja seutuyhteistyön kehitys 

Teoreettisessa viitekehyksessä todettiin, että seutuyhteistyön merkitys kuntien elinkeinopolitiikan 

hoidossa on lisääntynyt 2000-luvun aikana, ja seutuyhteistyöhön osallistuu eri toimijoita laajemmin 

kuin yhden kunnan sisältä. Tutkimuksen vastaajia pyydettiinkin mainitsemaan mielestään kuntien 

kolme tärkeintä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kumppania, minkä jälkeen vastaajilta 

tiedusteltiin mahdollisista muutoksista, joita seutuyhteistyössä on tapahtunut kuntaliitoksen jälkeen. 

Jälleen vastaukset jakautuivat pariin muita selkeästi isompaan ryhmään, minkä jälkeen eri 

kategorioiden vastaajien määrät jäivät hyvin pieneksi. Tärkeimmät seutuyhteistyön kumppanit on 

esitetty taulukossa 8. 

Taulukko 8 Kuntien tärkeimmät elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kumppanit 

A. Koulutu s ja oppilaitokset (8 vastaajaa) 

• Yliopisto 

• Yliopistokeskus 

• Ammattikorkeakoulu (3 vastaajaa) 

• Koulutuskuntayhtymä (3 vastaajaa) 
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B. Aluehallinnon organisaatiot (6 vastaajaa) 

• Maakuntaliitto  

• Ely-keskus 

• TE-toimisto 

C. Muut (5 vastaajaa) 

• yrittäjäyhdistys 

• maaseudun kehittämisyhdistys 

• työ- ja elinkeinoministeriö 

• kunnan kehittämisosasto 

• maakunnan yhteistyöryhmä ja sihteeristö  

D. Lähikunnat (4 vastaajaa)  

E. Seutukunta ja siihen liittyvät toimielimet (3 vastaajaa) 

• kaupunkiseutu 

• seutuhallitus 

• seutukunnan elinkeinojaosto 

• kaupunkiseudun neuvottelukunta ja johtoryhmä 

F. Seudulliset yritys- ja kehittämiskeskukset (3 vastaajaa) 

• teknologiakeskukset (2 vastaajaa) 

• seudullinen kehittämiskeskus 

• seudullinen yrityspalvelukeskus 

• seudullinen yrityspalveluyksikkö 

• yrityskeskus 

 

Koulutus ja oppilaitokset (luokka A.) ovat tutkimuksen kohdekuntien tärkeimmät 

elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön kumppanit. Tämän seutuyhteistyön kumppaneita käsittelevän 

kysymyksen kohdalla ryhmä erottui vieläkin selkeämmin muista kategorioista kuin aikaisemmin, 

selvitettäessä tärkeimpiä kunnan ulkopuolisia sidosryhmiä. Kuntaliitoskuntien ja oppilaitosten 
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välistä vuorovaikusta kuvaa paremmin ’seudullisen yhteistyön’ käsite kuin ’sidosryhmäsuhde’, 

jonka vastaajat näkevät yhteistyötä tiiviimpänä yhteistoimintana kunnan ulkopuolisten toimijoiden 

kanssa. 

Oppilaitoksista erityisesti kuntaliitosalueille läheiset ammattikorkeakoulut nähdään tärkeinä 

yhteistyökumppaneina. Ammattikorkeakoulujen nousu yhdeksi tärkeimmistä seutuyhteistyön 

kumppaneista selittyy ainakin osittain ammattikorkeakoulujen yliopistoja laajemmalla 

maantieteellisellä kattavuudella sekä sillä, että amk-tutkinnot soveltuvat yliopistotutkintoja 

paremmin moniin kuntien elinkeinotoiminnan käytännön tehtäviin, kuten matkailuun, 

maankäyttöön ja kaavoitukseen.  Ammattikorkeakoulut ovat usein myös yliopistoja enemmän 

profiloituneita sijaintialueensa elinkeinostrategisten painopisteiden mukaan, mistä on etua alueen 

kunnille. 

Aluehallinnon organisaatiot, erityisesti maakuntien liitot ja ELY-keskukset, ovat vastaajamäärien 

perusteella toiseksi tärkein seutukumppaneiden ryhmä. Maakuntien liitot hoitavat omien 

maakuntiensa edunvalvontaa sekä lakisääteisesti vastaavat maakunnan kaavoituksesta sekä 

aluekehittämisestä. Näihin tehtäviin sisältyy kuntien kanssa tehtävää yhteistyötä, joka on kunnille 

osin myös pakollista. (Kunnat.net – Aluekehitysvastuu). Vaikka maakuntien liittojen kanssa tehtävä 

yhteistyö on kunnille osin pakollista, ei vastauksissa liittoja kuitenkaan mielletä tärkeimmäksi 

kumppaniksi. Kunnissa nähdään seudullisen elinkeinoyhteistyön pohjautuvan mieluummin 

vapaaehtoisuuteen. Teoreettisessa viitekehyksessä tuotiin esille, että vapaaehtoisessa yhteistyössä 

kunnat sitoutuvat vain itselleen hyödyllisiksi kokemiin teemoihin (Haveri & Stenvall 2009). 

Lomakkeen 12. kysymyksessä selvitettiin kuntien elinkeinopoliittisessa seutuyhteistyössä 

kuntaliitoksen jälkeen tapahtuneita muutoksia. Muutamat vastaajat luettelivat useitakin vaikutuksia. 

Useista vastauksista ilmeni se, että seutuyhteistyön sisältö tai määrä on syystä tai toisesta muuttunut. 

Eräs vastaaja nosti esille PARAS-hankkeen vaikutuksen seutuyhteistyöhön: 

”Seutuyhteistyö on lisääntynyt voimakkaasti PARAS-Lain aikana.”   

Kuten luvussa 2.1 todettiin, PARAS-hankkeen tavoitteena on ollut kuntarakenteen muovaaminen 

elinvoimaisemmaksi ja toimintakykyisemmäksi. PARAS-laki on kannustanut kuntia 

yhteistoimintaan joko kuntaliitoksin tai yhteistyön lisäämisellä. Vastaajakunnassa seutuyhteistyö on 

lisääntynyt koko lain voimassaoloaikana, eli jo vuodesta 2005 alkaen, ei pelkästään kuntaliitoksen 

toteuttamisvuoden 2009 jälkeen. Toisessa vastauksessa seutuyhteistyön nähtiin muuttaneen 

yhteistoiminnan suuntaa: 
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”  [Seutuyhteistyö] aktivoitunut yrityksiin päin.” 

