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TUKI KUMPPANUUSAJATTELULLE VAHVISTUNUT VUOSI
VUODELTA
Vuonna 2016 kolmannen kerran toteutettu barometrikysely antaa vahvan tuen maakunnan
kehittämiselle kumppanuuden kautta. Kyselyyn vastanneista suurin osa oli samaa mieltä
maakuntastrategian yhteistyötä korostavan vision kanssa, ja tuki kumppanuusajattelulle on
vahvistunut selvästi edellisen kahden vuoden aikana. Myös maakuntastrategian päätoimenpidettä, kumppanuusfoorumia, pidettiin toimivana tapana kehittää maakuntaa.

Neljä vastaajaa viidestä kumppanuusvision takana

Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan
yhteistyöllä ja kumppanuudella
Väittämän kanssa samaa mieltä olevien osuus

Barometri 2016

82 %
(+4)

2015

78 %

Kumppanuusbarometri antaa vahvan tuen maakunnan kehittämiselle kumppanuuden kautta, sillä
kyselyyn vastanneista 82 % oli samaa mieltä strategian vision ”Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella” kanssa.
Tuki kumppanuusajattelulle on kasvanut selvästi, sillä maakuntastrategian hyväksymisen jälkeen
vuonna 2014 visiolauseeseen yhtyi vain 68 % vastaajista. Maakunnan kehittäminen yhteistyöllä
ja kumppanuudella saa kiitosta myös barometrin avovastauksissa, joskin konkreettisia saavutuksia
kaivattiin lisää ja moni kritisoi kuntien välisen yhteistyön toimivuutta ja liiallista Turku-keskeisyyttä.
”Tavoitteet ovat hyvät mutta vielä on paljon tekemistä niiden saavuttamiseksi. Suunta on oikea.”

2014

68 %

Kuva 1 Maakuntastrategian visiota kuuvavan väittämän kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä
olevien osuus vuonna 2016 sekä vastaavat osuudet vuosina 2014 ja 2015. Suluissa muutos edelliseen
vuoteen (%-yksikköä).

”Mielestäni asenteet yhteiseen tekemiseen ja sen tärkeyden ymmärtämiseen ovat vahvistuneet
lähimpinä kahtena vuotena.”
”Kumppanuus ja yhteistyö ovat tärkeitä teemoja, mutta konkretia pitäisi olla paljon selkeämpi.”
”Valitettavasti Varsinais-Suomi koetaan monessa asiassa vain Turuksi, unohtaen muut kunnat.”
”Jonkin verran on vielä tekemistä kuntarajat ylittävän yhteistyön syventämisessä ja laajemman
(kuin oman) edun yhteistyöllä saavuttamisessa. Suunta on kuitenkin oikea. Vaatii toimijoilta
sinnikkyyttä ja uskoa yhteistyön voimaan!”
Barometriin osallistuneiden arviot siitä, miten maakunnan kehittäminen yhteistyöllä ja kumppanuudella edistyy seuraavan kolmen vuoden kuluessa, olivat lähes yksinomaan myönteisiä. Vain yksi
vastaaja kymmenestä arvioi, että kumppanuusajattelun vetovoima heikkenee lähitulevaisuudessa.

Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella
Arviot kehityksen tulevasta suunnasta noin 3 vuoden päähän
Heikkenee paljon
Heikkenee hieman

4
14
95

Edistyy hieman
Edistyy paljon

22

Kuva 2 Maakuntastrategian vision mukaisen kehityksen arivioitu edistyminen tulevan kolmen vuoden
aikana.
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68 %

Maakuntaa kehitetään kokonaisvaltaiseen
tilannearvioon perustuen

79 %

Tekeminen ja yrittäminen ovat maakunnassa
arvostettuja ja sisäistettyjä toimintatapoja

46 %

Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen on
maakunnassa pitkäjänteistä ja suunnitteluratkaisujen
tulevat vaikutukset huomioivaa

43 %

Maakunnassa vallitsee aito ja uutta synnyttävä
yhdessä tekemisen ilmapiiri

42 %

Maakunnassa on yhdistetty eri alojen osaamista
ennakkoluulottomasti uusiksi toimintatavoiksi ja tuotteiksi

37 %

Maakunnassa on luotu toimivia ja tehokkaita palveluja
kunta- ja sektorirajoista huolimatta

