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Kumppanuusvision takana jo lähes yhdeksän vastaajaa kymmenestä

Varsinais-Suomen maakuntastrategissa vahvasti esiin nostettu kumppanuusajattelu saa laajan hyväksyn-
nän maakunnan toimijoiden keskuudessa. peräti 88 % kumppanuusbarometri-kyselyyn vastanneista oli 
samaa mieltä väittämän ”Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja kumppanuudella” 
kanssa. 

Tuki kumppanuusajattelulle on kasvanut selvästi, sillä maakuntastrategian hyväksymisen jälkeen vuonna 
2014 visiolauseeseen yhtyi vain 68 % vastaajista. Barometriin osallistuneiden arviot siitä, miten maakun-
nan kehittäminen yhteistyöllä ja kumppanuudella edistyy seuraavan kolmen vuoden kuluessa, olivat 
lähes yksinomaan myönteisiä. Vain yksi vastaaja kymmenestä arvioi, että kumppanuusajattelun vetovoi-
ma heikkenee lähitulevaisuudessa.

Vaikka kumppanuuden edistämistä pidetään laajasti tavoiteltavana asiana, ei tämä kuitenkaan näy erityi-
sen voimakkaasti kyselyn avovastauksissa. Useissa kommenteissa arvostellaan kuntien välisen yhteistyön 
toimimattomuutta ja maakunnan Turku-keskeisyyttä.

”Varsinais-Suomessa on liikaa omaa etua katsovia yhteisöjä – käytännön yhteistyö on näennäistä.”

”Entistä enemmän tarvitaan yhteistyötä kuntien ja alueiden välillä, Turku ei saa olla liian mustasukkai-
nen omastaan.”

Vastauksissa esitetään kuitenkin myös kehittämisehdotuksia kumppanuustoiminnan vahvistamiseksi.

”Ottakaa mukaan eri tason toimijoita! Johtotehtävissä olevat, poliittiset päättäjät ja virkamiehet käyvät 
ahkerasti kokouksissa ja osaavat kyllä puhua asioista, mutta jos tuloksia halutaan, kannattaisi kuulla 
myös niitä, jotka tekevät työtä ruohonjuuritasolla. Kansalaisfoormumi mukaan kehittämiseen.”

”Varsinais-Suomessa on viime vuosien aikana vallinnut hyvä draivi ja yhdessä tekemisen meininki, jonka 
säilyttäminen on ensiarvoisen tärkeää yhä polarisoituvammassa yhteiskunnassamme. Eri alojen osaaji-
en törmäyttämiset ja erilaiset verkostoitumistapaamiset ovat tässä tärkeässä roolissa.”

Barometriin osallistuneiden arviot siitä, miten maakunnan kehittäminen yhteistyöllä ja kumppanuudella 
edistyy seuraavan kolmen vuoden kuluessa, olivat lähes yksinomaan myönteisiä. Vain yksi vastaaja kym-
menestä arvioi, että kumppanuusajattelun vetovoima heikkenee lähitulevaisuudessa.

Kuva 1  Maakuntastrategian visiota kuuvavan väittämän kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien 
osuus vuonna 2017 sekä vastaavat osuudet vuosina 2014, 2015 ja 2016. Suluissa muutos edelliseen 
vuoteen (%-yksikköä).
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Kuva 2  Maakuntastrategian vision mukaisen kehityksen arivioitu edistyminen tulevan kolmen vuoden 
aikana.

TUKI KUMPPANUUSAJATTELULLE VAHVAA, MUTTA YHTEISTYÖSSÄ VIELÄ KEHITETTÄVÄÄ  
Vuonna 2017 neljännen kerran toteutettu kumppanuusbarometri 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 viime vuosien aikana. 
Myös maakuntastrategian päätoimenpidettä, kumppanuusfoorumia, pidettiin toimivana tapana kehittää maakuntaa.
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33 %
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Varsinais-Suomi on toimintatavoiltaan kokonais-
valtaisesti resurssiviisas ja hiilineutraali maakunta

54 %
(+5)

Avoin tieto on kaikkien maakunnan toimijoiden ja 
asukkaiden hyödynnettävissä

38 %
(+4)

Varsinais-Suomi on kiertotalouden edelläkävijä
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Varsinais-Suomessa on kestävä yhdyskuntarakenne ja 
älykäs liikennejärjestelmä
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Varsinais-Suomi on kansainvälistynyt ja helposti 
lähestyttävä maakunta
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Pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä (Tukholma–Turku–
Helsinki–Pietari) on luotu kansainvälisiä toimijoita 
houkutteleva vireä ja älykäs vyöhyke
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yhdessä tekemisen ilmapiiri
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Maakunnassa on yhdistetty eri alojen osaamista 
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Maakunnassa on luotu toimivia ja tehokkaita palveluja 
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Maakuntaa kehitetään kokonaisvaltaiseen
tilannearvioon perustuen

74 %
(+6)

87 %
(+8)

Tekeminen ja yrittäminen ovat maakunnassa 
arvostettuja ja sisäistettyjä toimintatapoja
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Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen on 
maakunnassa pitkäjänteistä ja suunnitteluratkaisujen 
tulevat vaikutukset huomioivaa
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 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.). 

Maakuntastrategian kärkiteemat kehittyneet selvästi myönteiseen suuntaan

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

Vastaajat olivat selvästi eniten samaa mieltä vastuullisuus-teeman väittämien kanssa. Erityisesti 
tekeminen ja yrittäminen nähtiin maakunnassa arvostettuina ja sisäistettyinä toimintatapoina, sillä 
tämän kanssa samaa mieltä oli lähes 90 % vastaajista. Vastuullisuus-teeman tavoitteet kuvaavat 
tosin ennemmin kehittämisen tahtotilaa kuin konkreettisia tuloksia, jolloin niiden kehittymisen 
voi myös olettaa olevan konkreettisempia tavoitteita nopeampaa. 