Kuntaliitoksen jälkeen seutuyhteistyön painopistealueet kokevat muutoksen, koska osa aiemmista 

yhteistyökumppaneista eli vanhoista kunnista ”lakkaa olemasta”. Tämä vapauttaa kunnan 

elinkeinopoliittisia resursseja enemmän yritysyhteistyön suuntaan. Samankaltaisen tulkinnan voi 

tehdä myös eräästä toisesta vastauksesta, jossa vastaaja luetteli kaikki suurkunnan muodostavat 

kunnat, ja listan lopuksi mainitsi yhteenvedonomaisesti seutuyhteistyön yksinkertaistuneen. 

Vastausten joukosta ilmeni vielä tätäkin suoremmin, että kuntaliitoksella on ollut positiivinen 

vaikutus seutuyhteistyöhön: 

”Saatu onnistuneita hankkeita aikaiseksi.”  

Sen lisäksi, että seutuyhteistyön sisältö on kokenut muutoksen, parissa vastauksessa esitettiin, että 

myös käsitys kunnan oman alueen seutukunnasta on muuttunut: 

”Kuntaliitoksen alusta seutukunta vaihtui uudeksi. Kaupunki meni mukaan myös [kaupungin] 
kaupunkikuntayhtymään eli [nimi]-kuntaryhmään.  Elinkeinopoliittinen hankeyhteistyö kanavoitu 
seutukunnan elinkeinojaoston kautta. [kuntaryhmän nimi] -kunnille on laadittu kasvu- ja 
kilpailukykystrategia.”   

”Seutukuntaan jäi kaksi kaupunkia, yhteistyö tapahtuu [seudullisen kehitysyhtiön nimi] kautta.”  

Seutukunnan muutos voidaan nähdä paitsi maantieteellisten seutukuntarajojen muuttumisena, myös 

seutukunnan uudistumisena hallinnollisessa mielessä. Kaupunkiseudut voivat olla hallinnolliselta 

rakenteeltaan kuntayhtymiä, joille yleensä on tyypillistä kuntien välinen sopimuksellisuus. 

Teoreettisessa viitekehyksessä esiteltiin jaottelu, jonka mukaan kuntayhtymä on yksi kuntien 

välisen yhteistyön muoto. Se ei kuitenkaan ole tyypillisin ratkaisu elinkeinopoliittisessa 

yhteistyössä, jolle Sotaraudan ja Linnamaan (1999) mukaan ominaista ovat lojaalisuus, 

solidaarisuus, luottamus ja toimijoiden välinen keskinäinen tuki. Ylemmän vastauksen yhteydessä 

kaupunkikuntayhtymä on kuitenkin nimenomaan elinkeinopoliittinen ratkaisu, ja yhtymään 

kuuluvat kunnat jakavat yhteisen kasvu- ja kilpailukykystrategian. Lisäksi yhteistyön koordinointi 

tapahtuu seutukunnan oman elinkeinojaoston kautta. Jälkimmäisessä kunnassa elinkeinopoliittisen 

seutuyhteistyön koordinointia hoitaa seudun kuntien omistama kehitysyhtiö. 

Eräässä toisessakin vastauksessa tuotiin esille, että kuntaliitoksen myötä elinkeino-ohjelma on 

kokenut muutoksia: 

”3 henkilön asemesta vain 1, nykyinen kunnanjohtaja edustaa aluetta; ei olennaisia toiminnallisia 
muutoksia; elinkeino-ohj. tarkistettu koko uutta aluetta koskevaksi.” 
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Seudullisen yhteistyön toimivuuden kannalta on keskeistä, että siihen osallistuville kunnille voidaan 

laatia yhtenevä elinkeino-ohjelma tai elinkeinostrategia. Sitoutuminen seudulliseen strategiaan ei 

välttämättä kuitenkaan ole kunnille itsestäänselvää niiden omien intressien vuoksi. Tätä selvitettiin 

tutkimuksessa kuitenkin omalla kysymyksellään, johon saatuja vastauksia käsitellään seuraavassa 

alaluvussa. 

Vaikka aiemmin tuotiin esille useita muutoksia, joita kuntaliitoksella on ollut kuntien 

elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön, aineiston joukossa oli myös lähes yhtä monta vastausta, 

joissa tuodaan esille, ettei merkittäviä muutoksia seutuyhteistyössä ole tapahtunut. Yhdessä 

vastauksessa näin todettiinkin suoraan: ” Ei suuria muutoksia.”.  Yhdessä tapauksessa kuntaliitos 

puolestaan on vienyt huomion seudullisesta yhteistyöstä pois: 

”Oman kunnan kehittäminen on korostunut ja seutuyhteistyö on jäänyt vähemmälle.” 

Luvussa 3.3.2 todettiin kuntaliitoksen olevan muutosprosessi, joka strategisella tavalla 

toteutettavana vaatii pitkäjänteistä työtä sen eteen, että siihen osallistuvat kunnat saavuttaisivat 

yhdessä jotakin, mitä ne eivät voi yksin saavuttaa. Muutosprosessi ei pääty kuntaliitoksen 

toteutukseen, vaan muutos vaatii organisaatiolta aikaa ja huomiota vakiintuakseen. Seudullisen 

yhteistyön jättäminen vähemmälle huomiolle muutoksen vakiintumisvaiheessa voi olla kunnalta 

myös täysin tietoinen ratkaisu. Yhdessä vastauksessa puolestaan kuntaliitoksen 

nähtiin ”sulauttaneen” elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä koordinoineen toimielimen osaksi uutta 

kuntaa: 

”Aiemmin ennen kuntaliitosta [kaupungin] seudun yhteistyöfoorumina oli laaja-alainen 
kuntayhtymä, joille mm. elinkeinopolitiikan koordinointi kuului. Fuusiossa senkin osana oli tulla 
osaksi uutta kaupunkia, joten tällä hetkellä [kaupungin] seudun ja kaupungin elinkeinopoliittisessa 
painotuksessa ei ole käytännössä näkyviä eroja.” 

