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1. Johdanto
Seutuyhteistyökysely Oulun seudun kuntien luottamushenkilöille ja henkilöstölle 2011
on selvitys, joka perustuu Oulun seudun kuntien luottamushenkilöille ja viranhaltijoille
suunnattuun seutuyhteistyökyselyyn. Samankaltainen kysely on suoritettu aikaisemmin
vuosina 2005 ja 2008 – eli kahden edellisen valtuustokauden aikana. Kyselyn
tarkoituksena on selvittää Oulun seudun kuntien luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden suhtautumista seudulliseen yhteistyöhön. Lisäksi kyselyn avulla
pyritään selvittämään miten kehittämis- ja hanketoiminnassa on onnistuttu, miten
seutuyhteistyötä tulisi vastaajien mukaan kehittää ja miten luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden mielipiteet ovat muuttuneet verrattuna aikaisempiin kyselyihin.
Tuloksia hyödynnetään seutuyhteistyön kehittämisessä ja seudun uuden toimintamallin
luomisessa.
Seutuyhteistyöselvitys alkaa aineiston esittelyllä, jonka jälkeen perehdytään
kyselyissä saatuihin tuloksiin. Luottamushenkilö- ja viranhaltijakyselyiden tuottamia
tuloksia tarkastellaan ensin erikseen, jonka jälkeen niitä vertaillaan vielä keskenään ja
vuosien 2005 ja 2008 selvityksissä saatujen tulosten kanssa. Lopuksi tehdään vielä
johtopäätökset.
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2. Aineisto
Seutuyhteistyöselvityksen 2011 aineisto koostuu pääasiassa Oulun seudun
luottamushenkilöille ja viranhaltijoille suunnatusta seutuyhteistyökyselystä, joka
toteutettiin 16.11.–02.12.2011 välisenä aikana. Kysely suoritettiin ZEF
Arviointikoneella, jonka avulla on mahdollista kerätä ja analysoida helposti tietoa
suureltakin joukolta ihmisiä. Kyselykutsu lähetettiin sähköpostitse 513
luottamushenkilölle ja 126 viranhaltijalle, joiden sähköpostitiedot oli saatu joko Oulun
seudun omista tietokannoista tai Oulun seudun kuntien viranomaisilta. Lisäksi kysely
toimitettiin paperiversiona 63 viranhaltijalle, joilla ei ollut sähköpostiosoitetta tai joiden
sähköpostiosoitetta ei ollut saatavilla.
Luottamushenkilöille ja viranhaltijoille suunnatut kyselyt ovat muutamaa
kysymystä lukuun ottamatta täysin samanlaiset; toisistaan poikkeavat kysymykset
liittyivät vastaajien taustatietoihin sekä seudullisessa yhteistyössä tapahtuvaan
vaikuttamiseen ja tiedonkulkuun. Molemmille vastaajaryhmille suunnatut kyselyt
koostuivat kahdeksasta eri teemasta, jotka ovat taustatiedot (1), seutuyhteistyö (2),
palveluyhteistyö Oulun seudulla (3), seudun ohjelmat ja suunnitelmat (4), EU-hankkeet
(5), vaikuttaminen ja tiedonkulku seudullisessa yhteistyössä (6), seudullinen imago ja
elinvoima (7) ja tulevaisuus seutuyhteistyössä (8). Luottamushenkilö- ja
viranhaltijakyselyiden vastaukset käydään läpi samassa järjestyksessä kuin ne on
esitettykin
kyselyissä.
Selvityksen
loppuosassa
löytyy
vielä
liitteinä
luottamushenkilökyselyn (Liite 1) ja viranhaltijakyselyn (Liite 2) paperiversiot, sekä
avovastaukset (Liite 3).
Lisäksi seutuyhteistyöselvityksen 2011 aineistona voidaan pitää vuosien 2005 ja
2008 selvityksiä, sillä niiden saamia tuloksia on vertailtu nyt saatuihin tuloksiin. Eri
vuosina suoritetuissa kyselyissä esitetyt kysymykset poikkeavat jonkin verran toisistaan,
joten vastausten välistä vertailua on tehty ainoastaan niiden kysymysten kohdalla, jotka
esiintyvät edes hieman samankaltaisessa muodossa.

7

3. Luottamushenkilöiden kysely
3.1. Luottamushenkilöiden taustatiedot
3.1.1 Vastausprosentti
Seutuyhteistyökysely lähetettiin yhteensä 576 luottamushenkilölle. Kyselyistä 513
toimitettiin sähköisessä muodossa ja loput 63 paperiversiona sellaisille
luottamushenkilöille, joita ei voitu tavoittaa sähköisesti. Sähköisen kyselykutsun
saaneista 213 osallistui kyselyyn vastaamalla ainakin osaan kysymyksistä. Lisäksi
kyselyn paperiversion saaneista yhteensä 9 palautti vastaukset määräaikaan mennessä,
joten yhteensä vastauksia saatiin 222 luottamushenkilöltä. Vastausprosentiksi
muodostui 38,5.
3.1.2 Sukupuoli- ja ikäjakauma
Vastanneista luottamushenkilöistä hieman yli puolet (54,8 %) oli miehiä. Suurin
ikäryhmä oli sen sijaan 50-59 -vuotiaiden ikäryhmä (32,1 %). Ainoastaan 21,4
prosenttia oli alle 40-vuotiaita. (Kuva 1)

Kuva 1. Vastanneiden luottamushenkilöiden ikäjakauma.

3.1.3 Koulutustausta, jakautuminen kunnittain ja puoluejäsenyys
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Enemmistö
vastanneista
luottamushenkilöistä
oli
suorittanut
ylemmän
korkeakoulututkinnon (26,6 %), opisto- tai koulutustason tutkinnon (25,7 %) tai
ammattikoulun tai –kurssin (17,9 %). Kunnittain vastaajat olivat jakautuneet varsin
tasaisesti, jos otetaan huomioon kunkin kunnan asukasmäärä. Suurin osa vastaajista oli
Keskustan jäseniä (40,2 %) (Kuva 2).

Kuva 2. Vastaajien jakautuminen puolueittain.

3.1.4 Asema kuntaorganisaatiossa
Vastaajien asemat kuntaorganisaatiossa jakaantuivat siten, että suurin osa vastaajista oli
kunnanvaltuuston jäseniä (69,3 %) ja/tai lautakunnan jäseniä (66,1 %). Suuret
prosenttimäärät johtuvat siitä, että luottamushenkilöt voivat olla samanaikaisesti
useamman eri organisaation jäsenenä. (Kuva 3)

Kuva 3. Luottamushenkilöiden asema kuntaorganisaatiossa.
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3.2. Seutuyhteistyö
3.2.1 Seutuyhteistyö sekä seutuorganisaatio ja sen toiminta
Seutuyhteistyökyselyn toisessa osassa luottamushenkilöitä pyydettiin antamaan
kouluarvosana (4-10) seutuyhteistyölle sekä seutuorganisaatiolle ja sen toiminnalle.
Lähes puolet (47,8 %) vastaajista antoi seutuyhteistyölle arvosanaksi seitsemän
keskiarvon ollessa 6,92. Suurin osa luottamushenkilöistä arvioi myös
seutuorganisaation ja sen toiminnan kouluarvosanaksi seitsemän keskiarvolla 6,82.
3.3. Palveluyhteistyö Oulun seudulla
3.3.1 Palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden kuntien kanssa
Kyselyn kolmannessa osassa selvitettiin luottamushenkilöiden mielipiteitä
palveluyhteistyöstä Oulun seudulla. Luottamushenkilöiltä kysyttiin heidän
suhtautumisestaan palveluiden kehittämiseen yhteistyössä muiden seudun kuntien
kanssa ja suurin osa vastaajista suhtautui siihen melko myönteisesti (45,5 %) tai erittäin
myönteisesti (41,9 %) (Kuva 4)

Kuva 4. Luottamushenkilöiden suhtautuminen palveluiden kehittämiseen yhteistyössä muiden
seudun kuntien kanssa.

3.3.2 Peruspalveluiden joustavuus kuntarajojen ulkopuolelle
Luottamushenkilöiltä tiedusteltiin kuinka tärkeäksi he kokevat peruspalveluiden
kuntarajat ylittävän joustavuuden. Peruspalveluiden joustavuudella kuntarajojen
ulkopuolelle tarkoitettiin sitä, että asukas voi viedä esimerkiksi lapsensa toiseen seudun
kuntaan, kotikuntansa ulkopuolelle, päivähoitoon, kouluun tai terveyskeskukseen jos
hän itse käy töissä toisessa kunnassa. Vastausten perusteella peruspalveluiden kuntarajat
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ylittävä joustavuus koettiin varsin tärkeäksi luottamushenkilöiden keskuudessa, sillä
vastaajista noin puolet (49,1 %) piti sitä melko tärkeänä ja noin kolmasosa (30,8 %)
erittäin tärkeänä.
3.3.3 Seudun palveluiden onnistuneisuus
Luottamushenkilöitä pyydettiin arvioimaan viiden eri palvelun onnistuneisuus
vaikuttavuuden, kunnallisen näkyvyyden ja tulosten perusteella. Palveluista Oulun
Jätehuollon seudulliset palvelut on arvioitu onnistuneimmaksi muiden palveluiden
jäädessä varsin lähelle keskitasoa. (Kuva 5)

Kuva 5. Palveluiden onnistuneisuus vaikuttavuuden, kunnallisen näkyvyyden ja tulosten
perusteella.

3.4. Seudun ohjelmat ja suunnitelmat
3.4.1 Seudun ohjelmien ja suunnitelmien tärkeys sekä tyytyväisyys niitä kohtaan
Seudun ohjelmat ja suunnitelmat –osiossa luottamushenkilöitä pyydettiin arvioimaan
viittä Oulun seudulla toteutettua ohjelmaa ja suunnitelmaa nelikenttä-kysymyksen
avulla, jossa kysyttiin samanaikaisesti kunkin ohjelman tai suunnitelman tärkeyttä sekä
vastaajien tyytyväisyyttä ohjelman tai suunnitelman aikaansaamiin tuloksiin.
Nelikentässä x-akseli kuvastaa tärkeyttä ja y-akseli tyytyväisyyttä.
Nelikenttävastauksen mukaan kaikkia viittä ohjelmaa ja suunnitelmaa pidetään
luottamushenkilöiden keskuudessa vähintään melko tärkeinä. Sen sijaan niihin ollaan
vain keskivertaisen tyytyväisiä. Oulun seudun työllisyysohjelma poikkeaa muista
ohjelmista ja palveluista siten, että siihen oltiin aavistuksen verran tyytymättömämpiä
kuin muihin ohjelmiin ja palveluihin. (Kuva 6)
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Kuva 6. Seudun viiden eri ohjelman ja suunnitelman tärkeys sekä luottamushenkilöiden
tyytyväisyys niiden aikaansaamiin tuloksiin.