Muiden kärkiteemojen osalta noin 40–50 % vastaajista oli samaa mieltä teeman väittämien kans-
sa. Väittämien välillä oli kuitenkin jonkin verran hajontaa. Kaksi vastaajaa kolmesta näki Varsinais-
Suomen kansainvälistyneenä ja helposti lähestyttävänä maakuntana, ja yli puolet vastaajista oli 
samaa mieltä myös maakunnassa vallitsevan yhdessä tekemisen ilmapiirin ja tiedon avoimen 
saatavuuden kanssa. Sen sijaan Pohjoista kasvuvyöhykettä ei vielä juuri pidetty kansainvälisiä 
toimijoita houkuttelevana alueena, sillä vain alle kolmasosa vastaajista yhtyi väittämään.

Kaikki maakuntastrategian kärkiteemat ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan. Kun tarkastel-
laan koko strategiakautta vuodesta 2014 alkaen, nopeimmin on edistynyt kumppanuuden ja 
yhteistyön ilmapiirin edistymiseen liittyvät väittämät. Kumppanuusstrategian tavoitteet on siis 
sisäistetty hyvin maakuntaohjelmakauden edetessä. Myös kiertotalouteen ja maakunnan koko-
naisvaltaiseen kehittämiseen liittyvät väittämät ovat edenneet nopeasti.

Odotukset tulevasta kehityksestä ovat niin ikään enimmäkseen myönteisiä. Yhteistyön ja yrittä-
misen lisäksi yrittäjyyshenkisyyden ja maakunnan kokonaisvaltaisen kehittämisen odotettaan 
edistyvän nopeimmin. Pessimistisimpiä vastaajat olivat kunta- ja sektorirajat ylittävien palvelujen 
kehittämisen sekä yhdyskuntarakenteen kestävyyden suhteen.
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Kuva 4  Maakuntastrategian tavoitteita kuvaavien väittämien kanssa samaa mieltä olevien osuudet vuosina 2014–2017.
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Kuva 5  Vastaajien arviot maakuntastrategian kärkiteemoja kuvaavien väittämien kehityksestä tulevan kolmen vuoden aikana.
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Kumppanuusfoorumi on toimiva tapa kehittää maakuntaa

Kumppanuustapaamiset ovat synnyttäneet uusia yhteistyöverkostoja

Kumppanuustapaamisissa on syntynyt uusia ideoita ja toimintamalleja 
maakunnan kehittämiseksi

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

73 %
(-2)

59 %
(-4)

54 %
(+2)

28 %
(+3)

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

Kuva 8  Kumppanuusfoorumia kuvaavien väittämien arvioitu kehitys tulevan 12 kuukauden aikana.

Kumppanuusfoorumin ajatus hyvä mutta toiminta etäistä

Kumppanuusfoorumi on maakuntastrategian päätoimenpide, jonka pohjana on avoin tieto ja toimijoiden 
välinen kanssakäyminen. Sen 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 73 prosenttia vastaajista piti 
kumppanuusfoorumia toimivana tapana kehittää maakuntaa. Enemmistö vastaajista näki myös, että kump-
panuustapaamiset ovat synnyttäneet uusia yhteistyöverkostoja, ideoita ja toimintamalleja. Kumppanuusfoo-
rumin käytännön toiminta koettiin kuitenkin vielä etäiseksi, mikä käy ilmi avovastauksista.

”Kumppanuusfoorumi kaipaa konkretisointia ja lisää näkyvyyttä. Perusajatus on toimiva.”

”Kumppanuusfoorumi on jäänyt aika etäiseksi. Se näkyy näissä kyselyissä kerran vuodessa, mutta mitä se 
oikeasti on?” 

Vain vajaa kolmasosa vastaaja arvioi, että aluetietopalvelu Lounaistieto.fi on vakiinnuttanut asemansa maa-
kunnallisena tietopalveluna. Lounaistiedon tunnettuus on kasvanut tasaisesti palvelun julkaisemista lähtien, 
mutta vastaajat kaipasivat palvelulle lisää näkyvyyttä ja sen hyödynnettävyyden markkinointia.

”Lounaistieto on jäänyt hieman näkymättömäksi. Sen tietää ne jotka tietää, mutta sen markkinointia ja 
käyttötapojen esittelyä voisi tehdä laajemminkin.”

” Lounaistieto.fi-aluetietopalvelua ei vielä riittävästi tunneta ja hyödynnetä.”
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Kuva 7  Kumppanuusfoorumi-väittämien kanssa samaa mieltä olevien osuudet 2015–2017.
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Kuva 9  Vastaajien jakautuminen taustaorganisaation mukaan.

Kyselyyn osallistui lähes 176 asiantuntijaa

Kumppanuusbarometri on kerran vuodessa toteutettava verkkokysely, jonka avulla seurataan 
maakuntastrategian tavoitteiden toteutumista. Samalla kumppanuusbarometri antaa myös yleisen 
kuvan Varsinais-Suomen kehityksestä.

Kumppanuusbarometri toteutettiin neljättä kertaa lokakuussa 2017. Kysely lähetettiin yhteensä 
noin 750 varsinaissuomalaiselle toimijalle, ja siihen vastasi 176 henkilöä (23 % 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 vastaaji-
en joukossa. 

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 2017 tuloksia voi verrata 
edellisten vuosien tuloksiin vain suuntaa-antavasti.
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Kuva 10  Vastaajien arviot omasta asiantuntijuudestaan koskien Varsinais-Suomen kehitystä.