Seudulliselle elinkeinoyhteistyölle näyttää olevan myös taipumus määrittyä käytännössä yhden 

siihen keskeisen toimijan mukaiseksi: 

” [Kaupungin nimi] asema ja ’vetovastuu’ korostunut esim. yrityshautomo on kaupungin toimintaa 
(vaikka ulos seudullista).” 

Jos seudullinen yhteistyö on selkeästi yhden kunnan vetovastuulla, yhteistyö ei välttämättä 

houkuttele seudun muita kuntia sitoutumaan siihen pitkäaikaisesti. Lisäksi kunnat ovat voineet 

löytää itselleen tarkoituksenmukaisempia tapoja toteuttaa elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä. 

Seutuyhteistyöllä voidaan tarkoittaa myös seutujen välistä yhteistyötä: 
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”Seudun sisäinen kuntayhteistyö pinnallista, seutujen välinen yhteistyö on vilkastunut ja löytänyt 
konkreettista sisältöä.” 

Vastaaja on kokenut seudun sisäisen kuntayhteistyön jääneen pinnalliseksi, mutta näkee 

kuntaliitoksella olleen myönteisen vaikutuksen seutujen väliseen yhteistyöhön. Yksi syy tähän voi 

olla samaan seutukuntaan kuuluvien kuntien keskinäisellä kilpailulla, joka on rasite seutuyhteistyön 

aidolle onnistumiselle. Kuntaliitoksen toteuttaminen on aiheuttanut ristiriitoja yhteistyölle yhden ja 

saman seutukunnan sisällä, varsinkin jos kuntaliitos on vienyt kunnan huomion oman toimintansa 

kehittämiseen. Kauempana olevat seutukunnat nähdään elinkeinopolitiikan kannalta siinä mielessä 

helpompina yhteistyökumppaneina, että kokonaisten seutukuntien väliseen yhteistyöhön ei liitetä 

niin paljon ennakko-odotuksia kuin seudun sisäiseen yhteistyöhön.  

5.4.2 Kuntaliitos ja seutuyhteistyö vaihtoehtoina elinkeinopolitiikassa 

Luvussa 3.3.1 todettiin, että kunnat saattavat olla vain näennäisesti sitoutuneita elinkeinopoliittiseen 

seutuyhteistyöhön ja pyrkivät tosiasiassa edistämään vain omia elinkeinopoliittisia tavoitteitaan. 

Ristiriidan syiksi oletettiin sellaisia tekijöitä kuin kuntien omien strategioiden epäselvyys ja huono 

tietoisuus strategioista, tavoitteiden hyvin erilainen konkretisoituminen kunnissa sekä 

seutuyhteistyön näkeminen välineenä kunnan omien tavoitteiden toteuttamiseen.  Kyselylomakkeen 

seutuyhteistyötä käsitelleessä osiossa vastaajilta kysyttiin, millaisena he näkevät oman kunnan 

elinkeinopoliittisten tavoitteiden ja elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön tavoitteiden välisen suhteen. 

Vastaukset esitetään taulukossa 9. 

Taulukko 9 Kunnan oman elinkeinopolitiikan ja elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön tavoitteiden välinen 
suhde  

A. Tavoitteet samassa suhteessa (7 vastaajaa) 

• yhtenevät / samansuuntaiset tavoitteet (5 vastaajaa) 

• ei ristiriitoja, joskin kunta vahtii euroja tarkemmin. 
• kummankin hyväksytyt elinkeinostrategiat sovitettu 

yhteen. 
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B. Eroavaisuuksia / ongelmia tavoitteiden välillä (2 

vastaajaa) 

• kunnalta puuttuu elinkeinostrategia. 

• seutu tähtää virallisesti väestönkasvuun, joka jakautuu 

epätasaisesti alueella. 

• hankerahoituksen jyvityksessä jännitteitä. 

• yhteistyöongelmia valtion aluehallinnon ja 

ammattikorkeakoulujen välillä. 

• kuntien kokoluokkaero aiheuttaa haasteita 

seutuyhteistyölle. 

• kaupunkipainotteiset ja maaseutupainotteiset tavoitteet 

ristiriidassa. 

C. Samansuuntaiset tavoitteet, mutta painotuseroja (1 

vastaaja) 

• liikenneväyläratkaisut sekä seudun virallisina 

tavoitteina että kunnan tavoitteina. Kunnan omat 

tavoitteet painottuvat osaamisen kehittämiseen. 

D. Muut (1 vastaaja) 

• elinkeinopoliittiset tavoitteet ja painopisteet 

fokusoituvat maakuntaohjelmassa, ja ne on 

muodostettu kahden lähellä toisiaan olevan seudullisen 

elinkeinostrategian pohjalta. 

 

Selkeä enemmistö vastaajista pitää kunnan omia elinkeinopoliittisia tavoitteita ja seudullisen 

elinkeinoyhteistyön virallisia tavoitteita keskenään samansuuntaisina, eikä näe näiden välillä 

ongelmia. Yhdessä vastauksessa tähän nähtiin syynä eri elinkeinostrategioiden onnistunut 

yhteensovittaminen. 
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Puolestaan niissä vastauksissa, joissa eroavaisuuksia ja ongelmia tuotiin esille, korostuivat 

seudullisen yhteistyön tavoitteiden toteuttamisen keinoihin liittyvät ongelmat enemmän kuin selvä 

tavoitteiden erilaisuus kuntien ja seudun harjoittaman elinkeinopolitiikan välillä. Tästä esimerkkinä 

voidaan mainita erään vastaajan esille tuoma hankerahoitus, jonka jakamisessa eri 

elinkeinotoiminnoille on muodostunut ristiriitaisia näkemyksiä. Toisessa vastauksessa ongelmana 

nähtiin kunnan oman elinkeinostrategian puuttuminen. Tämä voi johtaa siihen, ettei 

elinkeinopoliittisesta seutuyhteistyöstä saada kunnan kannalta haluttuja tuloksia, kun kunnan 

elinkeinotoimijat eivät itsekään tiedä tarkasti, mitä teemoja kunnan tulisi yhteistyön kautta edistää. 

Toisaalta on myös mahdollista, että kunta voi lähteä hieman avoimemmin mielin yhteistyöhön 

mukaan, kun omaa, ”puolustettavaa” strategiaa ei ole entuudestaan olemassa. 