3.5. EU-hankkeet
3.5.1 Hanke- ja kehitystoiminta
Seutuyhteistyökyselyn viides osa käsitteli luottamushenkilöiden näkemyksiä seudulla
toimivista EU-hankkeista sekä hanke- ja kehitystoiminnasta yleensä. Oulun seudun
kunnat kuuluvat EU:n ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Suomen kilpailukyky ja
työllisyys –tavoiteohjelman alueeseen. Tämän lisäksi Oulun seudulla toteutetaan muita
kehittämishankkeita esimerkiksi ministeriöiden rahoittamana.
Kyselyyn osallistuneita luottamushenkilöitä pyydettiin arvioimaan hanke- ja
kehitystoimintaa kouluarvosanan (4-10) avulla. Luottamushenkilöt vastasivat melko
maltillisesti, sillä suurin osa vastanneista antoi hanke- ja kehitystoiminnalle
kouluarvosanaksi seitsemän (43,6 %) tai kahdeksan (26,1 %) keskiarvolla 7,05.
3.5.2 EU-hanketyö Oulun seudulla
EU-hankkeet –osan toisena kysymyksenä luottamushenkilöiltä tiedusteltiin, että
millaisena he näkevät EU-hanketyön Oulun seudulla. Vastaajista 57,1 prosenttia näkee
EU-hanketyön melko myönteisenä, 20,9 prosenttia ei myönteisenä eikä kielteisenä ja
18,4 prosenttia erittäin myönteisenä. (Kuva 7)
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Kuva 7. Luottamushenkilöiden näkemys EU-hanketyöstä Oulun seudulla.

3.5.3 Ohjelmien onnistuneisuus
Luottamushenkilöitä pyydettiin arvioimaan kolmentoista eri ohjelman onnistuneisuutta
vaikuttavuuden, kunnallisen näkyvyyden ja tulosten suhteen. Onnistuneimmaksi
ohjelmaksi koettiin Oulun kansainvälisen lentoliikenteen kehittäminen muiden
ohjelmien saadessa melko keskinkertaisia arvosteluita. Tuntemattomammat ohjelmat
voivat saada varovaisempia arvosteluita kuin hieman tutummat ohjelmat. (Kuva 8)

Kuva 8. Luottamushenkilöiden näkemys kolmentoista
vaikuttavuuden, kunnallisen näkyvyyden ja tulosten suhteen.

eri

ohjelman

onnistuneisuudesta
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3.6. Vaikuttaminen ja tiedonkulku seudullisessa yhteistyössä
3.6.1 Edunvalvonta ja vaikuttaminen
Vaikuttaminen ja tiedonkulku seudullisessa yhteistyössä –osiossa tiedusteltiin kyselyyn
osallistuneilta luottamushenkilöiltä kouluarvosanaa (4-10) edunvalvonnalle ja
vaikuttamiselle. Enemmistö vastaajista arvioi edunvalvonnan ja vaikuttamisen
kouluarvosanaksi seitsemän (40,4 %), kahdeksan (21,8 %) tai kuusi (21,3 %).
Vastausten keskiarvoksi muodostui 6,82.
3.6.2 Vaikutusmahdollisuudet kunnallisella tasolla
Luottamushenkilöiltä tiedusteltiin kokemuksia heidän vaikutusmahdollisuuksistaan
kunnallisella ja seudullisella tasolla. Vastaajista noin puolet katsoi omaavansa melko
hyvät (40,8 %) tai erittäin hyvät vaikutusmahdollisuudet (10,2 %), ja noin kolmannes
melko (25,5 %) tai erittäin huonot vaikutusmahdollisuudet (4,1 %) kunnallisella tasolla.
(Kuva 9)

Kuva 9. Luottamushenkilöiden näkemys vaikutusmahdollisuuksistaan kunnallisella tasolla.

3.6.3 Vaikutusmahdollisuudet seudullisella tasolla
Seudullisella tasolla suurin osa luottamushenkilöistä kokee omaavansa melko (44,3 %)
tai erittäin hyvät (13,4 %) vaikutusmahdollisuudet. Alle viidennes vastaajista koki
pystyvänsä vaikuttamaan seudullisella tasolla melko huonosti (16 %) tai erittäin
huonosti (1 %). (Kuva 10)
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Kuva 10. Luottamushenkilöiden näkemys vaikutusmahdollisuuksistaan seudullisella tasolla.

3.6.4 Luottamushenkilöiden näkemys viranhaltijoiden vaikutusmahdollisuuksista
Kyselyssä
tiedusteltiin
luottamushenkilöiden
näkemystä
viranhaltijoiden
vaikutusmahdollisuuksista seutuyhteistyössä. Enemmistö vastaajista (39,3 %) oli sitä
mieltä, että viranhaltijoilla on melko paljon vaikutusvaltaa. Toisaalta vajaa puolet
luottamushenkilöistä koki viranhaltijoiden omaavan melko vähän (23,6 %) tai sopivasti
vaikutusvaltaa (23 %). (Kuva 11)

Kuva 11. Luottamushenkilöiden
seutuyhteistyössä.

näkemys

viranhaltijoiden

vaikutusmahdollisuuksista

3.6.5 Vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen
Vaikuttaminen ja tiedonkulku seudullisessa yhteistyössä –osion viidentenä
kysymyksenä luottamushenkilöitä pyydettiin esittämään ehdotuksia siitä, miten heidän
vaikutusmahdollisuuksia pitäisi kehittää. Avovastauksia saatiin yhteensä 114 ja ne
jaettiin sisällöltään samankaltaisiin ryhmiin selvityshenkilön toimesta.
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Noin kolmasosa (36,8 %) kommenteista liittyi luottamushenkilöiden
tiedonsaantiin sekä vuorovaikutukseen viranhaltijoiden kanssa. Esimerkiksi monet
toivoivat ”ennakoivaa tietoa päätettävistä asioista”, kuten eräs vastaajista asian ilmaisi.
Moni luottamushenkilö toivoi ”myös valmisteluvaltaa vaihtoehtojen selvittämiseksi”,
sekä tiedottamista ”hankkeiden sisällöstä ja saavutetuista tuloksista.” Noin viidesosa
(19,3 %) prosenttia vastauksista liittyi yhteistyön ja demokratian lisäämiseen.
Esimerkiksi eräs luottamushenkilöistä toivoi ”enemmän yhteistä keskustelua ja aitoa
yhdessä tekemistä seudun hyväksi.” Toinen vastaaja totesi puolestaan, että ”yhteisissä
asioissa kaikilla kunnilla yhtä suuri vaikutusmahdollisuus.”
Kymmenesosa kommenteista (12,3 %) liittyi luottamushenkilöiden vastuun ja
vallan lisäämiseen. Esimerkiksi eräs vastaajista oli sitä mieltä, että ”tällä hetkellä
virkamiehille on annettu se valta mikä kuuluisi luottamusihmisille.” Toinen
luottamushenkilö toivoo ”seudun johtokuntaan myös luottamushenkilöjohtajat nythän
virkamiehet päättävät mitä ja miten tehdään, luottamushenkilöiden oma syy, että valta
on annettu virkamiehille.” Eräs tietoon ja valtaan liittyvän kommentin esittänyt vastaaja
näki, että ”suurin ongelma ainakin henkilökohtaisesti on, että tietoa kunnan ja seudun
asioista ei ole tarpeeksi (minkä saattaa huomata runsaista ”en osaa sanoa” –
vastauksistani). Eli jotkut, kokemattomat luottamushenkilöt koittavat pysyä matkassa
vajavaisin tiedoin, täten antaen viranhaltijoille ehkä liikaa valtaa.”
Loput vastauksista (31,6 %) sisälsi yksittäisiä kehitysideoita, jonka vuoksi niitä ei
voitu luokitella. Esimerkiksi erään vastaajan mukaan luottamushenkilöiden
vaikutusmahdollisuuksia ”ei tarvitse lisätä, painotettava enemmänkin virkamiesten ja
asiantuntijoiden erityisosaamista. Luottamushenkilöstö voi linjata asioita, mutta sillä
harvoin on osaamisen substanssia tarpeeksi.” Kaikki kommentit löytyvät
liitetiedostosta.
3.6.6 Onnistuminen seutuyhteistyön tiedonkulussa
Kuudentena kysymyksenä luottamushenkilöiltä kysyttiin, että miten heidän mielestään
seutuyhteistyön tiedonkulussa on onnistuttu. Vastaajista 43,8 prosenttia katsoi, että
seutuyhteistyön tiedonkulussa ei ollut onnistuttu huonosti eikä hyvin. Lähes saman
verran (35,1 %) koki, että tiedonkulussa oli onnistuttu melko huonosti, mikä mielestäni
tukee jonkin verran edellisen kysymyksen tulosta. (Kuva 12)
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Kuva 12. Luottamushenkilöiden näkemys seutuyhteistyön tiedonkulun onnistuneisuudesta.

