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”Ja mitä nopeammiksi ja moninaisemmiksi ajanvirtaukseen 
kuuluvat muutokset muodostuvat niin kuin nyt on tapahtumassa, 
sitä enemmän tarvittaisiin suoran tien varmaa ja kansakunnan 
voimavaroja säästävää ohjaustaitoa.”

Reino Ajo teoksessaan Valtakunnansuunnittelu (1948).
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Työ-. ja. elinkeinoministeriö. käynnisti. alueellisen.
koheesio-. ja.kilpailukykyohjelman.(KOKO).vuo-
den.2010.alussa..Ohjelman.ytimessä.on.seitse-
män. valtakunnallista,. alueiden. kehittämiseen.
pureutuvaa,.teemaverkostoa..Maankäytön,.asu-
misen. ja. liikenteen. aluelähtöistä. suunnittelua,.
alueiden.kilpailukykyä. ja.kuntien.välistä.yhteis-
työtä.kehitetään.MALverkostossa..Verkoston.19.
KOKO-aluetta.pyrkivät.yhteistyössä.edistämään.
strategista,.kuntarajojen.yli.menevää,.suunnitte-
lua.eri.teemojen.puitteissa..Yksi.teemoista.kes-
kittyy.kuntien.yhteistyöhön. ja.vuorovaikutuksen.
kehittämiseen.

Teemaryhmän.tapaamisissa.ja.ohjausryhmässä.
keskusteltiin. vuoden. 2010. aikana. useaan. ot-
teeseen. yrityselämän. roolista. strategisessa.
MAL-suunnittelussa.. Todettiin,. että. vaikka. yri-
tyselämä. on. merkittävä. tekijä. yhdyskuntara-
kenteen.ja.asumisen.kehityksessä.sekä.arki-.ja.
työliikenteen.muutoksissa,.sen.rooli.”nuoressa”.
seudullisessa. suunnittelussa. ja. suunnitelmien.
toteuttamisessa.on.vasta.muotoutumassa..Tällä.

selvitystyöllä. haluttiin. hakea. vastauksia. siihen,.
mitä. elinkeinoelämän. vuorovaikutus. on. tänään.
ja. millaista. sen. tulisi. olla. jatkossa.. Tähän. ha-
luttiin. nimenomaan. elinkeinoelämän. vahvojen.
edustajien. näkemyksiä. paikallis-. ja. seututa-
soilta.. Selvitystyö. päätettiin. tehdä. verkoston.
omalla. budjetilla. esiselvitysluotoisena. ja. varsin.
nopealla. aikataululla.. Selvityksen. valmistuttua.
arvioidaan.jatkoselvityksen.tarpeet..Selvityksen.
laati.HM.Jani.Hanhijärvi..Kiitokset.Janille!

Erityiskiitokset. kaikille. haastatelluille. yrityselä-
män. edustajille,. selvityksen. kohdeseutujen. yh-
teyshenkilöille.ja.kartoista.Satu.Toloselle.työ-.ja.
elinkeinoministeriöön!

Kimmo Kurunmäki
projektipäällikkö, MAL-verkosto

kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi
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1  Johda nto

Elinympäristömme.on.monipiirteinen,. toimintatavoil-
taan. moniulotteinen. ja. jatkuvasti. muuttuva.. Muu-
tokset.voivat.olla. fyysisiä,. toiminnallisia,.sosiaalisia,.
kulttuurisia. tai. poliittisia.. Tämä. näkyy. niin. erikokoi-
silla. kaupunkiseuduilla. kuin. perifeerisellä. maaseu-
dullakin.. Globalisaation. myötä. tapahtunut. eri. toimi-
joiden. keskinäisen. riippuvuuden. kasvu. on. johtanut.
siihen,. että. elinympäristöstämme. nousevien. muu-
tostekijöiden. vaikutus. alueelliseen. kehitykseen. on.
kasvanut.selvästi.viime.vuosikymmenien.aikana.

Myös.tapa,.jolla.ajattelemme.ympäristömme.alueel-
lisuutta,. on. muuttunut.. Olemme. perinteisesti. miel-
täneet. yhteiskuntamme. jäsentyneen. hierarkkiseksi.
järjestelmäksi,. joka. koostuu. erikokoisista. keskuk-
sista. ja.kaupunkiseuduista.vaikutusalueineen..Myö-
hemmin. keskushierarkian. rinnalle. yhteiskunnan. ra-
kennetta.jäsentäväksi.malliksi.ovat.tulleet.keskuksia.
yhdistävät. väylät. ja. kehitysvyöhykkeet,. jotka. saat-
tavat. olla. vetovoimaltaan. jopa. vahvempia. kuin. itse.
keskukset..Tämä.näkyy.esimerkiksi.kaupan.suuryk-
siköiden,.logistiikkakeskusten.ja.asumisen.vyöhyke-
mäisessä.sijoittumisessa,.samoin.kuin.työssäkäynti-
alueiden.laajenemisena.

Muutospaineet. aluerakenteessa. ja. alueellisessa.
kehityksessä. ovat. kasvaneet. avoimessa. ja. verkot-
tuneessa.taloudessa.1990-luvun.alun.taantumakau-
den.jälkeen..Yhteiskunnallinen.hallinta.on.muuttunut.
useita.toimijaryhmiä.yhteen.nivovaksi.kehittämispro-
sessiksi,. jossa. mukaan. on. tullut. merkittäviä. paikal-
listason. toimijoita,.kuten.elinkeinoelämää.edustavat.
tahot.. Paikallinen. hallinta. on. monimutkaistunut. ja.
tuonut. yhteen. erilaisia. intressiryhmiä. luoden. uusia.
haasteita.muun.muassa.seudulliseen.suunnitteluun..
Useilla.kaupunkiseuduilla.onkin.vireillä.maankäytön.
seudulliseen. ohjaamiseen. liittyviä. suunnitelmia. ja.
rakennemalleja,. joiden. valmistelussa. elinkeinoelä-
mälle.haetaan.merkittävämpää.roolia.
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Selvityksessä. tarkastellaan. elinkeinoelämän.
sitoutumisen. ja. vuorovaikutuksen. kehittämistä.
seudullisissa. MAL-suunnitelmissa. ja. toteutus-
hankkeissa.. Seudullisilla. MAL-suunnitelmilla.
tarkoitetaan. kaupunkiseututasolla. laadittavia.
strategioita. ja. suunnitelmia,. jotka. koskevat.
maankäytön,.asumisen.ja/tai.liikenteen.teemoja.

Kaupunkiseudut. ovat. laatineet. PARAS-puite-
lain1. mukaisesti. kaupunkiseutusuunnitelmiaan.
ja. edenneet. niistä. vaihtelevasti. muun. muassa.
maankäytön. rakennemalleihin,. joihin. usein. ni-
voutuvat. liikennejärjestelmäsuunnittelu,.asunto-
poliittiset.ohjelmat. ja.seudullisen.palveluraken-
teen. tarkastelu.. Rakennemallien. ja. niitä. toteut-
tavien.ohjelmien.laadinta.on.edelleen.käynnissä.
monilla. kaupunkiseuduilla.. Sen. sijaan. vielä.
melko. harvalla. seudulla. on. suunnitelmia. ryh-
dytty.konkreettisesti.toteuttamaan.

Seudullisen.yhteistyön.edetessä.on.käynyt.ilmi,.
että. tilanne. yhteisten. suunnitteluprosessien. ja.
vuorovaikutuksen. osalta. on. varsin. haasteelli-
nen.. Keskeisenä. kysymyksenä. on,. miten. osa-
puolet. sitoutuvat. suunnitelmien. toteutukseen..
Haasteellisuus. johtuu.pitkälti. siitä,. että. seudul-
liset. suunnitelmat. eivät. ole. oikeusvaikutteisia.
kaavoja,. vaan. työkaluja,. joilla. tavoitellaan. oh-
jausvaikutusta.. Juuri. tämä. korostaa. vuorovai-
kutuksen. merkitystä. sitoutumisen. ja. yhteistyön.
vaikuttavuuden.rakentamisessa.

tämän selvityksen tarkoituksena on avata 
keskustelua siitä, miten vuorovaikutusta 
elinkeinoelämän kanssa voisi kehittää maan-
käytön, asumisen ja liikenteen seudullisessa 
suunnittelussa.. Vuorovaikutuksen. kehittämi-
sen. päätavoitteena. on. selkeyttää. ja. vahvistaa.
eri. osapuolten. roolia,. motivaatiota. ja. sitoutu-

mista. suunnittelussa. ja. toteutuksessa.. Selvitys.
kohdistuu. nimenomaan. elinkeinoelämän. toimi-
joiden.kanssa. tapahtuvaan.vuorovaikutukseen,.
koska.sillä.on.erittäin.keskeinen.merkitys.maan-
käytön,. asumisen. ja. liikenteen. kehittämisessä.
yli.kuntarajojen.

Selvitykseen. on. valittu. viisi. kohdealuetta.
KOKO:n. MAL-verkostoon. kuuluvista. 19. seu-
dusta. (Kuva 1.).. Valintaan. ovat. vaikuttaneet.
paitsi. seudun. oma. aktiivisuus,. myös. se,. että.
selvityksessä.on.haluttu. tarkastella.erityyppisiä.
seutuja..

Kohdealueet ovat:
- Kotkan-Haminan seutu
- Lahden alue
- Pietarsaaren seutu
- Porin seutu
- Tampereen kaupunkiseutu

KOKO-alueet. ovat. kuntien. itsensä. muodos-
tamia. yhteistyöalueita.. Ne. saattavat. poiketa.
seutukunnista,. jotka. puolestaan. ovat. valtion-
hallinnon. aluepolitiikan. ja. tuenjakamisen. yksi-
köitä.. Selvitykseen. valittujen. KOKO-alueiden.
rajat. vastaavat. hyvin. pitkälle. niitä. aluerajoja,.
joiden. puitteissa. PARAS-kaupunkiseutusuun-
nitelmatkin. on. laadittu.. Selvityksessä. tarkastel-
tavista. KOKO-alueista. Kotkan-Haminan. seutu,.
Pietarsaaren. seutu. ja. Porin. seutu. ovat. yhtä.
kuin.seutukunta,.eli.muodostuvat.samoista.kun-
nista..Lahden.alue.ja.Tampereen.kaupunkiseutu.
eroavat. hieman. Lahden. ja. Tampereen. seutu-.
kunnista.

Selvityksen tavoitteet

1.Laki.kunta-.ja.palvelurakenneuudistuksesta.169/2007.(Finlex.2011a).
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Kuva 1. Selvityksen kohdealueet 
ja niiden keskuskaupungit.
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Suunnittelun. ja. päätöksenteon. ongelmaksi. on.
yhä. vahvemmin. tullut. sekä. epävarmuus. että.
epäselvyys.. Se,. että. seudulliset. suunnitelmat.
ovat. parhaimmillaankin. ohjausvaikutteisia,. ei-
vätkä. oikeusvaikutteisia,. lisää. epävarmuutta..
Epävarmassa. tilanteessa. ongelmana. on.
yleensä. tiedon.puute. ja.sen.mukanaan. tuomat.
haitat.. Epäselvässä. tilanteessa. ongelma. puo-
lestaan. ei. usein. olekaan. tiedon. puutteessa,.
vaan.siitä.tehdyissä.eri.tavoin.nähtävissä.tulkin-
noissa..(Ks..Sotarauta.1996.)

Suunnittelutilanteet. esimerkiksi. kaupunkiseu-
dun. maankäytössä. ovat. entistä. enemmän. mo-
ninaisten. ongelmien. ja. haasteiden. muodosta-
mia. kokonaisuuksia,. vyyhtejä,. joita. on. vaikea.
määritellä,. ottaa. haltuun,. saatikka. ratkaista..
Käytännössä.ratkaisu.yhteen.ongelmaan.muut-
taa. muiden. ongelmien. lähtötilannetta. ja. luon-
netta. –. tällainen. antaa. oivalliset. perusteet. eri-
laisten. ristiriitatilanteiden. syntymiselle.. Ristirii-
taisuus. on. faktoihin. tottuneissa. (hierarkkisissa).
organisaatioissa. hämmentävää,. sillä. on. huo-

mattavasti.helpompaa.toimia.oikeaan.tietoon.ja.
yksiselitteisyyteen. nojaten. kuin. tunnustaa. tie-
don. epätäydellisyys.. (Kinnunen. 2001,. 69-70.).
Suunnittelu-. ja. päätöksentekoprosesseissa. on.
oleellista,.että.se.sisältää.vuorovaikutussuhteita.
ja. relevanttia. tietoa.. Rationaalisen. päätöksen-
teon.eräs.pääedellytys.on,.että.toimijoilla.on.riit-
tävästi. tietoa. päätöstensä. pohjaksi.. (Ks.. myös.
Elster.1989,.25.)

Suunnittelun haasteet

Kohti kommunikatiivista suunnittelua

Yhteiskunnallinen toiminta on muuttunut 
entistä dynaamisemmaksi ja monimut-
kaisemmaksi. Samoin yhteiskunnallis-
ten asioiden hallinta suunnitteluineen, 
päätöksineen ja valintoineen on aiempaa 
haasteellisempaa: Se on useita toimija-
ryhmiä yhteen nivova tapahtumasarja ja 
kehittämisprosessi, jossa tiedon merkitys 
on korostunut.

Viimeisen. parin. vuosikymmenen. aikana. on.
keskusteltu. paljon. instrumentaalisen. ja. kom-
munikatiivisen.suunnittelun.teorioista.ja.käytän-
nöistä.. (Kuva 2.).. Kehittyvän. seututason. stra-
tegisen. suunnittelun. puitteissa. näiden. kahden.
ajatusmallin.lyhyt.läpikäyminen.on.perusteltua.

Instrumentaalisella. suunnittelulla. tarkoitetaan.
esimerkiksi. erilaisiin. analyyseihin. ja. loogisiin.
päättelyketjuihin. perustuvia. suunnitteluratkai-
suja. ja. päätöksiä.. Kommunikatiivinen. rationaa-
lisuus.puolestaan.on.suunnittelu-.ja.päätöksen-
tekoprosesseissa.mukana.olevien. tahojen.vuo-
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rovaikutusta. ja.sen. tuloksena.syntyneitä. ratkai-
suja.korostavaa..Tämän.selvityksen.yhteydessä.
tehdyissä.haastatteluissa.viitattiin.useaan.ottee-
seen.instrumentaalisen.ja/tai.kommunikatiivisen.
suunnittelun.kaltaiseen.toimintatapaan.

Instrumentaalisessa. suunnittelussa. on. pitkälti.
kyse.ongelmakeskeisestä. ja. tavoitekeskeisestä.
lähestymistavasta. (mm.. Sotarauta. 1996,. 139-
144).. Ongelmakeskeisessä. lähestymistavassa.
on. korostettu. kahta. perustavanlaatuista. kysy-

Kuva 2. Suunnittelun, päätöksenteon, toimeenpanon 
ja seurannan välinen suhde instrumentaalisessa ja 
kommunikatiivisessa suunnittelussa.

mystä:.”Pitääkö.johonkin.epäkohtaan.puuttua?”,.
ja.jos.pitää,.niin.”Mitä.olisi.tehtävä?”..Ongelma-
keskeinen. lähestymistapa. korostaa. ongelmien.
analyyttisen. käsittelyn. merkitystä.. Lähestymis-
tapa. on. hyödyllinen. kun. keskeiset. ongelmat.
on.havaittu,. ja.on.aika.toimia..Se.ei.kuitenkaan.
huomioi. sitä. dynaamista. ja. monimutkaista. ko-
konaisuutta,.jonka.piirissä.nyky-yhteiskunnassa.
toimitaan.. Lupaavampana. onkin. nähty. ns.. ta-
voitekeskeinen. lähestymistapa,. jollaisia. ovat.
muun. muassa. komiteanmietinnöt.. Niissä. on.
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enemmistöpäätöksellä. hahmoteltu. tavoiteltava.
tulevaisuuskuva..Laajoista.ja.yhteiskunnallisesti.
merkittävistä. tavoitekokonaisuuksista. vallitsee.
kuitenkin. harvoin. sellaista. yksimielisyyttä,. että.
todellisiin. tavoiteperusteisiin. skenaarioihin. ja.
niitä. toteuttavaan. toimintaan. voidaan. päästä..
(Kinnunen.2001,.70;.ks..myös.Puustinen.2006.)

Suunnittelun. ja. päätöksenteon. sujuvuuden.
osalta. on. tärkeää. kommunikatiivinen. rationaa-
lisuus.. Kommunikatiivisuuteen. nojaavia. lähes-
tymistapoja. on. haettu. jo. 1970-luvulta. lähtien,.
mutta.erityisesti.2000-luvulla.se.on.noussut.yh-
deksi. suunnittelun. tavoitteeksi. lopputuotosten.
rinnalle..(Sotarauta.1996,.137.).Uusien.suunnit-
telun. lähestymistapojen.hakemiseen.on.vaikut-
tanut. myös. se,. että. suunnittelua. pidetään. liian.
näkymättömänä. ja. kliinisenä. toimintana.. Suun-
nittelussa. olisi. kuitenkin. kyettävä. paremmin.
huomioimaan. reaalimaailman. moniulotteisuus,.
ristiriitaisuus. ja. arvosidonnaisuus,.mikä. tarkoit-
taa. tulkintaa. ns.. hiljaisesta. tavoitteellisuudesta.
(Kinnunen. 2001,. 82).. Tällainen. hiljaisen. tavoit-
teellisuuden. lähestymistapa. tulikin. elinkeino-
elämälle. suunnatuissa. haastatteluissa. useasti.
esiin.muun.muassa.kuntaliitoksista.keskustelta-
essa.(ks..luku.3.).

Aineisto ja menetelmät

2.Teemahaastattelu.sopii.tutkimusmenetelmäksi.silloin,.kun.haastateltavan.halutaan.kuvaavan.asioita.
. laajasti,.omaan.kokemukseen.perustuen,.eikä.kapeasti.valmiiksi.rajattuihin.kysymyksiin.vastaten..
. Teemahaastattelu.antaa.myös.haastattelijalle.ja.haastateltavalle.mahdollisuuden.tarttua.syvemmin.
. sellaisiin.asioihin,.jotka.haastattelun.aikana.nousevat.keskeisiksi.ja.kiinnostaviksi.

(ks. liite 1.),. jotka. toimivat. pääasiallisena. ai-
neistona.. Jokaisella. seudulla. on. haastateltu.
kauppakamarin. edustajaa,. seudullisen. elin-
keinoyhtiön. edustajaa,. maakunnallisen. yrittä-
jäjärjestön. edustajaa. sekä. yritysedustajaa. ja/

Yhteiskunnan monimuotoistuminen ja 
kompleksisuus ovat syöneet pohjaa pois 
instrumentaaliselta tavoite-keino -ase-
telmalta. Uudempien kommunikatiivisten 
suunnittelumenetelmien tavoite on saada 
eri sidosryhmät osaksi julkisen hallinnon 
suunnittelua. Tämä viittaa dialogin läpinä-
kyvyyteen ja keskinäiseen oppimiseen, jol-
la pyritään välttämään tiedon ja toiminnan 
välille helposti syntyvä kuilu. Kommuni-
katiivinen suunnittelu pohjautuu pitkälti 
siis suunnittelijan asiantuntemuksen ja 
asiakkaan henkilökohtaisen kokemuksen 
väliseen suhteeseen.

Selvityksen. aineisto. koostuu. 2000-luvulla. teh-
dyistä. seudullisista. MAL-teemoihin. liittyvistä.
suunnitelmista. ja. strategioista,. syksyllä. 2010.
tehdyistä. kohdealueiden. prosessikuvauksista,.
tilastoaineistosta. sekä. teemahaastatteluista2.
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tai.muuta.asiantuntijatahoa..Kauppakamareista.
ja. elinkeinoyhtiöistä. on. haastateltu. pääasiassa.
toimitusjohtajaa. ja. yrittäjäjärjestöistä. toimitus-.
tai. puheenjohtajaa.. Haastateltavien. valinnassa.
kullakin.kohdeseudulla.avuksi.ovat.olleet.MAL-
verkostossa. toimivien. kaupunkiseutujen. asian-
tuntijat.

Selvitykseen.haastateltiin.joko.yhdessä.tai.erik-
seen.22.henkilöä,. haastattelutilaisuuksia.oli. 14.
(ks. liite 2.)..Elinkeinoelämää.edustavat.haas-
tateltavat.olivat.motivoituneita.pohtimaan.MAL-
teemoihin.liittyvää.vuorovaikutusta..Asia.koettiin.
tärkeäksi,. mutta. samalla. hyvin. haasteelliseksi..
Mitä. enemmän. haastattelutilaisuudessa. oli.
haastateltavia,. sitä. enemmän. tilanne. muistutti.
keskustelutilaisuutta,. kun. taas. yhtä. henkilöä.
haastateltaessa. oltiin. hyvin. lähellä. perinteistä.
teemahaastattelutilannetta.. Molemmissa. lähes-
tymistavoissa. on. omat. hyvät. puolensa.. Mitä.
tarkemmin. haastattelussa. pysytään. haastatte-
lurungon. teemoissa,. sitä.helpompi.eri. haastat-
teluja.on.analysoida. ja.vertailla..Toisaalta,.mitä.
enemmän.haastateltavia.on.kerääntynyt.saman.
pöydän.ääreen,.sitä.yllätyksellisempiä.näkökul-
mia.saattaa.tulla.esiin.kun.eri.henkilöt.ruokkivat.
toistensa.näkemyksiä.omilla.kannanotoillaan. ja.
kokemuksillaan.
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2  Kohdea l uee t
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Kotkan-Haminan seutu

Väestö 2009 hlö  

Kaupunkiseudun 
keskustaajamat 70 420 81,3 %

Kaupunkiseudun 
muut taajamat 5 197 6,0 %

Kaupunkikeskusten 
läheinen haja-asutusalue 5 891 6,8 %

Maaseudun keskustaajama - -

Maaseudun muut taajamat 1 963 2,3 %

Maaseutukeskusten 
läheinen haja-asutusalue - -

Muu haja-asutus 3 096 3,6 %

Yhteensä 86 567

 

Muita tunnuslukuja  

Väestömuutos 2000-2009  -1,2 % 

Muuttotase 2000-2009  0,5 % 

Maapinta-ala (km2) 2010  2 000 

Asukastiheys (as./km2) 2009  43,3 

Väestöennuste 2025  87 621 

Väestömuutosennuste 
2009-2025  -1,2 %

Elinkeinorakenne 2008  

Palvelut  67,3 % 

Jalostus  27,3 % 

Maa- ja metsätalous  4,7 % 

Työpaikat 2007  35 549 

Korkea-astekoulutettuja 2008  22,8 % 

T & K -menot 2008 / asukas  225 € 

Ko t ka n - Ha m i na n  s eu tu
Kotkan-Haminan.seutu.muodostuu.Haminan. ja.
Kotkan. kaupungeista. sekä. Miehikkälän,. Pyh-
tään. ja. Virolahden. kunnista. (Kuva 3.).. Seutua.
halkoo. Helsingin. ja. Pietarin. välinen. tieyhteys,.
E18-väylä,. joka. on. tarkoitus. rakentaa. mootto-
ritieksi. koko. matkaltaan.. Kotkasta. Helsinkiin.
on. matkaa. noin. 130. kilometriä,. Kymenlaakson.
toiseen.keskukseen,.Kouvolaan,.on.noin.55.ki-
lometriä.. Kotkan. ja. Haminan. välinen. etäisyys.
on.25.kilometriä. ja.Haminasta.puolestaan.Vaa-
limaan. raja-asemalle. on. vajaa. 40. kilometriä..
Henkilö-. ja. tavaraliikenteen. rata. Kotkan-Hami-
nan.seudulle.tulee.Kouvolasta.