Seudullisen yhteistyön hankaloittajana nähtiin myös sen virallisiin tavoitteisiin kytkeytyvä 

väestönkasvu, joka jakautuu epätasaisesti alueelle. Jos seudullisessa elinkeinostrategiassa tms. ei ole 

otettu kantaa vastaajan mainitsemaan epätasaiseen väestönkasvuun, on vaikea nähdä, että 

seutuyhteistyön tavoitteet onnistuisivat sitouttamaan kaikkia siihen osallistuvia toimijoita samalla 

tavalla. Vastaavasti myös yhteistyön tavoitteiden erilaiset painotukset alueen sisällä voivat 

hankaloittaa yhtenäisen elinkeinopolitiikan toteuttamista. 

Lomakkeen viimeisellä kysymyksellä selvitettiin, millaisena vaihtoehtona vastaajat pitävät 

kuntaliitosta kuntien elinkeinotoiminnan kehittämisessä, jos liitosta verrataan elinkeinopoliittiseen 

seutuyhteistyöhön. Luvussa 3.3.2 tuotiin esille, että kuntaliitos vaikuttaa kunnan 

itsemääräämisoikeuteen ja identiteettiin voimakkaammin kuin yhteistyö. Toisinaan taas liitos voi 

olla luonteva jatke kuntien väliselle yhteistyölle.  

Ainoastaan kaksi saaduista vastauksista sisälsi selkeää kuntaliitoksen ja seutuyhteistyön välistä 

vertailua. Kysymyksen muotoilu saattoikin ohjata vastaajat pohtimaan kuntaliitoksen vaikutusta 

elinkeinotoimintaan yleisellä tasolla, seutuyhteistyöhön liittyvän pohdinnan jäädessä vähemmälle. 

Kahden kuntaliitoksia ja seutuyhteistyötä vertailevan vastauksen perusteella hyvin toimiva 

seutuyhteistyö nähdään arvokkaammaksi asiaksi kuin kuntaliitos, jolla vastaajat näkevät olevan 

lähinnä välinearvoa päämäärien saavuttamisessa – toimiva seutuyhteistyö taas on tavoittelemisen 

arvoinen päämäärä sinänsä: 

”Kuntaliitos ei ole itsetarkoitus, jos seutuyhteistyö elinkeinotoimessa tuloksellista. 
Tyhjäkäyntitilanteissa tai niukkuustilanteissa kuntaliitos pakottaa paremmin uudistumaan, 
erikoistumaan ja kokoamaan resursseja sekä panostamaan pitkäjänteisesti 
tulevaisuussuuntautuneeseen kehittämiseen.” 
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”Kuntaliitos ei välttämättä tuo kaikkia niitä voimavaroja ja mahdollisuuksia, mitä seutuyhteistyö 
antaa hyvin toimiessaan.” 

Ensimmäisessä vastauksessa tuodaan esille, että tiukassa taloudellisessa tilanteessa 

tai ”tyhjäkäynnin” ollessa päällä kuntaliitos on kunnalle tehokkaampi tapa erikoistua ja kohdentaa 

olemassa olevia resursseja kuin seutuyhteistyö. Kokonaan uusien voimavarojen ja mahdollisuuksien 

keräämisessä taas toimiva seutuyhteistyö on toimivampi ratkaisu kuin kuntaliitos. 

Kuten aiemmin tässä luvussa mainittiin, osassa vastauksista keskityttiin arvioimaan yleisellä tasolla 

kuntaliitoksen vaikutusta kunnan elinkeinotoimintaan. Tätä tosin kysyttiin erikseen jo lomakkeen 

ensimmäisessä osiossa. Vastausten joukossa oli vain yksi tapaus, jossa kuntaliitoksella ei nähty 

olleen merkitystä elinkeinojen kehittämisessä - tätä perustellaan tosin kunnan jo entuudestaan 

vahvalla toimijuudella elinkeinopoliittisesti tärkeän liikenneväylän varrella: 

”Ei liitoksella -- ollut juurikaan vaikutusta elink. kehittämiseen, koska [vastaajakunta] ennen liitosta 
oli jo vahva toimija valtatie [numero] varrella - tuleva moottoritie.” 

Vastauksen perusteella kuntaliitos ei tässä tapauksessa ole tuonut juurikaan lisäarvoa kunnan 

elinkeinotoiminnalle, sillä kunta ei ole liitoksesta huolimatta muuttanut liikenneväylään liittyvää, 

hyväksihavaittua strategista lähestymistapaansa, vaan elinkeinotoiminta on jatkunut entisellään. 

Kuitenkaan vastauksessa ei tuoda esille, etteikö kuntaliitoksella olisi mitään vaikutusta 

elinkeinotoimintaan. 

Viidessä vastauksessa kuntaliitos nähdään selkeästi myönteisenä asiana elinkeinotoiminnan 

kehittämisessä – keskeinen peruste tälle on kuntaliitoksen elinkeinotoimintaa yhtenäistävällä 

vaikutuksella: 

”Kuntaliitos edistää elinkeinotoiminnan kehittämistä.” 

”Kuntaliitos on yhtenäistänyt koko seudun elinkeinotoimintaa, ainakin operatiivisella tasolla, sillä 
nyt päivittäisten tehtävien hoito on lähes kokonaan kaupungin omistaman inhouse kehitysyhtiön 
vastuulla myös [naapurikunnan] elinkeinopalveluiden osalta.” 

”[Vastaajakunnassa elinkeinotoiminnan kehittäminen] yksinkertaistui.” 

”Kuntaliitos tuo selkeästi jäntevyyttä päätöksentekoon ja selkeyttää yhteisen linjan / tavoitteiden 
löytämistä.” 

”Toiminta suoraviivaistuu ja jäntevöityy yhden kunnan puitteissa.” 

Yhdessä esitetyistä vastauksista kuntaliitoksen katsottiin yhtenäistäneen myös koko seudun 

elinkeinotoimintaa. Tätä vastaaja selittää kaupungin lähes kokonaan omistaman kehitysyhtiön 

vaikutuksella elinkeinotehtävien päivittäiseen hoitoon. Jos vastaajan tarkoittama kehitysyhtiö on 
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useiden kuntien yhdessä omistama, suurimpana omistajana kaupunki voi luonnollisesti muita 

paremmin vaikuttaa kehitysyhtiön toiminnan suuntaan ja sitä kautta myös seutukunnan 

elinkeinopolitiikkaan. Eräs toinen vastaaja puolestaan näkee kuntaliitoksen hyvänä asiana 

elinkeinotoiminnan kannalta, kunhan liitossuunnat ovat tarkkaan harkittuja: 

”Riippuu kuntaliitoksesta, tasavertaisten kuntien yhdistäminen voisi olla ihan OK (isommalla 
kunnalla voi olla paremmat resurssit), mutta ’oman kunnan’ muuttuminen nukkumalähiöksi on 
uhkana, jos partnerina on esim. [isompi naapurikaupunki].” 