3.6.7 Seutuyhteistyön tiedonkulun kehittäminen
Vaikuttaminen ja tiedonkulku seudullisessa yhteistyössä –osion toiseksi viimeisenä
kysymyksenä luottamushenkilöitä pyydettiin esittämään ehdotuksia seutuyhteistyön
tiedonkulun kehittämiskeinoista. Kommentteja saatiin yhteensä 90, ja ne jaettiin
teemojen mukaan eri luokkiin. Vastauksista 25,6 prosenttia liittyi sähköisen viestinnän
hyödyntämiseen. Esimerkiksi erään vastaajan mukaan ”sähköinen tiedottaminen on
tehokasta nykyisin.” Toisaalta hänen mukaansa ”siinäkin kohtuus on hyvä muistaa.”
Toinen luottamushenkilö ehdottaa, että käytössä olisi ”ajantasaiset lyhyet tiedotteet
sähköpostilla tai kirjeitse.”
14,5 prosenttia kyselyyn vastanneista luottamushenkilöistä katsoi, että
seutuyhteistyön tiedonkulkua voitaisiin kehittää muuta mediaa ja tiedottamista
hyödyntämällä. Esimerkiksi yksi vastaajista on sitä mieltä, että ”pitää järjestää
asukasiltoja, joissa virkamiehet tai ohjelmista vastuussa olevat tahot kertovat missä
mennään.” Toinen vastaaja toteaa puolestaan, että ”ajankohtaisista asioista voisi viestiä
samaan tapaan kuin kunnat tiedottavat paikallislehdissä omistaan.”
Kommenteista 12,2 prosenttia liittyi avoimuuden ja vuorovaikutuksen
lisäämiseen. Esimerkiksi yksi kommentoija toivoi ”avoimuutta ja enemmän
keskustelua” ja ehdotti, että ”kukin hallintokunta voisi tuoda esille lautakunnalle
sellaisia asioita, joita on tulossa päätettäväksi koskien omaa toimialaansa.” Toinen
luottamushenkilö toivoi puolestaan ”luottamushenkilöorganisaation kautta enemmän
jalkautumista seudun kuntiin.”
Osa luottamushenkilöistä (4,4 %) ehdotti seminaarien järjestämistä säännöllisin
väliajoin. Esimerkiksi eräs vastaaja toivoi seminaarityyppisiä koulutussessioita
”käynnissä olevista ja suunnitteilla olevista hankkeista vaikkapa kerran vuodessa.”
Toinen luottamushenkilö toivoi puolestaan, että järjestettäisiin ”kerran vuodessa
kaikkien seudun valtuutettujen yhteinen seminaari.” Loput vastauksista (31,6 %) sisälsi
yksittäisiä kehitysideoita, jonka vuoksi niitä ei voitu luokitella.

17

3.6.8 Seutuorganisaation toiminta
Vaikuttaminen ja tiedonkulku seudullisessa yhteistyössä –osion viimeisenä
kysymyksenä luottamushenkilöiltä tiedusteltiin mielipidettä seutuorganisaation
toiminnasta. Vastaajista suurin osa (43,5 %) katsoi, että seutuorganisaatio ei toimi
huonosti eikä hyvin. Loput vastaukset jakaantuivat melko tasaisesti niiden kesken, jotka
ajattelivat seutuorganisaation toimivan melko hyvin (28,2 %) ja melko (24,1 %) tai
erittäin huonosti (4,1 %). (Kuva 13)

Kuva 13. Seutuorganisaation toimivuus luottamushenkilöiden näkökulmasta.

3.7. Seudullinen imago ja elinvoima
3.7.1 Seutuyhteistyön vaikutus elinvoimaan
Kyselyn seitsemännessä osassa tiedusteltiin luottamushenkilöiden näkemyksiä
seudullisesta imagosta ja elinvoimasta. Vastanneista luottamushenkilöistä jopa 88
prosenttia uskoo, että seutuyhteistyöllä pystytään vaikuttamaan alueen elinvoimaan.
3.7.2 Elinvoimaisuuteen vaikuttaminen seutuyhteistyötä kehittämällä
Luottamushenkilöitä pyydettiin kertomaan myös, että miten he kehittäisivät
seutuyhteistyötä, jotta alueen elinvoimaisuuteen voitaisiin vaikuttaa entistä
tehokkaammin. Kommentteja saatiin yhteensä 102 luottamushenkilöltä ja ne jaettiin
teemoittain eri ryhmiin. Vastauksista 23,1 prosenttia liittyi yhteistyöhön. Esimerkiksi
erään vastaajan mukaan ”kuntien välinen hölmö kilpailu pitäisi eliminoida.” Toisen
luottamushenkilön mukaan ”seutukunnan edustajien pitäisi puhaltaa yhteen hiileen eikä
kilpailla keskenään.” Erään kommentoijan mukaan ”seutuyhteistyöstä tulisi saada
karsittua huonot yhteistyökuviot. Poliittisen päätöksenteon vaikutus on edelleen
monessa suhteessa liikaa puoluepoliittista. Seutuyhteistyössä tulisi kyetä hyvään
yhteistyöhön ilman puoluepolitiikkaa.”
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14,4 prosenttia kommenteista liittyi sen sijaan kuntien väliseen tasa-arvoon.
Esimerkiksi erään vastaajan mukaan seutuyhteistyötä tulisi kehittää ”kaikki etupiirit
huomioon ottaen laajalla yhteistyöllä.” Toinen luottamushenkilö huomauttaa
puolestaan, että ”seutukunnan eri alueiden paikallisia vahvuuksia on huomioitava
enemmän seutuyhteistyötä suunniteltaessa.” Erään vastaajan mukaan seutuyhteistyötä
tulisi kehittää ”tasapuolisesti seudun koko alue huomioiden. Nyt painopiste liikaa Oulun
kaupungissa.”
Luottamushenkilöistä 8,7 prosenttia uskoi puolestaan, että jotta alueen
elinvoimaisuuteen voitaisiin vaikuttaa, seutuyhteistyötä pitäisi kehittää yhteydenpitoon,
tietoon ja tiedottamiseen panostaen. Esimerkiksi eräs vastaaja ehdotti ”päättäjille
yhteisiä kokoontumisia; kun tullaan tutuksi, on helpompi ottaa yhteyttä, sopia asioista
ja puhaltaa ’yhteiseen hiileen’!” Toinen luottamushenkilö puolestaan toivoi
”seutuyhteistyöhön mukaan yliopiston asiantuntijoita.” Loput vastauksista (53,8 %)
sisälsi jälleen yksittäisiä kehitysideoita, jonka vuoksi niitä ei voitu luokitella.
3.7.3 Seudun imagon ja markkinoinnin kehittäminen
Luottamushenkilöiltä tiedusteltiin myös, että millä tavoin seudun imagoa ja
markkinointia voitaisiin heidän mielestään kehittää ja toteuttaa. Vastauksia saatiin
yhteensä 92 luottamushenkilöltä ja ne luokiteltiin eri ryhmiin kommentin aiheen
perusteella. Vastauksista 21,8 prosenttia liittyi mainontaan, markkinointiin tai
tiedotukseen. Esimerkiksi erään luottamushenkilön mukaan imagoa ja markkinointia
voitaisiin kehittää ”ottamalla oppia yritysten markkinoinnista ja imagonrakentamisesta.
Tiedottamalla mitä hyvää on saatu aikaan yhteistyöllä.” Toisen kommentin mukaan
olisi tärkeää selvittää markkinoinnin kohderyhmä ja kohdentaa ”markkinointi
kohderyhmän mukaan.”
15,2 prosenttia kommenteista koski seudun sisäistä yhteistyötä ja vuorovaikutusta.
Yksi luottamushenkilöistä koki, että imagoa ja markkinointia tulisi kehittää ”yhteisen
strategian pohjalta – tiedonkulkua parannettava paljon, osallisuutta muutenkin kuin
edustuksellisesti kokouksissa, jotain yhteistä enemmän.” Toisen kommentin mukaan
”hyvällä yhteistyöllä ja yhteisellä toiminnalla” saadaan luotua ”hyvä kuva ulospäin.”
Kysymykseen liittyvistä kommenteista 5,4 prosenttia koski matkailua ja 4,3 prosenttia
luontoa. Loput vastaukset (53,3 %) olivat myös hyviä, vaikkei niitä voitukaan yhdistää
yllä mainittuihin ryhmiin. Esimerkiksi erään luottamushenkilön mukaan ”imago voi
perustua vain todellisuuteen. Todellinen tekeminen ja meininki synnyttää myös hyvän
imagon.”
3.8. Tulevaisuus seutuyhteistyössä
3.8.1 Oulun seudun yhteistyön tulevaisuus
Oulun seudun yhteistyön tulevaisuutta koskevaan kysymykseen saatiin yhteensä 152
luottamushenkilöltä vastaus. Luottamushenkilöiden vastaukset jaettiin kolmeen
luokkaan; myönteisesti suhtautuviin, kielteisesti suhtautuviin, sekä niihin, joita ei voitu
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tulkita myönteiseksi tai kielteiseksi. Vastaukset sijoitettiin ryhmiin selvityksen tekijän
oman tulkinnan perusteella.
Luottamushenkilöiden vastauksista hieman yli puolet (51,9 %) oli sävyltään
myönteisiä seutuyhteistyön jatkon suhteen. Esimerkiksi erään vastaajan mukaan
tulevaisuudessa ”tarvitaan kaikkien kuntien avointa yhteistyötä.” Toinen
luottamushenkilö huomauttaa, että ”on tärkeää, että myös ne kunnat, jotka eivät liity
Uuteen Ouluun pysyvät seutuyhteistyössä mukana.” Sen sijaan 27,9 prosenttia
vastaajista koki seutuyhteistyön tulevaisuuden kielteisenä. Esimerkiksi erään
kommentoijan mukaan ”seutuyhteistyö loppuu kun kunnat yhdistetään samaan
kuntaan.” Eräässä toisessa kommentissa todetaan, että ”kunnilta puuttuu todellinen
yhdessä tekemisen kulttuuri, tulevaisuus ei näytä kovin kaksiselta.” Loput 20,2
prosenttia ei osannut sanoa tulevaisuuteen liittyen mitään tai vastasi jotain muuta.
3.8.2 Seutuyhteistyön keskeisimmät painopisteet tulevaisuudessa
Luottamushenkilöiltä tiedusteltiin myös heidän näkemyksiään tulevaisuuden
seutuyhteistyön keskeisimmistä painopisteistä. Ohjeistuksena luottamushenkilöitä
pyydettiin mainitsemaan 1-3 tärkeimmäksi katsomaansa painopistettä. Luokittelu tehtiin
selvityksen laatijan tulkinnan perusteella, joten luokittelu olisi voitu tehdä halutessa
myös muulla tavalla.
Suurin osa kommenteista (72 kappaletta) liittyi maankäyttöön, liikenteeseen ja
kaavoitukseen. Toiseksi tärkeimmäksi painopisteeksi osoittautui työpaikkojen luominen
ja nuorten työllistäminen 31 maininnalla. Kolmanneksi eniten kommentteja keräsi
sosiaali- ja terveydenhuolto (28 mainintaa). Myös yhteistyöhön, palveluihin ja
elinkeinoelämään liittyvät aiheet keräsivät paljon mainintoja. (Kuva 14)

