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YHDESSÄ TEKEMISEN ILMAPIIRI VAHVISTUNUT VARSINAIS-SUOMESSA
Vuonna 2018 jo viidennen 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. Erityisen paljon on vahvistunut yhdessä tekemisen
ilmapiiri. Jo lähes 70 prosenttia vastaajista piti Varsinais-Suomen ilmapiiriä hedelmällisenä yhteistyölle, kun ensimmäisessä kumppanuusbarometrissä osuus jäi alle 30 prosenttiin.

Kumppanuusvision takana jo yhdeksän vastaajaa kymmenestä
Varsinais-Suomen maakuntastrategissa vahvasti esiin nostettu kumppanuusajattelu saa laajan hyväksynnän maakunnan toimijoiden keskuudessa. Peräti 89 % 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 maakunnan kehittäminen yhteistyöllä ja kumppanuudella edistyy seuraavan kolmen vuoden kuluessa, olivat
lähes yksinomaan myönteisiä. Vain muutama vastaaja arvioi, että kumppanuusajattelun vetovoima
heikkenee lähitulevaisuudessa.
Kumppanuusajattelun saama kannatus näkyy myös kyselyn avoimissa vastauksissa, joissa kiiteltiin erityisesti järjestöyhteistyön edistymistä. Myös kumppanuusbarometria pidettiin hyvänä tapana mitata saatuja
tuloksia.
” Nykytilanne yhteistyössä on tällä hetkellä paljon parempi kuin moneen vuoteen.”

Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan
yhteistyöllä ja kumppanuudella

Kumppanuusbarometri 2018

Väittämän kanssa samaa mieltä olevien osuus
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Kuva 1 Maakuntastrategian visiota kuuvavan väittämän kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä olevien
osuus vuonna 2018 sekä vastaavat osuudet vuosina 2014–2017. Suluissa muutos edelliseen vuoteen
(%-yksikköä).

”Järjestötoiminnan näkökulmasta yhteistyön kehittyminen on viime vuosina ollut huimaa.”
”Hyvä tapa lähestyä kumppaneita. Selkeä kysymyspatteri, joka tavallaan myös informoi nykytilaa
vastaajalle. Samalla muistipaikka eri sivustojen käyttöön vahvistuu.”
Vastauksissa kumppanuustyön nykytilaa pidetään hyvänä alkuna, mutta etenkin toiminnan avoimuuteen
ja osallistavuuteen toivottiin panostusta.
”Hyvä alku suunnitelmallisempaan maakuntastrategiatyön suunnitteluun ja toteutukseen.”
”Yhteistyötä, avoimuutta ja tiedonjakamista tarvitaan selkeästi lisää, jotta yhdessä voidaan onnistua.”
”Pitää entistä enemmän satsata avoimeen, joustavaan ja yhteistyökykyiseen kumppanuuteen.”

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

1
4
82

Edistyy hieman
Edistyy paljon

18

Kuva 2 Maakuntastrategian vision mukaisen kehityksen arivioitu edistyminen tulevan kolmen vuoden
aikana.
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77 %

Maakuntaa kehitetään kokonaisvaltaiseen
tilannearvioon perustuen

84 %

Tekeminen ja yrittäminen ovat maakunnassa
arvostettuja ja sisäistettyjä toimintatapoja

57 %

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

68 %

Maakunnassa vallitsee aito ja uutta synnyttävä
yhdessä tekemisen ilmapiiri

51 %

Maakunnassa on yhdistetty eri alojen osaamista
ennakkoluulottomasti uusiksi toimintatavoiksi ja tuotteiksi

38 %

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

27 %

Varsinais-Suomessa on kestävä yhdyskuntarakenne ja
älykäs liikennejärjestelmä

68 %

Varsinais-Suomi on kansainvälistynyt ja helposti
lähestyttävä maakunta

32 %

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

29 %

Varsinais-Suomi on toimintatavoiltaan kokonaisvaltaisesti resurssiviisas ja hiilineutraali maakunta