Seudun. logistisen. sijainnin. tekevät. erinomai-
seksi. myös. Kotkan. ja. Haminan. satamat,. jotka.
yhdistyttyään.muodostavat.Suomen.suurimman.
satamakeskittymän.. Kotkan-Haminan. seudun.
seutustrategian. mukaan. julkisen. liikenteen. ke-
hitys. on. ollut. viime. aikoina. negatiivista. sekä.
seudun. sisäisen. bussiliikenteen. että. pääkau-
punkiseudulle.suuntautuvien.yhteyksien.osalta.

Merelliseksi. luonnehditulla. Kotkan-Haminan.
seudulla. asuu. noin. 87. 000. henkilöä. –. väestö-
määrä.on.pysynyt.melko.vakaana.pääosin.maa-
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Hamina 21 400

Kotka 54 824

Miehikkälä 2 210

Pyhtää 5 355

Virolahti 3 516

Ku n nat  ja  v ä e s t ö
hanmuuton. ansiosta. (ks.. seutu-. ja. kuntataulu-
koiden. lukuohjeet liitteestä 3.).. Huomattavaa.
on,. että. kaupunkiseudun. keskustaajamissa.
(Kotkansaari,. Karhula. ja. Hamina). asuu. yli. 80.
%. seudun. väestöstä.. Seudun. suurin. taajama.
on.Kotkan.Karhula.(noin.23 000.asukasta),.Kot-
kan. keskustassa. eli. Kotkansaarella. asuu. noin.
10 000.asukasta.

Kotkan-Haminan. seutu. on. kehittynyt. metsäte-
ollisuuden. synnyttämien. satamakaupunkien.
ja. suurteollisuuden. varassa.. Seudun. elinkei-

hlö

Kuva 3.
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linen. tuotantorakenne,. huono. kuntatalouden.
tilanne. sekä. seutuyhteistyön. toimimattomuus..
Toisaalta. alueella. suoritettujen. haastatteluiden.
mukaan. yhteistyö. sai. myös. kiitosta.. Yksipuo-
linen. tuotantorakenne. tunnustettiin. sen. sijaan.
mittavaksi. haasteeksi.. Haastatteluissa. kritisoi-
tiin.sitä,.että.tuotantorakenteen.monipuolistami-
nen.on. jäänyt. liiaksi.paperille,.eikä.vaadittaviin.
toimiin.ole.tosissaan.ryhdytty.

Sekä. seutustrategiassa. että. haastatteluissa.
Kotkan-Haminan. seudun. mahdollisuuksina.
nähdään. yhteistyön. voima,. logistiikka. ja. Venä-

norakennetta. on. pitkään. hallinnut. suhdanteille.
altis. savupiipputeollisuus..Taantumaa. ja. raken-
nemuutosta. vastaan. on. lähdetty. taistelemaan.
muun. muassa. markkinoimalla. seutua. kansain-
välisten.yritysten.sijoittumispaikkana..Tältä.osin.
on.edistyttykin,. sillä. esimerkiksi.Googlen. sijoit-
tuminen. Haminan. Summan. entisen. paperiteh-
taan. tiloihin.on. tuonut.alueelle.myönteistä. julki-
suutta..Toisaalta.ICT-työpaikkojen.osuus.on.yhä.
vähäinen.

Seutustrategiassa. Kotkan-Haminan. seudun.
heikkouksiksi.mainitaan.muun.muassa.yksipuo-

Ko t ka n - Ha m i na n  s eudu n  M A L- teemoi h i n  l i i t ty v ä t  su u n n itel mat

Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia 2000-2005

Elämänvirrasta maailman merille – elinvoiman ja seutudemokratian 
kehittäminen Kotka-Haminan seudulla 2000-luvun alkupuolella (seutustrategia)

Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia 2005-2010

Kotkan seudun kaupunkiseutusuunnitelma (PARAS-hanke)

Kotkan-Haminan seudun elinkeinostrategia 2009-2013
Kymenlaakson kaupalliset palvelut

Kotkan-Haminan seudun seutustrategia 2010-2015
Ketju-hanke: Kotkan-Haminan seudun osaraportti
Etelä-Kymenlaakson työpaikka-alueiden selvitys

Kymenlaakson liikennejärjestelmäsuunnitelma
Etelä-Kymenlaakson asuinympäristötutkimus

Haminan ja Virolahden kuntaliitosselvitys

Kaakon suunta -hanke

- seudullinen kehityskuva ja toimintamalli yhdyskuntarakenteen  
 osatekijöiden yhtäaikaisesta suunnittelusta, liikennejärjestelmätyö, 
 palveluverkkotarkastelu, hajarakentamisen periaatteet, maankäyttö-   
 ja asuntopolitiikan esiselvitykset, asumisen vetovoimaselvitys

Kotkan-Haminan seudun asuntopoliittinen ohjelma

2000

2003

2006

2007

2008

2009 

2010

Tulossa
2011

2012

2015
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jän. läheisyys.. Kehittämisen. tärkeimpänä. väli-
neenä.koetaan.kuntien.aito.yhteistyö..Elinkeino-
elämän. osalta. seudun. kehittämisen. suunta. on.
määritelty.elinkeinostrategiassa.(2009–2013),.ja.
se. painottuu. logistiikan,. palvelujen. ja. teknolo-
gian.toimialoihin.

Kaupunkiseutusuunnitelmien. toteuttamisen.
etenemisestä.kerättiin.arvio.eri.ministeriöiden.ja.
Kuntaliiton.toimesta.(Liikenne-.ja.viestintäminis-
teriö.ym..2009)..Kotkan-Haminan.seudun.suun-
nitelmien. toteuttaminen. arvioitiin. lähes. kaikilla.
neljällä. näkökulmalla3. heikoksi.. Maankäytön,.
asumisen,. liikenteen. ja. palvelujen. yhteensovit-
tamisen. sekä. yhdyskuntarakenteen. eheyttämi-
sen. osalta. raportissa. mainittiin,. että. yhteisiin.
maapoliittisiin. periaatteisiin. pyrkiminen. näh-
dään. epävarmana.. Tämä. ilmeni. myös. elinkei-
noelämän. edustajien. haastatteluissa.. Edelleen.
arviossa.todettiin,.että.seudullisia.asumisen.ta-
voitteita.ei.ole.määritelty..Kotkan-Haminan.seu-
dulla. tulevaisuuden. resurssit. onkin. tavoitteena.

kohdistaa.muun.muassa.maankäytön.suunnitte-
luun.ja.kaavoitusyhteistyöhön.seututasolla.sekä.
liikenne-. ja. logistiikkayhteyksien. kehittämiseen.
etenkin.Venäjä-näkökulmasta.

103
125

67
99

56
178

78
22

120
121

88
166

66

02 04 06 08 01 00 1201 40 1601 80 200

elintarvike
Metsä

Metalli
Yhdyskuntahuolto

Rakennus ja kiinteistö
Tieto ja viestintä

Kauppa
Liikenne ja majoitus

Rahoitus ja yrityspalvelut
Julkinen hallinto

Koulutus ja kulttuuri
Terveys ja hyvinvointi

Koti ja asuminen

Tuo ta ntopr o f i i l i  20 07

Tuotannonalan osuus Kotkan-Haminan seudulla suhteutettuna koko maan osuuteen, koko maa = 100. 
Tiedot ovat KOKO-aluejaolla 1.1.2010 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010).

3. a.).Maankäytön,.asumisen,.liikenteen.ja.palvelujen.yhteensovittaminen.sekä.yhdyskuntarakenteen.eheyttäminen
. b.).Yhteisvastuullinen.asuntopolitiikka,.c.).Palvelujen.käyttömahdollisuuksien.lisääminen.yli.kuntarajojen
. d.).Kaupunkiseutusuunnitelman.toteuttaminen.ja.sitoutuneisuus.yhteistyöhön

Kotkan-Haminan seudulla painotetaan 
logistiikan, palvelujen ja teknologian toimi-
aloja. Sijainnin vuoksi Venäjän kuljetukset 
ovat logistiikan keskipisteenä. Palveluissa 
keskitytään mm. matkailun ja uusien 
hyvinvointi- ja terveyspalvelujen kehit-
tämiseen. Teknologiatoimialan muodosta-
vat metsäklusteri (etenkin koneenraken-
nus), kemianteollisuus sekä energia- ja 
ympäristöala, kärkenä tuulivoimatekniikan 
valmistajat. (Työ- ja elinkeinoministeriö 
2010.)
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Lahden alue

Väestö 2009 hlö  

Kaupunkiseudun 
keskustaajamat 114 216 58,2 %

Kaupunkiseudun 
muut taajamat 48 893 24,9 %

Kaupunkikeskusten 
läheinen haja-asutusalue 21 263 10,8 %

Maaseudun keskustaajama - -

Maaseudun muut taajamat 7 111 3,6 %

Maaseutukeskusten 
läheinen haja-asutusalue - -

Muu haja-asutus 4 623 2,4 %

Yhteensä 196 106

 

Muita tunnuslukuja  

Väestömuutos 2000-2009  2,1 % 

Muuttotase 2000-2009  0,3 % 

Maapinta-ala (km2) 2010  4 581 

Asukastiheys (as./km2) 2009  42,8 

Väestöennuste 2025  214 363 

Väestömuutosennuste 
2009-2025  9,3 %

La hden  a l ue
Lahden.alueen.muodostavat.Heinolan,.Lahden.
ja.Orimattilan.kaupungit.sekä.Asikkalan,.Hollo-
lan,. Hämeenkosken,. Kärkölän,. Nastolan,. Pa-
dasjoen. ja. Sysmän. kunnat. (Kuva 4.).. Vuoden.
2011.alussa.Artjärven.kunta.yhdistyi.Orimattilan.
kaupunkiin.. Lahden. KOKO-alue. on. yhtä. kuin.
Päijät-Hämeen.maakunta.ja.Lahden.seutukunta.
lukuun. ottamatta. Hartolan. kuntaa.. Lahti. sijait-
see.valtateiden.4.ja.12.risteämässä,.noin.sadan.
kilometrin.etäisyydellä.Helsingistä..Tampereelle.
on.matkaa.noin.130.kilometriä.ja.Kouvolaan.60.
kilometriä.

Myös. rautateiden. suhteen. Lahden. alue. on. ris-
teysasemassa. –. radat. lähtevät. niin. Helsingin,.
Kouvolan. kuin. Riihimäenkin. suuntaan.. Lisäksi.
tavaraliikenteellä. on. ratayhteys. Heinolaan.. Yli-
voimaisesti. merkittävin. seudun. radoista. on.
pääkaupunkiseudulle. johtava,. vuonna. 2006.
valmistunut,. Oikorata.. Elinkeinoelämän. haas-
tateltavien. mukaan. jo. reilun. neljän. vuoden.
olemassa. olon. jälkeen. radan. voidaan. todeta.
olleen.elvyttävä.kehitystekijä.koko.seudulle..Toi-
saalta.Helsingin.ajallinen. lähestyminen.on. tuo-
nut.Lahdelle.myös.hienoisia.satelliittikaupungin.
oireita;. seutu.on.muodostunut.osalle.väestöstä.

Elinkeinorakenne 2008  

Palvelut  65,5 % 

Jalostus  30,5 % 

Maa- ja metsätalous  3,2 % 

Työpaikat 2007  81 739 

Korkea-astekoulutettuja 2008  23,2 % 

T & K -menot 2008 / asukas  298 € 
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Asikkala 8 552

Heinola 20 258

Hollola 21 962

Hämeenkoski 2 144

Kärkölä 4 882

Lahti 101 588

Nastola 14 994

Orimattila 16 309

Padasjoki 3 423

Sysmä 4 305

Ku n nat  ja  v ä e s t ö

hlö hlö

Kuva 4.
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enemmän.. Alueella. on. pitkät. yrittäjyyden. pe-
rinteet,. vahva. teollinen. osaaminen. ja. runsaasti.
pk-yrityksiä,. joiden. joukossa. on. useita. merkit-
täviä. perheyrityksiä.. Elinkeinorakenteessa. ja-
lostuksen. osuus. on. jopa. yli. 30. %,. ja. tuotanto-
profiilissa.on.useita. kansallisesti. vahvoja.aloja,.
kuten.elintarvike-. ja.metalliala..Lahden.alueella.
toimii. neljä. yliopistoa. (Helsingin. yliopisto,. Tek-
nillinen.korkeakoulu,.Lappeenrannan.teknillinen.
yliopisto. ja. Tampereen. teknillinen. yliopisto),.
jotka. muodostavat. Lahden. yliopistokeskuksen..
Keskuksen.vahvat. tutkimus-. ja.opetusalat. ovat.
ympäristöekologia,. ympäristötekniikka,. liike-.
ja. tuotantotalous. sekä. hyvinvointiala.. Lahden.
ammattikorkeakoulu. on. profiloitunut. erityisesti.
muotoiluun.ja.ympäristötekniikkaan.

Lahden. alueen. kehittäminen. on. pohjautunut. jo.
vuosia. klusteri-ajatteluun.. Ympäristöklusteri. va-
littiin. kehittämisen. kärjeksi. vuonna. 2004.. Alue.
onkin.pääkaupunkiseudun.jälkeen.Suomen.mer-
kittävin.ympäristöliiketoiminnan.keskittymä.(noin.
12. %. alan. kokonaisliikevaihdosta. Suomessa)..
Myös. mekatroniikkaklusteri,. joka. yhdistää. pe-
rinteisen.metalli-. ja. koneteollisuuden.moderniin.
ICT-osaamiseen,.sekä.vilja-,.puu-. ja.muoviklus-
teri. ovat. alueen. kehityksen. kannalta. tärkeitä..
Lahden.alue.on.maan.suurin.puutuotteiden.tuot-
taja.ja.merkittävin.huonekaluteollisuuden.keskus.

nukkumalähiöksi. kun. työpaikka. sijaitsee. pää-
kaupunkiseudulla.

Lahden. alueella. asuu. noin. 196  000. henkilöä,.
joista. yli. puolet. Lahdessa. (ks.. seutu-. ja. kunta-
taulukoiden.lukuohjeet.liitteestä 3.)..Neljä.Lah-
den. kehyskunnista. on. noin. 20  000. asukkaan.
kokoisia,.eli.Lahti.ympäristöineen.on.selvästi.tä-
män.selvityksen. toiseksi.suurin.kaupunkiseutu..
Alue. nähdäänkin. varsin. tiiviisti. rakennettuna,.
sillä. valtaosa. väestöstä. asuu. suhteellisen. pie-
nellä. alueella.. Haastateltavien. mukaan. Lahti.
tunnetaan. kuitenkin. kokoansa. pienempänä.
kaupunkina.. Tämä. johtunee. pitkälti. siitä,. että.
kaupungissa. ei. ole. kovin. paljon. hallinnonalan.
työpaikkoja,.kuten.esimerkiksi.Hämeenlinnassa,.
joka.on.vanha.läänin.pääkaupunki..Lahden.alu-
een. monimuotoinen. harju-. ja. järviluonto. koe-
taan.vahvana.kilpailuvalttina..Toisaalta.mittavat.
harjualueet. (pohjavesialueet). asettavat. haas-
teita. maankäytölle. myös. elinkeinoelämän. nä-
kökulmasta.. Lahden. alueella. järjestetyt. suuret.
urheilutapahtumat,. kuten. Salpausselän. kisat,.
ovat. myös. elinkeinoelämälle. tärkeitä. tapahtu-
mia.muun.muassa.asiakastilaisuuksien.myötä.

Lahden. alueen. elinkeinoelämän. haastateltavat.
näkevät. vahvuutena. monipuolisen. tuotanto-
rakenteen,. mutta. kansainvälisyyttä. toivotaan.

La hden  a l ueen  M A L- teemoi h i n  l i i t ty v ä t  su u n n itel mat

Lahden kaupunkiseudun rakennemalli 2040
Lahden alueen elinkeinostrategia 2005-2008

Päijät-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma + Aiesopimus

Lahden seudun kaupunkiseutusuunnitelma (PARAS-hanke)

Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009-2015
Päijät-Hämeen palvelurakenneuudistuksen arviointi 
Yritysystävällisyys-hankkeen esiselvitys

Päijät-Häme 2035 – Päijät-Hämeen maakuntasuunnitelma
Päijät-Hämeen maakuntaohjelma 2011-2014

2004

2006

2007

2009

2010
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Lahden. Alueen. Kehittämisyhtiön. laatiman. kil-
pailukyky-. ja. elinkeinostrategian. (2009-2015).
visiona.on.olla.maan.ympäristötehokkain.ja.yri-
tysystävällisin.alue..Alueen.kilpailukyky-.ja.elin-
keinopolitiikan. toteuttamisen. seurantaa. ja. stra-
tegista.ohjausta.varten.on.muodostettu.yrityksiä.
ja. elinkeinoelämän. järjestöjä. edustava. elinkei-
noyhteistyöryhmä..Lahden.alueella.on.yhdessä.
Hämeen. kauppakamarin,. yrittäjäjärjestöjen. ja.
yritysten. kanssa. tehty. elinkeinostrategia. myös.
vuonna. 2004.. Elinkeinoelämän. haastateltavien.
mukaan. uudemmassa. elinkeinostrategiassa.
sidosryhmät. otettiin. jo. strategian. työstämis-
vaiheessa. laajemmin. mukaan. kuin. aiemmassa.
strategiaprosessissa.

Kaupunkiseutusuunnitelmien. toteuttamista.
tarkastelleessa. arvioinnissa. (Liikenne-. ja. vies-
tintäministeriö. ym..2009).Lahden.alueen.suun-
nitelmien. toteuttaminen. neljällä. näkökulmalla4.
arvioitiin. melko. hyväksi.. Maankäytön,. asumi-
sen,. liikenteen. ja. palvelujen. yhteensovittami-
sen. sekä. yhdyskuntarakenteen. eheyttämisen.
suhteen. kuitenkin. todettiin,. että. alueen. kunnat.
eivät. pyri. yhteisiin. maapoliittisiin. periaatteisiin,.

vaan. jokainen. kunta. noudattaa. omia. periaat-
teitaan.. Myöskään. hajarakentamisen. hallinnan.
periaatteita. ei. arvioinnin. mukaan. täsmennetä.
tarpeeksi..Erittäin. tärkeänä.hankkeena.Lahden.
alueella.nähdään.Kujalan.logistiikkakeskus.val-
tateiden. 4. ja. 12. risteyksen. tuntumassa,. kolme.
kilometriä.Lahden.keskustasta. itään. (Lahti.Tra-
vel.Oy.2011).

4.a.).Maankäytön,.asumisen,.liikenteen.ja.palvelujen.yhteensovittaminen.sekä.yhdyskuntarakenteen.eheyttäminen.
. b.).Yhteisvastuullinen.asuntopolitiikka,.c.).Palvelujen.käyttömahdollisuuksien.lisääminen.yli.kuntarajojen
. d.).Kaupunkiseutusuunnitelman.toteuttaminen.ja.sitoutuneisuus.yhteistyöhön

Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkei-
nostrategiassa nostetaan esiin kolme 
osaamisen kärkeä: ympäristö, muotoilu 
ja innovaatiotoiminta. Päämääränä on 
edistää alueen perinteisen teollisuuden, 
palvelusektorin ja julkisen sektorin 
uudistumista ja kehittää konkreettisia 
työkaluja niiden innovaatiotoimintaan. 
Tämä saavutetaan aktivoimalla yritysten 
tutkimustoimintaa sekä vahvistamalla 
korkeakoulutoimintaa. (Työ- ja elinkeino-
ministeriö 2010.)

159
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184
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Tuotannonalan osuus Lahden alueella suhteutettuna koko maan osuuteen, koko maa = 100. 
Tiedot ovat KOKO-aluejaolla 1.1.2010 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010).

elintarvike
Metsä

Metalli
Yhdyskuntahuolto

Rakennus ja kiinteistö
Tieto ja viestintä

Kauppa
Liikenne ja majoitus

Rahoitus ja yrityspalvelut
Julkinen hallinto

Koulutus ja kulttuuri
Terveys ja hyvinvointi

Koti ja asuminen

Tuo ta ntopr o f i i l i  20 07
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Pietarsaaren seutu

Väestö 2009 hlö  

Kaupunkiseudun 
keskustaajamat 20 814 42,3 %

Kaupunkiseudun 
muut taajamat 9 786 19,9 %

Kaupunkikeskusten 
läheinen haja-asutusalue 5 708 11,6 %

Maaseudun keskustaajama - -

Maaseudun muut taajamat 6 480 13,2 %

Maaseutukeskusten 
läheinen haja-asutusalue 88 0,2 %

Muu haja-asutus 6 324 12,9 %

Yhteensä 49 200

 

Muita tunnuslukuja  

Väestömuutos 2000-2009  2,0 % 

Muuttotase 2000-2009  0,2 % 

Maapinta-ala (km2) 2010  2 470 

Asukastiheys (as./km2) 2009  19,9 

Väestöennuste 2025  52 922 

Väestömuutosennuste 
2009-2025  7,6 %

Elinkeinorakenne 2008  

Palvelut  56,3 % 

Jalostus  24,8 % 

Maa- ja metsätalous  16,4 % 

Työpaikat 2007  21 669 

Korkea-astekoulutettuja 2008  21,5 % 

T & K -menot 2008 / asukas  210 € 

P ie ta r saa r en  s eu tu
Kaksikielisen. Pietarsaaren. seudun. (Jakob-
stadsregionen). muodostavat. Pietarsaaren. (Ja-
kobstad). ja. Uusikaarlepyyn. (Nykarleby). kau-
pungit. sekä. Kruunupyyn. (Kronoby),. Luodon.
(Larsmo).ja.Pedersören.kunnat.(Kuva 5.)..Etäi-
syyttä. Pietarsaaresta. eteläiseen. Pohjanmaan.
maakuntakeskus.Vaasaan.on.noin.100.kilomet-
riä.. Pohjoispuolella. sijaitsevaan. keskipohjan-
maalaiseen. Kokkolaan. on. noin. 40. kilometriä,.
ja.edelleen.Ouluun.noin.240.kilometriä..Tampe-
reelle.on.hieman.alle.300.kilometriä.