Kuva 14. Tulevaisuuden seutuyhteistyön keskeisimmät painopisteet luottamushenkilöiden mielestä.
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3.8.3 Seutuorganisaation ja –henkilöstön kehittäminen
Seutuyhteistyön tulevaisuus –osion kolmantena kysymyksenä luottamushenkilöitä
pyydettiin esittämään ehdotuksia seutuorganisaation ja –henkilöstön toiminnan
kehittämisestä. Suurin osa (21,8 %) kommenteista liittyi tiedon jakamiseen ja saantiin.
Esimerkiksi erään luottamushenkilön kommentissa toivottiin jalkautumista eri kuntiin ja
tiedon jakamista ja saamista puolin ja toisin. Toinen vastaaja toivoi sen sijaan
”koulutusta ja tietoa meneillään olevista suunnitelmista.” (Kuva 38)
Vastauksista 11,5 prosenttia koski organisaation keventämistä. Esimerkiksi erään
luottamushenkilön mukaan päälliköiden määrää voitaisiin ”supistaa vähintään puoleen
nykyisestä ja ne, jotka saavat aikaan hyvää tulosta – kunnollinen palkkaus.” Toisessa
kommentissa ehdotettiin organisaation kokoonpanon pienentämistä ”niin pieneksi että
se voi toimia tehokkaasti.” Eräs luottamushenkilö toivoi ”vähemmän johtajia
poliittisilla mandaateilla. Enemmän ammattitekijöitä.” (Kuva 38)
10,4 prosenttia kommenteista liittyi yhteistyöhön. Esimerkiksi erään vastaajan
mukaan ”täytyy yhdessä löytää muutama yhteinen asia ja niihin tulee kaikkien sitoutua
aidosti, muuten toiminta ajanhaaskausta.” Toinen luottamushenkilö toivoi puolestaan
useiden eri toimijoiden välistä yhteistyötä sekä yhteen hiileen puhaltamista. Kyselyyn
osallistuneista luottamushenkilöistä 5,7 prosenttia toivoi seutuorganisaation ja –
henkilöstön toimintaa kehitettävän lisäämällä luottamushenkilöiden valtaa. Esimerksi
eräs vastaaja ehdotti ”luottamushenkilölle valtaa enemmän, viranhaltijat valmistelevat.”
Toinen luottemushenkilön mukaan pitäisi saada ”seutuhallitukseen poliittiset päättäjät
(kuntien ykkösketju). Kunnanjohtajat voivat olla puheoikeudella mukana.” Loput
vastauksista (50,6 %) sisälsi jälleen yksittäisiä kehitysideoita, jonka vuoksi niitä ei voitu
luokitella.
3.8.4 Yleiskaavayhteistyön kehittäminen
Viimeisen osion neljäntenä kysymyksenä luottamushenkilöitä pyydettiin esittämään
yleiskaavayhteistyöhön liittyviä kehitysehdotuksia. Kommentteja saatiin yhteensä 104
kappaletta ja niistä 24,1 prosenttia liittyi kuntalaisten ja kuntien kuulemiseen. Erään
vastaajan mielestä pitäisi muistaa ”alueen asukkaiden ja toimijoiden kuuleminen heti
alussa ja myös niiden huomioon ottaminen. Arkkitehdit ja suunnittelijat saatava
oppimaan myös toisenlaisia näkemyksiä asioista.” Toisen luottamushenkilön mukaan
”pienten kuntien ääni jää herkästi huomiotta. Koko seudun kehitys vaikuttaa erittäin
ratkaisevasti myös pienempien kehittymiseen.”
Kommenteista 13,5 prosenttia liittyi sen sijaan yhteistyöhön. Esimerkiksi yhden
kommentin perusteella yleiskaavayhteistyötä tulisi kehittää ”keskustelemalla ja
ottamalla huomioon myös eriävät näkemykset.” Toisen luottamushenkilön mukaan
”kaikkien pitäisi pysyä yhteisesti laadituissa kaavoissa eikä sooloilla.” Kolmannen
kommentoijan mukaan ”koko seutua tulee kehittää yhtenä alueena ja haja-asutusalueita
ei saa unohtaa.”
Kysymykseen vastanneista luottamushenkilöistä 5,8 prosenttia ehdotti Oulun
määräysvallan vähentämistä ja alle viisi prosenttia kuntien itsenäistä päätösvaltaa (3,8
%) sekä maanomistajien kuulemista (3,8 %). Suurinta osaa kommenteista (49 %) ei
voitu luokitella yksittäisiin ryhmiin.
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4. Viranhaltijoiden kysely
4.1. Viranhaltijoiden taustatiedot
4.1.1 Vastausprosentti
Seutuyhteistyökysely lähetettiin yhteensä 126 viranhaltijalle ja vastauksia saatiin 77.
Näin ollen vastausprosentiksi muodostui 61,1 prosenttia.
4.1.2 Sukupuoli- ja ikäjakauma
Naisia (48,7 %) ja miehiä (51,3 %) oli varsin tasapuolisesti tässä kyselyssä, kuten oli
siis aikaisemmissakin kyselyissä. Ikäryhmävertailussa selkeästi suurimmaksi
ikäryhmäksi osoittautui 50–59 –vuotiaiden ikäryhmä 43,4 prosentillaan. Vastaajista vain
18,4 prosenttia oli alle 40-vuotiaita. (Kuva 15)

Kuva 15. Viranhaltijoiden ikäjakauma.

4.1.3 Koulutustausta ja jakautuminen kunnittain
Suurin osa vastanneista on suorittanut ylemmän tason korkeakoulututkinnon (59,2 %).
Loput ovat suorittaneet pääasiassa joko alemman tason korkeakoulututkinnon (22,4 %)
tai opisto- tai koulutustason tutkinnon (17,1 %). Sen sijaan kunnittain vastaajat ovat
jakautuneet melko tasaisesti kaikkien kuntien kesken varsinkin jos huomioidaan kuntien
koot (Kuva 16).
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Kuva 16. Viranhaltijoiden työssäkäyntikunnat.

4.1.4 Hallintokunta
Hallintokunnittain viranhaltijat jakautuivat siten, että eniten vastauksia saatiin hallinnon
ja talouden (23,6%), sivistystoimen (19,4%), liikuntatoimen (13,9%) sekä sosiaali- ja
terveystoimen (11,1%) edustajilta (Kuva 17).

Kuva 17. Viranhaltijat hallintokunnittain.

4.1.5 Tiimi tai työryhmä
Tiimeittäin tai työryhmittäin vastaajat jakautuivat melko tasaisesti. Eniten vastaajia
löytyi liikuntatiimistä, jota edusti 16,4 prosenttia kyselyyn osallistuneista
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viranhaltijoista. Toiseksi parhaiten oli edustettuna hyve- ja kulttuuritiimit, joita
molempia oli 12,3 prosenttia vastanneista viranhaltijoista. (Kuva 18)

Kuva 18. Tiimit/työryhmät, joihin viranhaltijat kuuluvat.

4.2. Seutuyhteistyö
4.2.1 Seutuyhteistyö sekä seutuorganisaatio ja sen toiminta
Seutuyhteistyökyselyn toisessa osassa vastaajia pyydettiin arvioimaan seutuyhteistyötä
sekä seutuorganisaatiota ja sen toimintaa kouluarvosanoin (4-10). Suurin osa vastaajista
antoi seutuyhteistyölle arvosanan kahdeksan (41,1 %) tai seitsemän (38,4 %), ja
keskiarvoksi muodostui 7,32. Myös seutuorganisaatio ja sen toiminta arvioitiin
pääasiassa kahdeksan (47,8 %) tai seitsemän (31,3 %) arvoisiksi keskiarvolla 6,93.
4.3. Palveluyhteistyö Oulun seudulla
4.3.1 Palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden kuntien kanssa
Kyselyn kolmannessa osassa selvitettiin vastaajien näkemyksiä palveluyhteistyöstä
Oulun seudulla. Aluksi viranhaltijoilta tiedusteltiin heidän suhtautumisestaan
palveluiden kehittämiseen yhteistyössä muiden seudun kuntien kanssa, ja ilmeni, että
lähes kaikki viranomaiset suhtautuivat siihen erittäin myönteisesti (54,2%) tai melko
myönteisesti (43,1%).
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4.3.2 Peruspalveluiden joustavuus kuntarajojen ulkopuolelle
Myös peruspalveluiden joustavuus kuntarajojen ulkopuolelle koettiin varsin tärkeäksi,
sillä vastaajista 58,3 prosenttia piti sitä melko tärkeänä ja 36,1 prosenttia erittäin
tärkeänä. Peruspalveluiden joustavuudella kuntarajojen ulkopuolelle tarkoitettiin sitä,
että asukas voi viedä esimerkiksi lapsensa toiseen seudun kuntaan, kotikuntansa
ulkopuolelle, päivähoitoon, kouluun tai terveyskeskukseen jos hän itse käy töissä
toisessa kunnassa.
4.3.3 Seudun palveluiden onnistuneisuus
Viranhaltijoilta kysyttiin myös heidän näkemyksiään viiden eri palvelun
onnistuneisuudesta vaikuttavuuden, kunnallisen näkyvyyden ja tulosten perusteella.
Palveluista Oulun seudun ympäristöpalvelut ja Oulun Jätehuollon seudulliset palvelut
saivat aavistuksen verran paremmat tulokset kuin loput kolme palvelua. Toisaalta tulee
huomioida, että kaikki viisi palvelua ovat hyvin lähellä keskitasoa. (Kuva 19)

Kuva 19. Palveluiden onnistuneisuus vaikuttavuuden, kunnallisen näkyvyyden ja tulosten
perusteella.

4.4. Seudun ohjelmat ja suunnitelmat
4.4.1 Seudun ohjelmien ja suunnitelmien tärkeys sekä tyytyväisyys niitä kohtaan
Kyselyn neljännessä osassa tiedusteltiin vastaajien kokemuksia viidestä eri Oulun
seudulla toteutetusta ohjelmasta ja suunnitelmasta. Kysymykset suoritettiin nelikenttäkysymystyypin avulla, jossa viranhaltijoilta kysyttiin samanaikaisesti kunkin ohjelman
tai suunnitelman tärkeyttä sekä heidän tyytyväisyyttä ohjelman tai suunnitelman
aikaansaamiin tuloksiin. Nelikentässä x-akseli kuvastaa tärkeyttä ja y-akseli
tyytyväisyyttä.
Vastausten perusteella jokaista viittä ohjelmaa ja suunnitelmaa pidettiin ainakin
melko tärkeinä. Lisäksi niihin oltiin myös melko tyytyväisiä; ainoastaan Oulun seudun
työllisyysohjelmaan oltiin keskimääräistä tyytymättömämpiä. (Kuva 20)
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Kuva 20. Seudun viiden eri ohjelman ja suunnitelman tärkeys sekä viranhaltijoiden tyytyväisyys
niiden aikaansaamiin tuloksiin.