56 %

Avoin tieto on kaikkien maakunnan toimijoiden ja
asukkaiden hyödynnettävissä

34 %

Varsinais-Suomi on kiertotalouden edelläkävijä

(+3)

Yhteistyötaidot-kärkiteema mennyt eniten eteenpäin
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

73 %

Maakuntastrategian kärkiteemat ovat kehittyneet pääsääntöisesti myönteiseen suuntaan vuonna 2014
alkaneen strategiakauden aikana. Selvästi nopeimmin on vastaajien mukaan edennyt maakunnassa vallitseva yhdessä tekemisen ilmapiiri. Tätä mieltä oli jo lähes 70 prosenttia vastaajista, kun ensimmäisessä
kumppanuusbarometrissä osuus jäi alle 30 prosenttiin. Myös muut yhteistyötä sekä kokonaisvaltaista ja
pitkäjänteistä maakunnan kehittämistä painottavat väittämät ovat kehittyneet myönteiseen suuntaan.
Lisäksi Pohjoisen kasvuvyöhykkeen eteen tehtyjä toimia pidettiin aiempaa onnistuneempina.
Odotukset tulevasta kehityksestä ovat niin ikään enimmäkseen myönteisiä. Yhteistyön ja yrittämisen
lisäksi yrittäjyyshenkisyyden ja maakunnan kokonaisvaltaisen kehittämisen odotettaan edistyvän nopeimmin. Pessimistisimpiä vastaajat olivat kunta- ja sektorirajat ylittävien palvelujen kehittämisen sekä
yhdyskuntarakenteen kestävyyden suhteen.

(+4)

(+10)

Yhteistyötaidot

53 %

(+5)

(+3 %-yks.)

(–7)

(-9)

Saavutettavuus

42 %

(+2)

(–2 %-yks.)

(+3)

(-3)

 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.).

(–3)

(+2 %-yks.)

Vastaajat olivat selvästi eniten samaa mieltä vastuullisuus-teeman väittämien kanssa. Erityisesti tekeminen ja yrittäminen nähtiin maakunnassa arvostettuina ja sisäistettyinä toimintatapoina, sillä väittämän
kanssa samaa mieltä oli 84 % 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 puolet vastaajista oli samaa mieltä teemojen väittämien kanssa.
Väittämien välillä oli kuitenkin hajontaa. Kaksi vastaajaa kolmesta näki Varsinais-Suomen kansainvälistyneenä ja helposti lähestyttävänä maakuntana, ja yhtä moni oli samaa mieltä maakunnassa vallitsevan
yhdessä tekemisen ilmapiirin kanssa. Erityisesti ympäristökysymyksissä nähtiin kuitenkin vielä kehittämisen varaa, sillä Varsinais-Suomen yhdyskuntarakennetta ei pidetty erityisen kestävänä eikä toimintatapoja resurssiviisaina tai hiilineutraaleina.
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Resurssiviisaus

40 %

(+2)

(–2 %-yks.)
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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 %
Maakuntaa kehitetään kokonaisvaltaiseen tilannearvioon perustuen

70 %

Maakunnassa vallitsee aito ja uutta synnyttävä yhdessä tekemisen ilmapiiri
Varsinais-Suomi on kansainvälistynyt ja helposti lähestyttävä maakunta

60 %

Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen on maakunnassa pitkäjänteistä ja suunnitteluratkaisujen
tulevat vaikutukset huomioivaa
Avoin tieto on kaikkien maakunnan toimijoiden ja asukkaiden hyödynnettävissä

50 %

Maakunnassa on yhdistetty eri alojen osaamista ennakkoluulottomasti uusiksi toimintatavoiksi ja tuotteiksi