41 %

Varsinais-Suomessa on kestävä yhdyskuntarakenne ja
älykäs liikennejärjestelmä

57 %

Varsinais-Suomi on kansainvälistynyt ja helposti
lähestyttävä maakunta

23 %

Pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä (Tukholma–Turku–
Helsinki–Pietari) on luotu kansainvälisiä toimijoita
houkutteleva vireä ja älykäs vyöhyke

35 %

Varsinais-Suomi on toimintatavoiltaan kokonaisvaltaisesti resurssiviisas ja hiilineutraali maakunta

49 %

Avoin tieto on kaikkien maakunnan toimijoiden ja
asukkaiden hyödynnettävissä

35 %

Varsinais-Suomi on kiertotalouden edelläkävijä

(+11)

Kärkiteemat kehittyneet myönteiseen suuntaan
Maakuntastrategian ytimen muodostaa neljä kärkiteemaa: vastuullisuus, yhteistyötaidot, saavutettavuus ja resurssiviisaus, joiden kautta hahmottuvat maakunnan kehittämisen painopisteet.
Kumppanuusbarometrissa jokaisen kärkiteeman kehitystä arvioidaan kolmen väittämän avulla,
jotka kuvaavat maakunnan kehityksen tavoitetilaa kyseisen teeman osalta.

Vastuullisuus

64 %

(-4)

(+9)

Yhteistyötaidot

41 %

(+9)

(+9)

Maakuntastrategian kärkiteemat ovat kehittyneet pääsääntöisesti myönteiseen suuntaan. Kun tarkastellaan koko strategiakautta vuodesta 2014 alkaen, ovat selvimmin edistyneet hiilineutraliuteen
ja kiertotalouteen sekä kesävään yhdyskuntarakenteeseen ja älykkääseen liikennejärjestelmään
liittyvät tavoitteet. Vastaajien arvioiden mukaan myös yhdessä tekemisen ilmapiiri on parantunut
Varsinais-Suomessa selvästi samoin kuin maakunnan kehittäminen kokonaisvaltaiseen tilannearvioon perustuen.
Odotukset tulevasta kehityksestä ovat niin ikään enimmäkseen myönteisiä. Yhteistyön ja yrittämisen lisäksi hiilineutraliuden ja kiertotalouden arvioitiin edistyvän nopeimmin. Pessimistisimpiä
vastaajat olivat kunta- ja sektorirajat ylittävien palvelujen kehittämisen sekä pitkäjänteisen maankäytön suunnittelun suhteen.

(+1)

(+3)

Vastaajat olivat selvästi eniten samaa mieltä vastuullisuus-teeman väittämien kanssa. Erityisesti tekeminen ja yrittäminen nähtiin maakunnassa arvostettuina ja sisäistettyinä toimintatapoina.
Vastuullisuus-teeman tavoitteet kuvaavat tosin ennemmin kehittämisen tahtotilaa kuin konkreettisia tuloksia, jolloin niiden kehittymisen voi myös olettaa olevan konkreettisempia tavoitteita nopeampaa.
Keskimäärin neljä vastaajaa kymmenestä oli samaa mieltä muiden kärkiteemojen väittämien
kanssa. Väittämien välillä oli kuitenkin jonkin verran hajontaa. Yhtäältä yli puolet vastaajista näki
Varsinais-Suomen kansainvälistyneenä ja helposti lähestyttävänä maakuntana, toisaalta Pohjoista
kasvuvyöhykettä ei vielä juuri pidetty kansainvälisiä toimijoita houkuttelevana alueena.

(+9)

(+12)

Saavutettavuus

41 %

(+5)

(+9)

(+9)

 Kuva 3 Maakuntastrategian kärkiteemoja kuvaavien väittämien kanssa täysin tai

jokseenkin samaa mieltä olevien osuus.
Isompi ympyrä kertoo teemaan kuuluvien väittämien keskiarvon. Suluissa muutos edelliseen
vuoteen (%-yks.).
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(+15)

Resurssiviisaus

39 %

(+0)

(+7)
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Väittämän kanssa samaa mieltä olevien osuus
90 %

Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella
Tekeminen ja yrittäminen ovat maakunnassa arvostettuja ja sisäistettyjä toimintatapoja