4.5. EU-hankkeet
4.5.1 Hanke- ja kehitystoiminta
Kyselyn viidennessä osassa selvitettiin viranhaltijoiden näkemyksiä seudulla toimivista
EU-hankkeista sekä hanke- ja kehitystoiminnasta yleensä. Oulun seudun kunnat
kuuluvat EU:n ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Suomen kilpailukyky ja työllisyys –
tavoiteohjelman
alueeseen.
Lisäksi
Oulun
seudulla
toteutetaan
muita
kehittämishankkeita esimerkiksi ministeriöiden rahoittamana. Hankkeita on toteutettu
siten, että niiden avulla kehitetään seutua laaja-alaisesti.
EU-hankkeet –osan aluksi vastaajia pyydettiin arvioimaan hanke- ja
kehitystoimintaa kouluarvosanan (4-10) avulla. Vastaukset olivat melko maltillisia, sillä
enemmistö vastanneista viranhaltijoista antoi hanke- ja kehitystoiminnalle
kouluarvosanaksi seitsemän (41,9 %), kahdeksan (40,3 %) tai kuusi (11,3 %).
Keskiarvoksi muodostui 7,37.
4.5.2 EU-hanketyö Oulun seudulla
Viranhaltijoilta tiedusteltiin myös, että millaisena he näkevät EU-hanketyön Oulun
seudulla. Vastaajista suurin osa (68,2 %) näki EU-hanketyön melko myönteisenä.
Melko tai erittäin kielteiseksi sitä ei kokenut yksikään viranhaltijoista. (Kuva 21)
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Kuva 21. Viranhaltijoiden näkemys EU-hanketyöstä Oulun seudulla.

4.5.3 Ohjelmien onnistuneisuus
Viranhaltijoita pyydettiin arvioimaan myös kolmentoista eri ohjelman onnistuneisuutta
vaikuttavuuden, kunnallisen näkyvyyden ja tulosten suhteen. Onnistuneimmaksi
ohjelmaksi koettiin Oulun kansainvälisen lentoliikenteen kehittäminen (9) muiden
ohjelmien saadessa melko keskinkertaisia arvosteluita. Arvioinnin keskinkertaisuuteen
saattoi vaikuttaa tosin se, että vastaajat eivät mahdollisesti tunteneet kovin hyvin
kyseisiä ohjelmia. Tuntemattomammat ohjelmat voivat saada varovaisempia
arvosteluita kuin hieman tutummat ohjelmat. (Kuva 22)

Kuva 22. Viranhaltijoiden näkemys kolmentoista eri ohjelman onnistuneisuudesta vaikuttavuuden,
kunnallisen näkyvyyden ja tulosten suhteen.
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4.6. Vaikuttaminen ja tiedonkulku seudullisessa yhteistyössä
4.6.1 Edunvalvonta ja vaikuttaminen
Seutuyhteistyökyselyn kuudennessa osassa selvitettiin vastaajien näkemyksiä
vaikuttamisesta ja tiedonkulusta seudullisessa yhteistyössä. Aluksi viranhaltijoilta
pyydettiin kouluarvosanaa (4-10) edunvalvonnalle ja vaikuttamiselle. Suurin osa
kyselyyn osallistuneista viranhaltijoista arvioi edunvalvonnan ja vaikuttamisen
kouluarvosanaksi seitsemän (40,7 %), kahdeksan (25,4 %) tai kuusi (22 %). Vastausten
keskiarvoksi muodostui tasan 7,0.
4.6.2 Tiimin tai työryhmän toimivuus seutuyhteistyössä
Suurin osa (60,9 %) vastaajista katsoo, että hänen edustamansa tiimi tai työryhmä toimii
melko hyvin seutuyhteistyössä. 15,9 prosentin mielestä tiimi tai työryhmä toimii erittäin
hyvin ja 11,6 prosentin mielestä se ei toimi hyvin eikä huonosti. (Kuva 23)

Kuva 23. Viranhaltijoiden näkemys tiimin tai työryhmän toimivuudesta seutuyhteistyössä.

4.6.3 Kunnan tai vastaajan saama hyöty tiimistä tai työryhmästä
Viranomaisia pyydettiin kertomaan, että mitä hyötyä heidän tiimistään tai
työryhmästään on viranhaltijan edustamalle kunnalle tai viranhaltijalle itselleen
ammatillisesti. Vastausten perusteella tiimeistä ja työryhmistä on erittäin paljon hyötyä
erityisesti niissä tapahtuvan informaation ja ajatustenvaihdon (54,2 %) sekä yhteistyön
(29,2 %) vuoksi. Esimerkiksi erään viranhaltijan mukaan ”verkostoituminen muiden
kuntien työntekijöiden kanssa on ammatillisesti oleellista.” Hänen mukaansa ”yhteistyön
tekeminen on helpompaa, kun on säännöllisesti toisten kanssa tekemisissä”, sillä näin
ollen ”erilaisten toimintojen suunnittelu yli kuntarajojen mahdollistuu.” Toisessa
kommentissa todettiin, että tiimi tai ryhmä on ”laaja asiantuntijoiden joukko”, joissa
”voi peilata kuntien tekemiä ratkaisuja seudullisesti.”
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4.6.4 Tiimin tai työryhmän toimivuuden parantaminen
Kyselyyn osallistuneita viranhaltijoita pyydettiin esittämään parannusehdotuksia heidän
tiiminsä tai työryhmänsä toimivuuden parantamiseksi. Suurin osa (24 %) kommenteista
liittyi tiimien tai työryhmien toimivuuden parantamiseen. Esimerkiksi eräs vastaajista
toivoi, että olisi säännöllinen ”kokousaika, josta pidetään kiinni myös. Olisi hyvä pyytää
etukäteen osallistujilta asioita käsiteltäväksi.” Toinen viranhaltija puolestaan ehdotti,
että tiimin kokoukset ajoitettaisiin vuoden tärkeisiin ajankohtiin. Myös ”parempi
kokouksien valmistelu” ja ”asioiden ja kokousten tiivistäminen” nousivat kommenteista
esille.
Myös Uuden Oulun yhdistyminen (20 %) näkyi viranhaltijoiden kommenteissa.
Esimerkiksi eräs viranhaltijoista kokee, että ”uusi Oulu vie nyt aikaa ja resursseja.”
Toisen kommentin mukaan ”tällä hetkellä Uuden Oulun kuntaliitoshankkeessa olevien
edustajien työ suuntautuu vahvasti tälle alueelle. Kuntaliitoksen toteuduttua keskustelu
palautunee painopisteeltään muuhunkin seudulliseen yhteistyöhön. Tällä hetkellä
yhteiset seudulliset palvelustrategiat eivät ole kovinkaan paljon esillä.” Eräs vastaaja
toteaa puolestaan, että ”tällä hetkellä myllerrys kuntakentässä vaatii veronsa. On ihan
paikallaan hieman haukata happea. Jatkossa on syytä nostaa profiilia ja jatkaa
yhteyksiä muiden kaupunkiseutukuntien kanssa.” Lisäksi viranhaltijat toivoivat muun
muassa Oulu-vetoisuuden vähentämistä (16 %) ja tiimien tai työryhmien painoarvon
lisäämistä (8 %).
4.6.5 Vaikutusmahdollisuudet seutuyhteistyössä
Vaikuttaminen ja tiedonkulku seudullisessa yhteistyössä –osan viidentenä kysymyksenä
tiedusteltiin
viranhaltijoiden
kokemuksia
vaikutusmahdollisuuksistaan
seutuyhteistyössä. Vastaajista suurin osa oli sitä mieltä, että viranhaltijoilla on sopivasti
vaikutusvaltaa (42,4 %) tai melko vähän vaikutusvaltaa (34,8 %). Ainoastaan 19,7
prosenttia koki omaavansa melko paljon vaikutusvaltaa. (Kuva 24)

Kuva 24. Viranhaltijoiden näkemys vaikutusmahdollisuuksistaan seutuyhteistyössä.
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4.6.6 Vaikutusmahdollisuuksien kehittäminen
Viranhaltijoilta tiedusteltiin myös, että miten heidän vaikutusmahdollisuuksia pitäisi
parantaa. Kommenttien perusteella tiimien ja työryhmien lausuntojen painoarvoa
haluttaisiin lisätä. Esimerkiksi erään viranhaltijan mukaan ”asiantuntijoina meidän
asioita ja tarvetoiveita tulisi saada paremmin esille.” Toinen vastaaja näkee ongelmaksi
sen, ”että kaikissa valmisteluissa poliittista päätösvaltaa käyttävät henkilöt eivät luota
valmisteluun/valmistelijoihin.” Kolmas viranhaltija huomauttaa puolestaan, että ”koko
seutuyhteistyö on muutosvaiheessa, poliittinen tahtotila vaikuttaa viranhaltijoiden
vaikutusmahdollisuuksiin. Jos ei ole selvää poliittista tahtotilaa, niin vaikea on
vaikuttaa!”
4.6.7 Seutuyhteistyön tiedonkulku
Seitsemäntenä kysymyksenä viranhaltijoilta kysyttiin, että miten heidän mielestään
seutuyhteistyön tiedonkulussa on onnistuttu. Vastaajista enemmistö koki, että
seutuyhteistyön tiedonkulussa on onnistuttu melko hyvin (49,2 %) tai ei huonosti eikä
hyvin (29,2 %). 18,5 prosenttia viranhaltijoista oli puolestaan sitä mieltä, että
tiedonkulussa on onnistuttu melko huonosti. (Kuva 25)

Kuva 25. Viranhaltijoiden mielipiteet seutuyhteistyön tiedonkulun onnistuneisuudesta.

4.6.8 Seutuyhteistyön tiedonkulun kehittäminen
Viranhaltijoilla oli monenlaisia ideoita seutuyhteistyön tiedonkulun kehittämiseksi.
Monet ovat sitä mieltä, että tiedottamista pitäisi kehittää esimerkiksi sähköpostitse
toimitettavan uutiskirjeen tai tiedotteen avulla. Erään vastaajan mukaan tiimien
kokouksiin voisi yhdistää ”aina seudun kannalta merkittävimpien asioiden esittely.”
Toinen viranhaltija esittää, että ”kehittämispäällikkö voisi vierailla kunnanhallituksissa
esim. kerran vuodessa ja pitää katsauksen siitä, mitä on tehty, mitä on valmisteilla ja
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mihin pitäisi seuraavaksi ryhtyä.” Eräs vastaaja toteaa, että ”tiedottamiseen vaikuttaa
nykyinen tilanne. Toisaalta on olemassa merkittäviä asioita esim. maankäyttöön liittyvät
asiat ja seudullinen hanketoiminta, joissa olisi tiedottamista, mutta läpimeno voinee
olla vaikeaa tässä tilanteessa.”
4.6.9 Seutuorganisaation toiminta
Vaikuttaminen ja tiedonkulku seudullisessa yhteistyössä –osan viimeisessä kohdassa
kyselyyn osallistuneilla viranhaltijoilta kysyttiin mielipidettä seutuorganisaation
toiminnasta. Vastaajista 44,1 prosenttia katsoi, että seutuorganisaatio toimii melko
hyvin. Lähes saman verran, eli 39 prosenttia, oli puolestaan sitä mieltä, että
seutuorganisaatio ei toimi huonosti eikä hyvin. (Kuva 26)

Kuva 26. Viranhaltijoiden mielipiteet seutuorganisaation toiminnasta.

