
Kuntauudistus prosessina 

Maankäytön näkökulma 

 

 
Jenni Airaksinen 



Prosessi  Syöte Mahdollisia 

Konteksti 



Kohdealueet 

• Salo 

• Jyväskylä 

• Kouvola 

• EKSOTE (Lappeenrannan ympäristö, yt-alue) 

• Joensuu 



Mitä etsittiin….? 

• Institutionaalista johtajuutta (sosiaalinen järjestäytyminen ja 

muutoksen vienti eteenpäin) 

• Tietoa siitä, millaisilla foorumeilla ja millaisissa verkostoissa 

työtä on tehty (viralliset/epäviralliset orgaanit ja sopimukset) 

• Tavoitteena on case-lähestymistavan avulla löytää 

erityispiirteitä ja paikallisesti olennaisia kriittisiä kohtia mutta 

myös yhteisiä onnistumisten edellytyksiä ja havaita kivikkoja 

 

Tietoa muutosten ja kuntien 

uudistuspolitiikan tueksi 



Muutoksen 

siemenet 

Horisontin 

hahmottuminen 

Toiminnan laukaisu/ 

epäviralliset 

instituutiot 

Muutos 

institutionalisoituu 

/ Uusi kunta 

Sisäinen maailma Odotetut 

hyödyt 

Hyötyjen ja haittojen 

punninta 

Sisäistetyt normit 

Odotetut 

haitat 

Päätös tukea muutosta 

nykytilaan tai tukea 

nykytilan säilyttämistä 

Informaatio jaetuista normeista ja 

muista vaihtoehdoista 

 

Miten muutoksesta päätetään 

Instituutiot eivät 

muutu (sos. Käyt. 

taso): Vanhat 

toimintamallit 

voimassa 

Nykytilaa muutetaan: 

Uusien 

toimintamallien 

omaksuminen 

Informaatio muutoksen 

transaktiokustannuksista 

Informaatio muutoksen 

jälkeisistä valvonnan 

tarpeesta 

Informaatio muutoksen 

hyödyistä 

Lähde: Ostrom 1990, 

Sotarauta & 

Mustikkamäki 2011 

Ei Liitosta 

Institutionaalinen yrittäjyys/johtajuus 



Institutionaalisen johtajuuden 

ulottuvuuksia muutoksissa  

 
(sov. Ostrom 1990) 

• Miten 
erimielisyydet 
ratkaistaan 

• Miten uusi 
toimintatapa 
hyväksytään? 

• Kuka vastaa 
etenemisestä? 

• Kenelle 
puhutaan, missä 
keskustelut 
käydään? 

Sulku ja 
avaus  

Monitorointi 

Konfliktien 
hallinta  

Legitimiteetti  



Maankäyttö liitosprosessissa 

– Korostuu muutoksen siemenenä 

• jatkossa yritetään selvitä hajanaiseksi luodun rakenteen kanssa 

– Hämärä horisontti on konkretisoitunut prosessissa vasta 

myöhemmin ja johtanut kyläpolitikoinniksi koettuun 

kuntaprotektionismiin 

– Muutoksen laukaisuvaiheessa maankäyttö on jäänyt 

palveluverkkokeskustelun ja organisaation rakentamisen 

jalkoihin 

– Saa institutionalisoitumisen vaiheessa merkityksiä 

kuntaidentiteetin yhteydessä 

 

 

 



Historialla on merkitystä 

• Maankäyttöön liittyvän yhteistyön kautta 

alueen mieltäminen on (institutionaalisten 

johtajien päissä) pikkuhiljaa muuttunut 

ainakin osittain kuntarajoja ylittäväksi 

 Muuttanut alueen institutionaalista 

rakennetta jo ennen fuusioprosessia 

 



Kolme syytä kuntafuusioon 

1. Resurssipula 

– Ei ole maata, ei ole välineitä tai ei ole varaa palkata 

asiantuntijoita 

2. Kyllästyminen seutuyhteistyön tehottomuuteen 

– Vapaaehtoisuuden tie kuljettu loppuun 

3. Kunnan sisäiseen maankäyttödynamiikkaan liittyvät 

tekijät 

– Klikit, läpinäkymättömyys ja epäterveeksi koettu 

maankäyttöpolitiikka 



Kunnan ja alueen mieltäminen ja 

kuntaidentiteetti 

• Liitosprosessi on identiteetin näkökulmasta olennainen! 

• Piiloutuvat paikat näyttäytyvät, maankäytössä piiloisten paikkojen 

tuntemus olennaista myös vh-tasolla 

• Uuden kunnan alueen mieltämisen vaikeus liittyy käytäntöihin 

– Entisiä käytäntöjä kaivataan – tilat, kommunikointi ja yhdenvertaisuus 

aiheuttavat närää vrt. uimahalli 

• Deinstitutionalisoituminen näkyy erilaisina käytäntöinä – nettisivut 

ja kyltit 

• Aika kultaa muistot, mutta kultaisilla muistoilla on valtaa – uuden 

kunnan legitimiteetti 

 



Yhteenveto 

• Ratkaiseva osa kuntarakenteen uudistusta – mutta ei kuntien 

yhteisenä perusteluna yhdessäkään tutkimassamme uudistuksessa 

– työntö vs. veto 

• Väärien morsiamien ongelma todellinen! 

– Suunnittelu lähtee suuntiin, joita ei ilman nykyisenkaltaista kuntarajaa 

välttämättä tehtäisi 

• Kuntarajan muutos ei takaa hyvää suunnittelua, mutta helpottaa 

sitä huomattavasti 

• Tiivis yhteistyö maankäytössä ennen liitosta auttanut 

liitosprosesseja kokonaisuudessaan  

• Rakennemuutos on vähentänyt anoreksiaa maankäytössä, 

yhtenäistänyt käytäntöjä sekä purkanut läpinäkymättömiksi 

koettuja maankäyttöpoliittisia klikkejä 

 

 


