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”Jotta tulevaisuuden kunnasta tulee toimiva yksikkö, 
kuntien pitää lähestyä kansalaisyhteiskuntaa. 
Kuntien pitää tehdä entistä tiiviimpää 
verkostomaista yhteistyötä yritysten, 
kansalaisjärjestöjen ja kansalaisten kanssa.” 

”Kunnallisesta itsehallinnosta on tullut liiaksi 
kunnallishallinnon itsehallintoa. Se on muutettava 
kansalaisten itsehallinnoksi kotikunnassaan. Kyse on 
kuntien olemassaolon kannalta keskeisestä muutoksesta.  

Tämä edellyttää kuntien toimintakulttuurin muuttumista 
entistä avoimemmaksi ja verkottuneemmaksi.  

Uudenlaisia ajatuksia on kyettävä ottamaan aiempaa 
paremmin vastaan. Kuntalaisen roolia asiakkaana ja 
kunnan jäsenenä on selkeytettävä, ja kunnan toiminta on 
järjestettävä kansalaislähtöisesti.” 

Timo Kietäväinen, Helsingin Sanomat, Vieraskynä 6.4.2016 

”Yhteistyössä yritysten, kansalaisjärjestöjen 
ja naapurikuntien kanssa kunnat saavuttavat 
parempia tuloksia kuin nykyisin.” 
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”Kuntien toiminnan 
lähtökohtana on paikallisuus.” 

”Hallitus lisää kuntalaisen ja 
lähiyhteisöjen omaa vastuuta 

yhteiskunnan haasteiden 
ratkaisemisessa.” 

Pääministeri  
Juha Sipilän  
hallituksen 

ohjelma 
”Palvelut asiakaslähtöisiksi:  

Muutoksen perustana on kumppanuus 
valtion, kuntien, järjestöjen, yksityisen 
sektorin, seurakuntien sekä työelämän 

toimijoiden kesken.” 

”Kunta on 
ihmisten 
yhteisö.” 

Nyt tarvitaan 
konkretiaa:  
mitä nämä 
kirjaukset 
tarkoittavat 
käytännössä? 
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Miten pidetään huoli, että  
palvelut, elinvoima ja osallisuus  

säilyvät ja vahvistuvat kaikilla alueilla? 

sisempi kaupunkialue 

ulompi kaupunkialue 

kaupungin kehysalue 

maaseudun paikalliskeskukset 

kaupungin läheinen maaseutu 

ydinmaaseutu 

harvaan asuttu maaseutu 

Kaupunki-maaseutuluokitus 
(SYKE, 2010) 

Oulun kaupungin pinta-alasta 
peräti 81 % on maaseutua 
• 49 % harvaan asuttua maaseutua 
• 32 % kaupunkien läheistä maaseutua 

 

Näillä maaseutualueilla asuu 4,5 % 
kaupungin asukkaista 



sisempi kaupunkialue 0,2 % 

ulompi kaupunkialue 1,3 % 

kaupungin kehysalue 9,2 % 

maaseudun paikalliskeskukset - 

kaupungin läheinen maaseutu 29,3 % 

ydinmaaseutu 5,2 % 

harvaan asuttu maaseutu 54,8 % 
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Vaala 

Mikkeli 

Kunnat ovat erilaisia  
sekä keskenään että sisäisesti 

Mikkeli 

Vaala  
harvaan asuttu maaseutu 100 % 



Maaseutukunta, jolle 
tyypillistä usein 
 pitkät välimatkat 
 ikääntyvä väestö 
 vinoutuva huoltosuhde 

Palvelujen tarve 
kasvaa 

tulevaisuudessa 

Kunnan tulo- ja 
palvelujen 

rahoituspohja on 
heikompi kuin 

keskuksissa 

Väestön ikääntymisen 
myötä kasvavat 

hoivamenot heikentävät 
mahdollisuuksia 

rahoittaa muita palveluja 

Kunnan taloudellinen 
liikkumavara menee 

lakisääteisten palvelujen 
tuottamiseen 

Kunta ei pysty tarjoamaan 
riittävästi palveluja 

Monet ei-lakisääteiset, 
ihmisten kannalta tärkeät 
tehtävät jäävät julkiselta 

sektorilta hoitamatta 

Kasvavien kustannusten 
kierre:  

asiakkaat ajautuvat 
aikaisemmin raskaampiin ja 
kalliimpiin palveluihin, jos 

ennaltaehkäisevät ja 
tukipalvelut vähenevät 

Kannattavalle 
palveluyritystoiminnalle 
on rajalliset edellytykset 

(välimatkat,  
asiakkaiden maksukyky) 