4.7. Seudullinen imago ja elinvoima
4.7.1 Seutuyhteistyön vaikutus elinvoimaan
Seutuyhteistyökyselyn toiseksi viimeisessä osassa tiedusteltiin viranhaltijoiden
näkemyksiä seudullisesta imagosta ja elinvoimasta. Kyselyyn osallistuneista
viranhaltijoista peräti 86,8 prosenttia uskoo, että seutuyhteistyöllä pystytään
vaikuttamaan alueen elinvoimaan.
4.7.2 Elinvoimaisuuteen vaikuttaminen seutuyhteistyötä kehittämällä
Toisena kysymyksenä viranhaltijoita pyydettiin kertomaan, että miten he kehittäisivät
seutuyhteistyötä, jotta alueen elinvoimaisuuteen pystyttäisiin vaikuttamaan entistä
tehokkaammin. Vastaukset olivat hyvin monenlaisia ja suurinta osaa (75 %) niistä ei
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voitu luokitella mihinkään tiettyyn ryhmään. Eniten kommentteja (18,7 %) keräsi
seutuyhteistyö. Esimerkiksi erään vastaajan mukaan ”lapsiperheiden ja nuorten asemaa
täytyy kehittää yhteisrintamassa kaikilla hallinnon aloilla.” Toinen viranhaltija
huomauttaa, että ”mikäli seutuyhteistyötä jatketaan, on tärkein asia saada aikaan
yhteinen strategia ja sitoutua siihen”, sillä hänen mukaansa ”yhteisellä
hanketoiminnalla voidaan myös vaikuttaa alueen elinvoimaisuuteen.” Viranhaltijat
toivoivat myös muun muassa avointa yhteistyötä, matkailun ja elinkeinoelämän
kehittämishankkeiden jatkamista sekä yrittäjäjärjestön mukaan ottamista.
4.7.3 Seudun imagon ja markkinoinnin kehittäminen
Viranhaltijoilta kysyttiin myös, että millä tavoin seudun imagoa ja markkinointia
voitaisiin heidän mielestään kehittää ja toteuttaa. Kommenteissa nousi esiin
tiedottamisen (26,9 %) ja yhteistyön (26,9 %) kehittäminen. Esimerkiksi erään vastaajan
mukaan seudun imagoa ja markkinointia tulisi kehittää ja toteuttaa ”Internetin käyttöä
monipuolistamalla.” Toinen viranhaltija toivoi yhteistyötä ”uuden Oulun ja muiden
alueellisten toimijoiden kanssa.”
4.8. Tulevaisuus seutuyhteistyössä
4.8.1 Oulun seudun yhteistyön tulevaisuus
Kyselyn kahdeksas ja samalla viimeinen osa muodostui viidestä avokysymyksestä,
joista
neljässä
tiedusteltiin
viranhaltijoiden
näkemyksiä
seutuyhteistyön
tulevaisuudessa. Aihe katsottiin varsin ajankohtaiseksi ja tärkeäksi erityisesti uuden
Oulun perustamisen vuoksi. Tulevaisuus seutuyhteistyössä –osion ensimmäisessä
kysymyksessä tiedusteltiin vastaajien näkemyksiä Oulun seudun yhteistyön
tulevaisuudesta. Vastaajien näkemykset Oulun seudun yhteistyön tulevaisuudesta
voidaan jakaa kolmeen ryhmään; myönteisesti suhtautuviin, kielteisesti suhtautuviin,
sekä niihin, jotka eivät suhtaudu myönteisesti eivätkä kielteisesti seutuyhteistyön
tulevaisuuteen. Kommenteista noin 40 prosenttia oli sävyltään myönteisiä
seutuyhteistyön tulevaisuuden suhteen ja noin 20 prosenttia kielteisiä. Lisäksi noin 40
prosenttia kommenteista ei ollut sävyltään myönteisiä eikä kielteisiä.
3.8.2 Seutuyhteistyön keskeisimmät painopisteet tulevaisuudessa
Viranhaltijoilta tiedusteltiin myös heidän näkemyksiään keskeisimmistä painopisteistä
tulevaisuuden seudullisessa yhteistyössä. Ohjeistuksena vastaajia pyydettiin
mainitsemaan 1-3 tärkeimmäksi katsomaansa painopistettä. Yhteensä kommentteja
saatiin 49 kappaletta. Kommentit sisälsivät yhteensä 90 painopiste-ehdotusta, jotka
suurimmaksi osaksi poikkesivat jonkin verran toisistaan. Yhteensä kommenteista oli
löydettävissä 43 eri teemaa, joiden mukaan painopisteet jaoteltiin.
Suurin osa kommenteista (14 mainintaa) liittyi maankäyttöön, liikenteeseen ja
kaavoitukseen. Toiseksi tärkeimmäksi painopisteeksi osoittautuivat palveluihin liittyvät
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asiat yhdeksällä maininnalla. Kolmanneksi eniten mainintoja keräsi työllisyyden hoito
ja nuorten työllistäminen (5). Matkailuun, elinkeinoon sekä yhteistyöhön liittyviä
mainintoja oli kaikkia 4 kappaletta, ja kulttuuriin, seudullisiin hankkeisiin ja
edunvalvontaan liittyvä mainintoja 3 kappaletta kutakin. (Kuva 27)

Kuva 27. Viranhaltijoiden näkemys tulevaisuuden seutuyhteistyön painopisteistä teemoittain
luokiteltuina.

4.8.3 Seutuorganisaation ja –henkilöstön kehittäminen
Kyselyn viimeisen osan kolmannessa kysymyksessä tiedusteltiin vastaajilta ehdotuksia
seutuorganisaation ja –henkilöstön kehittämisestä. Toiminnan kehittämiseen liittyviä
ehdotuksia saatiin ainoastaan 17 kappaletta. Vastaajien ehdotukset poikkesivat melko
paljon toisistaan. Monet ehdotukset liittyivät lähinnä organisaatiossa ja tiimeissä
tapahtuviin muutoksiin (35 %). Eräs vastaajista esitti toiveen yhdestä vahvasta
luottamusorganisaatiosta, ”joka luottaa valmisteluun ja jolla on kuntansa luottamus”.
Eräs vastaajista katsoo, että seutuorganisaatio ”pitäisi integroida uuden Oulun
konsernihallintoon, luontevammin kenties elinvoimaisuus-yksikköön.” Vastauksien
joukossa oli myös osaamisen ja yhteistyön kehittämiseen (20 %) sekä tavoitteisiin ja
suunnitelmiin (10 %) liittyviä kommentteja. (Kuva 29)
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Kuva 29. Viranhaltijoiden ehdotusten aiheet seutuorganisaation ja –henkilöstön kehittämisestä.