Tässä vastaaja ei pohdi niinkään jo tehdyn liitoksen vaikutusta, vaan keskittyy enemmän 

mahdolliseen tulevaan kuntaliitokseen ja sen vaikutukseen. Vastaaja näkee kooltaan hyvin erilaisten 

naapurikuntien yhdistymisen uhkana pienemmän kunnan elinvoimaisuudelle. Pari muutakin 

vastaajaa hahmottelevat kuntakoon perusteella kuntien tulevaisuutta: 

”Yksittäisten kuntien rooli pienenee, suurten rooli vahvistuu.” 

”Kuntakoon kasvu (ja [maakunnassa] paineet seutukuntajakoon) lisää paineita omiin 
elinkeinotoimiin. Ei ole ongelmaton kehitys mm. resurssien käytön takia, osaamisen varmistaminen 
jne.” 

Vastausten perusteella kuntaliitokset ovat tarpeellisia myös tulevaisuudessa. Elinkeinotoiminnan 

kannalta kuntaliitokset synnyttävät tarpeen panostaa kunnan omaan elinkeinotoimintaan, mihin 

kytkeytyy kuitenkin erilaisia haasteita, esim. resurssien käytön oikein kohdentaminen. Kuntaliitos ei 

tee elinkeinotoiminnan suunnittelua helpommaksi, mutta saavutetut tulokset ovat suurempia kuin 

ilman liitosta. Tämä tosin vaatii aikaa muutosprosessilta, kuten eräs vastaaja toteaa:  

”Kokemuksesta: ei välttämättä helppoa, vaatii aikaa sulauttaa yhteen.” 
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6 Johtopäätökset 

6.1 Tutkimuksen tarkastelu 

Tämän tutkimuksen tavoitteena ja tutkimuskysymyksenä oli selvittää, miten monikuntaliitos on 

vaikuttanut kuntien elinkeinotoimijoiden verkosto- ja yhteistyösuhteisiin. Tavoitteeseen sisältyi 

myös tutkijan asettama tärkein tutkimusta koskeva taustaoletus, jonka mukaan monikuntaliitos on 

tuonut muutoksia näihin suhteisiin. Tutkimuskysymystä selvitettiin aineistolla, joka pohjautui 

suurkuntien keskeisten elinkeinotoimijoiden omiin havaintoihin ja kokemuksiin. 

Tutkimuksen perusteella voidaan ensinnäkin todeta, että koko suurkunnan ulospäin näkyvä 

elinkeinotoiminta muovautuu viime kädessä sen mukaan, millainen on kunnan yksittäisten 

elinkeinotoimijoiden kyky luoda verkostoja ja yhteistyösuhteita ja ylläpitää niitä. Kaikilla 

tutkimukseen vastanneilla suurkunnilla oli tahtotila toimia elinkeinopolitiikassaan etenkin yhdessä 

elinkeinotoimintaan liittyvien sidosryhmien kanssa. Tärkeiksi koettuja sidosryhmiä ovat erityisesti 

elinkeinoyhtiöt, paikalliset yrittäjäjärjestöt sekä alueelliset kehittämiskeskukset. Osassa kunnista 

tahtotila yhteistyöhön oli tunnistettu jo kauan ennen kuntaliitosta, osassa se oli tullut enemmän 

esille vasta kuntaliitoksen jälkeen. 

Tutkimus osoitti, että monikuntaliitos vaikuttaa eri tavoin ja erilaisella voimakkuudella 

elinkeinotoimintaan liittyviin verkosto- ja yhteistyösuhteisiin. Kuitenkin useimmiten kuntaliitoksen 

aiheuttamat muutokset tapahtuvat epäsuorasti: esimerkiksi kuntaliitos tarjoaa uusia resursseja 

elinkeinotoiminnalle, mutta kyky resurssien hyödyntämiseen on selkeästi riippuvainen kunnassa jo 

olemassa olevasta elinkeinotoimintakulttuurista ja toimijoiden aktiivisuudesta. Automaattisesti 

kuntaliitos ei siis tarjoa hyötyjä, mutta se parantaa huomattavasti mahdollisuuksia toteuttaa 

uskottavampaa, yhtenäisempää ja elinvoimaisempaa elinkeinopolitiikkaa kunnassa.  

Kuntaliitoksen vaikutuksiin liittyvä oleellinen seikka on myös se, ettei vaikutuksia voida 

useimmiten irrottaa muista alueen kehitykseen vaikuttavista tekijöistä. Tämä näkyi 

tutkimusaineistossa esim. tilanteessa, joissa kuntaa kohtaa yllättävä teollisuuden rakennemuutos, 

mikä lisää eri elinkeinotoimijoiden välisen tiiviin yhteydenpidon tarvetta kunnasta moneen suuntaan. 

Kuntaliitoksen välittömiä, suoria vaikutuksia tutkimuksessa esiintyi vähemmän kuin epäsuoria 

vaikutuksia. Suorina vaikutuksina voidaan mainita kuntien tarve uudistaa elinkeinostrategiaansa 

sekä uudelleenorganisoida elinkeinotoiminnasta vastaavat yksikkönsä. Jälkimmäinen vaikutus 
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koskettaa erityisesti elinkeinotoimijoiden välisiä yhteistyösuhteita. Näiden hallinnollisten 

vaikutusten lisäksi kuntaliitos muuttaa kunnan maantieteellisiä mittasuhteita, ja laajentuva pinta-ala 

voikin merkitä kunnalle esimerkiksi sen intressejä palvelevien liikenneyhteyksien saamista omalle 

alueelle. Tutkimuksen perusteella tällaiset resurssit kytkeytyvät uusien yritysten houkutteluun 

alueelle, ja tämä edellyttää kunnan elinkeinotoimijoiden verkostoitumista yritysten suuntaan. 