80 %

70 %

Maakuntaa kehitetään kokonaisvaltaiseen tilannearvioon perustuen

60 %

Varsinais-Suomi on kansainvälistynyt ja helposti lähestyttävä maakunta
Avoin tieto on kaikkien maakunnan toimijoiden ja asukkaiden hyödynnettävissä
Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen on maakunnassa pitkäjänteistä ja suunnitteluratkaisujen tulevat vaikutukset huomioivaa

50 %

Maakunnassa vallitsee aito ja uutta synnyttävä yhdessä tekemisen ilmapiiri
Maakunnassa on yhdistetty eri alojen osaamista ennakkoluulottomasti uusiksi toimintatavoiksi ja tuotteiksi
Varsinais-Suomessa on kestävä yhdyskuntarakenne ja älykäs liikennejärjestelmä

40 %

Maakunnassa on luotu toimivia ja tehokkaita palveluja kunta- ja sektorirajoista huolimatta
Varsinais-Suomi on kiertotalouden edelläkävijä
Varsinais-Suomi on toimintatavoiltaan kokonaisvaltaisesti resurssiviisas ja hiilineutraali maakunta

30 %

Pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä (Tukholma–Turku–Helsinki–Pietari) on luotu kansainvälisiä toimijoita
houkutteleva vireä ja älykäs vyöhyke

20 %

10 %
2014

2015

2016

Kuva 4 Maakuntastrategian tavoitteita kuvaavien väittämien kanssa samaa mieltä olevien osuudet vuosina 2014–2016.
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Negatiivinen kehitys

Positiivinen kehitys
Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja
kumppanuudella

18
12

117

Tekeminen ja yrittäminen ovat maakunnassa arvostettuja ja sisäistettyjä
toimintatapoja

14

Varsinais-Suomi on toimintatavoiltaan kokonaisvaltaisesti
resurssiviisas ja hiilineutraali maakunta

15

Varsinais-Suomi on kiertotalouden edelläkävijä

109
104
100

20

Maakunnassa vallitsee aito ja uutta synnyttävä yhdessä tekemisen
ilmapiiri

18

Varsinais-Suomi on kansainvälistynyt ja helposti lähestyttävä maakunta

100

20

Maakuntaa kehitetään kokonaisvaltaiseen tilannearvioon perustuen

101

21

Pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä (Tukholma–Turku–Helsinki–Pietari) on
luotu kansainvälisiä toimijoita houkutteleva vireä ja älykäs vyöhyke

101

104

Avoin tieto on kaikkien maakunnan toimijoiden ja asukkaiden
hyödynnettävissä

97

21

Varsinais-Suomessa on kestävä yhdyskuntarakenne ja älykäs
liikennejärjestelmä

98

20

Maakunnassa on yhdistetty eri alojen osaamista ennakkoluulottomasti
uusiksi toimintatavoiksi ja tuotteiksi

17

Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen on maakunnassa pitkäjänteistä ja suunnitteluratkaisujen tulevat vaikutukset huomioivaa

27

Maakunnassa on luotu toimivia ja tehokkaita palveluja kunta- ja
sektorirajoista huolimatta

29

Heikkenee paljon

Heikkenee hieman

Edistyy hieman

Edistyy paljon

Kuva 5 Vastaajien arviot maakuntastrategian kärkiteemoja kuvaavien väittämien kehityksestä tulevan kolmen vuoden aikana.
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Kumppanuusfoorumi toimiva väline maakunnan kehittämiseen

75 %

Kumppanuusfoorumi on toimiva tapa kehittää maakuntaa

63 %

Kumppanuustapaamiset ovat synnyttäneet uusia yhteistyöverkostoja

52 %

Kumppanuustapaamisissa on syntynyt uusia ideoita ja toimintamalleja
maakunnan kehittämiseksi

25 %

Aluetietopalvelusta (Lounaistieto.fi) on muodostunut varsinaissuomalaisten
toimijoiden jokapäiväinen työkalu

(+0)