3.8.4 Yleiskaavayhteistyön kehittäminen
Lopuksi luottamushenkilöitä pyydettiin esittämään omia ideoitaan yleiskaava-yhteistyön
kehittämisen suhteen. Kommentteja saatiin melko vähän ja niistä suurin osa liittyi
lähinnä yhteistyön jatkamiseen (40,7 %). Kuntaliitosten vuoksi yleiskaavayhteistyön
tulevaisuus (13,6 %) herätti vielä paljon kysymyksiä. Eräs viranhaltija toteaakin, että
”jatketaan yleiskaavayhteistyötä toistaiseksi – päätetään yleiskaavayhteistyön muodosta
sen jälkeen, kun kuntarakenneuudistus on tiedossa”. Yhteistyön takaajina myös
maakuntakaava nähtiin varsin tärkeänä. Erään vastaajan mukaan ”tulevaisuudessa
maakuntakaava on tärkein instrumentti, MAL- sopimus korvaa pitkälti yleiskaavan”.
Toisaalta toinen vastaaja toivoi, että ”edelleenkin laaditaan seudullinen yleiskaava”,
sillä maakuntakaava ei riitä.
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5. Tulosten tarkastelua
Kyselyyn osallistuneet luottamushenkilöt ja viranhaltijat suhtautuivat melko neutraalisti
seutuyhteistyöhön sekä seutuorganisaatioon ja sen toimintaan. Kun vastauksia verrataan
vuosien 2005 ja 2008 seutuyhteistyöselvityksistä saatuihin vastauksiin, voidaan todeta,
että seutuyhteistyöhön suhtautuminen on muuttunut ehkä aavistuksen verran
kielteisemmäksi. Toisaalta niin luottamushenkilöt kuin viranhaltijatkin suhtautuivat
palveluiden kehittämiseen yhteistyössä muiden seudun kuntien kanssa myönteisesti.
Myös peruspalveluiden kuntarajat ylittävä joustavuus koettiin varsin tärkeäksi erityisesti
luottamushenkilöiden keskuudessa. Samankaltaisia tuloksia saatiin myös vuosina 2005
ja 2008.
Vastaajien mielestä seudullisissa palveluissa oli onnistuttu vaikuttavuuden,
kunnallisen näkyvyyden ja tulosten perusteella melko keskinkertaisesti. Lisäksi
luottamushenkilöt ja viranhaltijat pitivät seudun ohjelmia ja suunnitelmia melko
tärkeinä ja niihin oltiin keskinkertaisen tyytyväisiä. Ainoastaan Oulun seudun
työllisyysohjelmaan oltiin aavistuksen verran tyytymättömämpiä kuin muihin ohjelmiin
ja palveluihin, mikä johtunee seudun heikohkosta työllisyystilanteesta. Samankaltaiset
tulokset saatiin myös aikaisemmissa tutkimuksissa vaikka analysointitapa olikin hieman
erilainen.
Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden mukaan seudun hanke- ja
kehitystoiminnassa on onnistuttu melko hyvin. Myös Oulun seudulla tapahtuva EUhanketyö koettiin melko myönteiseksi vastaajien keskuudessa. Kun tulosta verrataan
vuoden 2008 seutuyhteistyöselvityksestä löytyvän samankaltaisen kysymyksen
vastauksien kanssa, voidaan päätellä, että EU-hanketyön arvostus on kasvanut
luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden keskuudessa hieman. Vuoden 2005 kyselyssä
ei vastaavanlaista EU-hanketyöhön liittyvää kysymystä ollut.
EU-ohjelmista vastaajat pitivät onnistuneimpana Oulun kansainvälisen
lentoliikenteen kehittämistä muiden ohjelmien saadessa melko keskinkertaisia tuloksia.
Tulokseen vaikuttanee se, että lentokentän ja lentoliikenteen kehittäminen on ollut
viime vuosina varsin paljon julkisuudessa. Oulun kansainvälisen lentoliikenteen
kehittäminen sai parhaat arvostelut myös vuoden 2008 kyselyssä. Sen sijaan vuoden
2005 seutuyhteistyökyselyssä ei ollut vastaavanlaista kysymystä.
Kyselyyn osallistuneet luottamushenkilöt ja viranhaltijat olivat kohtuullisen
tyytyväisiä edunvalvontaan ja vaikuttamiseen. Luottamushenkilöiden mielestä heidän
vaikutusmahdollisuutensa olivat jonkin verran huonontuneet verrattuna aikaisempien
selvitysten tuloksiin. Lisäksi he kokivat omaavansa kunnallisella tasolla paremmat
vaikutusmahdollisuudet kuin seudullisella tasolla. Myös aikaisemmissa kyselyissä
saatiin samansuuntaisia tuloksia. Enemmistö luottamushenkilöistä katsoi myös, että
viranhaltijoilla on melko paljon vaikutusvaltaa.
Viranhaltijat olivat varsin tyytyväisiä tiiminsä tai työryhmänsä toimivuuteen
seutuyhteistyössä. Erityisesti he katsoivat hyötyvänsä tiimistä tai työryhmästä niissä
tapahtuvan yhteistyön, sekä tiedon ja ajatusten vaihdon vuoksi. Luottamushenkilöiden
keskuudessa toivottiin parempaa tiedonkulkua sekä tiiviimpää vuorovaikutusta
viranhaltijoiden kanssa, sillä sen katsottiin parantavan heidän vaikutusmahdollisuuksia.
Viranhaltijat puolestaan kokivat vaikutusmahdollisuuksiensa paranevan, jos heidän
asiantuntemus ja luottamus heitä kohtaan tuotaisiin paremmin esille. Vuonna 2005
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suurin osa seutuyhteistyöselvitykseen vastanneista viranhaltijoista ei kaivannut
muutosta vaikutusmahdollisuuksiinsa.
Luottamushenkilöiden mielestä seutuyhteistyön tiedonkulussa oli onnistuttu
heikommin kuin viranhaltijoiden mielestä. On mielenkiintoista huomata, että
viranhaltijoiden mielipiteet ovat muuttuneet vuodesta 2008 erittäin paljon
myönteisimmiksi. Luottamushenkilöiden mielestä seutuyhteistyön tiedonkulkua
voitaisiin kehittää muun muassa sähköistä viestintää ja mediaa hyödyntämällä sekä
tiedottamista kehittämällä. Myös viranhaltijat kokivat, että tiedonkulkua voitaisiin vielä
kehittää esimerkiksi sähköpostitse toimitettavan uutiskirjeen tai tiedotteen avulla. Osa
viranhaltijoista toivoi sähköisen tiedottamisen tehostumista jo vuonna 2005. Vuoden
2008 kyselyn tiedottamiseen liittyviä avovastauksia ei ole analysoitu.
Viranhaltijat kokivat seutuorganisaation toimivan aavistuksen verran paremmin
kuin luottamushenkilöt. Toisaalta niin luottamushenkilöiden kuin viranhaltijoidenkin
mielipiteet olivat varsin varovaisia, mikä saattoi johtua siitä, että osa vastaajista ei
tuntenut seutuorganisaation toimintaa kovin hyvin. Kuitenkin lähes kaikki kyselyyn
osallistuneet luottamushenkilöt ja viranomaiset uskoivat, että seutuyhteistyöllä
pystytään vaikuttamaan myös alueen elinvoimaan. Vastaajien mukaan alueen
elinvoimaan voitaisiin vaikuttaa muun muassa kehittämällä kuntien välistä yhteistyötä
ja tasa-arvoa.
Luottamushenkilöiden mielestä seudun imagoa ja markkinointia voitaisiin
kehittää lähinnä markkinoinnin ja tiedottamisen avulla. Myös viranhaltijoiden
kommenteista nousi esiin tiedottamisen tärkeys sekä yhteistyön lisääminen alueen eri
toimijoiden kesken. Luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden ehdotukset olivat hyvin
samanlaisia myös vuonna 2005. Huomionarvoista on, että yhteistyö ja tiedottaminen
tuntuivat olevan suosittuja teemoja useissa eri kysymysten vastauksissa.
Suurin osa luottamushenkilöistä ja viranhaltijoista suhtautui seutuyhteistyön
tulevaisuuteen myönteisesti. Osa vastaajista koki Oulun aseman liian keskeiseksi ja
toivoi pienempien kuntien päätösvallan ja huomioimisen lisääntyvän. Sujuvan
yhteistyön edellytyksenä katsottiin olevan myös asioista tiedottaminen esimerkiksi
seminaarein ja tapaamisin. Vuonna 2005 seutuyhteistyö nähtiin pääasiassa myönteisenä
ja toteutuskelpoisena asiana, jonka tärkeimpänä edellytyksenä pidettiin kuntien tasaarvoista asemaa seudulla.
Tulevaisuuden seutuyhteistyön keskeisimmät painopisteet liittyvät maankäyttöön,
liikenteeseen ja kaavoitukseen sekä työpaikkojen luomiseen. Luottamushenkilöt
kehittäisivät seutuorganisaation ja –henkilöstön toimintaa muun muassa parantamalla
tiedonjakamista, keventämällä organisaatiota ja lisäämällä yhteistyötä. Viranhaltijoiden
ehdotukset koskivat lähinnä organisaatiossa ja tiimeissä tapahtuvia muutoksia sekä
osaamisen ja yhteistyön kehittämistä. Ehdotukset poikkesivat jonkin verran
aikaisempien kyselyiden tuloksista.

36

6. Johtopäätökset
Kyselyn tarkoituksena oli selvittää Oulun seudun kuntien luottamushenkilöiden ja
viranhaltijoiden suhtautumista seudulliseen yhteistyöhön. Lisäksi kyselyn avulla
pyrittiin selvittämään miten kehittämis- ja hanketoiminnassa oli vastaajien mukaan
onnistuttu ja miten seutuyhteistyötä tulisi heidän mielestään kehittää.
Yleisesti niin luottamushenkilöt kuin viranhaltijatkin vastasivat kyselyyn melko
varovasti. Vastauksista oli kuitenkin havaittavissa, että seutuyhteistyöhön ei enää
suhtauduttaisi ehkä niin myönteisesti kuin aikaisemmissa selvityksissä. Varautuneeseen
suhtautumiseen saattoi vaikuttaa muun muassa se, että vastaajien mielestä heillä ei ollut
seudullisella tasolla niin hyvät vaikutusmahdollisuudet kuin kunnallisella tasolla.
Luottamushenkilöiden mielestä heidän vaikutusmahdollisuuksista voitaisiin parantaa
muun muassa kehittämällä tiedonkulkua ja vuorovaikutusta viranhaltijoiden kanssa.
Viranhaltijat puolestaan kokisivat vaikuttavansa enemmän, jos heidän asiantuntemus
tuotaisiin paremmin esille ja jos heidän tekemäänsä työ luotettaisiin enemmän.
Seutuyhteistyöllä voidaan katsoa olevan selkeä tarve ainakin tietyllä tasolla, sillä
esimerkiksi palveluiden kehittäminen yhteistyössä muiden kuntien kanssa sekä
peruspalveluiden kuntarajat ylittävä joustavuus koettiin tärkeiksi. Lisäksi seudulla
tapahtuva EU-hanketyö koettiin melko onnistuneeksi erityisesti kansainvälisen
lentoliikenteen kehittämisen suhteen. Seutuyhteistyön tärkeys näkyy myös
viranhaltijoiden tyytyväisyytenä tiimejä ja työryhmiä kohtaan. Erityisesti niissä
tapahtuva tiedon ja ajatusten vaihto sekä yhteistyö koettiin arvokkaaksi. Sen sijaan
Oulun seudun työllisyysohjelmaan oltiin vastaajien keskuudessa varsin tyytymättömiä.
Tähän vaikuttanee kuitenkin se, että seudun työllisyystilanne on varsin huono erityisesti
nuorten keskuudessa. Yleisesti ottaen seudulla toimivat ohjelmat ja hankkeet vaikuttivat
varsin vieraita vastaajille.
Kyselyyn osallistuneet luottamushenkilöt ja viranomaiset toivoivat kehitystä
tapahtuvan erityisesti tiedonkulussa ja yhteistyössä. Vastausten perusteella tiedonkulkua
ja yhteistyötä voitaisiin kehittää esimerkiksi sähköpostitse toimitettavan uutiskirjeen tai
tiedotteen avulla. Huomionarvoista on, että yhteistyö ja tiedonkulkuun liittyvät
vastaukset tuntuivat olevan suosittuja eri kysymysten vastauksissa.
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7. Liitteet
LIITE 1
SEUTUYHTEISTYÖ 2011: KYSELYLOMAKE LUOTTAMUSHENKILÖILLE
1. TAUSTATIEDOT Rastita mielestäsi oikea vaihtoehto.
1.1. Sukupuoli
Nainen
Mies

О
О

1.2. Ikä
Alle 29 vuotta О
30 - 39 vuotta О
40 - 49 vuotta О
50 - 59 vuotta О
60 vuotta tai yli О
1.3. Koulutus
Kansakoulu tai peruskoulu
Ammattikoulu tai -kurssi
Ylioppilas (ei jatkokoulutusta)
Opisto- tai koulutustason tutkinto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto

О
О
О
О
О
О

Muu, mikä?