Monet tukipalvelut ja 
apu jäävät kolmannen 
sektorin, omaisten ja 

naapurien varaan 

Omaiset 
asuvat 
usein 

kaukana  

Kolmannella 
sektorillakaan ei 
ole resursseja:  

ei riittävästi 
aktiivisia ihmisiä 

eikä rahaa  

Kolmannella sektorilla tai 
naapuriapuna tehtävän 
vapaaehtoistyön varaan 

ei voida laskea  
jatkuvaa avuntarvetta  

Kolmas sektorikin 
tarvitsee palkattuja 

työntekijöitä ja rahaa  
tuottaakseen 

palveluja, jotka 
edellyttävät 

sitoutumista ja 
pitkäjänteisyyttä 

Palvelujen 
tuottaminen 

hankevaroin ja 
lyhytkestoisin 

työllistämisvaroin 
kyseenalaistetaan  

Perusoikeuksia toteuttavien 
palvelujen tuottamiseen 
tarvitaan julkista tukea 

Kumpi 
maksaa:  
kunta vai 

valtio? 

Voidaanko tukea 
maksaa 

kilpailuoikeuden 
rajoittamatta?   Maaseutukuntien 

palvelujen 
järjestämisen  
”kova kehä”  
on entistä  
tiukempi 

Kolmas sektori maaseutukunnissa –tutkimus (Pihlaja, 2010)  

Järjestöjen merkitystä ihmisten 
aktiivisuuden, osallistumisen, 

kanssakäymisen, sosiaalisen elämän ja 
yhteisöllisyyden ylläpitäjänä korostetaan 

enemmän kuin palvelutuottajaroolia    
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kunta 
organi-

saationa 

kunta 
ihmisten 
yhteisönä 

ja 
paikallisina 
yhteisöinä 

Kunta ei suinkaan yksin rakenna 
paikkakunnan elinvoimaa ja hyvinvointia 

Tärkeä kysymys 
pohdittavaksi:  
Missä/kenellä tässä 
kokonaisuudessa on  

• osaamista,  
• hyödyntämättömiä 

resursseja, 
• paikallistuntemusta 

ja 
• motivaatio toimia? 

 

luottamushenkilöt, 
viranhaltijat ja 
työntekijät 
 

kunnassa asuvat ihmiset, 
järjestöt, yritykset, 
oppilaitokset jne jne  

Jos kunta ymmärretään 
vain kuntaorganisaationa, 

ajatus jää puolitiehen 
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Paikalliset kumppanuudet kuntayhteisössä 
ovat mahdollisuuksien palapeli 

Kunta-
organisaatio 
• henkilöstö ja poliitikot 
• keskushallinto ja sektorit, 

yli sektorirajojen 
• kunnalla tärkeä 

koordinoiva rooli, 
”yhteisöjen alusta” 

Seurakunta 
• työntekijät ja päättäjät 
• vapaaehtoiset 

Järjestöt 
• perinteiset: sote, urheilu, 

kylät, nuoriso, kulttuuri jne 
jne 

• uudenlainen kansalais- ja 
järjestötoiminta 

• vapaaehtoistoiminta   

Kuntayhteisön muut toimijat 
• oppilaitokset ym  

Rivikuntalaiset 

Yritykset 

Maakunta 
• henkilöstö ja poliitikot 
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Kuva: Maija Kotamäki, Kuvitellen  
Maaseutuakatemia 12.-13.4.2016 
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Palvelujen tuottamiseksi ja monipuolistamiseksi,  
palvelujärjestelmän toimivuuden parantamiseksi 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi 

Paikallisen pöhinän ja paikallisten yhteisöjen, 
sosiaalisen pääoman sekä identiteetin ja 
tulevaisuudenuskon vahvistamiseksi 

Ihmisten osallisuuden vahvistamiseksi ja  
toimivien osallistumiskeinojen luomiseksi,  
demokratian monipuolistamiseksi 

Paikallisen ja alueellisen kehittämisen 
terävöittämiseksi  

Työmahdollisuuksien luomiseksi, käytännön 
työllistämisen keinojen monipuolistamiseksi 

Arjen turvallisuuden parantamiseksi 

Maahanmuuttajien kotouttamiseksi 

Kumppanuuksia 
tarvitaan 
moneen  
lähtöön 



Yhteistyö Verkosto Kumppanuus 

Ennen tehtiin yhteistyötä  
Sitten alettiin puhua verkostoista  
Nyt muotitermi on kumppanuus  



• Löyhää, epämuodollista yhteistoimintaa 
• Ajallinen kesto voi olla epäselvä 
• Omat tavoitteet voivat mennä yhteisten edelle 
• Voi koskea lukuisia toimijoita 

Yhteistyö 

• Vapaamuotoista, luottamukseen ja vastavuoroisuuteen 
perustuvaa yhteistoimintaa 

• Rakentuu toimijoiden vuorovaikutuksessa 
• Luottamuksen ja vuorovaikutuksen rakentaminen toimii usein 

maaperänä tuleville yhteishankkeille 
• Monitoimijaista 
• Hyödyt voivat näkyä vasta pitkän ajan kuluttua 

Verkosto 

• Toiminnan koordinoiminen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi 
• Resurssien täydentävyys 
• Vastavuoroinen ja luottamukseen perustuva vuorovaikutussuhde 
• Synnyttää lisäarvoa osapuolille (oppiminen) 
• Vaatii oman prosessin kehittyäkseen 
• Yhteinen päätöksenteko ja jaettu vastuu tuloksista/seurauksista 

Kumppanuus 

Yhteistyö, verkosto ja kumppanuus: 
mitä eroa niillä on?  