40 %

Maakunnassa on luotu toimivia ja tehokkaita palveluja kunta- ja sektorirajoista huolimatta
Varsinais-Suomi on kiertotalouden edelläkävijä
Pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä (Tukholma–Turku–Helsinki–Pietari) on luotu kansainvälisiä toimijoita
houkutteleva vireä ja älykäs vyöhyke
Varsinais-Suomi on toimintatavoiltaan kokonaisvaltaisesti resurssiviisas ja hiilineutraali maakunta
Varsinais-Suomessa on kestävä yhdyskuntarakenne ja älykäs liikennejärjestelmä

30 %

20 %

10 %
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Kuva 4 Maakuntastrategian tavoitteita kuvaavien väittämien kanssa samaa mieltä olevien osuudet vuosina 2014–2018.
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Negatiivinen kehitys

Positiivinen kehitys

5

Varsinais-Suomen tulevaisuutta rakennetaan yhteistyöllä ja
kumppanuudella

6

Tekeminen ja yrittäminen ovat maakunnassa arvostettuja ja sisäistettyjä
toimintatapoja

100
95

8

Varsinais-Suomi on kansainvälistynyt ja helposti lähestyttävä maakunta

87

9

Maakuntaa kehitetään kokonaisvaltaiseen tilannearvioon perustuen

87

8

Varsinais-Suomi on toimintatavoiltaan kokonaisvaltaisesti
resurssiviisas ja hiilineutraali maakunta

83

Maakunnassa on yhdistetty eri alojen osaamista ennakkoluulottomasti
uusiksi toimintatavoiksi ja tuotteiksi

82

Varsinais-Suomi on kiertotalouden edelläkävijä

81

Maakunnassa vallitsee aito ja uutta synnyttävä yhdessä tekemisen
ilmapiiri

81

Avoin tieto on kaikkien maakunnan toimijoiden ja asukkaiden
hyödynnettävissä

80

9
11
13
12
17

Pohjoisesta kasvuvyöhykkeestä (Tukholma–Turku–Helsinki–Pietari) on
luotu kansainvälisiä toimijoita houkutteleva vireä ja älykäs vyöhyke
Alue- ja yhdyskuntarakenteen kehittäminen on maakunnassa pitkäjänteistä ja suunnitteluratkaisujen tulevat vaikutukset huomioivaa

21
16

Maakunnassa on luotu toimivia ja tehokkaita palveluja kunta- ja
sektorirajoista huolimatta
Varsinais-Suomessa on kestävä yhdyskuntarakenne ja älykäs
liikennejärjestelmä

22

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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Kumppanuusfoorumin ajatus on hyvä mutta tietoalustat vielä melko tuntemattomia

14.1.2019

78 %

Kumppanuusfoorumi on toimiva tapa kehittää maakuntaa

61 %

Kumppanuustapaamiset ovat synnyttäneet uusia yhteistyöverkostoja

59 %

Kumppanuustapaamisissa on syntynyt uusia ideoita ja toimintamalleja
maakunnan kehittämiseksi

37 %

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

45 %

Kumppanuusfoorumin verkkosivu (Kumppanuusfoorumi.fi) on lisännyt tietoa
maakunnallisista verkostoista ja yhteistyömahdollisuuksista

(+4)

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 78 prosenttia vastaajista piti kumppanuusfoorumia toimivana tapana kehittää maakuntaa. Enemmistö vastaajista näki myös, että kumppanuustapaamiset ovat synnyttäneet uusia yhteistyöverkostoja, ideoita ja toimintamalleja. Kumppanuusfoorumin ajatusta
pidettiin hyvänä myös avoimissa vastauksissa.

(+2)

”Kumppanuusfoorumi on erittäin hyvä kokonaisuus ja sitä pitää jatkaa kaikilla eri tasoilla ja ulottuvuuksilla. Työ
on haastavaa, mutta se kannattaa.”