Ouluun. ja. Rovaniemelle. johtava. Pohjanmaan.
rata. kulkee. myös. Pietarsaaren. seudun. kautta..
Pedersören. Pännäisissä. on. henkilöliikenteen.
asema,.joka.toimii.myös.Pietarsaaren.asemana.
junabussiyhteyden. myötä.. Pietarsaaren. seu-
dulla.on.Kokkolan.seudun.kanssa.yhteinen.len-
toasema.Kruunupyyssä.

Pietarsaaren. seutu. muodostuu. Pietarsaaren.
urbaanista. ja. historiallisesta. keskustasta. sekä.
ympäröivien. kuntien. maaseutu-. ja. saaristomil-
jööstä..Seudulla.on.noin.49.000.asukasta,.joista.
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Kruunupyy 6 731

Luoto 4 816

Pedersöre 10 893

Pietarsaari 19 656

Uusikaarlepyy 7 458

Ku n nat  ja  v ä e s t ö

hlö hlö

Kuva 5.
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gia-. ja. veneteollisuudesta.. Seudun. teollisuus.
on. myös. melko. kansainvälistä,. mikä. tarkoittaa.
samalla,.että.kotimarkkinateollisuutta.on.elintar-
viketeollisuutta.lukuun.ottamatta.melko.vähän.

Kaksikielisen. Pietarsaaren. seudun. merellinen.
sijainti. on. luonut. sille. vahvan. identiteetin,. kult-
tuurin. ja. elinkeinopohjan.. Seudun. asukkaista.
noin. 75. %. puhuu. äidinkielenään. ruotsia.. Val-
takunnallisesti. Pietarsaari. on. Suomen. suurin.
ruotsinkielienemmistöinen. kaupunki.. Uusikaar-
lepyyn. historia. vanhana. kauppapaikkana. vai-
kuttaa.yhä.kaupungin.identiteettiin..Kruunupyyn.
tavoite.on.identifioitua.lentokenttä-. ja. informaa-
tioteknologiapaikkakuntana.. Luoto. tunnetaan.
veneenrakennuksestaan. ja. saaristostaan.. Pe-
dersören. kunta. puolestaan. profiloituu. vahvaan.
vientiteollisuuteen. ja. turkistarhaukseen.. (Poh-
janmaan.liitto.2006.)

Pietarsaaren. seudulla. tehtiin. vuonna. 2005.
aluerakennesuunnitelma. 2030,. jossa. laadittiin.
kolme. aluerakenneskenaariota:. polarisoitunut.
aluerakenne,. kehitysvyöhyke-aluerakenne. ja.
lähikeskusaluerakenne.. MAL-teemoihin. liittyvä.

noin. 40. %. asuu. Pietarsaaressa. (ks.. seutu-. ja.
kuntataulukoiden.lukuohjeet liitteestä 3.)..Muut.
kunnat.ovat.suunnilleen.5 000-10 000.asukkaan.
kokoisia.

Seutua. leimaa. keskuskaupunki. Pietarsaaren.
pinta-alallisesti. melko. pieni. koko;. kehyskun-
nista. Pedersören. ja. Luodon. rajat. tulevat. hyvin.
lähelle. Pietarsaaren. keskustaa.. Elinkeinoelä-
män. edustajien. mukaan. seutuyhteistyön. kitka-
ton. sujuminen. olisi. tällaisessa. tiiviissä. raken-
teessa.välttämätöntä..Sitä.se.ei.haastateltavien.
mielestä. kuitenkaan. ole,. vaan. aluerakenteen.
muotoutuminen. on. saanut. toisinaan. varsin. on-
gelmallisiakin. piirteitä.. Tiivistäen. voidaan. to-
deta,. että. kohdealueista. Pietarsaaren. seudulla.
seutuyhteistyö. on. vähäisintä,. mutta. tarve. sille.
on.suurinta.

Elinkeinorakenteessa. varsin. huomattava. on.
maa-.ja.metsätalouden.osuus,.noin.kuudennes,.
jalostuksen. piirissä. on. noin. neljäsosa.. Haasta-
teltavien. mukaan. tuotantorakenne. on. erittäin.
monipuolinen. koostuen. muun. muassa. metsä-,.
metalli-. ja.konepaja-,.elintarvike-,.muovi-,.ener-

P ie ta r saa r en  s eudu n  M A L- teemoi h i n  l i i t ty v ä t  su u n n itel mat

Pietarsaaren seutukunnan yritysten toimintaedellytysten kartoitus

Pietarsaaren seudun aluerakennesuunnitelma 2030 (JASU)
Kokkolan, Pietarsaaren ja Kaustisen alueen liikennejärjestelmäsuunnitelma
2030 (KOPIKALI)

Pietarsaaren seudun alueellinen strategia

Pietarsaaren seudun alueellisen strategian päivitys
Selvitys laajennetusta kunnallisesta yhteistyöstä Pietarsaaren alueella

Pietarsaaren seudun ”MAL-suunnitelma”

2005

2006

2007

2009

Tulossa
2011
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on.myös.Pietarsaaren. seudun.alueellinen. stra-
tegia,. jota. päivitettiin. vuonna. 2009.. Samana.
vuonna. seudulla. tehtiin. myös. selvitys. laajen-
netusta. kunnallisesta. yhteistyöstä.. Haastatel-
tavien. mukaan. aiemmissa. suunnitelmissa. ei.
kuitenkaan. sitouduttu. tarpeeksi. yhteistyöhön,.
ja. strategiat. ovat. siksi. jääneet. ponnettomiksi..
Pietarsaaren. seudun. yhteistyötä. tarkastellessa.
tulee.huomioida.myös.Kokkolan.seudun.kanssa.
tehtävä. yliseudullinen. ja. ylimaakunnallinen. yh-
teistyö,.jota.on.tehty.liikennejärjestelmän.osalta.
(mm..Kruunupyyn.lentoasema).

Tuotannonalan osuus Pietarsaaren seudulla suhteutettuna koko maan osuuteen, koko maa = 100. 
Tiedot ovat KOKO-aluejaolla 1.1.2010 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010).

elintarvike
Metsä

Metalli
Yhdyskuntahuolto

Rakennus ja kiinteistö
Tieto ja viestintä

Kauppa
Liikenne ja majoitus

Rahoitus ja yrityspalvelut
Julkinen hallinto

Koulutus ja kulttuuri
Terveys ja hyvinvointi

Koti ja asuminen

Tuo ta ntopr o f i i l i  20 07

99
98

80
61

52
74

49
28

98
181

149
277

248

02 04 06 08 01 00 1201 40 1601 80 2002 20 2402 60 2803 00

Pietarsaaren seudulla toimialakohtaista 
kehittämistä tuetaan mm. osaamista 
edistävillä toimenpiteillä, innovaatioke-
hityksellä sekä strategisilla alliansseilla 
esim. koulutus- ja tutkimusorganisaatioi-
den sekä kehittämiskeskusten kanssa 
vene-, metalli- ja konepaja-, muovi- ja 
energiateollisuudessa, maaseutu- ja 
saaristoelinkeinoissa, sekä uusilla toimi-
aloilla (luovat toimialat, tietointensiiviset 
palvelut, matkailu, hyvinvointipalvelut). 
(Työ- ja elinkeinoministeriö 2010.)
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Väestö 2009 hlö  

Kaupunkiseudun 
keskustaajamat 91 761 67,1 %

Kaupunkiseudun 
muut taajamat 11 722 8,6 %

Kaupunkikeskusten 
läheinen haja-asutusalue 13 741 10,0 %

Maaseudun keskustaajama - -

Maaseudun muut taajamat 13 825 10,1 %

Maaseutukeskusten 
läheinen haja-asutusalue 2 995 2,2 %

Muu haja-asutus 2 694 2,0 %

Yhteensä 136 738

 

Muita tunnuslukuja  

Väestömuutos 2000-2009  -1,5 % 

Muuttotase 2000-2009  0,6 % 

Maapinta-ala (km2) 2010  3 471 

Asukastiheys (as./km2) 2009  39,4 

Väestöennuste 2025  137 333 

Väestömuutosennuste 
2009-2025  0,4 %

Elinkeinorakenne 2008  

Palvelut  65,8 % 

Jalostus  30,0 % 

Maa- ja metsätalous  3,5 % 

Työpaikat 2007  55 745 

Korkea-astekoulutettuja 2008  22,6 % 

T & K -menot 2008 / asukas  301 € 

Por i n  s eu tu
Porin. seutu,. joka. tunnetaan. myös. nimellä. Kar-
hukunnat,. koostuu. Harjavallan,. Huittisten,. Ko-
kemäen,. Porin. ja. Ulvilan. kaupungeista. sekä.
Luvian,.Merikarvian,.Nakkilan.ja.Pomarkun.kun-
nista. (Kuva 6.).. Porin. seutu. sijaitsee. hieman.
etäällä. eteläisen. Suomen. pääliikenneväylistä..
Porista. on. matkaa. Tampereelle. noin. 110. kilo-
metriä,. Helsinkiin. noin. 240. kilometriä. ja. etelä-
puolella.sijaitsevalle.Raumalle.noin.50.kilometriä.

Rautateitse. Poriin. pääsee. Tampereelta.. Porista.
Kankaanpään. kautta. Parkanoon. ja. Haapamä-
elle. johtanut,. Mierontienä. tunnettu. rata. on. lak-
kautettu.. Porin. satama. koostuu. kolmesta. erilli-
sestä. osasta:. Mäntyluodosta,. Tahkoluodon. sy-
väsatamasta. sekä. öljy-. ja. kemikaalisatamasta..
Satamien.kulkuväylä.on.Pohjanlahden.syvin,.yli.
15. metriä.. Alueella. on. myös. lentoasema. aivan.
Porin.keskustan.tuntumassa.

Porin.seudun.kapeasta. ja.pitkästä.maantieteel-
lisestä. muodosta. huolimatta. elinkeinoelämän.
edustajat.pitävät.aluetta.kompaktina.ja.etäisyyk-

Porin seutu
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Harjavalta 7 540

Huittinen 10 663

Kokemäki 7 987

Luvia 3 322

Merikarvia 3 347

Nakkila 5 788

Pomarkku 2 460

Pori 83 032

Ulvila 13 606

Ku n nat  ja  v ä e s t ö

hlö hlö

Kuva 6.
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nähdään. yhtenä. syynä. Porin. seudun. negatiivi-
seen. aluekehitykseen.. Koulutukseen. panosta-
misen.1990-. ja.2000-luvuilla.on. jo.nähty.olevan.
seudun.kehitykselle.hyväksi.

Porin. seudun. MAL-suunnitelmista. ajankohtai-
sin. on. loppuvuodesta. 2010. valmistunut. Porin.
seudun. rakennemalli. 2020.. Työ. jatkuu. toteutta-
missuunnitelman. mukaisesti. ja. päävastuussa.
on. Karhukuntien. maankäytön,. asumisen. ja. lii-
kenteen.työryhmä.”Karma”..Rakennemalli. tukee.
osaltaan. virallista. alueidenkäytön. suunnittelujär-
jestelmää. ja.sen.tavoitteita,.vaikka.pohjautuukin.
kuntien. palvelurakennetta. kehittävään. PARAS-
lakiin.. Rakennemallityön. myötä. on. ollut. aistitta-
vissa,.että.Porin.seudun.kunnissa.on.havahduttu.
vahvempaan. profiloitumiseen;. kaikki. eivät. voi.
tarjota.kaikkea,.vaan.kuntien.kesken.tulee.tapah-
tua.selkeämpää.työnjakoa.

Rakennemallin.taustaselvityksenä.on.seudun.yri-
tyksiin.kohdistettu.MAL-teemoja.käsitellyt.kysely..
Sen. mukaan. seudun. tärkeimpinä. kehittämistar-
peina. nähdään. elinkeinostrategian. laatiminen.
yhdessä. yritysten. kanssa. sekä. kunnan/seutu-
kunnan.vahvempi.markkinointi..Asumisen.kehit-

siltään.hallittavana..Seudulla.asuu.noin.137.000.
henkilöä,. joista.noin.60.%.Porissa.(ks..seutu-. ja.
kuntataulukoiden.lukuohjeet liitteestä 3.)..Porin.
kehyskunnat. ovat. suhteellisen. pieniä,. suurim-
pana. Ulvila.. Muut. Kokemäenjokilaakson. kau-
pungit. ovat. kooltaan. 7  000. -. 10  000. asukkaan.
kokoisia.. Kotkan. tavoin. Porin. asema. suomalai-
sessa.kaupunkiverkostossa.on.vuosikymmenien.
aikana.heikentynyt. lähinnä.negatiivisten.väestö-
muutoksien.seurauksena.

Porin. seutua. ja. etenkin. koko. Satakuntaa. pide-
tään.hyvin.energiaomavaraisena.alueena. (ydin-
voima. ja. tuulivoima).. Energiatalouden. merkittä-
vän.osuuden.koettiin.olevan.vahvasti.sidoksissa.
muun. muassa. tulevaisuuden. maankäyttöky-
symyksiin.. Seutua. luonnehditaan. myös. erittäin.
teollistuneeksi..Vientipainotteisen.seudun.vahvin.
ala.on.metalliteollisuus..Sen.sijaan.informaatiote-
ollisuutta.on.varsin. vähän,.minkä.haastateltavat.
kokevat. ongelmallisena,. mutta. ymmärrettävänä.
muun. muassa. seudulla. pitkään. puutteellisena.
olleen. koulutustarjonnan. vuoksi.. Porin. seudulla.
koulutuskysymyksiin.otettiinkin.enemmän.kantaa.
kuin. muilla. selvityksen. kohdealueilla.. Varsinkin.
1970-. ja. 1980-lukujen. heikko. koulutustarjonta.

Por i n  s eudu n  M A L- teemoi h i n  l i i t ty v ä t  su u n n itel mat

2006

2008

2010

2011

Tulossa
2011

Porin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (POLIS)

Porin seudun kaupunkiseutusuunnitelma (PARAS-hanke)

- tavoite terävöittää seudulla tehtyä maankäytön, asumisen  
  ja liikenteen yhteistyötä

Porin seudun elinkeinostrategia 2015

- tuottaa strategia-ajattelulle kehikon, johon seudulla tehtävät  
  toimenpiteet nojaavat

Porin seudun rakennemalli 2020
- tavoite edistää kaupunkiseudun kasvua ja kestävää kehitystä,  
  sekä ohjata kunnissa tapahtuvaa maankäyttöön, asumiseen  
  ja liikenteeseen liittyvää kehittämistyötä

Porin seudun asuntopoliittinen ohjelma
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tämistarpeista. ylivoimaisesti. tärkeimpänä. pidet-
tiin.palveluasumisen. lisäämistä..Liikenneyhteyk-
sien. suhteen. kaikki. Porista. lähtevät. valtatiet. ja.
seudun. lentoyhteydet. priorisoitiin. korkeimmalle..
Yhteistyön.kehittämistarpeista.teemalliset.yhteis-
työfoorumit. esimerkiksi. työvoiman. saatavuuden.
ja. koulutuksen. suhteen. arvioitiin. erittäin. merkit-
täväksi.asiaksi..Sen.sijaan.seudullisia.yhteistyö-
foorumeita.ei.nähty.erityisen.merkittävinä.kehittä-
miskohteina..(Porin.seutu.2010.)

Porin. seutu. arvioitiin. kaupunkiseutusuunnitel-
mien. toteuttamisen. etenemisestä. kerätyssä. ar-
viossa.(Liikenne-.ja.viestintäministeriö.ym..2009).
neljän. näkökulman5. suhteen. keskinkertaiseksi..
MAL-teemojen. yhteensovittamisen. ja. yhdys-
kuntarakenteen. eheyttämisen. suhteen. todettiin,.
että. asumisen. yhteistyö. on. monipuolista,. mutta.
toteuttamisen.ajoittamiseen.ei.ole.olemassa.yh-
teisiä.ohjelmia..Puutteena.nähtiin.myös.se,.ettei.
yhteisistä.hajarakentamisen.ja.maapolitiikan.pe-
riaatteista.aiota.sopia.

Mielenkiintoisena. huomiona. mainittakoon,. että.
arkkitehti. Alvar. Aalto. loi. 1940-luvun. alussa.
maamme.ensimmäisen.aluesuunnitelman.Koke-
mäenjokilaaksoon.eli.kutakuinkin.nykyisen.Porin.
seudun. alueelle.. Suunnitelma. oli. pioneerimai-

nen,. koska. siinä. ymmärrettiin. yhteiskunnallisten.
toimintojen,. kuten. liikenteen,. asutuksen,. teolli-
suuden. ja. virkistysalueiden,. vaativan. järjestelyä.
yhtä.kuntaa.laajemmalla.alueella..Aloitteen.suun-
nitelman.laatimisesta.teki.silloisen.Porin.kauppa-
kamarin. johtaja. Harry. Gullichsen.. Haastatellut.
elinkeinoelämän. edustajat. pitävät. historiallista.
aluesuunnitelmaa. huomattavana. saavutuksena,.
joka. on. luonut. perinteitä. seudun. aluekehittämi-
seen. jo. vuosikymmeniä.. (Ks.. mm.. Nupponen.
2000.)

Tuotannonalan osuus Porin seudulla suhteutettuna koko maan osuuteen, koko maa = 100. 
Tiedot ovat KOKO-aluejaolla 1.1.2010 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010).

Porin seudun eli Karhukuntien kehit-
tämisessä on tavoitteena 1.) parantaa 
seudun innovaatioympäristöä mm. luoma-
lla uusia asiakaslähtöisiä palveluita, 2.) 
luoda liiketoiminnan kehittymistä tukevia 
palveluita, 3.) edistää rajat ylittävää 
verkostoitumista, 4.) ennakoida yritysten 
liiketoimintaympäristössä tapahtuvia mu-
utoksia, 5.) tehostaa seudun edunvalvon-
taa, ja 6.) lisätä yhteistyötä maankäytön, 
asumisen ja liikenteen järjestelyissä. (Työ- 
ja elinkeinoministeriö 2010.)

5.a.).Maankäytön,.asumisen,.liikenteen.ja.palvelujen.yhteensovittaminen.sekä.yhdyskuntarakenteen.eheyttäminen.
. b.).Yhteisvastuullinen.asuntopolitiikka,.c.).Palvelujen.käyttömahdollisuuksien.lisääminen.yli.kuntarajojen.
. d.).Kaupunkiseutusuunnitelman.toteuttaminen.ja.sitoutuneisuus.yhteistyöhön

elintarvike
Metsä

Metalli
Yhdyskuntahuolto

Rakennus ja kiinteistö
Tieto ja viestintä

Kauppa
Liikenne ja majoitus

Rahoitus ja yrityspalvelut
Julkinen hallinto

Koulutus ja kulttuuri
Terveys ja hyvinvointi

Koti ja asuminen

Tuo ta ntopr o f i i l i  20 07

124
134

98
74

68
99

68
44

90
163

195
59

91

02 04 06 08 01 00 1201 40 1601 80 200
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Tampereen kaupunkiseutu

Väestö 2009 hlö % 

Kaupunkiseudun 
keskustaajamat 305 457 87,6 %

Kaupunkiseudun 
muut taajamat 19 126 5,5 %

Kaupunkikeskusten 
läheinen haja-asutusalue 22 692 6,5 %

Maaseudun keskustaajama 645 0,2 %

Maaseudun muut taajamat - -

Maaseutukeskusten 
läheinen haja-asutusalue 163 0,0 %

Muu haja-asutus 616 0,2 %

Yhteensä 348 699

 

Muita tunnuslukuja  

Väestömuutos 2000-2009  12,3 % 

Muuttotase 2000-2009  -0,4 % 

Maapinta-ala (km2) 2010  4 037 

Asukastiheys (as./km2) 2009  86,4 

Väestöennuste 2025  413 329 

Väestömuutosennuste 
2009-2025  18,5 %

Elinkeinorakenne 2008  

Palvelut  71,4 % 

Jalostus  26,7 % 

Maa- ja metsätalous  1,2 % 

Työpaikat 2007  163 550 

Korkea-astekoulutettuja 2008  30,4 % 

T & K -menot 2008 / asukas  2 941 € 

Ta mper een  kaupu n k i s eu tu
Tampereen. kaupunkiseutuun. kuuluvat. Nokian,.
Oriveden,. Tampereen. ja. Ylöjärven. kaupungit.
sekä.Kangasalan,.Lempäälän,.Pirkkalan. ja.Ve-
silahden. kunnat. (Kuva 7.).. Kaupunkiseutu. on.
elinkeinorakenteeltaan. Suomen. monipuolisim-
pia.. Elinkeinorakenteesta. yli. 70. %. on. palve-
luissa,. jalostuksessa. on. hieman. yli. neljännes..
Monien. muiden. kohdealueiden. tavoin. Tampe-
reen.kaupunkiseudun.teollisuus.on.erittäin.vien-
tipainotteista,.jonka.vuoksi.myös.talouden.taan-
tumat. tuntuvat. voimakkailta.. Merkittävimmät.
alat. ovat. koneiden. ja. laitteiden. valmistus. sekä.
informaatioteollisuus.. Kaupunkiseutu. on. pro-
filoitunut. vahvasti. myös. koulutukseen. ja. tutki-
mukseen..Kansallisissa. imagovertailuissa.Tam-
pere.on.mitattu.useasti.imagoltaan.parhaaksi.ja.
houkuttelevimmaksi.Suomen.kaupungeista.

Suomen. toiseksi. suurimman. kaupunkiseudun.
liikenteellinen. sijainti. on. erittäin. hyvä.. Tampe-
reelta.on.130-180.kilometrin.matka.niin.Turkuun,.
Helsinkiin,. Lahteen. kuin. Jyväskylään.. Kaupun-
kiseutu. on. myös. rautateiden. risteyspaikka,.
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Kangasala 29 675

Lempäälä 20 588

Nokia 31 647

Orivesi 9 617

Pirkkala 17 237

Tampere 213 217

Vesilahti 4 345

Ylöjärvi 30 500

Ku n nat  ja  v ä e s t ö

hlö hlö

Kuva 7.
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jeet liitteestä 3.).. Keskuskaupunkia. ympäröi.
useita.20 000.–.30 000.asukkaan.kuntia,.mikä.
on. suomalaisessa. kaupunkiseuturakenteessa.
harvinaista.. Kaupunkiseudulla. on. laadittu. vuo-
teen.2030. tähtäävä. rakennesuunnitelma,. jonka.
tavoitteena.on.tukea.seudullista.kaupunkiraken-
teen.kehittämistä.ja.vastata.tasapainoisesti.kas-
vavan. asukas-. ja. työpaikkamäärän. asettamiin.
haasteisiin.. Rakennesuunnitelmassa. varaudu-
taan. peräti. 90. 000. asukkaan. kasvulisäykseen.
vuoteen.2030.mennessä.