Yritysyhteistyön tärkeys korostuikin etenkin suurimmissa kunnissa. Tutkimusaineistosta kävi ilmi, 

että kuntaliitos on tuonut runsaasti sisällöltään uusia tehtäviä elinkeinotoimijoille, jolloin 

kuntaliitoksen voidaan katsoa myös jonkin verran lisänneen elinkeinotoimijoiden tehtävien määrää. 

Toisaalta kuntaliitoksen vaikutukset voidaan jaotella toisaalta myös positiivisiin ja negatiivisiin 

vaikutuksiin. Tutkimus osoitti, että ne vaikutukset, jotka elinkeinotoimijat tunnistivat johtuvaksi 

nimenomaan kuntaliitoksista, koettiin enimmäkseen myönteisesti: esimerkiksi kuntaliitoksen vuoksi 

lisääntynyt viranhaltijoiden ja luottamushenkilöiden keskinäinen yhteydenpito nähtiin pääasiassa 

tarpeellisena ja itsestään selvänä osana organisaatiomuutosta. 

Verkostoihin liittyminen ja niissä mukana oleminen, osallisuus verkostoista, on kunnille 

tavoittelemisen arvoinen asia. Määrällisesti erilaisia sidosryhmiä suurkunnilla on valtavasti, mutta 

kaikki niistä eivät ole elinkeinotoiminnalle yhtä merkittäviä, ja elinkeinotoiminnassa olisi tärkeää 

myös kyseenalaistaa ”kaikessa mukanaolemisen” tarve sekä tunnistaa erityisesti 

elinkeinopoliittiseen seutuyhteistyöhön mahdollisesti liittyvät ristiriidat. Tutkimuksessa tuli esille 

myös se, että kaikki yhteenliittyneet kunnatkaan eivät ole keskenään yhtä arvokkaita uuden 

suurkunnan elinkeinopolitiikan kannalta – tämä riippuu kunnan elinkeinostrategisista päämääristä. 

Jotta verkostoista ja yhteistyösuhteista olisi kunnille etua, on niiden päästävä määrällisen 

osallisuuden tasolta laadulliseen osallistuvuuteen, jossa kunnan omat intressit ja muiden 

sidosryhmien intressit kohtaavat. 

Verkostoihin ja yhteistyösuhteisiin liittyvät mahdollisuudet ja haasteet ovat nykyisessä tilanteessa 

suurkunnille melko yhteisiä riippumatta kuntien koosta ja maantieteellisestä sijainnista. Kuitenkin 

mikäli kuntakoot kasvavat tulevaisuudessa, osalle suurkunnista tulee tarve fokusoitua omiin 

elinkeinotoimiin seudullisen yhteistyön toteuttamisen sijaan, johon liittyvän päätöksenteon 

katsotaan ”karkaavan” kunnista liian etäälle, joko hallinnollisesti tai maantieteellisesti. Tämän 

tutkimuksen perusteella vuonna 2011 perustetun hallituksen ajamaa kuntauudistushanketta tulisikin 

tarkastella kriittisesti myös elinkeinotoiminnan elinvoimaisuuden näkökulmasta. Kuntaliitokset 

voivat lisätä kuntien elinkeinopolitiikan elinvoimaisuutta vain tiettyyn rajaan asti. 
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Vaikka suureen kuntakokoon voidaan liittää tiettyjä skaalaetuja, uusia verkostoja luotaessa suuri 

kuntakoko ei ole kovin kauaksi kantava elinkeinopoliittinen kilpailutekijä. Elinkeinopolitiikassaan 

suurkuntien on löydettävä omat vahvuutensa eli ”keihäänkärkensä”, joilla erottua muista kunnista, 

mikäli ne haluavat houkutella omalle alueelleen esim. yrityksiä ja innovaatiotoimintaa. Profiloivan 

elinkeinonäkemyksen ohella suurkunnille on tärkeää edellytyksiä luova elinkeinopolitiikka, joka 

merkitsee aktiivista osallistumista erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, ja ideoiden hankintaa niistä. 

6.2 Tutkimuksen onnistuneisuuden arviointia 

Tutkijan oman arvion mukaan tämä pro gradu -tutkimus onnistuu kohtalaisen hyvin täyttämään sille 

asetetun tavoitteen monikuntaliitosten kuntien elinkeinotoimijoiden verkosto- ja yhteistyösuhteisiin 

kohdistamien vaikutusten kartoittamisesta. Myös tutkimusaiheen valinta vaikuttaa onnistuneelta, 

koska kuntaliitosten vaikutuksia ei ole tästä näkökulmasta Suomessa aiemmin tutkittu, ja aihe on 

tätä kirjoittaessa ajankohtainen. Lisäksi vuoden 2009 monikuntaliitosten valinta tutkimuskohteeksi 

oli perusteltu, koska kuntaliitoksesta kulunut aika on riittävä, jotta verkostoihin ja 

yhteistyösuhteisiin liittyvät muutokset on kunnissa ehditty havaita. 

Suhteessa lähetettyjen tutkimuskyselylomakkeiden määrään vastauksia saatiin takaisin melko vähän, 

mutta tutkimuksen puitteisiin nähden saadut vastaukset riittävät, kuten luvussa 4.2. todettiin. 

Lomakkeen kysymyksistä osa tosin jäi varsinaiseen tutkimuskysymykseen nähden hieman liian 

etäiseksi, kun tarkastellaan kysymyksiin saatuja vastauksia. Esimerkiksi elinkeinoyhtiöitä 

käsittelevän kysymyksen parempi kytkentä koko tutkimuksen osaksi olisi edellyttänyt tutkijalta 

huolellisempaa etukäteisperehtymistä kohdekuntien elinkeinotoiminnasta sekä enemmän pohdintaa 

kysymyksenasettelun suhteen. Toisaalta vastaajat tulkitsivat jotkin kysymykset eri tavoin kuin 

tutkija oli ajatellut.  

Tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä verkostoille ja kuntien yhteistyösuhteille annettiin 

joitakin yleisiä määritelmiä, ja vasta tutkimusaineiston myötä tutkijalle muodostui selkeä kuva siitä, 

millaisia ovat verkostot ja yhteistyösuhteet juuri elinkeinotoiminnan kontekstissa. Kuntien 

verkostojen ja yhteistyön käsitteiden merkitykset ovat kokonaisuudessaan varsin lähellä toisiaan, ja 

kyselylomakkeella haluttiin näiden välille luoda merkitysero kysymällä erikseen seudullisesta 

yhteistyöstä ja elinkeinotoiminnan sidosryhmistä. Tästä huolimatta seutuyhteistyöhön liittyneet 

kysymykset tuottivat osin samoja vastauksia kuin sidosryhmistäkin kysyttäessä. Analyysiosiossa 

tämä näkyi paikoitellen samanlaisten tulkintojen toistuvuutena. Lisäksi tutkimuskohteen vahva 
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käytännönläheisyys vaikutti siihen, ettei teoriaosa kaikilta osin pysty vastaamaan empiirisessä 

aineistossa ilmeneviin yksityiskohtiin. Tutkimuksen teoriaosioon liittyvistä puutteista huolimatta 

teorian tietynasteinen väljyys soveltuu tutkijan mielestä paremmin tämän tutkimuksen kontekstiin 

kuin hyvin tiivisti asetettu teoria ja tiukka teoriasidonnaisuus. Väljä teoria tarjoaa paremmin tilaa 

elinkeinotoimijoiden omiin havaintoihin ja kokemuksiin perustuvalle analyysille. 

6.3 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

Tämä tutkimus herätti tutkijassa useitakin aiheideoita mahdolliselle jatkotutkimukselle. Yksi 

kiinnostava jatkotutkimuksen aihe voisi olla liitosten yhteistyöhön kohdistamien vaikutusten 

tarkastelu yrittäjäyhdistysten- ja järjestöjen näkökulmasta. Nämä toimijat tulivat toistuvasti esille 

tämän tutkimuksen aineistossa, ja paikallisilla yrittäjäyhdistyksillä on paljon kokemusta oman 

alueensa kehittymisestä, jolloin ne ovat nähneet läheltä myös kuntaliitoksen tuomat muutokset. 

Toisaalta jatkotutkimus voisi liittyä myös kuntaliitosten ja kuntien toteuttaman elinkeinopoliittisen 

seutuyhteistyön väliseen ”kohtaamiseen”: tässä näkökulmassa voitaisiin tarkastella esimerkiksi 

tapaustutkimuksena, millaisia elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön toteuttamismuodot ovat olleet 

tietyllä alueella ennen kuntaliitosta ja millaisia sen jälkeen. Sopiva kuntaliitos voisi olla muodoltaan 

suurliitos, joka liittyy valtionhallinnon ajamaan kuntauudistushankkeeseen. Seutuyhteistyön 

toteuttamismuodoissa voitaisiin kiinnittää huomiota erityisesti siihen kysymykseen, miten kuntien 

intressit elinkeinopoliittista seutuyhteistyötä kohtaan muuttuvat, jos kunnat toteuttavat suuren 

kuntaliitoksen. Tulevatko suuret kuntaliitokset muuttamaan käsitettä siitä, mikä on seutu? Entä 

voiko suurkunnan hallinto korvata seudulliset kehittämiskeskukset sekä kuntien yhdessä omistamat 

elinkeinoyhtiöt? Miten suurissa kuntaliitoksissa huomioidaan lakkautettavien kuntien keskenään 

erilaiset elinkeinopoliittiset näkemykset? 

Tämä pro gradu –tutkimus pystyi vastaamaan vain hyvin pieneen osaan niistä kysymyksistä, jotka 

koskettavat monikuntaliitoksia. Kuitenkin tutkimuksen ansiosta onnistuttiin löytämään lisää 

aihealueita, joille liittyvälle tutkimukselle on tarvetta tulevaisuudessa. 
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minna.teittinen@uta.fi 

 

Kyselytutkimuksen saatekirje 

 

 

emässä hallintotieteen pro gradu -tutkimusta aiheenani, 

vaikuttanut kuntien elinkeinotoimijoiden verkosto- ja yhteistyösuhteisiin. Tutkimukseni tavoitteena on 

kartoittaa näitä vaikutuksia suurkuntien keskeisten elinkeinotoimijoiden kokemina ja tulkitsemina. 

Elinkeinotoimijoina tutkimuksessani nähdään kuntien elinkeinojohtajat, elinkeinoyhtiöiden johtajat tms., 

kunnanjohtajat sekä kunnanhallitusten puheenjohtajat, ja tutkimuksen kohteina ovat kaikki vuonna 2009 

unnat. 

Kuntaliitostutkimuksia on tehty Suomessa runsaasti aiemminkin. Sen sijaan kunnan tietyn toiminta

verkostosuhteiden kehittymistä kuntaliitoksen jälkeen ei ole juurikaan tutkittu, vaikka verkostoilla ja 

yhteistyöllä on keskeinen rooli erityisesti kuntien elinkeinotoiminnassa. Elinkeinotoimijoilla on kokemuksia, 

näkyväksi tekeminen on hyödyllistä paitsi kuntien itsensä kannalta, myös ajatellen tällä hetkellä 

käytävää suurta kuntauudistuskeskustelua: laajemmassa mittakaavassa tutkimukseni k

suuret kuntaliitokset ovat vaikuttaneet kuntien elinkeinotoimintaan. 

Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti. Täytetyt lomakkeet vastaajatietoineen jäävät vain minun 

käyttööni, eikä vastaajien tai kuntien nimiä julkaista missään tutkimuksen vaiheessa. Ennen tutkimuksen 

lähetän tutkimuksen sähköpostilla nähtäväksi kaikille vastanneille. 

Toivon sinun palauttavan täytetyn kyselylomakkeen valmiissa vastauskuoressa 26.1.2012 mennessä

Mikäli haluat lisätietoja tutkimuksestani, voit ottaa yhteyttä puhelinnumerooni 040 5899228. Kerron 

mielelläni lisää tutkimuksesta. Vaihtoehtoisesti voit kysyä tutkimuksesta lisää ohjaajaltani, professori Risto 

tai puh. (03) 3551 6388. 