(+5)

”Kumppanuusfoorumin ajatus ja idea ovat varsin hyviä.”
Vajaa puolet vastaajista oli sitä mieltä, että Kumppanuusfoorumin verkkosivusto (kumppanuusfoorumi.fi) on lisännyt tieto maakunnan verkostoista ja yhteistyömahdollisuuksista. Reilu kolmannes vastaajista puolestaan näki, että
Lounais-Suomen aluetietopalvelu Lounaistieto.fi on vakiinnuttanut asemansa maakunnallisena tietopalveluna.
Lounaistiedon tunnettuus on selvästi kasvanut, sillä edellisessä barometrissä tätä mieltä oli vain 28 % vastaajista.
Useissa avoimissa vastauksissa kaivattiin kuitenkin kummankin alustan näkyvyyden tuntuvaa lisäämistä.

(+9)

”Kumppanuusfoorumi ja Lounaistieto ovat hyviä alustoja, mutta tietoisuutta niistä pitäisi vahvasti lisätä.”

(--)

”Aluetietopalvelu on monille jokapäiväinen työkalu mutta olisi hyvä saada laajemmin käyttöön.”
Väittämän kanssa samaa mieltä olevien osuus
80 %

Kumppanuusfoorumi on toimiva tapa kehittää
maakuntaa

70 %

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

60 %
50 %
40 %

Kumppanuusfoorumin verkkosivu (Kumppanuusfoorumi.fi)
on lisännyt tietoa maakunnallisista verkostoista ja
yhteistyömahdollisuuksista

30 %

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

20 %
10 %
2015
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Kuva 7 Kumppanuusfoorumi-väittämien kanssa samaa mieltä olevien osuudet 2015–2018.
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Kuva 6 Kumppanuusfoorumia kuvaavien väittämien kanssa täysin tai jokseenkin samaa mieltä
olevien osuus. Suluissa muutos edelliseen vuoteen (%-yksikköä).

Negatiivinen kehitys

Positiivinen kehitys

7

Kumppanuusfoorumi on toimiva tapa kehittää maakuntaa

7

Kumppanuustapaamisissa on syntynyt uusia ideoita ja
toimintamalleja maakunnan kehittämiseksi

75
70

9

Kumppanuustapaamiset ovat synnyttäneet uusia
yhteistyöverkostoja

71

9

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

70

9

Kumppanuusfoorumin verkkosivu (Kumppanuusfoorumi.fi)
on lisännyt tietoa maakunnallisista verkostoista

Heikkenee paljon

Heikkenee hieman

Edistyy hieman

67
Edistyy paljon

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

KUMPPANUUSBAROMETRI 2018

Kyselyyn osallistui 152 asiantuntijaa
Kumppanuusbarometri on kerran vuodessa toteutettava verkkokysely, jonka avulla seurataan
maakuntastrategian tavoitteiden toteutumista. Samalla kumppanuusbarometri antaa myös yleisen
kuvan Varsinais-Suomen kehityksestä.

44

Kunta tai kuntayhtymä

28

Yritys

24

Yliopisto tai korkeakoulu

20

Valtionhallinto

Kumppanuusbarometri toteutettiin viidettä kertaa loka-marraskuussa 2018. Kysely lähetettiin
yhteensä noin 850 varsinaissuomalaiselle toimijalle, jotka ovat jollain tavalla olleet mukana kumppanuusfoorumin toiminnassa. Kyselyyn vastasi 152 henkilöä, jolloin vastausaste oli 18 %. 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.
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 2018 tuloksia voi verrata
edellisten vuosien tuloksiin vain suuntaa-antavasti.
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17

Yhdistys

7

Maakunnan liitto
Muu

6

Ei tietoa

6

Kuva 9 Vastaajien jakautuminen taustaorganisaation mukaan.

Kuinka hyvin arvioit tuntevasi Varsinais-Suomen kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä?
0 = Vain perustiedot, 100 = Vahva asiantuntemus
40

35
30

23

21

20

10

1

10

10

21–30

31–40

14

13

41–50

51–60

13

4

0
0–10

11–20

61–70

71–80

81–90

91–100

Kuva 10 Vastaajien arviot omasta asiantuntijuudestaan koskien Varsinais-Suomen kehitystä.
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