Rakennesuunnitelmaratkaisu. pohjautuu. kol-
men.vaihtoehtoisen.rakennemallin,.a.).tiivistyvä.
kaupunkiseutu,. b.). joukkoliikennekäytäviin. tu-
keutuva. kaupunkiseutu,. ja. c.). monikeskuksi-
nen.kaupunkiseutu,.parhaat.puolet.sisältävään.

sillä. ratayhteys. on. kaikkiin. pääilmansuuntiin..
Seudulle. on. suunniteltu. ns.. läntistä. oikorataa,.
joka. veisi. tavaraliikenteen. pois. Tampereelta.
Lempäälän. Pirkkalan. ja. Nokian. kautta. Pohjan-
maanradalle. kulkevalle. oikoradalle.. Suurhanke.
kiinnostaa.elinkeinoelämän.toimijoita,.sillä.myös.
nopeasti. kasvava. Tampere-Pirkkalan. lento-
asema.sijaitsisi.Läntisen.oikoradan.tuntumassa..
Kaupunkiseudulla.on.suunnitteilla.useita.muita-
kin. mittavia. liikennehankkeita,. kuten. kaupunki-
raitiotie,. Paasikiven-Kekkosentien. tunneli. kes-
kustan. pohjoispuolella. sekä. valtatien. 3. oikaisu.
Tampereen.eteläpuolella.

Tampereen. kaupunkiseudulla. asuu. noin.
350  000. asukasta,. joista. noin. 60. %. Tampe-
reella. (ks.. seutu-. ja. kuntataulukoiden. lukuoh-

Tampereen kaupunkiseudun MAL-teemoihin  l i ittyvät  suunnitelmat

Tampereen kaupunkiseudun rakennesuunnitelma 2020

Tampereen seutukunnan asuntopoliittinen selvitys

Seutustrategia 2016
Tampereen seudun liikennepoliittinen ohjelma

Tampereen seudun kaupunkiseutusuunnitelma (PARAS-hanke)
Suositus seudun joukkoliikennejärjestelmäksi

Asuntopoliittinen ohjelma 2030
- tavoite kehittää asuntopoliittista ohjausta Tampereen  
  ja sen kehyskuntien välillä

Tampereen kaupunkiseutu TASE 2025 (liikennejärjestelmätyö)

Rakennesuunnitelma 2030
- tavoite kehittää maankäytön ohjausta Tampereen 
  ja sen kehyskuntien välillä

Tampereen kaupunkiseudun kuntien ja valtion välinen maankäytön, 
asumisen ja liikenteen aiesopimus 2011-2012

Rakennesuunnitelman 2030 kuntakohtaiset toteutusohjelmat  
2011-2012 ja seudullinen toteutusohjelma 2011-2012

2002

2003

2005

2007

2010

2011
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yhdistelmään.. Toisaalta. kompromissiratkaisua.
hieman. kritisoitiin. elinkeinoelämän. haastatte-
luissa:. ”Onko. lopputulos. itsestään. selvä.keski-
tien suunnitelma,. jäikö. rohkeampi. suunta. otta-
matta?”.. Osa. haastateltavista. kaipasi. rakenne-
suunnitelmaan. rohkeampaa. ja. selkeämpää. vi-
siota,.mutta.toisaalta.he.eivät.osanneet.tarkasti.
määritellä,. millainen. se. voisi. olla.. Tampereen.
kaupunkiseudulla. on. tehty. rakennemallityöhön.
liittyen. myös. Asuntopoliittinen ohjelma 2030.
sekä. Tampereen seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelma, TASE 2025,. jonka. päivitysproses-
sissa. on. laadittu. seudun. liikennejärjestelmän.
pitkän.aikavälin.kehittämisohjelma.

Kaupunkiseutusuunnitelmien.toteuttamisen.ete-
nemistä. tarkastelleessa. arviossa. (Liikenne-. ja.
viestintäministeriö. ym.. 2009). Tampereen. kau-
punkiseutu.määriteltiin.useiden. teemojen6.suh-
teen.korkealle..Raportti.nosti.esille.sen,.että.ra-
kennemallityöhön. kytkettynä. oli. esimerkillisesti.
valmisteltu. asuntopoliittista. ohjelmaa,. liikenne-
järjestelmäsuunnitelmaa,. hyvinvointipalvelujen.

palveluverkkosuunnitelmaa,. ilmastostrategiaa.
ja. elinkeinostrategiaa.. Lisäksi. kaikille. seudul-
lisille. hankkeille. oli. hyväksytty. yhteinen. tavoit-
teisto. ja. kriteerit. sen. hetkisten. rakennemalli-
vaihtoehtojen.arvioimista.varten.

Tuotannonalan osuus Tampereen kaupunkiseudulla suhteutettuna koko maan osuuteen, koko maa = 100. 
Tiedot ovat KOKO-aluejaolla 1.1.2010 (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010).

Tampereen kaupunkiseudulla on tavoittee-
na profiloitua yhdyskuntasuunnittelun ja 
ilmastonmuutoksen hillinnän mallialueek-
si. Tavoitetta koordinoidaan yhteistyössä 
kuntien, elinkeinoelämän sekä oppilaitos- 
ja tutkimusverkon kanssa. Tavoitteena on 
1.) parantaa yhteistyörakenteita ja -pros-
esseja, 2.) luoda toimivampi yhdyskuntar-
akenne, 3.) hillitä ilmastonmuutosta, 4.) 
kehittää hyvinvointipalveluja ja elämys-
taloutta, sekä 5.) edistää kansainvälisty-
mistä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 2010.)

6.a.).Maankäytön,.asumisen,.liikenteen.ja.palvelujen.yhteensovittaminen.sekä.yhdyskuntarakenteen.eheyttäminen
. b.).Yhteisvastuullinen.asuntopolitiikka,.c.).Palvelujen.käyttömahdollisuuksien.lisääminen.yli.kuntarajojen
. d.).Kaupunkiseutusuunnitelman.toteuttaminen.ja.sitoutuneisuus.yhteistyöhön

elintarvike
Metsä

Metalli
Yhdyskuntahuolto

Rakennus ja kiinteistö
Tieto ja viestintä

Kauppa
Liikenne ja majoitus

Rahoitus ja yrityspalvelut
Julkinen hallinto

Koulutus ja kulttuuri
Terveys ja hyvinvointi

Koti ja asuminen

Tuo ta ntopr o f i i l i  20 07

160

106
103

99
73

85
89

96
155

98
96

123
40

56

02 04 06 08 01 00 1201 40
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3  Vuor o v a i ku tus

Tässä. luvussa. tarkastellaan. lähemmin. elin-
keinoelämän. ja. julkishallinnon. välistä. vuoro-
vaikutusta. sekä. pohditaan. sen. kehittämistä.
etenkin. seudullisten. MAL-prosessien. kannalta..
Seudullinen. suunnittelu. on. haastatelluille. elin-
keinoelämän. edustajille. käsitteenä. tuttu,. mutta.
toimintatavoiltaan. osittain. epäselvä.. Erään.
haastateltavan. mukaan. seudullinen. näkemys.
ei. ole. käsittelytavoiltaan. vielä. sellaista,. että. se.
voitaisiin. ottaa. yhtä. vakavasti. kuin. kunnallisen.
tai. maakunnallisen. tason. suunnittelu.. Tämän.
nähdään.johtuvan.pitkälti.siitä,.että.kunnat.ovat.
oikeusvaikutteisia. toimijoita,. ja. tekevät. lopulta.
seututasollakin. vaikuttavat. päätökset. omien,.
usein.suppeampien,.näkökantojensa.mukaan.
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Elinkeinoelämän. ja. seutuhallinnon. väliset. vuo-
rovaikutuksen.toimintamallit.ja.-tasot.vaihtelevat.
selvityksen. kohdealueilla.. Myös. seutuhallinto.
on. järjestäytynyt. alueilla. eri. tavoin.. Seuraa-
vassa. esitellään. lyhyesti. kohdealueiden. seutu-
hallinnon. rakenteet.. Ensimmäisenä. tarkastel-
laan. Tampereen. kaupunkiseutua,. koska. siellä.
seutuhallinto.on.kehittynyt.pisimmälle.

tampereen kaupunkiseudulla. on. kuntien. pe-
rustama. kuntayhtymä.. Seudullisen. yhteistyön.
tavoitteena. on. luoda. asukkaille. ja. yrityksille.
sujuvan. arjen. edellytykset. kuntarajoista. riip-
pumatta.. Hankkeiden. valmisteluun. ja. päätök-
sentekoon. osallistuu. jäsenkuntien. luottamus-
henkilöitä. ja. virkamiehiä.. Ylintä. päätösvaltaa.
kuntayhtymässä. käyttää. yhtymäkokous,. joka.
valitsee. seutuhallituksen. jäsenet. ja. hyväksyy.
talousarvion.. Seutuhallitus. kokoontuu. kerran.
kuussa. ja. sen. tehtävänä. on. muun. muassa.
käynnistää. yhteistyöhankkeita. ja. tehdä. esityk-
siä. jäsenkunnille.. Seutuhallituksen. toimikausi.
on. kaksi. vuotta. ja. siihen. kuuluu. kuntien. johta-
vista.luottamushenkilöistä.valitut.13.jäsentä.

Seutuhallituksen. työvaliokuntana. on. kuntajoh-
tajakokous,. joka. omalta. osaltaan. edistää. asi-
oiden. käsittelyä. jäsenkunnissa. ja. osallistuu.
valmisteluun..Asioiden.ensimmäinen.selvitys. ja.
valmistelu. suoritetaan. seututyöryhmissä,. jotka.
seutuhallitus. on. nimennyt. jäsenkuntien. asian-
tuntijoista..Seututyöryhmät.ovat.a.).Maankäyttö,.
asuminen. ja. liikenne,. b.). Hyvinvointipalvelut,.
c.). Tekniset. palvelut,. ja. d.). Tietohallinto,. tieto-
tekniikka.ja.muut.tukipalvelut..Ensin.mainitussa.
työryhmässä.eli.maankäyttö-. ja. rakennetyöryh-
mässä. on. 18. jäsentä.. Tämän. työryhmän. liitän-
näisenä. vaikuttaa. 15-jäseninen. asuntopoliitti-
nen.työryhmä.

Valmistelun. organisoinnista,. käytännön. valmis-
telusta. ja. päätösten. toimeenpanosta. vastaa.
seutuyksikkö,. jonka. henkilöstö. on. kuntayhty-
män.palveluksessa..Seutuyksikköä. johtaa. seu-
tujohtaja,. jonka. varahenkilö. on. seutusihteeri..
Seutuyksikön. koordinaattorit. toimivat. työryh-
mien. sihteereinä.. Vastaavankaltaista. seutuhal-
lintoa. ei. ole. selvityksen. muilla. kohdealueilla..
Asiaa. selittää. muun. muassa. verrokkiseutujen.
kokoero:. Tampereen. kaupunkiseutu. on. kaikkia.
muita.selvästi.suurempi.ja.siten.myös.haasteel-
lisempi.hallita.

Kotkan-haminan seudulla. on. seutusopimus,.
joka. määrittelee. yhteistyön. tavoitteet. ja. toi-
mintamuodot. sekä. yhteistyön. organisaatiot..
Päättävinä. eliminä. toimivat. seutuvaltuusto. ja.
seutuvaliokunta.. Seutuvaltuustossa. on. 25. seu-
dun.luottamushenkilöä.(+.25.varajäsentä).ja.se.
kokoontuu.noin.neljä.kertaa.vuodessa..Sen.val-
mistelijana. toimii. seutuvaliokunta,. jonka. muo-
dostavat. seudun. kunnanjohtajat. sekä. puhe-. ja.
läsnäolo-oikeudella.seutuvaltuuston.puheenjoh-
tajisto..Seutuvaliokunta.kokoontuu.kymmenisen.
kertaa. vuodessa.. Seutufoorumi. kokoaa. yhteen.
seudun. tärkeimmät. päättäjät,. virkamiehet. ja.
elinkeinoelämän. edustajat. vähintään. kahdesti.
vuodessa.. Seutufoorumit. ovat. noin. 70–100.
henkilön. tilaisuuksia.. Seudun. kuntien. ja. kehit-
tämisyhtiö.Cursor.Oy:n.välisen.sopimuksen.pe-
rusteella. seutuyhteistyötä. hallinnoi. Cursor. Oy,.
jossa. seutuyhteistyöstä. vastaa. kehittämisjoh-
taja.ja.seutuvaltuuston.ja.-valiokunnan.sihteerin.
töistä.seutuasiantuntija..(Cursor.2011.)

lahden alueella seutuyhteistyölakia. on. sovel-
lettu. vuosina. 2002-2008.. Vuonna. 2002. hank-
keeseen. lähtivät. mukaan. Asikkala,. Hollola,.
Nastola,. Lahti. ja.Orimattila;. kolme.vuotta.myö-

Seutuhallinto
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hemmin.mukaan. tulivat.Heinola,.Hämeenkoski,.
Kärkölä,.Padasjoki.ja.Sysmä..Kokeilulaki.päättyi.
vuoden. 2008. lopussa,. ja. seutuhallinnon. vas-
tuulla.olleet.yhteistyöhankkeet.siirtyivät.pääosin.
Lahden.kaupungin.vastuulle.

Pietarsaaren seudullinen yhteistoiminta. or-
ganisoitiin. 1970-luvulla. lautakuntamuotoiseksi,.
jollaisena. se. edelleen. toimii.. Tärkeimpiä. seu-
dullisia. yhteistyöaiheita. ovat. olleet. muun. mu-
assa. elinkeinoyhteistyö,. ammatillinen. koulutus.
ja.terveydenhoito..Nykyään.seudulla.toimii.kun-
nanvaltuuston. ja. -hallituksen. puheenjohtajista.
sekä. kunnanjohtajista. koostuva. 16-jäseninen.
yhteistyölautakunta,. jonka. isäntäkuntana. vuo-
sina. 2011-2012. on. Kruunupyy.. Lautakunta. ko-
koontuu. noin. kymmenen. kertaa. vuodessa. ja.
sen.puheenjohtaja.on.kulloisenkin.isäntäkunnan.
kunnan-/kaupunginjohtaja.. Lautakunnan. avus-
tajina. toimivat. Pietarsaaren. seudun. KOKO:n.
ohjelmapäällikkö. ja. viestintäkoordinaattori.. Yh-
teistyölautakunnalla.on.myös.40 000.euron.vuo-
sibudjetti,.jolla.se.voi.tukea.erilaisia.seudullisia,.
yleensä. sosiaalisia. hankkeita.. (Pietarsaaren.
seutu.2011;.Pohjanmaan.liitto.2006.)

Porin seudulla. seutuyhteistyö. on. organisoitu.
Porin. kaupungin. alaisuuteen.. Seutuyhteis-
työssä. kuntien. omaa. päätösvaltaa. pidetään.
ensisijaisena..Seutusopimus.määrää. tavoitteet,.
toimintamuodot. ja. yhteistyön. organisaatiot.. Ta-
voitteena. on. palveluiden. taloudellisempi. ja. te-
hokkaampi. tuottaminen,. hallinnonalakohtaisen.
vuorovaikutuksen. lisääminen. ja. verkottumisen.
kehittäminen..Kuntien.välisen.yhteistyön. lisäksi.
Porin. seudun.kunnat.eli.Karhukunnat.on. toimi-
nut. seutukuntana. aktiivisesti. myös. muiden. toi-
mijoiden.kanssa.hanke-. ja.edunvalvontayhteis-
työssä..(Karhukunnat.2011.)

Seutuyhteistyön. ylimpänä. yhteistyöelimenä.
on. karhukuntaneuvosto,. johon. kuuluu. kuntien.
kunnanhallituksen. puheenjohtaja.. Karhukun-
taneuvosto. vastaa. maankäytön,. asumisen. ja.

liikenteen. sekä. niihin. kiinteästi. liittyvien. pal-
veluiden. yhteistyön. koordinoinnista,. sisällöstä.
ja. edunvalvonnasta.. Se. hyväksyy. seudullisen.
talousarvion. ja. seudullisesti. laaditut. strategia-
asiakirjat. sekä. asettaa. työryhmät.. Seutuyh-
teistyön. valmistelevana. ja. toimeenpanevana.
elimenä. Porin. seudulla. toimii. karhukuntatoimi-
kunta,.johon.kuuluvat.jäseninä.kuntien.kunnan-/
kaupunginjohtajat.. Karhukuntatoimikunnan. asi-
oiden. valmistelijana,. esittelijänä. ja. sihteerinä.
toimii.seutujohtaja..Tehtävänä.on.myös.huoleh-
tia.seutuyhteistyön.käytännön.toteuttamisesta.ja.
seurannasta,. sekä. valmistella. aluepoliittiset. seu-
tuohjelmat..(Karhukunnat.2011.)

Elinkeinoelämän.haastatelluille.edusta-
jille.seutuhallinto.toimintatapoineen.on.
pääosin.melko.tuttua,.vaikka.he.eivät.
esimerkiksi.seutuvaltuuston.kokouksiin.
osallistukaan..Haastateltavat.kokivat,.
että.seutuhallinto.on.tarpeellinen.tai.
suorastaan.välttämätön.toimija,.mutta.
sen.mahdollisuudet.vaikuttaa.seudun.
kehitykseen.eivät.yleensä.ole.parhaat.
mahdolliset,.koska.kunnat.virkamiehi-
neen.ja.päättäjineen.eivät.useinkaan.
täysin.sitoudu.seudun.strategiaan.
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Aluekehittämisessä. keskeisinä. piirteinä. ovat.
nykyään. alueen. omiin. vahvuuksiin. perustuva.
kehittämistoiminta. ja.alueiden.kilpailukyky..Alu-
eet.eivät.enää.ole.kehittämistoiminnan.kohteita.
ja. tukien.saajia,.vaan.ne.ovat. itse.aktiivisia. toi-
mijoita. kehittämisessä.. Alueiden. mieltäminen.
aloitteellisiksi. ja. kehittämistyössä. aktiivisiksi.
johtaa. myös. siihen,. että. niiden. voidaan. nähdä.
kilpailevan. keskenään. erilaisista. resursseista,.
kuten. yrityksistä,. investoinneista. ja. asukkaista..
Yhä.useammin.elinkeinopolitiikkaa. toteutetaan-
kin. seudullisesti. kuntarajat. ylittävässä. yhteis-
työssä..Tällöin.organisaatiomuotona.on.yleensä.
seudullinen. elinkeinoyhtiö,. jossa. elinkeinotoi-
minta. on. organisoitu. kuntien. ja. mahdollisesti.
muiden. tahojen. omistamaan. itsenäiseen. yhti-
öön..(ks..Katajala.2006,.11-12.)

Kotkan-haminan seudun. kehittämisyhtiö. Cur-
sor. Oy:n. omistajina. ovat. seudun. viisi. kuntaa,.
teollisuusyritykset. ja. rahoituslaitokset,. joista.on.
koottu. myös. yhtiön. 12-jäseninen. hallitus.. Hen-
kilöstöltään. peräti. yli. 50. työntekijän. Cursor. Oy.
määrittelee. toimivansa. seudun. hyvinvoinnin.
ja. yritystoiminnan. kilpailukyvyn. tukemiseksi. ja.
vahvistamiseksi,. sekä. olevansa. apuna. seudun.
yritystoimintaan. liittyvissä. asioissa.. Cursor. Oy.
omistaa. tytäryhtiöinä. seitsemän. osakeyhtiötä.
ja. omistusosuuksia. sillä. on. viidessä. kiinteis-
töyhtiössä.. (Cursor. Oy. 2011.). Haastateltavien.
mukaan. kehittämisyhtiö. on. seudulla. hyvin. tun-
nettu. toimija,. jonka. palvelukonsepti. lähentelee.
”yhden. luukun”. -periaatetta..Niin.Kotkan-Hami-
nan. seudulla. kuin. muillakin. selvityksen. kohde-
alueilla.koettiin,.että.yhden.vahvan.seudullisen.
kehittäjäorganisaation.olemassaolo.on.parempi.

kuin. usean. puolivahvan. toimijan. pahimmillaan.
päällekkäinen. tai. jopa. ristiriitainen. kehittämis-
toiminta.

lahden alueella.toimii.Lahden.Alueen.Kehittä-
misyhtiö.Oy.(LAKES.Oy)..Sen.edeltäjä,.Lahden.
Seudun. Yrityskeskus. Oy,. perustettiin. vuonna.
1996,.jolloin.se.oli.yksi.maamme.ensimmäisistä.
seudullisista. elinkeinoyhtiöistä.. Ydintehtäviä.
Lakes. Oy:llä. ovat. alueen. yrityspalvelut,. sijoit-
tumispalvelut,. elinkeinopolitiikan. koordinointi.
sekä. alueen. markkinointi. ja. elinkeinopoliittinen.
edunvalvonta.. Kehittämisyhtiön. omistajakuntia.
ovat.Lahti,.Heinola,.Hollola,.Nastola,.Orimattila,.
Asikkala,. Kärkölä,. Padasjoki. ja. Hämeenkoski,.
eli. Sysmää. lukuun. ottamatta. samat. kunnat,.
jotka. kuuluvat. Lahden. KOKO-alueeseen.. Yh-
tiötä.johtaa.13-jäseninen.hallitus,.joka.on.koottu.
kuntien.edustajista..Lakes.Oy:llä.on.tytäryhtiönä.
Lahti.Travel.Oy..(Lakes.Oy.2011;.Lahti.Travel.Oy.
2011.). Lisäksi. Lahden. alueella. toimii. Lahden.
alueen. uusyrityskeskus. ry.. sekä. Lahden. tiede-.
ja. yrityspuisto. (TPY),. joka. on. Pohjoismaiden.
johtava. cleantech-teknologiakeskus.. TPY:n. ta-
voitteena.on.rakentaa.alueesta.maailmanluokan.
ympäristöliiketoiminnan. ja. -tutkimuksen. keskit-
tymä..(Lahden.tiede-.ja.yrityspuisto.2011.)