Suurkiitos avustasi ja vaivannäöstäsi! 
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Elinkeinotoimijoina tutkimuksessani nähdään kuntien elinkeinojohtajat, elinkeinoyhtiöiden johtajat tms., 

kunnanjohtajat sekä kunnanhallitusten puheenjohtajat, ja tutkimuksen kohteina ovat kaikki vuonna 2009 

Kuntaliitostutkimuksia on tehty Suomessa runsaasti aiemminkin. Sen sijaan kunnan tietyn toiminta-alueen 

verkostosuhteiden kehittymistä kuntaliitoksen jälkeen ei ole juurikaan tutkittu, vaikka verkostoilla ja 

ti kuntien elinkeinotoiminnassa. Elinkeinotoimijoilla on kokemuksia, 

näkyväksi tekeminen on hyödyllistä paitsi kuntien itsensä kannalta, myös ajatellen tällä hetkellä 

käytävää suurta kuntauudistuskeskustelua: laajemmassa mittakaavassa tutkimukseni kertoo siitä, miten 

Täytetyt lomakkeet vastaajatietoineen jäävät vain minun 

muksen vaiheessa. Ennen tutkimuksen 

Toivon sinun palauttavan täytetyn kyselylomakkeen valmiissa vastauskuoressa 26.1.2012 mennessä. 

t ottaa yhteyttä puhelinnumerooni 040 5899228. Kerron 

mielelläni lisää tutkimuksesta. Vaihtoehtoisesti voit kysyä tutkimuksesta lisää ohjaajaltani, professori Risto 
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LIITE 2 Laadullinen kyselylomake 

Vastaajan nimi:  

Kunnan nimi:  

Vastaajan asema tai tehtävänimike:  

 

Vastaathan kaikkiin kysymyksiin omiin kokemuksiisi ja havaintoihisi tukeutuen! Viimeisellä 
sivulla on lisää vastaustilaa. 

KUNTIEN ELINKEINOPOLITIIKKA 

1. Kerro kolme merkittävintä, elinkeinotoimintaan liittyvää tehtävää, joita sinulle on tullut 
kuntaliitoksen jälkeen? 

1. 

2. 

3. 

 

2. Kerro, millä tavoin kuntaliitos on huomioitu 

a) kunnan elinkeino-/ tms. strategiassa? 
 

 

b) strategian käytännön toteutuksessa? 
 

 

 

3. Mainitse mielestäsi kolme olennaisinta vaikutusta, joita kuntaliitoksella on ollut kunnan 
elinkeinopolitiikkaan? 

1. 

2. 

3. 
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VERKOSTOT 

4. Kerro, keiden uuden kuntanne viranhaltijoiden tai luottamushenkilöiden kanssa olet eniten 
tekemisissä elinkeinoasioiden parissa? 

1. 

2. 

3. 

 

5. Kerro, miten kuntaliitos on vaikuttanut uuden kuntanne viranhaltijoiden keskinäiseen 
yhteydenpitoon elinkeinotoimintaan liittyvistä asioista? 

 

 

 

 

 

6. Mitkä ovat mielestäsi uuden kunnan sisällä tärkeimmät elinkeinotoimen sidosryhmät (esim. 
yksityiset elinkeinonharjoittajat, yritykset, yhdistykset tms.)? 

1. 

2. 

3. 

 

7. Kerro, millaisia uusia, elinkeinotoimintaan liittyviä sidosryhmiä (yritykset, oppilaitokset, yhteisöt, 
yms.) kuntaanne on tullut liitoksen jälkeen liitosalueen ulkopuolelta? 

1. 

2. 

3. 
 

  



3 

 

8. Kuvaile, miten ja missä tilanteissa elinkeinotoimintaan liittyviä verkostosuhteita pääasiallisesti 
kunnassanne luodaan ja miten niitä koordinoidaan? 

 

 

 

 

 

9. Kerro, millä tavoin kehittäisit tai muuttaisit kuntanne elinkeinotoimintaan liittyviä 
verkostosuhteita?   

 

 

 

 

 

10. Jos ajatellaan uuden kuntanne tulevaa kehitystä, millaisena ratkaisuna pidät / pitäisit 
elinkeinotoimen irrottamista kuntaorganisaatiosta esim. itsenäisen elinkeinoyhtiön hoidettavaksi? 
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SEUTUYHTEISTYÖ ELINKEINOTOIMINNASSA 

11. Kerro, mitkä ovat uuden kunnan kolme keskeisintä elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön 
kumppania (esim. muita kuntia, oppilaitoksia, valtion virastoja tai laitoksia, yrityskeskittymiä tms.)?  

1. 

2. 

3. 

 

12. Millaisia muutoksia kunnan toteuttamassa seutuyhteistyössä on tapahtunut kuntaliitoksen 
jälkeen? 

 

 

 

13. Millaisena näet elinkeinopoliittisen seutuyhteistyön virallisten tavoitteiden ja oman kuntanne 
elinkeinopoliittisten tavoitteiden välisen suhteen?  
 

 

 

 

 

14. Verrattuna seutuyhteistyöhön, millaisena keinona näet kuntaliitoksen kuntien 
elinkeinotoiminnan kehittämisessä?   
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Avoin tila vastausten täydentämiseen ja mahdollisille kommenteille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suurkiitos avustasi ja vaivannäöstäsi tutkimukseni edistämiseksi! 
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LIITE 3 
 
Uusintakyselyn sähköpostisaate 
 
Arvoisa vastaanottaja,  
 
Lähetin Teille noin kaksi viikkoa sitten postitse suurkuntien elinkeinotoimintaa käsittelevän 
tutkimuskyselylomakkeen, joka liittyy Tampereen yliopistossa tekeillä olevaan hallintotieteen pro 
gradu -tutkimukseen.  Pyysin Teitä täyttämään ja palauttamaan kyselyn minulle postitse 26.1.2012 
mennessä. En kuitenkaan saanut Teiltä vastausta määräaikaan mennessä, joten lähetän lomakkeen 
vielä uudestaan, tällä kertaa näin sähköpostilla. Mukana on myös alkuperäiseen 
postikyselylomakkeeseen liittyvä saatekirje, jossa on tutkimuksesta tarkempia tietoja. Toivon, että 
täyttäisitte vastauksenne suoraan liitteellä olevan lomakkeen vastauskenttiin ja palauttaisitte 
lomakkeen minulle sähköpostilla tiistaihin 7.2.2012 mennessä. Ennen palauttamista täytetty lomake 
kannattaa tallentaa.  
 
Vastauksenne on erittäin arvokas tutkimukseni edistymisen kannalta. Kaikki vastanneet saavat 
valmiin tutkimuksen luettavakseen ja hyödynnettäväkseen elinkeinotoiminnassa.  
 
Kiitos paljon vaivannäöstänne ja hyvää talven jatkoa!  
 
ystävällisin terveisin,  
Hallintotieteiden kandidaatti  
Minna Teittinen  
puh.  040 5899228  