Kumppanuusfoorumi on maakuntastrategian päätoimenpide, jonka pohjana on avoin tieto ja
toimijoiden välinen kanssakäyminen. Kumppanuusfoorumin keskeisenä toimintamuotona ovat
kumppanuustapaamiset, jotka tuovat yhteen eri alojen osaajia ja joiden tavoitteena on uusien ideoiden ja toimintamallien luominen Varsinais-Suomen kehittämiseksi.
Vastaajista suurin osa piti kumppanuusfoorumin ideaa oikeansuuntaisena, sillä 75 prosenttia kyselyyn osallistuneista oli samaa mieltä sen kanssa, että kumppanuusfoorumi on toimiva tapa kehittää
maakuntaa. Enemmistö vastaajista näki myös, että kumppanuustapaamiset ovat synnyttäneet uusia yhteistyöverkostoja, ideoita ja toimintamalleja.
Sen sijaan vain joka neljäs vastaaja arvioi, että aluetietopalvelu Lounaistieto.fi on vakiinnuttanut
asemansa maakunnallisena tietopalveluna. Aluetietopalvelun tunnettuus on kuitenkin kasvanut
hieman edellisvuotisesta, ja vaikka monet arvioivat sen olevan vielä varsin vieras suurelle yleisölle,
nähtiin Lounaistiedossa myös paljon potentiaalia.

21.12.2016

(+5)

(-2)

”Tieto aluetietopalvelusta ei ole ehkä tavoittanut ihmisiä kovin hyvin.”
”Aluetietopalvelussa on paljon mahdollisuuksia, mutta osaavatko ihmiset hakea sitä kautta?”
”Lounaistieto.fi on vielä keskeneräinen, mutta sillä on kaikki edellytykset kasvaa merkittäväksi
tiedon lähteeksi.”

(+5)

Kuva 6 Kumppanuusfoorumia kuvaavien väittämien kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä
olevien osuus. Suluissa muutos edelliseen vuoteen (%-yksikköä).

Negatiivinen kehitys
14

9

Kumppanuustapaamiset ovat synnyttäneet uusia yhteistyöverkostoja
Kumppanuustapaamisissa on syntynyt uusia ideoita ja toimintamalleja
maakunnan kehittämiseksi

Aluetietopalvelusta (Lounaistieto.fi) on muodostunut
varsinaissuomalaisten toimijoiden jokapäiväinen työkalu
Heikkenee paljon
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100

Kumppanuusfoorumi on toimiva tapa kehittää maakuntaa

10

16

Positiivinen kehitys

Heikkenee hieman

Edistyy hieman

85
81
87

Edistyy paljon

Kuva 7 Kumppanuusfoorumia kuvaavien väittämien arvioitu kehitys tulevan 12 kuukauden aikana.
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Kyselyyn osallistui lähes 200 asiantuntijaa

Barometriin vastasi pääasiassa maakunnan kehityksen hyvin tuntevia asiantuntijoita, mikä lisää
vastausten luotettavuutta. Barometrikyselyn tuloksia tulkittaessa on kuitenkin huomioitava, että
kyselyyn on voinut vastata eri henkilöt eri vuosina, minkä vuoksi vuoden 2016 tuloksia voi verrata
edellisten vuosien tuloksiin vain suuntaa-antavasti.

55

Kunta tai kuntayhtymä

Kumppanuusbarometri on kerran vuodessa toteutettava verkkokysely, jonka avulla seurataan maakuntastrategian tavoitteiden toteutumista. Samalla kumppanuusbarometri antaa myös yleisen kuvan Varsinais-Suomen kehityksestä.
Kumppanuusbarometri toteutettiin kolmatta kertaa lokakuussa 2016. Kysely lähetettiin yhteensä
lähes 700 varsinaissuomalaiselle toimijalle, ja siihen vastasi 188 henkilöä (27 % vastausaste). Suurin
osa vastaajista edusti kuntia tai kuntayhtymiä, mutta vastauksia tuli runsaasti myös muiden tahojen
edustajilta. Myönteistä on, että myös yhdistyksissä ja yrityksissä työskenteleviä oli runsaasti vastaajien
joukossa.
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36

Yhdistys

30

Yritys

20

Yliopisto tai korkeakoulu

16

Valtionhallinto

15

Maakunnan liitto
Muu

3
13

Ei tietoa

Kuva 8 Vastaajien jakautuminen taustaorganisaation mukaan.

Kuinka hyvin arvioit tuntevasi Varsinais-Suomen kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä?
0 = Vain perustiedot, 100 = Vahva asiantuntemus
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Kuva 9 Vastaajien arviot omasta asiantuntijuudestaan koskien Varsinais-Suomen kehitystä.
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