Pietarsaaren seudun.elinkeinokeskus.Concor-
dia. perustettiin. vuonna. 1999. ja. sen. omistavat.
seudun. viisi. kuntaa.. Oy. Pietarsaaren. seudun.
Elinkeinokeskus. Concordia. toimii. kuntien. ja.
elinkeinoelämän.välisenä.linkkinä,.ja.on.seudun.
elinkeinopoliittinen. kehitys-. ja. palveluyksikkö..
Toiminnan. tavoitteena. on. luoda. hyvät. edelly-
tykset.yritystoiminnalle.ja.seutukunnan.yleiselle.

Seudulliset elinkeinoyhtiöt
ja kauppakamarit 
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kehitykselle.. Yhtiötä. johtaa. hallitus,. jonka. kah-
deksan. jäsentä. edustavat. elinkeinoelämää. ja.
kuntia..Concordia.on.asettanut.myös.yrittäjäval-
tuuskunnan,. jossa. on. 60. jäsentä. Pietarsaaren.
seudun. yrityksistä.. (Concordia. 2011.). Lisäksi.
Pohjanmaan. rannikolla. Pietarsaaren. seutua.
laajemmalla.alueella. toimii.Viexpo,. joka. tarjoaa.
pk-yrityksille.kansainvälistymispalveluja.(Viexpo.
2011)..Kokkolassa. toimii.Teknologiakeskus.Ke-
tek.Oy,.joka.on.erikoistunut.yritysten.osaamisen.
kehittämiseen. (Ketek. Oy. 2011).. Etelämpänä.
Vaasassa. on. Teknologiakeskus. Oy. Merinova.
Ab,.joka.edistää.uusien.teknologioiden.hyödyn-
tämistä. sekä. yritysten. kasvua. tarjoamalla. ke-
hittämispalveluja. erityisesti. energiateknologia-
alan.yrityksille.(Oy.Merinova.Ab.2011).

Porin seudun. Kehittämiskeskus. Oy. (POSEK.
Oy). on. toiminut. nykymuodossaan. vuodesta.
2005..Tällöin.yhtiön.omistuspohja. laajeni.katta-
maan.Porin.seudun.kunnat.ja.yrittäjäyhdistykset.
sekä. Satakunnan. kauppakamarin.. Posek. Oy:n.
hallituksessa. on. kymmenen. jäsentä. seudun.
kunnista. ja. Satakunnan. kauppakamarista.. Yh-
tiön. tavoitteena. on. parantaa. yritysten. ja. yhtei-
söjen. toimintaedellytyksiä. Porin. seudulla. sekä.
edistää. elinkeinoelämän. ja. kuntien. välistä. yh-
teistyötä.. Yhtiön. toiminta. perustuu. seudullisiin.
strategioihin,. joista. merkittävimmät. ovat. Po-
rin. seudun. elinkeinostrategia. ja. vuonna. 2009.
julkistettu. innovaatiostrategia.. Porin. seudun.
muita. kehittämisyhtiöitä. ovat. Prizztech. Oy,. Yri-
tyspalvelu. Enter. ja. Porin. Seudun. Matkailu. Oy.
(MAISA).. Nämä. elinkeinotoimijat. tuottavat. pal-
veluketjun,.joka.tarjoaa.palveluja.yrityksen.elin-
kaaren.eri.vaiheissa..(Posek.Oy.2011.)

tampereen kaupunkiseudulla.toimii.elinkeino-.
ja.kehitysyhtiö.Tredea.Oy,. jonka. toiminta.käyn-
nistyi. vuonna.2009..Yhtiö.määrittelee.olevansa.
elinkeinoelämän. seudullisen. kehittämisen. ko-
koava.voima. ja.käytännön.yhteistyön. rakentaja.
yrityslähtöisestä.näkökulmasta..Se.ohjaa.suun-
nittelua,. päätöksentekoa. ja. voimavaroja. niin,.

että. eri. osa-alueet. tukevat. toimillaan. kaupun-
kiseudun. kehitystä. yhtenäisenä. työssäkäyn-
tialueena. ja. hyvänä. kasvualustana. yrityksille..
Erityistä. huomiota. Tredea. Oy:ssä. kiinnitetään.
seutumarkkinointiin,. jolla.houkutellaan.seudulle.
yrityksiä.ja.investointeja..Yhtiön.hallituksessa.on.
viisi. henkilöä,. joista. neljä. on. kunnan. virkamie-
hiä.ja.yksi.yrittäjäjärjestön.edustaja..(Tredea.Oy.
2011.).Kaupunkiseudulla.toimivat.myös.Uusyri-
tyskeskus. Ensimetri,. Teknologiakeskus. Hermia.
Oy.ja.life.science.-toimialaan.keskittynyt.palve-
luyritys.Finn-Medi.Tutkimus.Oy.

Edellä. mainittujen. seudullisten. elinkeinoyhtiöi-
den. hallituksien. jäsenet. koostuvat. pääasiassa.
omistajatahojen.eli.kuntien.virkamiehistä..Varsi-
naisten.yrittäjien.määrä.hallituksissa.on.siis.var-
sin. vähäinen.. Vain. Kotkan-Haminan. ja. Pietar-
saaren. seudun. elinkeinoyhtiöiden. hallituksissa.
on. paikallisia. yrittäjiä.. Ainakin. elinkeinoelämän.
näkökulmasta. yrityselämää. edustavien. tahojen.
vähyys. voidaan. nähdä. heikkoutena.. Elinkei-
noyhtiöiden. hallituksiin. voisi. kuitenkin. nimetä.
edustajia. myös. omistajatahojen. ulkopuolelta,.
kuten.Pietarsaaren.seudun.Concordiassakin.on.
tehty.

Kohdealueiden.kauppakamarit.edistävät.yritys-
ten.toimintaa.ja.kasvua.vaikuttamalla.muun.mu-
assa.alue-. ja. liikennepolitiikkaan,.osaavan. työ-
voiman. saatavuuteen. ja. koulutuskysymyksiin..
Kaikilla. selvityksen. kohdealueilla. kauppaka-
mari.on.toimialueeltaan.kohdealuetta.suurempi..
Kotkan-Haminan.seudulla. toimii.Kymenlaakson.
kauppakamari,. Lahden. alueella. puolestaan.
Hämeen. kauppakamari,. jolla. on. toimistot. Lah-
dessa. ja. Hämeenlinnassa,. Pietarsaaren. seu-
dulla. toimii. Pohjanmaan. kauppakamari,. jolla.
on. toimitilat. Vaasassa,. Pietarsaaressa. ja. Kok-
kolassa,. Porin. seudulla. on. Satakunnan. kaup-
pakamari.ja.Tampereen.kaupunkiseudulla.Tam-
pereen. kauppakamari,. jonka. toimialueena. on.
koko.Pirkanmaa..(Keskuskauppakamari.2011.)
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Elinkeinoelämän. haastatteluissa. kiinnitettiin.
huomiota. siihen,. että. useilla. seuduilla. on. run-
saasti. erilaisia. seudun. kehitykseen. vaikuttavia.
toimijoita..Tämä.herättää.usein.kysymyksen,.ke-
nen.kanssa.missäkin.tilanteessa.pitäisi.kommu-
nikoida.. Esimerkiksi. Tampereen. kaupunkiseu-
dulla.koettiin.olevan.lukuisia.organisaatioita,.joi-
den.roolijako.on.elinkeinoelämälle.hieman.epä-
selvä..Itse.asiassa.Tampereen.kaupunkiseudun.
tilanne. tiedostettiin. myös. muilla. kohdealueilla..
Toisaalta. Tampereen. kaupunkiseudulla. olevat.
kehittäjäorganisaatiot. saavat. toiminnastaan.
myös.paljon.kiitosta..Kotkan-Haminan.seudulla.
monen. palvelun. Cursor. Oy:n. nähtiin. selkeyttä-
vän.seudullista.kehittämistä.ja.etenkin.sen.koor-
dinointia.. Myös. Pietarsaaren. seudun. Concor-
dia,.Porin. seudun.Posek.Oy. ja.Lahden.alueen.
Lakes. Oy. ovat. muutaman. vuoden. toimintansa.
aikana.kyenneet.tekemään.itseään.suhteellisen.
tunnetuksi.seututoimijaksi.

Kuitenkin. usean. seudulliseen. kehittämiseen.
osallistuvan. tahon. myötä. saattaa. nousta. vaa-
raksi,. että. tehdään.osittain.päällekkäisiä. suun-
nitelmia. ja. strategioita.. Pahimmillaan. tehdään.
jopa. ristiriitaisia. strategioita,. jotka. eivät. kes-
kustele. keskenään. ja. vievät. toisiltaan. uskot-
tavuutta.. Tässä. yhteydessä. on. hyvä. lainata.
maantieteilijä.Reino.Ajoa.(1948,.47),.joka.totesi.
osuvasti. jo. yli. 60. vuotta. sitten:. ”Nykyajan yh-
teiskunnassa on kaikenlaisia suunnitteluja run-
saasti. Mutta kun ne ovat luomuksina erillisiä 
ja sisällöltään usein ristiriitaisia, on yhteisvaiku-
tuskin rikkonainen”.. Haastateltavien. mukaan.
elinkeinoelämä. kokee. tällaisen. tilanteen. varsin.
ongelmalliseksi,. mikä. osaltaan. vähentää. elin-
keinoelämän. innokkuutta. ja. motivaatiota. olla.
mukana. seututason. suunnittelussa.. Toisaalta.

kuitenkin. nähdään,. että. usean. seudullisen. ke-
hittäjäorganisaation. samansuuntaiset. ja. par-
haimmillaan. toisiaan. peilaavat. strategiat. taas.
vahvistavat.seudun.ulospäin.antamaa.viestiä.

Useiden. seututoimijoiden. ja. etenkin. niiden.
käyttämien. työskentelytapojen. ja. informaa-
tiokanavien. määrän. perusteella. todettiin,. että.
monilla.seuduilla.on.jo.olemassa.riittävä.määrä.
erilaisia. foorumeita,. joissa. elinkeinoelämä. saa.
halutessaan.äänensä.kuuluviin..Ongelma.muo-
dostuu. kuitenkin. siitä,. että. erilaisia. foorumeita.
ei. osata. käyttää. tarpeeksi. hyödyllisesti,. tai.
niistä. ei. edes. tiedetä.. Toisin. sanoen,. rakenne.
on.olemassa,.mutta.se.toimii.heikosti..Tilantee-
seen.liittyy.myös.seudun.eri.kehittäjätoimijoiden.
roolituksen.vahvistaminen:.Kuka tekee mitäkin?.
Lääkkeeksi. tunnetuksi. tekemiseen. nähdään.
parempi. esillä. olo. ja. markkinointi.. Esimerkiksi.
positiivisista. tuloksista. pitää. tiedottaa. nykyistä.
paremmin,.sillä. liian.usein.niin.elinkeinoelämän.
kuin. suuren. yleisönkin. huomio. kiinnittyy. nega-
tiiviseen.uutisointiin..Markkinoinnillista.ajattelua.
edesauttaa. myös. seututason. organisaatioiden.
oma. aktiivisuus. jokapäiväisessä. yhteydenpi-
dossa:.sidosryhmäläisen.lähestyessä.keskuste-
luyhteys. tulee. avata. mahdollisimman. nopeasti.
joko.kasvokkain.tai.sähköisesti.

Lahden.alueella.seudullinen.yhteistyö.on.perin-
teisesti. käynnistynyt. keskuskaupunki. Lahden.
ja. sen. neljän. kehyskunnan. (Nastola,. Hollola,.
Orimattila. ja. Asiakkala). välisenä. yhteistyönä..
Tästä. yhteistyö. on. mahdollisuuksien. mukaan.
laajentunut. muualle. kattaen. parhaimmillaan.
jopa.kymmenen.kuntaa..Alueelle.perustetut.eri-
laiset. kuntayhtymät,. liikelaitokset. ja. kehittämis-
yhtiöt,.mukaan.lukien.Lakes.Oy,.ovat.sen.sijaan.

Päällekkäisiä toimijoita, 
päällekkäisiä suunnitelmia?
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kukin. omanlaisensa. kuntakokoonpano.. Tämän.
koetaan. olevan. varsin. haasteellinen. tilanne. si-
dosryhmille. esimerkiksi. erilaisten. asioimistilan-
teiden.yhteydessä..Tällöin.oleelliseksi.kysymyk-
seksi. kohoaa:. Kuka. tekee. mitäkin. ja. millä. alu-

tapahtunut. lyhyen. ajan. kuluessa. useita. johta-
javaihdoksia,.mikä.on.luonut.alueelle.raikkaam-
paa. ilmapiiriä.. Esimerkiksi. Päijät-Hämeen. tuo-
reimman.maakuntaohjelman.laadinta.kuvaillaan.
piristäväksi. poikkeukseksi,. koska. siinä. vuoro-
puhelu. elinkeinoelämän. edustajien. ja. maakun-
taliiton.välillä.huomioitiin. ja.se.oli.monipuolista..
Tällainen.aito.vuoropuhelu. tuo.elinkeinoelämän.
edustajille. tunteen,. että. heidän. näkemyksiään.
arvostetaan.

Toisinaan. seutukuntien. ja. maakuntien. välillä.
esiintyy. kilpailua. tietyn. tuotantolaitoksen. saa-
misesta.alueelle.. Tällaisessa. kilpailutilanteessa.
elinkeinoelämän. kanssa. yleisellä. tasolla. käy-
tävä. vuoropuhelu. saattaa. olla. tavanomaistakin.
laimeampaa..Kaikista.hankkeista.ei.anneta.elin-
keinoelämää. edustaville. tahoille. juurikaan. tie-
toa,. koska.seutukunnan. tai.maakunnan.asema.
kilpailutilanteessa. halutaan. pitää. mahdollisim-
man. hyvänä.. Lahden. alueella. elinkeinoelämän.
edustajille. on. tullut. eteen. tilanteita,. etteivät. he.
ole.kuulleetkaan.asioista,. joiden.suunnittelu.on.
jo. lähes. toteutusvaiheessa.. Usein. taustalla. on.
ollut. maakuntien. välinen. kilpailutilanne.. Tällai-
nen.tietynlainen.salailu.on.elinkeinoelämän.mie-
lestä. kuitenkin. jossakin. määrin. hyväksyttävää..
Julkishallinnon.edustajilta.odotetaan.myös.alu-
een.aktiivisempaa.markkinointia.ja.yritystonttien.
voimakkaampaa.myynnin.edistämistä.

Perinteisesti. elinkeinoelämää. edustavien. ta-
hojen. vuorovaikutus. julkishallinnon. kanssa. on.
tapahtunut.kunnan.tai.maakuntaliiton.virkamies-
ten.kanssa..Suuret. tuotantolaitokset.ovat.usein.
myös. suoraan. yhteydessä. julkishallintoon..
Haastateltavien.mukaan. tämä.korostuu.etenkin.
silloin,. kun. yrityksillä. on. ulkomainen. omistus..
Vuoropuhelun. välikätenä. ei. tällöin. käytetä. esi-
merkiksi. kauppakamaria. tai. paikallista. yrittäjä-
yhdistystä.. Karkeasti. voidaan. todeta,. että. mitä.
pienempi.kunta.ja.suurempi.yritys,.sitä.suorem-
paa. ja. epämuodollisempaa. on. dialogi. elinkei-
noelämän.ja.julkishallinnon.välillä.

Elinkeinoelämän. haastateltavat. kokevat,. että.
vuoropuhelu.julkishallinnon.kanssa.on.parantu-
nut.huomattavasti.etenkin.2000-luvun.kuluessa..
Siitä. huolimatta. suuri. osa. haastateltavista. ko-
kee,. että. vuoropuhelu. on. edelleen. melko. yksi-
puolista..Tämä.ilmenee.muun.muassa.erilaisten.
lausuntopyyntöjen.yhteydessä,. joihin.elinkeino-
elämä. ottaa. kantaa.. Usein. vuorovaikutuspro-
sessi.on.ollut.kokonaisuudessaan.edellä.maini-
tun. kaltainen,. eli. lausunnon. antamisen. jälkeen.
ei. ole. tullut. minkäänlaista. vastakaikua.. Lau-
sunnonantajalle. jää. tällöin. epäselväksi,. onko.
lausunto. mennyt. perille. saati. otettu. vakavasti.
huomioon..Varsinkin.Lahden.alueella.on. ilmen-
nyt. tällaista. tyytymättömyyttä,. joskin. tilanne. on.
viime. aikoina. hieman. parantunut.. Lahden. alu-
een. merkittävissä. kehittäjäorganisaatioissa. on.

Vuoropuhelu

eella?.Lahden.alue.vaikuttaa.olevan.selvityksen.
kohdealueista. vaikeimmin. hahmotettavissa,. ja.
siten. myös. osalle. paikallisista. toimijoista. hie-
man.epämääräinen.käsite.
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Haastatteluiden. mukaan. vuoropuhelua. saattaa.
usein. varjostaa. myös. molemminpuolinen. ym-
märryksen.puute..Sekä.elinkeinoelämä.että. jul-
kishallinto. voivat. olla. niin. omaan. maailmaansa.
lokeroituina,.että.toisen.osapuolen.roolia. ja.nä-
kemyksiä. ei. täysin. käsitetä.. Viranhaltijat. eivät.
välttämättä. ymmärrä. elinkeinoelämän. toiminta-
kenttää.ja.tilannetta,.mutta.myöskään.yrityselä-
mässä. vaikuttavat. henkilöt. eivät. aina. ymmärrä.
viranhaltijoiden. toimintakentän.haasteellisuutta..
Ongelmaa. aiheuttaa. joidenkin. haastateltavien.

mukaan. myös. se,. että. elinkeinopolitiikka. ja.
tonttipolitiikka. ymmärretään. kunnan. virkamies-
ten. keskuudessa. pahimmillaan. jopa. toistensa.
synonyymeina.. Yksinkertaisena. lääkkeenä. mo-
lemminpuolisen. ymmärtämättömyyden. vähen-
tämiseen.on.kontaktien.lisääminen.ja.keskuste-
luyhteyden. ylläpitäminen.. Epämuodolliset. face 
to face. -tilanteet. ja. keskustelu. pienemmissä.
ryhmissä. helpottavat. tilannetta. enemmän. kuin.
suurehkot. seminaarit,. joissa. edetään. yleensä.
melko.virallisella.kaavalla.

Vuorovaikutusprosessi

Paras-puitelain.myötä.eri.seuduilla.on.syntynyt.
erilaisia. yhteistyöprosesseja,. jotka. laajuudel-
taan.ja.syvyydeltään.muuntuvina.avaavat.uusia.
tulokulmia. kaupunkiseutujen. kehitykseen.. Sel-
vityksen. kohdealueilla. on. viime. vuosina. tehty.
lukuisia. maankäyttöön,. asumiseen. ja. liikentee-
seen. liittyviä. seututason. suunnitelmia.. Tampe-
reen. kaupunkiseudun. Rakennemalli 2030. -työ.
on.useimpien.haastateltavien.mielestä.ollut.esi-
merkillinen. vuorovaikutusprosessi.. Prosessista.
on.laadittu.myös.raportti.(Ruokolainen.&.Koleh-
mainen.2010)..Seuraavaksi.hyvästä.vuorovaiku-
tusprosessista.otetaan.kuitenkin.esimerkki.Kot-
kan-Haminan. seudulta,. jossa. on. 2000-luvulla.
tehty.kolme.elinkeinostrategiaa.ja.kaksi.seutus-
trategiaa.. Etenkin. elinkeinostrategian. laatimis-
prosessit.ovat. jalostuneet.kerta.kerran. jälkeen:.
on. muodostunut. epävirallinen. vuorovaikutus-
malli. siitä,. miten. seudullisuus,. sitoutuminen. ja.
vaikuttavuus. saadaan. prosesseihin. mukaan..
Kotkan-Haminan.seudun.strategiat.muistuttavat.
pitkälti.myös.Kouvolan,.Lappeenrannan.ja.Imat-
ran. seudun. vastaavia. strategioita,. koska. alu-
eilla.on.paljon.yhteisiä.intressejä..Tätä.kautta.ne.
peilaavat.hyvin.myös.maakunnallisiin.suunnitel-
miin. ja. edesauttavat. vuorovaikutusprosessien.

kehittämistä. edelleen.. Kotkan-Haminan. seu-
tustrategian. jatkona. tehdään. paraikaa. Kaakon 
suunta.-hanketta.

Peruslähtökohdat.Kotkan-Haminan.seudun.elin-
keinostrategioiden. laatimisprosesseissa. ovat.
olleet. samankaltaiset.. Prosesseihin. on. oleelli-
sena. osana. sisältynyt. valmistelevan. strategia-
työryhmän. kokoaminen. Cursor. Oy:n. toimesta..
Noin. kymmenhenkisessä. työryhmässä. on. ollut.
edustajia. yrittäjäjärjestöistä,. kauppakamarista,.
kunnista. ja. oppilaitoksista.. Prosessin. aikana.
on.ollut.myös.työseminaareja,.joihin.on.kutsuttu.
laajasti. eri. sidosryhmiä. mukaan.. Elinkeinostra-
tegiaa. valmisteltaessa. on. suoritettu. myös. mit-
tava. määrä. haastatteluja.. Strategiat. ovat. pro-
sesseina.olleet.samantyyppisiä,.mutta.vuoropu-
helu. on. kuitenkin. kehittynyt. ja. nopeutunut. kun.
on.opittu.muiden.työskentely-.ja.toimintatapoja.

Strategiatyöryhmien. kokoamisessa. on. tärkeää.
miettiä,. ketkä. ovat. kulloisessakin. tapauksessa.
oikeita henkilöitä. otettavaksi. mukaan. proses-
seihin. ja. miten. heidät. saadaan. kytkettyä. yh-
teistyöhön.. Kotkan-Haminan. seudulla. tähän.
on. viiden. seutu-. tai. elinkeinostrategian. myötä.
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muodostunut. oppimiseen. perustunut. malli..
Ensinnäkin. seutu.on. sen.verran.pieni,. että.eri-
laisissa. kehittäjä-,. koulutus-. ja. yrittäjäpuolen.
organisaatioissa. olevat. henkilöt. ovat. vuosien.
yhteistyön.myötä.oppineet. tuntemaan. toisensa.
suhteellisen. hyvin.. Cursor. Oy:n. toimesta. MAL-
strategiaprosesseihin. on. pyydetty. yrittäjäjär-
jestöistä,. kauppakamarista,.ammattikorkeakou-
lusta.ja.yksittäisistä.yrityksistä.hyvin.erityyppisiä.
henkilöitä..Tavoitteena.on.erityisesti.ollut. löytää.
henkilöitä,. jotka.hallitsevat. laajoja. asiakokonai-
suuksia. ja. strategisia. näkökulmia,. mutta. myös.
sellaisia,.joilla.on.kärkevämpiäkin.mielipiteitä.