Maijanen & Haikara 2014 



Kumppanuuden tunnuspiirteitä 

Viirkorpi Paavo: Kumppanuusjohtamisen rakenteita ja käytäntöjä (Lastensuojelun keskusliitto ja Kuntaliitto, Harava-hanke 2004) 

Yhteinen tavoite ja 
siihen sitoutuminen 

Tiivis harkittu 
yhteistyö 

Konkreettinen 
yhteinen tekeminen 

asiakkaan hyväksi 

Osapuolten 
vahvuuksien 

täydentävyys, 
synergisyys 

Vastavuoroisuus,  
toistensa 

tarvitseminen, 
molemminpuolinen 

hyöty 

Luottamus 

Toisen 
kunnioittaminen, 
toisen osaamisen 

arvostus 

Avoimuus tiedon 
jaossa 

Sovitut pelisäännöt, 
yhteistyösopimukset 

Monentasoiset 
kohtaamiset, 

kohtaamisen paikat 

Yhteinen arvopohja 
toiminnalle, ainakin 

suhteessa 
tavoitteeseen 

Kunkin osapuolen 
omat erityispiirteet ja 
kulttuuri hyväksytään 

lähtökohtana 

Tasaveroisuus, tasa-
arvo, vallan jakaminen 

”Kumppanuus näyttää määrittyvän 
varsin myönteiseksi asiaksi, jopa 

ihanteelliseksi yhteistyösuhteeksi.” 
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Kumppanuutta on monenlaista 

2 500 asukasta 
Pohjois-Satakunta  

19 200 asukasta 
Etelä-Savo 

Kaksi erilaista kuntaesimerkkiä 

• kumppanuus on koko Karvian läpileikkaava 
arkinen ajattelu- ja toimintatapa 

• liikuntaa, kulttuuria, tapahtumia 
• kunta toimii mahdollistajana ja yhteisöjen 

alustana 

 

• kaupungin ja kylien yhteistyössä 
kehitetään alueellisia ja teemallisia 
kumppanuuspöytiä 

• tavoitteena ottaa asukkaat mukaan 
riittävän ajoissa ja parantaa 
asioiden valmistelun laatua 

Tule kuulemaan Karvian ja Pieksämäen esimerkeistä  
Kuntien tulevaisuusfoorumiin Kuntatalolle 27.4.2016 
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Aito kumppanuus edellyttää  
myös oikeaa ajoitusta 

yhteinen asia 
nousee 

keskusteluun 

suunnittelua ja 
valmistelua 

päätöksen-
teko 

käytännön 
toteutus 

luottamus-
henkilöt 

viran-
haltijat 

asukkaat 

Missä 
vaiheessa 
kukakin on 
mukana? 

paikallinen ruohonjuuritason 
toiminta, kansalaisyhteiskunta 

Miten  
nämä 

kumppanuus-
suhteet 

toimivat? 

Minkälaisia 
uudenlaisia 
toimintatapoja 
kehitetään? 
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Kumppanuutta on monenlaista 

1. keskustelukumppanuutta 

2. toimijakumppanuutta 

3. tilakumppanuutta 

4. suunnittelukumppanuutta 

5. kehittämiskumppanuutta 

6. palvelukumppanuutta 

7. budjettikumppanuutta  

 

A. alueellista 
kumppanuutta  

B. teemallista 
kumppanuutta 

 
• palvelut  
• hyvinvointi ja terveys 
• paikallinen pöhinä 
• demokratia 
• kehittäminen 
• työllistäminen  
• arjen turvallisuus 
• kotouttaminen 



17 

Demokratia ja osallisuus 

Palvelut ja hyvinvointi Elinkeinot ja työllisyys 

Miten kunnassa hoidetaan ”ison mittakaavan”  
asiat ja ”pienen mittakaavan” asiat? 

Ennen puhuttiin välinekehittyneisyydestä tarkoittaen alueen omien luontaisten vahvuuksien 
täysimääräistä hyödyntämistä. Se käsite kannattaa ottaa uudelleen käyttöön! 
 

Arto Koski 

10.3.2016 



Halutaanko vuoropuhelua,  
aitoa dialogia? 

Halutaanko kuunnella? 

Halutaanko tutustua? 

Kumppanuudessa on kysymys 
asenteista ja haluamisesta 

”Jos meillä on tahto ja luottamus 
yhteistyöhön, me löydämme keinot.  
Jos niitä ei ole, löydämme selitykset.” 
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Ne asenteet… 
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Ja ne asenteet… 
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