Aiemmilla. strategiaprosessikierroksilla. on. vah-
vempien. toimialojen,. kuten. logistiikan. ja. met-
säteollisuuden,. edustajia. otettu. aktiivisesti. mu-
kaan.. Sen. sijaan. tuoreimmassa. elinkeinostra-
tegiaprosessissa. huomiota. on. kiinnitetty. paitsi.
pk-yrityksien.myös.kasvavien.toimialojen,.kuten.
ICT:n. ja. matkailun,. edustajien. mukanaoloon..
Myös. nuoremman. polven. sekä. naisedustajien.
määrää. on. pyritty. kasvattamaan.. Loppujen. lo-
puksi.työryhmäläisten.oma.motivaatio.ja.yhteis-
kuntasuuntautuneisuus. ovat. olleet. valinnassa.
avainasemassa.

Vaihtuvuus. Kotkan-Haminan. seudun. MAL-
prosessien. työryhmissä. on. strategiakierroksit-
tain.ollut.melko.suurta,.sillä.esimerkiksi.kolmen.
elinkeinostrategiaprosessin. myötä. suunnilleen.
puolet. ryhmän. jäsenistä.on. joka.kerta. korvattu.
uusilla.. Käytännössä. tämä. on. tarkoittanut. sitä,.
että.kolmannen.elinkeinostrategiaprosessin.työ-
ryhmässä.oli.vain.kolme.samaa.henkilöä,. jotka.
työstivät. seudun. ensimmäistä. elinkeinostrate-
giaa.. Haastateltavien. mukaan. MAL-prosessien.
yhteydessä. on. tärkeätä. myös. muistaa,. että.
strategiaa. valmistellaan. tiettyjen. henkilöiden.
kanssa,.mutta.sitä.myös.testataan.tiettyjen.hen-
kilöiden. avulla.. Testaukseen. kuuluvat. erilaiset.

asiakaspalaute-.ja.palveluselvitykset,.joilla.hae-
taan. seudun. konkreettisiin. kysymyksiin. vasta-
uksia..Tätä.kautta.myös.ns..hiljaiset.signaalit.on.
mahdollista.havaita.

Erilaisten. MAL-prosessien. yhteydessä. myös.
seurantaan. tulee. kiinnittää. huomiota.. Lahden.
alueen. kilpailukyky-. ja. elinkeinostrategian. to-
teuttamisen. seurantaa. ja. strategisen. tason.
ohjausta. varten. on. muodostettu. kuusi. seuran-
taryhmää,. joiden. jäsenet. edustavat. yrityksiä. ja.
elinkeinoelämän. järjestöjä.. Strategian. tavoit-
teenahan. on. olla. Suomen. ympäristötehokkain.
ja. yritysystävällisin. alue.. Seurantaryhmät. ta-
paavat.kahdesti.vuodessa.tilaisuuksissa,.joissa.
asetettuja.seurantamittareita.tarkastellaan..Stra-
tegian.yleisten.tavoitteiden.toteutumista.tarkas-
tellaan.neljällä.ohjaavalla7,.alueen.kehityssuun-
taa.kuvaavalla.mittarilla.sekä.seitsemällä.tulos-
mittarilla8,. jotka.kuvaavat. strategian.keskeisten.
toiminnallisten.tavoitteiden.toteutumista.

Lisäksi. kerran. vuodessa.pidetään.kilpailukyky-.
ja.elinkeinostrategian.kaikkien.seurantaryhmien.
seminaari,. johon. on. virkamiestyönä. tehty. seu-
rantaraportti.. Seminaariin. on. kutsuttu. puhujiksi.
strategian.eri.teemojen.asiantuntijoita.jopa.ulko-
mailta..Kilpailukyky-. ja.elinkeinostrategian.vuo-
siseminaarissa. on. paikalla. tavallisesti. hieman.
alle. sata. henkilöä.. Yksittäisten. yritysten. edus-
tajat. ovat. seminaareissa. olleet. yleensä. melko.
huonosti.edustettuina,.etenkin.pk-sektorin.yrityk-
sistä.kaivataan.aktiivisempaa.osallistumista.

Erilaisiin. seutu-. ja. hankeseminaarien. järjestä-
miseen. elinkeinoelämän. haastateltavat. suhtau-
tuvat. positiivisesti.. Elinkeinoyhtiöiden,. kauppa-
kamarien. ja. yrittäjäjärjestöjen. edustajat. myös.
osallistuvat. niihin. melko. ahkerasti.. Toisaalta.
esimerkiksi. kauppakamarien. ja. yrittäjäjärjes-
töjen. kesken. voidaan. sopia. osallistumisesta.

7. 1..Uusien.yritysten.määrä,.2..kasvuyritysten.osuus.yrityskannasta
. 3..asukkaiden.keskitulo,.4..asukasmäärän.nettomuutos
8.1..Ympäristötehokkaisiin.ratkaisuihin.tehdyt.investoinnit,.2..muotoiluintensiteetti.teollisessa.muotoilussa
. 3..yritysten.innovaatioaktiivisuus,.4..yritysystävällisyys,.5..koulutustaso,.6..työvoiman.saatavuus
. 7..matkailun.kokonaishyöty.alueelle
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vuoroperiaatteella,. jolloin. jompikumpi. taho. on.
edustettuna..Tällaisissa.tilanteissa.tulee.kuiten-
kin. huolehtia. informaation. jakamisesta. organi-
saatioiden.välillä..Samoin.seminaareihin.osallis-
tumisessa.tulee.muistaa,.että.tietoa.tulee.jakaa.
myös. organisaation. sisällä.. Pelkkä. osallistumi-
nen. ei. vielä. riitä,. vaan. seminaareista. saatua.
tietoa. on. jaettava. sekä. organisaatioiden. välillä.
että.niiden.sisällä.

Edellä.tarkasteltiin.MAL-vuorovaikutus-
prosessia.Kotkan-Haminan.seudulla.
suunnittelun.osalta.ja.Lahden.alueella.
seurannan.osalta..MAL-prosessi.voi-
daan.perinteisesti.ymmärtää.suunnit-
teluksi,.päätöksenteoksi,.toimeenpa-
noksi.ja.seurannaksi..Elinkeinoelämän.
haastatteluissa.suurimmat.pullonkaulat.
koettiin.yksimielisesti.olevan.alkuvai-
heen.suunnittelussa.ja.siitä.tiedottami-
sessa..Valitettavan.usein.ensimmäinen.
kontakti.elinkeinoelämän.suuntaan.
otetaan.hankkeen.lausuntovaiheessa..
Usein.koetaan,.että.näin.myöhäisessä.
vaiheessa.on.enää.turha.yrittää.puuttua.
oleellisesti.sisältöön.ja.lausunto.saat-
taa.jäädä.siksi.kokonaan.antamatta..
Pahimmillaan.tilanne.saattaa.olla.sellai-
nen,.että.tärkeistä.elinkeinoelämää.kos-
kevista.asioista.kuullaan.ensimmäisen.
kerran.vasta.tiedotusvälineistä.

Prosessien. loppuvaiheen. lausuntokierroksien.
suhteen.on.haasteena.myös.se,.että.kommen-
toitavana.saattaa.olla. jopa.50-sivuinen.raportti,.
johon. tulisi. reagoida. muutaman. päivän. kulu-
essa..Lausuntoa.kaipaavan.materiaalin.selkey-
teen. ja.pituuteen. tulee.siis.kiinnittää.enemmän.
huomiota..Lyhyeen.lausunnonantoaikaan.ollaan.
tyytymättömiä. etenkin. Lahden. alueella. ja. Tam-
pereen. kaupunkiseudulla.. Esimerkiksi. kauppa-
kamarit. ja. yrittäjäjärjestöt. eivät. valiokuntien. ja.
hallitusten. kokoustahdin. vuoksi. kykene. muo-
dostamaan. yhteistä. näkemystä. ja. lausuntoa.
välttämättä.kuukaudessakaan.

Haastateltavat. kokevat,. että. seudullisten. MAL-
prosessien. yhteydessä. kontakti. elinkeinoelä-
mään. tulee. ottaa. välittömästi. kun. hanketta.
tai. prosessia. ollaan. käynnistämässä.. Tällä. on.
merkittävä.vaikutus.myös.elinkeinoelämän.kiin-
nostuksen. herättämisessä. ja. sitouttamisessa..
Toisaalta.haastatteluissa.ilmeni,.että.myös.elin-
keinoelämän. tulee. olla. valmiudessa. heti. pro-
sessin.alkuvaiheessa..Onkin.olemassa.esimerk-
kejä,.että.MAL-strategiaprosessien.yhteydessä.
on. julkishallinnon. toimesta. pidetty. runsaasti.
erilaisia. tiedonkeruu-. ja. informaatiotilaisuuk-
sia,.mutta.elinkeinoelämän.mielenkiinto.on.ollut.
suurimmillaan. vasta. hankkeen. lopun. lausunto-
vaiheessa.

Tulee. kuitenkin. korostaa,. että. edellä. mainittu.
vuorovaikutusmalli.on.vain.yksi.esimerkki,.miten.
seudullinen. MAL-prosessi. voidaan. toteuttaa..
Jokainen.seutu.rakentuu.eri.tavalla.ja.jokaisella.
seudulla.on.omat.haasteet.ja.yhteistyön.histori-
allinen.perinne,.johon.vuorovaikutusprosessi.tu-
lee.niveltää..Mottona.vuorovaikutusprosesseille.
tulisi. kuitenkin. olla. seuraavankaltainen. ajatus:.
Ei tehdä tekemisen, vaan oppimisen vuoksi.
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elinkeinoelämän haastatteluita analysoimalla hahmo-
telma hyväksi kommunikatiiviseksi vuorovaikutuspro-
sessiksi voisi olla tällainen:

1.. Aluksi.avoin.ideariihen.tapainen.keskustelu-tilaisuus,.
jossa.hankkeesta/prosessista.tuodaan.ilmi.kaikki.se,.
mitä.tiedetään.–.mukana.pitää.olla.myös.hanketta.
koskevien.alojen.asiantuntijoita..Kirjataan.kaikkien.
osapuolten.mielipiteet.ylös.

2..Keskustelutilaisuuden.jälkeen.vuoropuhelua.voidaan.
käydä.pienemmissä.ja.epä-muodollisemmissa.ryhmissä,.
myös.suorat.kahdenväliset.kontaktit.ovat.hyviä.

3..Hanketta.valmistellaan.strategia-.tai.työryhmässä,.
joka.tiedottaa.aktiivisesti.ja.avoimesti.työn.edistymisestä.
eri.informaatiokanavia.käyttäen.

4..Suunnitteluprosessin.loppuvaiheessa.tulee.olla.riittävän.
pitkä.lausuntovaihe,.myös.lausuntomateriaalin.tulee.olla.
tiivistä.ja.selkeätä.

5..Hankkeen.päätteeksi.sen.luonteesta.riippuen.järjeste-
tään.hanke-.tai.seutuseminaari.tärkeimmille.kohderyh-
mille.ja.toimijoille.

6..Hankkeen.seuranta.on.huomioitava,.mittarit.on.valittava.
tarkasti..Työ.ei.pääty.valmiiseen.suunnitelmaan,.vaan.
siitä.se.vasta.alkaa.

7.. Myöhemmässä.vaiheessa.tulee.olla.hankkeen/prosessin.
kriittinen.arviointi:.Mitä opittiin, missä erehdyttiin, miten 
kehityttiin?. .Suositukset.hankkeen.mahdolliseen.päivi-
tysprosessiin.
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Elinkeinoelämä. kokee. aktiivisen. yhteistyön. jul-
kishallinnon. kanssa. välttämättömänä. toimin-
tatapana.. Haastatteluiden. mukaan. erilaisia.
kehittämisasioita. jää. kuitenkin. valmistelematta.
ja.tekemättä,.koska.nykyinen.yhteistyö.on.riittä-
mätöntä.. Selvityksen. kohdealueilla. on. erilaisia.
MAL-teemoihin. liittyviä. yhteistyömalleja,. jotka.
toimivat.kuitenkin.kuntatasolla..Esimerkki. tällai-
sesta.on.kuntaklubi-toiminta.viidessä.Porin.seu-
dun. kunnassa. (Pori,. Ulvila,. Nakkila,. Harjavalta.
ja.Huittinen)..Kuntaklubissa.on.edustajia.muun.
muassa.kunnasta,.Posek.Oy:stä. ja.paikallisista.
yrityksistä.. Klubi. kokoontuu. 5-8. kertaa. vuo-
dessa.ja.siellä.käsitellään.ajankohtaisia.asioita,.
kuten. seututason. suunnitelmia.. Idea. perustuu.
epämuodollisuuteen.ja.tarkoituksena.on.nimen-

omaan. tiedottaminen. ja. yhteydenpito. eri. osa-
puolten.välillä.

Useammassa. kunnassa. on. myös. ns.. yrittäjien.
aamukahvitilaisuuksia.. Näiden. toimintaperiaate.
on. Porin. seudun. kuntaklubiakin. epämuodolli-
sempi.. Tavallisesti. aamukahvitilaisuuksissa. on.
kunnan.tai.kuntien.virkamiesjohtoa,.elinkeinoyh-
tiön.edustaja.sekä.vaihteleva.määrä.paikallisia.
yrittäjiä..Riskinä.tällaisissa.varsin.epävirallisissa.
tilaisuuksissa. nähdään. ns.. kuppikuntien. muo-
dostuminen.. Tällöin. yrittäjät. lokeroituvat. niihin,.
jotka. ovat. yhteydessä. kunnan. virkamiehiin,. ja.
niihin,.jotka.ei.ole..Eli.kärjistäen:.niihin,.jotka.tie-
tävät. erilaisista. suunnitelmista. ja. strategioista,.
ja.niihin,.jotka.eivät.tiedä.

Maankäyttö-. ja. rakennuslain. (MRL. 132/1999).
alueiden. käytön. suunnittelun. tavoitteissa. (5. §).
sekä.maakunta-. (28.§). että. yleiskaavan. (39.§).
sisältövaatimuksissa. edellytetään. riittävä. elin-
keinoelämän. toimintaedellytysten. tarkastelu.
(Finlex. 2011b.). Jokaisen. seudun. haastatte-
luissa. nostettiinkin. esiin. toteamus,. että. seu-
tutason. suunnitelmiin. ja. strategioihin. pitäisi.
sisällyttää. edes. siedettävällä. tasolla. oleva. yri-
tysvaikutusten.arviointi..Vaikutukset.tulisi.eritellä.
välittömiin. ja. välillisiin.. Myös. Suomen. Yrittäjien.
tavoitteena.on.saada.yritysvaikutusten.arviointi.
osaksi. julkisen.päätöksenteon.arkipäivää..Suo-
men.Yrittäjät. (2009).onkin. laatinut.aiheesta. jul-
kaisun. ”Yritysvaikutusarvioinnin kehittäminen 
kunnissa”.

Kohdealueiden.MAL-suunnitelmista.voimakkain.
kanta. otetaan. Lahden. alueen. kilpailukyky-. ja.
elinkeinostrategiassa,.jossa.mainitaan,.että.kai-
kista. merkittävistä. päätöksistä. tehdään. niistä.
koituvien. yritysvaikutusten. arviointi.. Yritysin-
vestointien. vaikutuksia. puolestaan. tarkastel-
laan. alueelle. tulevien. pitkän. aikavälin. hyötyjen.
näkökulmasta.. Tampereen. kaupunkiseudun.
rakennesuunnitelmassa. yritysvaikutusten. huo-
mioimisesta. kerrotaan,. että. seudulla. on. varau-
duttu. elinkeinoelämän. rakennemuutokseen. va-
raamalla.tieto-.ja.osaamisvaltaisille.elinkeinoille.
sijoittautumismahdollisuuksia. keskustoihin. ja.
yliopistokampusten.yhteyteen..Tulevaisuudessa.
etenkin. hyvinvointipalvelujen. tarve. tulee. kas-
vamaan.. Myös. ympäristöhäiriöitä. aiheuttavien,.

Epämuodollisia yhteistyömalleja

Yritysvaikutusten arviointi
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raskaiden.ja.tilaa.vaativien.kaupan.ja.tuotannon.
toiminnoille.sekä.logistiikkaa.palveleville.toimin-
noille. on. pyritty. osoittamaan. erilaisia. sijoittau-
tumismahdollisuuksia. kaupunkiseudulla.. Tällä.

hetkellä. yritysvaikutuksia. Tampereen. kaupun-
kiseudulla.arvioidaan.erilaisten.hankkeiden.yh-
teydessä. kuntakohtaisesti. muun. muassa. Lem-
päälässä.

On. selvää,. että. seututason. aluekehittämiseen.
ja. -suunnitteluun. saadaan. voimaa. yhteistyöllä.
ja. yhteisillä. kärkihankkeilla.. Selvityksen. kohde-
alueet.ehkä.Tampereen.kaupunkiseutua.lukuun.
ottamatta. ovat. valtakunnan. mittakaavassa. sen.
verran.pieniä,.että.suurempien.kehittämishank-
keiden. priorisointi. on. välttämätöntä,. jotta. vai-
kutusvoima. yltäisi. kansalliselle. tasolle,. jossa.
päätökset.mahdollisesti. tehdään..Etenkin.Porin.
seudulla. on. aiempina. vuosina. ja. vuosikymme-
ninä.tuotu.esiin.useita.suuria.hankkeita..Niiden.
suhteen. ei. tuolloin. juurikaan. ole. muodostettu.
priorisointia,.vaan.hankkeet.ovat.pirstaloituneet.
omiksi. lokeroikseen,. joita. eri. (kehittäjä)organi-
saatiot. omien. intressiensä. ja. mieltymystensä.
mukaan.ovat.pyrkineet.ajamaan.eteenpäin.

Nykyään.tilanne.niin.Porin.seudulla.kuin.muual-
lakin.on.varsin.erilainen:.eri. toimijat.ovat.hiljal-
leen. kyenneet. sopimaan. yhteisesti. hyväksytyt.
kärkihankkeet.ja.edunvalvonta.on.pääosin.ehe-
ätä.ja.sopusointuista..Esimerkiksi.Porin.seudun.
tieliikennehankkeista. lounaisrannikon. valtatie.
8.on. tällä.hetkellä.priorisoitu.kärkeen..Konsen-
suksella. koetaan. olevan. huomattavasti. enem-
män. vaikutusvoimaa. kuin. sillä,. että. jokaisella.
toimijalla.olisi.oma.ykköshankkeensa..Toisaalta.
Tampereen. kaupunkiseudulla. nähdään. edel-
leen,. että. eri. kehittäjäorganisaatioiden. linjauk-
set. ja. hankekorit. eivät. puhu. toistensa. kanssa.
samaa.kieltä..Priorisoinnin.ei.koeta.olevan.yhte-
nevää.esimerkiksi.Läntisen.oikoradan.suhteen.

Hankkeiden priorisointi

Kaavoitus haasteena

Osa. haastateltavista. koki,. että. elinkeinoelä-
mää. eniten. haittaava. MAL-teemoihin. liittyvä.
asia. on. kaavoituksen. hitaus. ja. sen. vastaamat-
tomuus. elinkeinoelämän. tarpeisiin.. Tällainen.
tilanne. koetaan. olevan. varsinkin. Tampereen.
kaupunkiseudulla,. jossa. seudun. yritystonttiti-
lannetta. kuvaillaan. lähes. onnettomaksi.. Tam-
pereen. kaupunkiseutua. pienemmillä. seuduilla.

saattaakin. olla. moninkertainen. määrä. vapaita.
yritystontteja.. Etenkin. Tampereen. kunnallinen.
kaavoituspolitiikka.saa.elinkeinoelämän.edusta-
jilta. kritiikkiä. muun. muassa. siksi,. että. Läntisen.
ohikulkutien.lähialueita.ei.ole.saatu.rakennettua.
sille. tasolle,. että. sieltä. kohta. voitaisiin. myydä.
yritystontteja. halukkaille.. Esimerkkinä. mainit-
tiin,. että. Tampereen. kaupunkiseudulle. pyrkinyt.
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tuotantolaitos. hakeutui. tontin. puutteen. vuoksi.
lopulta. jopa. naapurimaakuntaan.. Sen. sijaan.
Tampereen. kehyskuntien. harjoittama. kaavoi-
tuspolitiikka.saa.elinkeinoelämän.edustajilta.pa-
remman.arvosanan.

Pietarsaaren.seudulla.kaavoitusongelmien.näh-
dään.kärjistyneen.seudun.kuntien.heikkoon.yh-
teistyöhön.. Kotkan-Haminan. ja. Porin. seudulla.
kaavoituspolitiikkaa. luonnehdittiin. suhteellisen.
hyväksi.ja.vapaita.tonttimaita.on.tarjolla..Useim-
milla. seuduilla. kaavoituksen. ei. kuitenkaan.
nähdä. vastaavan. elinkeinoelämän. tarpeita..
Kaavoitus.on.liian.hidasta.ja.prosessit.kestävät.
vuosia,.pahimmillaan.yli.kymmenen.vuotta..Täl-

laista.kaavoituspolitiikka.ei.koeta. lainkaan.hou-
kuttelevana,. ja.useat.alueelle.pyrkivät. yritykset.
saattavat.perääntyä.kun.huomaavat.kaavoituk-
sen.ongelmat.

Kaavoituskysymys. koetaan. erittäin. tärkeänä.
osana. seudullisia. MAL-prosesseja.. Asia. tie-
dostetaan.myös.hyvin.hankalaksi,. sillä.haasta-
teltavat. ymmärtävät,. että. esimerkiksi. kaavojen.
nopeampi. toteutuminen. vaatisi. monessa. tapa-
uksessa. myös. lain. muutoksen.. Jotakin. asialle.
vaaditaan. kuitenkin. tehtävän,. sillä. elinkeino-
elämän.toimintaympäristö.ja.julkisen.kaavoitus-
politiikan. jäykkyys. ja. hitaus. ovat. tänä. päivänä.
todella.kaukana.toisistaan.

Pitäisikö seudun olla kunta?

Lähes.kaikki.elinkeinoelämän.haastateltavat.ko-
kevat,. että. seututaso. on. useimmiten. yrityksen.
kannalta.paras.toiminnan.taso,.tai.vähintäänkin.
toiminnan.minimitaso..Kuntatason.nähdään.ole-
van.yrityksen. toiminnalle. yleensä. liian.suppea..
Siitä. huolimatta. useat. elinkeinoelämääkin. kos-
kevat.päätökset.tehdään.tavallisesti.juuri.kunta-
tasolla..Tällaisen.logiikan.myötä.on.selvää,.että.
elinkeinoelämän. näkemys. kuntaliitoksista. on.
varsin.myönteinen..Miltei. kaikissa.elinkeinoelä-
män. haastatteluissa. otettiinkin. erittäin. vahvasti.
kantaa. kuntaliitosten. puolesta.. Elinkeinoelä-
mällä.on.vahva.konsensus.siitä,.että.nykyisten.
kuntien. rajat. tulisi. häivyttää;. juuri. seututaso.
nähdään. useimmissa. tapauksissa. ideaalina.
kunnan. kokona.. Haastatteluissa. todettiin,. että.
nykyiset.kuntarajat.eivät.ohjaa.kuntalaisten,.yrit-
täjien.tai.turistienkaan.toimintaa.muuten.kuin.oi-
keudellisessa.mielessä.

Elinkeinoelämän. haastateltavien. mukaan. eten-
kin. seutujen. kehyskuntien. luottamushenkilöt.
ovat. sitä. mieltä,. että. kuntaliitosta. ei. useinkaan.

nähdä.hyvänä.asiana..Sen.sijaan.seudun.kes-
kuskaupungin.luottamusmiehet.ovat.asian.suh-
teen. huomattavasti. myötämielisempiä.. Tämä.
nähdään. johtuvan. paitsi. valtion. tasausjärjes-
telmästä,. jossa. keskuskaupunki. on. yleensä.
maksajan. asemassa. ja. kehyskunnat. saajan.
asemassa,.mutta.myös.kunnan.virka-. ja. luotta-
musmiesten.omista.intresseistä.

Esimerkiksi. Pietarsaaren. seudun. taannoisessa.
aluerakennesuunnitelmassa. ei. kyetty. kun-
tien. kesken. sopimaan. kaava-. ja. tonttipolitiikan.
suuntaviivoista.. Tilannetta. seudun. maankäytön.
suhteen. luonnehditaankin. yllätykselliseksi.. Pie-
tarsaaren. kehyskuntien. maankäyttöpolitiikka.
on.epäselvää.ja.niiden.uudet.kaavat.Pietarsaa-
ren. rajan. tuntumaan. tulevat. usein. enemmän.
tai. vähemmän. yllätyksenä.. Seudulla. koetaan.
esiintyvän. jopa. tietoista. salailua,. jotta. oman.
kunnan. etu. tulee. varmistetuksi.. Tällaisessa. ti-
lanteessa. yhteistyöstä. ja. seututason. strategi-
sesta. suunnittelusta. ei. voida. puhua.. Seudun.
haastateltavat.ottivat.positiivisen.kannan.viiden.
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kunnan. liitoksen. puolesta.. He. vetosivat. muun.
muassa. lasten.päivähoitoon,. joka.monessa. ta-
pauksessa. helpottuisi. kun. asian. voisi. kuntara-
kenteesta. johtuen. hoitaa. esimerkiksi. nykyistä.
hoitopaikkaa. lähempänä.. Nykyiset. kuntarajat.
nähdään. mielikuvallisesti. rakentuneen. aikana,.
jolloin.kulkuvälineenä.oli.hevonen.ja.käynti.kun-
nan. keskuksessa. kesti. koko. päivän.. Liikenne-
välineiden. kehittymisen. myötä. toiminnallisuu-
den. rajat. ovat. huomattavasti. venyneet,. mutta.
kuntarakenteet. eivät. ole.muokkautuneet. lähes-
kään.samassa.tahdissa.

Kuntaliitoksia. on. selvityksen. kohdealueita.
lukuun. ottamatta. tehty. viime. vuosina. maas-
samme. kuitenkin. runsaasti.. Kymenlaaksossa.
on. kuntaliitosten. myötä. tapahtunut. Kotkan-Ha-
minan. seudun. pohjoisen. naapurin. merkittävä.
vahvistuminen. kun. uusi. Kouvolan. kaupunki.
syntyi. vuoden. 2009. alussa.. Anjalankosken,.
Elimäen,. Jaalan,. Kouvolan,. Kuusankosken. ja.
Valkealan. yhdistyminen. luo. Kotkan-Haminan.
seudulla. pakostikin. vipuvartta. lisääntyvälle. yh-
teistyölle.ja.jopa.yhdistymispyrkimyksille..Tämä.
perustellaan. sillä,. että. seudun. ja. sen. kuntien.
asema. ja. merkitys. eivät. heikkenisi. liikaa. suh-
teessa. uuteen. jättikuntaan.. Tällä. hetkellä. Kou-
volan.uuden.kunnan.asukasluku.on. lähes.puo-
let. koko. Kymenlaakson. maakunnan. asukaslu-
vusta.(Suomen.Kuntaliitto.2011).

Vastaava. tilanne. on. Pietarsaaren. seudulla,.
jossa. pohjoinen. Kokkola. on. kuntaliitoksien.
(Kokkola,. Kälviä,. Lohtaja,. Ullava). myötä. vah-
vistunut. 46. 000. asukkaan. kaupungiksi.. Pietar-
saaren.seudulla.on. jo.herännyt. tietoisuus.poh-
joisen.naapurin. suhteellisen.aseman.kasvusta..
Huomionarvoista.on.myös.se,.että.Pietarsaaren.
seudun. kuntien. mahdollisesti. yhdistyessä. uu-
desta.kunnasta.tulisi.käytännössä.samankokoi-
nen.kuin.Kokkolasta.

Esteet.aivan.lähiaikoina.tapahtuville.kuntaliitok-
sille. ovat. haastateltavien. mukaan. perustaltaan.
historiallisia. ja. kulttuurisia.. Kotkan-Haminan.
seudulla. on. kaksi. vahvaa. kaupunkia:. Kotka. ja.
Hamina.. Seudun. haastateltavat. luonnehtivat.
Kotkaa.uudeksi. ja. rahvaan.groteskiksi.satama-

kaupungiksi,. kun. taas.Haminaa.kuvataan. ruot-
sinkieliseksi. porvarikaupungiksi.. Tällainen. liit-
touma. ei. lähtökohdiltaan. ole. missään. nimessä.
helppo..Seudun.haastateltavat.tiedostavat.tilan-
teen. erittäin. hyvin,. mutta. ovat. sitä. mieltä,. että.
mikäli. asiaa. aktiivisesti. ylläpidetään. esimer-
kiksi. MAL-suunnitelmissa,. niin. yleinen. hyväk-
syntä. kuntaliitosten. puolesta. varmasti. jossakin.
vaiheessa. tapahtuu.. Samankaltaisista. syistä.
johtuen. myös. Pietarsaaren. seudulla. laajempi.
kuntaliitos.nähdään.vaikeana..Tarvetta.sille.kui-
tenkin.olisi. todella.paljon,.koska.Pedersören. ja.
Luodon. kunnat. ovat. rakentuneet. seudun. kes-
kuskaupunki.Pietarsaaren.yhdyskuntarakentee-
seen.kiinni.

skenaario-työskentely avuksi kuntaliitok-
siin? Esimerkkinä. seudullisten. strategioiden.
hyvistä. työmenetelmistä. todettiin.Kotkan-Hami-
nan. seudulla,. että. seudun. elinkeinostrategian.
laadinnassa. käytetty. skenaario-malli. on. osoit-
tautunut. hyväksi.. Skenaarioita. luomalla. pysty-
tään. ottamaan. kantaa. vaikeiltakin. kuulostaviin.
asioihin;. tällainen.seudulla.on.ollut.metsäteolli-
suuden. voimakas. rakennemuutos.. Skenaario-
työskentelyssä. on. kyetty. huomioimaan. myös.
metsäteollisuuden. alasajo.. Lisäksi. vaikeaksi.
koettua,.mutta.nyt.jo.toteutunutta.Kotkan.ja.Ha-
minan.satamien.yhdistymistä.käsiteltiin.elinkei-
nostrategioissa.skenaarioiden.avulla..Elinkeino-
elämän.haastateltavien.mukaan.seudun.kuntien.
liitosmahdollisuuksia. tultaneenkin. tarkaste-
lemaan. skenaario-mallin. avulla. seuraavissa.
MAL-strategioissa.. Asian. vaiheittainen. esillä.
pitäminen.koetaan.hedelmälliseksi.kun.haetaan.
yhteistä.tahtotilaa.

Ismo. Kinnusen. (2001,. 82). mukaan. suunnitte-
lussa. olisikin. kyettävä. paremmin. huomioimaan.
reaalimaailman.moniulotteisuus,.ristiriitaisuus.ja.
arvosidonnaisuus,. mikä. tarkoittaa. tulkintaa. ns..
hiljaisesta. tavoitteellisuudesta.. Juuri. tällaista.
hiljaisen. tavoitteellisuuden. lähtökohtaa. monilla.
seuduilla. yritetään. pitää. yllä,. on. kyse. sitten.
kuntaliitoksesta. tai. vaikkapa. suurista. liiken-
neinfrastruktuurihankkeista.
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Kaupunkiseutujen. kuntien. maankäytön. yhtei-
seen. ohjaamiseen. liittyvät. tarpeet. ja. perinteet.
vaihtelevat. seuduittain.. Yhteistyö. on. useilla.
seuduilla. ollut. melko. vähäistä.. Asia. todettiin.
jo. kaksi. vuotta. sitten. kaupunkiseutusuunnitel-
mien.toteuttamista.tarkastelleessa.arviossa.(Lii-
kenne-. ja.viestintäministeriö.ym..2009)..Yhteis-
työn. taso. ja. laajuus. lienee. tänä.aikana.hieman.
parantunut,.mutta.maankäytön. ja.maapolitiikan.
itsenäisyys. koetaan. edelleen. tärkeäksi. osaksi.
kunnallista.itsehallintoa..Yhteistyön.pelätään.ra-
joittavan.kuntien.kehittymistä.erityisesti.keskus-
kaupungin. kehyskunnissa.. Tarve. maankäytön,.
asumisen. ja. liikenteen. suunnittelun. yhteistyö-
hön.ja.yhteensovittamiseen.on.kuitenkin.merkit-
tävä.kaikilla.seuduilla.

Kuntien. yhteistyöhön. perustuvassa. toiminta-
mallissa. on. luottamuksen. ilmapiirin. rakentumi-
nen. tärkeässä. asemassa.. Luottamuksen. kehit-
tymisessä.on.oleellista.keskus-.ja.kehyskuntien.
erilaisen. toiminta-. ja. päätöksentekokulttuurin.
huomioiminen. asioiden. valmistelussa.. Tässä.
selvityksessä. suoritettujen. haastatteluiden. yh-
teydessä. on. vahvistunut. näkemys. keskuskau-
pungin. ja. kehyskuntien. erilaisista. taustoista. ja.
ristiriitaisista. tavoitteista,. jotka. ovat. johtaneet.
monella. seudulla. luottamuspulaan. ja. heikkoon.
sitoutumiseen. yhteisissä. suunnitelmissa.. Kes-
kuskaupungissa. asioita. on. totuttu. hoitamaan.

isommalla. asiantuntijakoneistolla. ja. virkamies-
valtaisemmin,. kun. taas. kehyskunnissa. kun-
nallispoliitikoilla. on. vahvempi. rooli.. Kehyskun-
nassa. saattaa. jopa. olla. vallalla. käsitys,. että.
lisääntynyt. yhteistyö. merkitsee. keskuskaupun-
gin. toimintatapojen. itsevaltaista. levittäytymistä.
muihin.kuntiin.

Merkittävä. tekijä. luottamuksen. syntymiselle. ja.
suunnitelmien. vuorovaikutteiselle. toteuttami-
selle. on. riittävä. tiedollinen. pohja.. Haasteena.
onkin.usein,.että.asioista.päättävät.kuntien.luot-
tamushenkilöt.eivät.ole.tarpeeksi.hyvin.mukana.
seudullisen. yhteistyön. tavoitteiden. ja. suunni-
telmien. laadinnassa..Arkkitehti.Norberg-Schulz.
(1963). on. todennut:. ”Tuloksen kannalta on tär-
keämpää asettaa oikeat kysymykset, kuin antaa 
oikeat vastaukset vääriin kysymyksiin.”. Lausu-
maan.sisältyy.myös.viisaus:.Oleellista ei ole se, 
että saadaan hyvännäköinen lopputulos, vaan 
se, mihin kysymykseen vastataan.. Onko. myös.
seudullisessa. suunnittelussa. perimmäinen. on-
gelma. juuri. se,. että. lähtökohdat. ovat. vääriä?.
Asia. saattaa. tällöin. jäädä. epäselväksi. –. sitä.
ei. tunneta,. eikä. koeta. omaksi,. jolloin. siihen. ei.
myöskään. sitouduta.. Seututason. suunnitteluun.
liittyvissä. kysymyksenasetteluissa. tarpeeksi.
laajan. ja.monipuolisen. tiedon.merkitykseen. tu-
leekin.kiinnittää.erityistä.huomiota.

Kunnallinen itsehallinto 
ja päätöksenteon kulttuurit
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Suunnittelussa. on. aina. nojattu. rationaalisuu-
teen.. Sen. varaan. on. laskettu. paljon,. sen. suh-
teen.on.onnistuttu,.mutta.myös.petytty..Monien.
1900-luvun. jälkipuoliskon. tutkijoiden. mukaan.
suunnittelu. ei. ole. kehittynyt. laadullisesti. sille.
tasolle,.mitä.siltä.on.edellytetty..George.Chad-
wick.(1971).esitti.jo.neljä.vuosikymmentä.sitten,.
että.suunnittelussa.pitäisi.tieteellisyyden,.järjes-
telmällisyyden. ja. loogisuuden. lisäksi. olla. hie-
man.taidetta,.ideointia.ja.luovuutta.

Olisiko.Chadwickin.ajatuksissa. lääke. juuri.seu-
tutason.suunnitteluun?.Koska.seututason.suun-
nittelulla. ei. ole. oikeudellisia. kriteereitä,. voivat.
toimintamallit.olla.tällöin.vapaampia,.innovatiivi-
sempia.ja.luovempia..Olisivatko.ne.silloin.myös.
elinkeinoelämän. kannalta. houkuttelevampia?.
Elinkeinoelämän. haastatteluissa. moni. henkilö.
pohti.juuri.suunnitteluun.liittyvää.tylsyyttä,.innot-
tomuutta. ja. itsestään. selvyyttä.. Haastateltavat.

tiivistivät,.että.suunnittelua.tulisi.pitää.enemmän.
esillä.ja.suorastaan.luoda.markkinoinnillisia.kei-
noja.eri.sidosryhmille..Tylsästä.suunnitteluilma-
piiristä.pitää.päästä.eroon. ja.ottaa.entistä. roh-
keampia.ja.määrätietoisempia.avauksia.

Joillekin. elinkeinoelämän. edustajille. tulee. seu-
tujen. tuoreimmista. MAL-suunnitelmista. hieman.
ponneton. tuntuma.. Strategiat. ja. kärkihankkeet.
ovat. kyllä. erilaisten. yhteistyöprosessien. kautta.
tuotu. selvästi. esiin,. mutta. ovatko. ne. liian. it-
sestään. selviä.. Onko. niissä. edistysaskelia?.
Toisaalta,. etenkin. seudullisten. elinkeinostrate-
gioiden. koetaan. ottavan. ennakkoluulottomia.
askelia. ja. innostavan. ajattelemaan. joidenkin.
mielestä. jopa. pienen. provokaationkin. uhalla..
Haastateltavien. suositus. tuleville. seudullisille.
MAL-prosesseille. ja. -suunnitelmille. onkin. ottaa.
aiempaa. luovempia. ja. ennakkoluulottomampia.
askelia.

Luovuutta 
ja ennakkoluulottomuutta

Osallistumisen motivaatiotekijät

Selvityksen. pääasiallisena. tavoitteena. on. ollut.
hahmotella. elinkeinoelämän. ja. julkishallinnon.
välille. parempaa. vuorovaikutusta. ja. sitoutu-
mista.seudullisissa.MAL-prosesseissa..Seudul-
lisilla. MAL-prosesseilla. tarkoitetaan. kaupunki-
seututasolla.laadittavia.strategioita.ja.suunnitel-
mia,. jotka. koskevat. maankäytön,. asumisen. ja/
tai. liikenteen. teemoja.. Lopulta. selvityksen. pu-
nainen.lanka.on.kietoutunut.pitkälti.yhden.kysy-

myksen. ympärille:. Mitkä ovat elinkeinoelämän 
osallistumisen motivaatiotekijät seudullisessa 
suunnittelussa?

Pääasiallisena. lähteenä. on. käytetty. elinkeino-
elämän. edustajien. haastatteluita. Kotkan-Ha-
minan. seudulla,. Lahden. alueella,. Pietarsaaren.
seudulla,.Porin.seudulla.ja.Tampereen.kaupun-
kiseudulla..Elinkeinoelämää.on.tarkasteltu.pää-
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asiassa.yhtenä.toimijaosapuolena..On.kuitenkin.
syytä. tiedostaa,. että. elinkeino-. ja. yrityselämän.
toimijat. tulevat.eri. toimialoilta. ja.hyvinkin.eriko-
koisista. organisaatioista. ja. yrityksistä.. Pääpiir-
teittäin.voidaan.todeta,.että.sitoutuminen.ja.mo-
tivaatio. seudullisiin. MAL-prosesseihin. on. vah-
vinta. suurempien. yritysten. ja. tuotantolaitosten.
keskuudessa.. Toimialoittain. elinkeinoelämän.
sitoutuminen. on. korkeimmillaan. liikenne-,. kau-
pan. ja.osin.myös.rakennusalalla,. jotka.kokevat.
MAL-teemat.läheisiksi.intressiensä.ja.operatiivi-
sen.toimintansa.kannalta.

Elinkeinoelämän. sitoutuminen. ja. motivaatiote-
kijät. seudullisen. tason. vuorovaikutusproses-
seihin. koostuvat. monista,. osin. päällekkäisistä.
seikoista.. Vuorovaikutuksen. kehittämisen. pe-
riaatteet. seudullisissa. MAL-prosesseissa. voi-
daan.kuitenkin.kristallisoida.muutamiin.haastat-
teluissa.esiin.nousseisiin.teemoihin,.jotka.eritel-
lään.seuraavaksi.

Kehittäjäorganisaatioiden roolit selvemmiksi
Lähtökohta. elinkeinoelämän. ja. julkishallinnon.
parempaan. vuorovaikutukseen. on. siinä,. että.
tiedetään. kenen. kanssa. toimitaan.. Haastat-
teluiden. mukaan. seudun. eri. kehittäjäorgani-
saatioiden. roolit. tulisi. tuoda. selvemmin. esille..
Oleellista. on. tietää,. kenen. kanssa. vuoropuhe-
lua.käydään.kulloisessakin.tilanteessa..Kyse.on.
pitkälti.kehittäjäorganisaatioiden.esillä.olosta.ja.
markkinoinnista,. jolla. selkeytetään. seudullista.
roolijakoa. niin. elinkeinoelämälle. kuin. muillekin.
sidosryhmille.. Kun. eri. kehittäjäorganisaatiot.
tunnetaan,. myös. kynnys. vuoropuhelun. aloitta-
miseen.on.matalampi.

aitoa vuoropuhelua
Kun. vuoropuheluyhteys. oikeiden. tahojen.
kanssa.on.saatu.luotua,.on.tärkeätä,.että.se.on.
mahdollisimman.aitoa. ja.avointa..Useilla.haas-
tateltavilla. on. kokemuksia,. joissa. elinkeinoelä-
män. ja. julkishallinnon. vuoropuhelua. on. käyty.
sen.vuoksi,.että.sitä pitää käydä..Pahimmillaan.
kuuleminen. tapahtuu. kuulemisen. vuoksi,. eikä.
keskustelulla. siten. ole. sisällöllistä. merkitystä..
Elinkeinoelämän. edustajille. pitää. tulla. tunne,.

että. heidän. aktiivisuutensa. ja. osallistumisensa.
seututason. strategiseen. suunnitteluun. on. hyö-
dyllistä. ja. heitä. nimenomaan. halutaan. kuulla..
Vuoropuhelun. suhteen. tulee. kuitenkin.muistaa,.
että.se.on.molemminpuolista,.eikä.se.siten.ole.
pelkästään. julkishallinnon. toimien. ja. aktiivisuu-
den.varassa.

Prosessin alkuvaiheessa mukaan
Haastateltavat. ovat. yksimielisiä. siitä,. että. elin-
keinoelämä. tulee. ottaa. mukaan. heti. seudul-
listen. MAL-prosessien. alkuvaiheessa.. Tätä.
pidetään. välttämättömänä,. jotta. sitoutuminen.
seutustrategioiden. laadintaan,. toteuttamiseen.
ja. seurantaan. voisi. toteutua.. Valitettavasti. en-
simmäinen. kontakti. elinkeinoelämän. suuntaan.
otetaan.kuitenkin.usein.vasta.prosessin. loppu-
vaiheen. lausuntopyynnössä.. Elinkeinoelämä.
kokee.tällöin,.että.näin.myöhäisessä.vaiheessa.
on.hyödytön.puuttua.sisältöön,.ja.lausunto.saat-
taa.jäädä.siksi.jopa.antamatta.

Prosessin strategiatyöryhmien 
muodostaminen
Usein. seudullisiin. MAL-prosesseihin. kootaan.
strategiatyöryhmä,. joka. vastaa. prosessin. stra-
tegisesta. valmistelusta. ja. mahdollisesti. myös.
suunnitelman. käytännön. laatimisesta.. Strate-
giatyöryhmään. tulee. valita. monipuolisesti. eri-
taustaisia. henkilöitä. erilaisista. organisaatioista..
Useimmiten. myös. poikkeavia. näkemyksiä.
omaavien.henkilöiden.mukana.olo.on.prosessin.
lopputuloksen. kannalta. hedelmällistä.. Keskei-
seksi. kysymykseksi. työryhmän. kokoamisessa.
nouseekin. se,. miten. oikeat henkilöt. saadaan.
mukaan. prosesseihin.. Kotkan-Haminan. seu-
dulla.on.kahden.seutu-.ja.kolmen.elinkeinostra-
tegian. myötä. muodostunut. epävirallinen. malli,.
jossa. strategiatyöryhmässä. on. edustettuna.
laaja-alainen. joukko. henkilöitä.. Strategiakier-
roksittain.henkilöiden.vaihtuvuus.pidetään.suu-
rena,.jotta.uusiin.prosesseihin.saadaan.tuoreita.
näkemyksiä.

Prosessin aikataulutus
Keskeiseksi. vuorovaikutusta. parantavaksi. sei-
kaksi.ilmeni.MAL-prosessien.aikataulutus.myös.
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elinkeinoelämän. toimintarytmiin.. Elinkeinoelä-
män. mukanaolo. erilaisissa. strategiatyöryh-
missä. on. sovitettava. aikataulultaan. järkeväksi.
ja.pitkäjänteiseksi,.koska.varsinkin.yrityselämän.
aikaresurssit. ovat. vähäiset.. Toiseksi,. lausunto-
vaihe. tulee.olla. riittävän.pitkä,. jotta.siihen.kye-
tään. asianmukaisesti. reagoimaan.. Lausunto.
muodostetaan. esimerkiksi. yrittäjäjärjestöjen.
hallituksien.ja.kauppakamarien.valiokuntien.ko-
kouksissa,.joita.pidetään.noin.kerran.kuussa.

Yritysvaikutusten arviointi
Käytännössä. jokaisella. kohdealueella. tuotiin.
esille. ajatus,. että. seututason. strategioihin. pi-
täisi. sisällyttää. yritysvaikutusten. arviointi,. joka.
jakautuisi. välittömiin. ja. välillisiin. vaikutuksiin..
Maankäyttö-. ja. rakennuslain. (MRL. 132/1999).
alueiden. käytön. suunnittelun. tavoitteissa. sekä.
maakunta-. että. yleiskaavan. sisältövaatimuk-
sissa.edellytetäänkin.jo.riittävä.elinkeinoelämän.
toimintaedellytysten. tarkastelu.. Myös. Lahden.
alueen. kilpailukyky-. ja. elinkeinostrategiassa.
mainitaan,. että. merkittävistä. päätöksistä. teh-
dään.niistä.koituvien.yritysvaikutusten.arviointi.

suunnitelmien konkreettisuus
Haastatteluiden. perusteella. voidaan. todeta,.
että.mitä.konkreettisemmasta.seudun.kehittämi-
seen. liittyvästä. asiasta. on. kyse,. sitä. helpompi.
elinkeinoelämä. on. motivoida. suunnitteluun. ja.
vuoropuheluun. mukaan.. Seututason. strategi-
nen.suunnittelu.on.usein.kuitenkin.elinkeinoelä-
män. mielestä. liian. abstraktilla. tasolla. olevaa,.
eikä.se.siksi.kiinnosta..Strategisen.tason.suun-
nitelmiin. pitäisi. jollakin. tavalla. pystyä. kytke-
mään.enemmän.kantaaottavuutta. ja.konkreetti-
semmalla.tasolla.olevia.seikkoja.

Prosessin seuranta ja kriittinen arviointi
MAL-prosesseissa.erityishuomiota. tulee.kiinnit-
tää.suunnitelman.eteenpäin.viemiseen..Mikään.
suunnitelma. ei. saa. jäädä. koristeeksi. paperille..
Hankkeen.seuranta.huolella. valittujen.mittarien.
avulla. on. tärkeätä,. ja. myös. tässä. prosessin.
vaiheessa. elinkeinoelämän. tulee. olla. mukana..
MAL-prosessin. lopuksi. on. tärkeätä. hankkeen.
kriittinen.arviointi:.Mitä opittiin, missä erehdyttiin, 

miten kehityttiin?. Myös. suositukset. hankkeen.
mahdolliseen. päivitysprosessiin. tulee. määri-
tellä..Vuorovaikutusprosessin.mottona.tulisi.olla.
seuraava.ajatus:.Ei tehdä tekemisen, vaan oppi-
misen vuoksi.

osallistuminen erilaisiin tilaisuuksiin
Elinkeinoelämän. edustajien. osallistuminen. eri-
laisiin. MAL-suunnitelmia. koskeviin. keskustelu-
tilaisuuksiin,.strategiatyöryhmiin.tai.seminaarei-
hin.tulee.olla.säännöllistä..Tämä.on.ehdottoman.
tärkeätä,. mutta. yhtä. ensiarvoista. on. se,. että.
erilaisia. elinkeinoelämän. organisaatioita. edus-
tavien. henkilöiden. tulee. jakaa. tapaamisissa.
saatua.tietoa.oman.organisaationsa/yksikkönsä.
sisällä.. He. eivät. saa. olla. tulppia. tiedon. eteen-
päin. siirtämisessä.. Mikäli. elinkeinoelämän. eri.
organisaatiot.vuorottelevat.osallistumistaan.esi-
merkiksi.seutuseminaareihin,.tulee.tiedonvaihto.
ehdottomasti.muistaa.myös.näiden.organisaati-
oiden.välillä.

hankkeiden priorisointi
Eräs. sitouttamisen. motivaatiotekijöistä. liittyy.
seudullisten. kärkihankkeiden. priorisointiin.. Ai-
emmin. useilla. seuduilla. on. koettu. olleen. lukui-
sia. hankkeita,. joita. eri. kehittäjäorganisaatiot.
lähinnä. omien. mieltymystensä. mukaan. ovat.
ajaneet. eteenpäin.. Nykyään. seudulliset. kei-
häänkärjet. valitaan. enemmän. yhteistyöhön.
pohjautuen,. joka. luonnollisesti. sitouttaa. ja. mo-
tivoi. myös. elinkeinoelämän. toimijoita. olemaan.
kärkihankkeen. tukena.. Lisäksi. seudun. näky-
vyys.ulospäin.paranee.kun.yhteiset.suuntaviivat.
on.saatu.muodostettua. ja.seudun.kehittämisen.
suhteen.vallitsee.jonkinlainen.konsensus.

Päätöksentekoajan lyheneminen
Haastateltavia. puhuttivat. hyvin. paljon. kaavoi-
tuskysymykset,. jotka. koetaan. erittäin. tärkeänä.
osana. seudullisia. MAL-prosesseja.. Kunnalli-
nen. kaavapolitiikka. nähdään. varsin. hitaana,.
mutta. samalla. toki. tiedostetaan,. että. kaavojen.
nopeampi.toteutuminen.vaatisi.usein.myös.lain.
muutoksen..Asia.on.hankala,.sillä.elinkeinoelä-
män. hektinen. toimintaympäristö. ja. kunnallisen.
kaavoituspolitiikan. jäykkyys. ovat. liian. kaukana.
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toisistaan.. Kaavoitukseen. on. saatava. huomat-
tavasti. nykyistä. enemmän. etupainoa.. Päätök-
sentekoa.on.jollakin.tavalla.nopeutettava.ja.mo-
lempien. osapuolten. toiminta. paremmin. synk-
ronoitava,. jotta. elinkeinoelämän. mielenkiinto.
seutua.kohtaan.säilyy.

Elinkeinoelämän.osallistumisen.moti-
vaatiotekijöitä.pohdittaessa.on.hyvä.
pitää.mielessä,.että.vaikka.vuorovai-
kutusprosessin.onnistuminen.on.kiinni.
sekä.yhteistyötavoista.että.niiden.
sisällöstä,.on.sen.onnistumisessa.ja.
elinkeinoelämän.sitouttamisessa.pitkälti.
kyse.elinkeinoelämän.edustajien.hen-
kilökohtaisesta.kiinnostuksesta.yhteis-
kunnallisiin.asioihin..

Tämän.selvityksen.perusteella.voidaan.
tiivistäen.todeta,.että.elinkeinoelämän.
motivaation.lisääminen.ja.vuorovai-
kutuksen.kehittäminen.seudullisessa.
suunnittelussa.jäsentyy:.

a. toiminnan kautta,.jolla.tarkoitetaan.
lähinnä.elinkeinoelämän.mukanaoloa.
ja.aktiivista.osallistumista.MAL-proses-
seissa,.sekä.

b. rakenteiden tukemana,.jolla.tarkoi-
tetaan.esimerkiksi.seudullisia.kehittäjä-
organisaatioita.ja.niiden.toimintaa,.sekä.
erilaisia.kokouksia.ja.seminaareja.
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Seudullisen. yhteistyön. kehittäminen. maankäy-
tön,. asumisen. ja. liikenteen. järjestämisessä. on.
vaativa. oppimisprosessi,. jossa. tärkeintä. on.
kestävän strategisen muutoksen. aikaansaami-
nen.. Selvityksessä. on. perehdytty. seikkoihin,.
joilla.elinkeinoelämä.sitoutetaan.ja.motivoidaan.
merkittävämmäksi. osaksi. seudullisten. MAL-
prosessien. laadintaa.. Vaikka. selvityksen. viisi.
kohdealuetta. ovatkin. aluerakenteeltaan. ja. toi-
mintatavoiltaan. erilaisia,. peilasivat. niillä. suori-
tetut.elinkeinoelämän.haastattelut.erittäin.hyvin.
toisiaan.. Elinkeinoelämällä. on. kiinnostusta. vai-
kuttaa. seudulliseen. suunnitteluun,. kunhan. sen.
rooli.huomioidaan.asianmukaisella.tavalla.suun-
nitteluprosessin. jokaisessa. vaiheessa.. Useilla.
seuduilla. asenteet. elinkeinoelämää. kohtaan.
ovat. vuosikymmeniä. olleet. heikkoja. –. muutos.
parempaan.on.syntynyt.viimeisen.kahden.vuo-
sikymmenen,.etenkin.2000-luvun,. ja. jopa.aivan.
viime. vuosien. aikana.. Elinkeinoelämä. on. hiljal-
leen.sisäistetty.tärkeäksi.osaksi.yhteiskuntaa,.ja.
samalla,. merkittävämmäksi. osaksi. seudullisen.
tason. suunnittelua.. Arvostus. kuitenkin. hieman.
vaihtelee.eri.seuduilla.

Selvityksen. eräät. löydökset. ovat. muita. kiin-
nostavampia. ja. ehkä. myös. jatkotarkastelun.
arvoisia.. Ensimmäinen. tällainen. liittyy. MAL-
suunnitelmien.konkreettisuuteen:.Miten.seudul-
liset. suunnitelmat. saataisiin. jo. lähtökohdiltaan.
konkreettisemmiksi,.jotta.eri.osapuolet,.mukaan.
lukien.elinkeinoelämä,.kyetään.sitouttamaan.nii-
hin.paremmin?.Onko.kyse.yksinkertaisesti.siitä,.
että. seututason. suunnitelmilta. puuttuu. oikeu-
dellinen. vaikutus?. Vai. kyetäänkö. suunnitelmia.
konkretisoimaan. ja. luomaan. kiinnostavammiksi.
jollakin. muulla. tavalla?. Millaiset. mahdollisuu-
det. kiinnostuksen. lisäämiseen. on. seudullisten.
MAL-strategioiden.paremmalla.markkinoinnilla?

Toinen. lisäpohdintaa. kaipaava. asia. on. seu-
dullisten. MAL-prosessien. aikataulutuksen.
synkronointi. elinkeinoelämän. ja. julkishallinnon.

välillä.. Haastatteluissa. tuli. toistuvasti. esiin. se,.
miten. elinkeinoelämä. epämääräisesti. tempais-
taan. jossakin. vaiheessa. prosessiin. mukaan..
Kärjistetyimmillään. ongelma. ilmenee. siinä. kun.
elinkeinoelämän. edustajilta. odotetaan. loppu-
vaiheen. lausuntoa. liian. lyhyellä. reagointiajalla..
Tiivistäen. kysymykseksi. voidaan. esittää:. Miten.
paljon. elinkeinoelämän. tulee. saada. päättää.
seudullisen. MAL-prosessin. aikataulutuksesta,.
ja.oikeastaan.koko.prosessin.toimintatavoista.ja.
sisällöstä?

Kolmanneksi,. kiinnostavaksi. seikaksi. nousee.
myös.elinkeinoelämän.merkitys.kuntaliitoksissa..
Selvityksen.haastatteluiden.edetessä.kunta vai 
seutukunta. -tyyppiset. lausahdukset. nousivat.
säännöllisesti. esiin.. Elinkeinoelämän. edusta-
jat.ovat.hyvin.yksimielisiä.siitä,.että.seututason.
nostaminen. myös. kunnantasoksi. on. lopulta.
paras. ratkaisu. niin. elinkeinoelämän. kuin. asuk-
kaidenkin. kannalta.. Kolmas. kysymys. muodos-
tuukin. kahta. edellistä. filosofisemmaksi:. Kuinka.
merkittävä. elinkeinoelämän. painoarvo. kuntalii-
toskeskustelussa. ja. lopulta. itse.kuntaliitoksissa.
saa.olla?

Suomalaiset. seudut. ovat. kaikki. omia,. erityisiä.
tapauksiaan.. Tietynlainen. vuorovaikutuksen.
toimintamalli. voi. sopia. jollekin. seudulle. erittäin.
hyvin,. mutta. toiselle. seudulle. se. ei. välttämättä.
sovellu. lainkaan.. Tampereen. kaupunkiseutu. ja.
Lahden. alue. kohdannee. tulevina. vuosikymme-
ninä. kasvua,. kun. taas. Kotkan-Haminan,. Pie-
tarsaaren. ja. Porin. seuduille. on. odotettavissa.
vakaampaa. väestökehitystä.. Väestökehityksen.
odotetaan. korreloivan. myös. seutujen. elinkei-
noelämän. kehittymiseen.. Pienempien. seutujen.
voimana.nähdään.kuitenkin.nopeampi.reagoin-
tikyky.haasteisiin. ja.parempi.potentiaali. yhteis-
työhön..Suuremmilla.seuduilla.luotetaan.kasvun.
luomaan.turvaan,.mutta.kasvun.nähdään.myös.
luovan.erityisiä.haasteita.seudullisen.yhdyskun-
tarakenteen.hallintaan.ja.kehittämiseen.
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L i ite  1.  Teema haas tat tel u r u n ko

a. Kohdealue ja sen erityispiirteet

-.Seudun.aluerakenteen.ja.-kehityksen.
. erityispiirteet
-.Seudun.elinkeinotoiminnan.erityispiirteet
-.Seudun.MAL-suunnitelmat.–.keskeiset.asiat.
. elinkeinoelämän.kannalta

B. Vuorovaikutuksen nykytilanne ja toimivuus

-.Elinkeinoelämän.informointi.seudullisista
. suunnitelmista.–.olemassa.olevat.kanavat
-.Vuoropuhelun.toimivuus.–.sitoutuneisuuden.taso
-.Missä.prosessin.osassa.(suunnittelu,.päätöksen-
. teko,.toimeenpano,.seuranta).vuorovaikutuksella.
. on.suurin.merkitys?
-.Missä.prosessin.osassa.on.vuorovaikutuksen.
. pahimmat.pullonkaulat?
-.Suunnitteluvaiheessa.mukana.olleet.tahot:.-.
. Osallistuminen.toteutukseen/seurantaan?.
. Hyviä.oppeja.muualle.levitettäväksi

C. Vuorovaikutuksen kehittäminen

-.Vuorovaikutuksen.parantaminen:.Vanhojen.
. toimintatapojen.tehokkaampi.käyttö.–.miten?.
. Uusia.toimintatapoja.–.mitä?
-.Konkreettiset.toimenpiteet,.joilla.elinkeinoelämä.
. saadaan.mukaan.seututason.suunnitteluun
-.MAL-teemojen.asiat,.joihin.elinkeinoelämä.
. jatkossa.erityisesti.haluaa.vaikuttaa
-.Mikä.motivoi.elinkeinoelämää.olemaan.mukana.
. seudullisissa.suunnitelmissa:.lyhyellä,.
. keskipitkällä.ja.pitkällä.aikajänteellä?

Liitteet
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L i ite  2 .  Haas tat tel u t

13.12.2010
Markus sjölund,.asiamies,.Tampereen.
kauppakamari,.Tampere

20.12.2010
ari tuulentie,.toimitusjohtaja,.Tredea.Oy,.Tampere

27.12.2010
Jari Jokilampi,.toimitusjohtaja,.
Pirkanmaan.Yrittäjät.ry,.Tampere

3.1.2011
timo Mäki-ullakko,.toimitusjohtaja,.
Pirkanmaan.Osuuskauppa,.Tampere

4.1.2011
Juhani saarikoski,.toimitusjohtaja,.
Porin.kauppakamari,.Pori
risto liljeroos,.toimitusjohtaja,.
Posek.Oy./.Prizztech.Oy,.Pori
Markku Kivinen,.toimitusjohtaja,.
Satakunnan.Yrittäjät.ry,.Pori

5.1.2011
antti Varpe,.johtaja,.
A-Insinöörit.Rakennuttaminen.Oy,.Tampere

13.1.2011
niclas dahl,.toimitusjohtaja,.
Elinkeinokeskus.Concordia,.Pietarsaari
Bengt Jansson,.toimitusjohtaja,.
Pohjanmaan.kauppakamari,.Pietarsaari
heikki rajala,.puheenjohtaja,.
Pietarsaaren.Yrittäjät.ry,.Pietarsaari
Jouko Pihlajamaa,.toimitusjohtaja,.
Oy.Elkamo.Ab,.Pietarsaari

18.1.2011
Jouko lehtoranta,.toimitusjohtaja,.
Kymenlaakson.kauppakamari,.Kotka
hannu Karavirta,.toimitusjohtaja,.Cursor.Oy,.Kotka

19.1.2011
Jussi lehtinen,.kehittämisjohtaja,.
Kymenlaakson.liitto,.Kotka

20.1.2011
sari Paljakka,.yrityspalvelujohtaja,.Lakes.Oy,.Lahti
outi hongisto,.toimitusjohtaja,.Päijät-Hämeen.
Yrittäjät.ry,.Lahti

21.1.2011
Kirsi aaltio,.toimitusjohtaja,.
Hämeen.kauppakamari,.Lahti

21.1.2011
Juha Määttä,.johtaja,.Lahden.tiede-.
ja.yrityspuisto,.Lahti
lasse Järvinen,.puheenjohtaja,.
Lahden.Yrittäjät.ry,.Lahti

26.1.2011
Kari ollila,.toimitusjohtaja,.CimSolar.Oy,.Ulvila

9.2.2011
teppo sainio,.puheenjohtaja,.
Kymen.Yrittäjät.ry,.Kotka.(puhelinhaastattelu)
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KuntatauluKot

Kuntien.väestötiedot.31.12.2010...
(Lähde:.Suomen.Kuntaliitto.2011.)

seututauluKot  

Väestö
Luokituksen.pohjana.on.Suomen.ympäristö-
keskuksen.YKR-alueluokitus.vuodelta.2007.

Kaupunkiseutujen keskustaajamat
-.Taajamassa.≥.7500.asukasta.ja.≥.20.%.
. KOKO-alueen.suurimman.taajaman.
. väkiluvusta.ja.työpaikoista
-.Pendelöinti.suurinta.omaan.taajamaan

Kaupunkiseudun muut taajamat
-.Lähitaajama:.pendelöinti.keskustaajamaan.
. vähintään.40.%
-.Lähitaajama:.pendelöinti.keskustaajamaan.
. 20–40.%
-.Alataajamat:.pendelöinti.keskustaajamaan.
. <20%,.väkiluku.≥7500

Kaupunkiseudun / maaseudun 
keskustaajamien läheinen haja-asutusalue
Työssäkäyntialuetta.kuvaava.viiva.rajaa.keskus-
taajamien.läheisen.maaseudun.muusta.maa-.
seudusta..Taajamien.ulkopuoliset.250*250.m.
ruudut,.jotka.osuvat.tälle.työssäkäyntialueelle,
kuuluvat.keskustaajamien.läheiseen.maaseutuun..
Mikäli.kaupunki-.ja.maaseutukeskuksen.työssä-.
käyntialueet.osuvat.päällekkäin,.lasketaan.ruutu.
kuuluvaksi.kaupunkiseudun.keskustaajaman.
läheiseen.maaseutuun.

Maaseutualueiden keskustaajamat
-.Taajamassa.2000.asukasta.ja.≥.30%..
. KOKO-alueen.suurimman.taajaman.väkiluvusta.
. ja.työpaikoista
-.Pendelöinti.suurinta.omaan.taajamaan

Maaseudun muut taajamat
-.Lähitaajama:.pendelöinti.keskustaajamaan.
. vähintään.40.%
-.Lähitaajama:.pendelöinti.keskustaajamaan.
. 20–40.%

-.Alataajamat:.pendelöinti.keskustaajamaan.
. <20%,.väkiluku.5000-7500
-.Muut.taajamat:.pendelöinti.keskustaajamaan.
. <20.%,.väkiluku.alle.5000

Muu maaseutu
Taajamien.ulkopuoliset.alueet.ja.keskustaajamien.
läheisen.maaseudun.ulkopuoliset.alueet

(Lähde:.Työ-.ja.elinkeinoministeriö.2010;.Tilastokeskus)

Muita tunnusluKuJa
Väestömuutos.2000-2009.ja.muuttotase..
2000-2009..Muuttotase.on.muuttovoiton.tai.
-tappion.eli.nettomuuton.osuus.alueen.väkiluvusta..
Muuttoliikkeeseen.sisältyy.tieto.muutosta.kuntien.
välillä.ja.siirtolaisuudesta...
(Lähde:.Työ-.ja.elinkeinoministeriö.2010;.Tilastokeskus)

Muut.tiedot.on.laskettu.kuntakohtaisesti.eli.
vastaavat.KOKO-aluejakoa..
(Lähde:.Suomen.Kuntaliitto.2011.)

elinKeinoraKenne 2008.
(Lähde:.Suomen.Kuntaliitto.2011.)

työpaikat 2007
Tietyllä.alueella.työskentelevien.henkilöiden.
lukumäärää.käytetään.kuvaamaan.työpaikkojen.
lukumäärää.tällä.alueella..
(Lähde:.Työ-.ja.elinkeinoministeriö.2010;.Tilastokeskus)

Korkea-astekoulutettuja 2008
Korkeakoulututkintoihin.luetaan.kaikki.alemman.
korkeakouluasteen,.ylemmän.korkeakouluasteen.
ja.tutkijakoulutusasteen.tutkinnot..Korkea-aste-.
koulutettujen.osuus.on.laskettu.jakamalla.koulutet-
tujen.määrä.15.vuotta.täyttäneen.väestön.määrällä..
(Lähde:.Työ-.ja.elinkeinoministeriö.2010;.Tilastokeskus)

t & K -menot 2008 / asukas
Tutkimus-.ja.kehittämistoimintaan.sisällytetään.
perustutkimus,.soveltava.tutkimus.sekä.
kehittämistyö..Taulukossa.on.esitetty.keskiarvo.
vuosien.2006-2008.T&K.-menoista.jaettuna.
vuoden.2008.keskiväkiluvulla..Aluekohtaiset.tiedot.
pohjautuvat.vuosien.2006-2008.seutukuntajakoon.
eivätkä.täysin.vastaa.KOKO-aluejakoa..
(Lähde:.Työ-.ja.elinkeinoministeriö.2010;.Tilastokeskus)

L i ite  3 .  S eu tu -  ja  ku ntatau l u koiden  l u kuohjee t
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