О_________________

1.4. Puoluejäsenyys
KESK
KOK
SDP
VAS
VIHR
PS
KD
Sitoutumaton

О
О
О
О
О
О
О
О

Muu puolue

О _________________

1.5. Vastaajan edustama kunta
Hailuoto
Haukipudas
Kempele
Kiiminki
Liminka
Lumijoki
Muhos
Oulu
Oulunsalo
Tyrnävä

О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
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1.6. Vastaajan asema kuntaorganisaatiossa. Jos kuulutte useaan eri organisaatioon, valitkaa ne kaikki.
Seutuvaltuuston jäsen
Kunnanvaltuuston jäsen
Kunnanhallituksen jäsen
Lautakunnan jäsen

О
О
О
О

2. SEUTUYHTEISTYÖ Rastita mielestäsi oikea vaihtoehto.
2.1. Minkä kouluarvosanan (4-10) annat seutuyhteistyölle? (10 paras arvosana, 4 huonoin)
10
9
8
7
6
5
4

О
О
О
О
О
О
О

2.2. Minkä kouluarvosanan (4-10) annat seutuorganisaatiolle ja sen toiminnalle? (10 paras arvosana,
4 huonoin)
10
9
8
7
6
5
4

О
О
О
О
О
О
О

3. PALVELUYHTEISTYÖ OULUN SEUDULLA Rastita mielestäsi oikea vaihtoehto.
3.1. Miten suhtaudut palveluiden kehittämiseen yhteistyössä muiden seudun kuntien kanssa?
Erittäin myönteisesti
Melko myönteisesti
En myönteisesti enkä kielteisesti
Melko kielteisesti
Erittäin kielteisesti

О
О
О
О
О

3.2. Kuinka tärkeänä näette peruspalveluiden joustavuuden kuntarajojen ulkopuolelle?
Esimerkiksi; voiko lapsen viedä toiseen seudun kuntaan, kotikunnan ulkopuolelle päivähoitoon / kouluun
/ terveyskeskukseen jos itse käy toisessa kunnassa töissä?
En lainkaan tärkeänä
Vain hieman tärkeänä
En osaa sanoa
Melko tärkeänä
Erittäin tärkeänä

О
О
О
О
О
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3.3. Kuinka onnistuneeksi (vaikuttavuus, näkyvyys kunnassa, tulokset,...) koet seuraavat (a - e)
seudulliset palvelut? (1= epäonnistunut, 2= melko epäonnistunut, 3= ei epäonnistunut eikä onnistunut,
4= melko onnistunut, 5= hyvin onnistunut)
1

2

3

4

5

a) Oulun seudun
ympäristöpalvelut

О

О

О

О

О

b) Oulun jätehuolto

О

О

О

О

О

c) Oulun seudun
yhteispäivystys

О

О

О

О

О

d) Oulun seudun yhteiset
sosiaali- ja potilasasiamiehet О

О

О

О

О

e) Oulun seudun
hankitayhteistyö -palvelu

О

О

О

О

О

4. SEUDUN OHJELMAT JA SUUNNITELMAT Rastita mielestäsi oikea vaihtoehto.
4.1. Kuinka tärkeäksi koet seuraavat (a-f) seudun ohjelmat ja suunnitelmat? (1= ei ollenkaan tärkeä,
2= vain hieman tärkeä, 3= en osaa sanoa, 4= melko tärkeä, 5= erittäin tärkeä)

1

2

3

4

5

a) Oulun seudun
työllisyysohjelma

О

О

О

О

О

b) Oulun seudun kuntien
yhteinen yleiskaava

О

О

О

О

О

c) Oulun seudun
liikenne 2020
-suunnitelma

О

О

О

О

О

d) Maankäytön ja
liikenteen aiesopimus
2009-2012

О

О

О

О

О

e) MAL
-aiesopimusluonnos

О

О

О

О

О

4.2. Kuinka tyytyväinen olet seuraavien (a-f) ohjelmien ja suunnitelmien aikaansaamiin tuloksiin?
(1= erittäin tyytymätön, 2= melko tyytymätön, 3= ei tyytymätön eikä tyytyväinen, 4= melko tyytyväinen,
5= erittäin tyytyväinen)
1

2

3

4

5

a) Oulun seudun
työllisyysohjelma

О

О

О

О

О

b) Oulun seudun kuntien
yhteinen yleiskaava

О

О

О

О

О
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c) Oulun seudun
liikenne 2020
-suunnitelma

О

О

О

О

О

d) Maankäytön ja
liikenteen aiesopimus
2009-2012

О

О

О

О

О

e) MAL
-aiesopimusluonnos

О

О

О

О

О

5. EU-HANKKEET Rastita mielestäsi oikea vaihtoehto.
5.1. Minkä kouluarvosanan (4-10) annat hanke- ja kehitystoiminnalle? (10 paras arvosana, 4
huonoin)
10
О
9
О
8
О
7
О
6
О
5
О
4
О
5.2. Millaisena näet EU-hanketyön Oulun seudulla? Oulun seudun kunnat kuuluvat EU:n
ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Suomen kilpailukyky ja työllisyys –tavoiteohjelman alueeseen.
Lisäksi Oulun seudulla toteutetaan muita kehittämishankkeita esimerkiksi ministeriöiden rahoittamana.
Hankkeita on toteutettu siten, että niiden avulla kehitetään seutua laaja-alaisesti.
Erittäin myönteisenä
Melko myönteisenä
En myönteisenä enkä kielteisenä
Melko kielteisenä
Erittäin kielteisenä

О
О
О
О
О

5.3. Kuinka onnistuneeksi (vaikuttavuus, näkyvyys kunnassa, tulokset,...) koet seuraavat (a-m) EUhankkeet? (1= epäonnistunut, 2= melko epäonnistunut, 3= en osaa sanoa, 4= melko onnistunut, 5= hyvin
onnistunut). (Mikäli et tiedä hanketta, vastaa "en osaa sanoa")
1

2

3

4

5

a) Tulevaisuuden
oppimisympäristöt
-ohjelma

О

О

О

О

О

b) Oulu 15 –kulttuurin
kehittämisohjelma

О

О

О

О

О

c) Tulevaisuuden
palveluyhteiskunta
-ohjelma

О

О

О

О

О

d) SoTe:n sähköinen
toimintatapa ja
teknologia -ohjelma

О

О

О

О

О
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e) PanOULUseutu
-ohjelma

О

О

О

О

О

f) Oulun seudun
matkailun Master
plan -ohjelma

О

О

О

О

О

g) Oulun kansainvälisen
lentoliikenteen
kehittäminen

О

О

О

О

О

h) Oulun seudun
hautomoverkosto
-ohjelma

О

О

О

О

О

i) International Marketing
Approach for the Growth
of Oulu (IMAGO)
-ohjelma (yritysten
kansainvälistyminen ja
Invest in -toiminta)

О

О

О

О

О

j) Oulun seudun
välityömarkkinat
-ohjelma

О

О

О

О

О

k) Tulevaisuuden koulu /
Verkko-oppiminen
-ohjelma

О

О

О

О

О

l) Kansalaisten
tietoyhteiskuntavalmiudet
-ohjelma

О

О

О

О

О

m) Valmistamo - Nuorten
kulttuurin innovaatiot
menestystekijänä
Oulun seudulla
-ohjelma

О

О

О

О

О

6. VAIKUTTAMINEN JA TIEDONKULKU SEUDULLISESSA YHTEISTYÖSSÄ Rastita
mielestäsi oikea vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan.
6.1. Minkä kouluarvosanan (4-10) annat edunvalvonnalle ja vaikuttamiselle? (10 paras arvosana, 4
huonoin)
10
9
8
7
6
5
4

О
О
О
О
О
О
О
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6.2. Minkälaisiksi koette vaikutusmahdollisuutenne kunnallisella tasolla?
О
О
О
О
О

Erittäin huonot vaikutusmahdollisuudet
Melko huonot vaikutusmahdollisuudet
Ei huonot eikä hyvät vaikutusmahdollisuudet
Melko hyvät vaikutusmahdollisuudet
Erittäin hyvät vaikutusmahdollisuudet
6.3. Minkälaisiksi koette vaikutusmahdollisuutenne seudullisella tasolla?

О
О
О
О
О

Erittäin huonot vaikutusmahdollisuudet
Melko huonot vaikutusmahdollisuudet
Ei huonot eikä hyvät vaikutusmahdollisuudet
Melko hyvät vaikutusmahdollisuudet
Erittäin hyvät vaikutusmahdollisuudet

6.4. Minkälaisiksi koette viranhaltijoiden vaikutusmahdollisuudet seutuyhteistyössä?
Liian vähän vaikutusvaltaa
Melko vähän vaikutusvaltaa
Sopivasti vaikutusvaltaa
Melko paljon vaikutusvaltaa
Liian paljon vaikutusvaltaa

О
О
О
О
О

6.5. Miten luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuuksia pitäisi mielestänne kehittää?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6.6. Miten mielestänne seutuyhteistyön tiedonkulussa on onnistuttu?
Erittäin huonosti
Melko huonosti
Ei hyvin eikä huonosti
Melko hyvin
Erittäin hyvin

О
О
О
О
О

6.7. Miten seutuyhteistyön tiedonkulkua voisi mielestänne kehittää?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6.8. Mitä mieltä olet seutuorganisaation toiminnasta?
Toimii erittäin huonosti
Toimii melko huonosti
Ei toimi hyvin eikä huonosti
Toimii melko hyvin
Toimii erittäin hyvin

О
О
О
О
О
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7. SEUDULLINEN IMAGO JA ELINVOIMA Rastita mielestäsi oikea vaihtoehto tai kirjoita
vastauksesi sille varattuun tilaan.

7.1. Uskotteko, että seutuyhteistyöllä pystytään vaikuttamaan alueen elinvoimaan?
Kyllä
О
Ei
О
En osaa sanoa О

7.2. Miten kehittäisitte seutuyhteistyötä, jotta alueen elinvoimaisuuteen pystyttäisiin vaikuttamaan
entistä tehokkaammin?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

7.3. Millä tavoin seudun imagoa ja markkinointia voidaan mielestänne kehittää ja toteuttaa?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

8. TULEVAISUUS SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan.
8.1. Millaisena näette Oulun seudun yhteistyön tulevaisuuden?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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8.2. Mitkä olisivat mielestänne keskeisimmät tulevaisuuden painopisteet seudullisessa yhteistyössä?
1-3 tärkeintä painopistettä.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8.3. Minkälaisia ehdotuksia teillä on seutuorganisaation ja -henkilöstön toiminnan kehittämiseen?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8.4. Miten yleiskaava-yhteistyötä tulisi kehittää?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8.5. Voitte halutessanne myös esittää mielipiteitänne kyselyyn liittyvistä aiheista sekä kommentteja
kyselystä!

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
KIITOS!
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LIITE 2
SEUTUYHTEISTYÖ 2011: KYSELYLOMAKE VIRANHALTIOILLE

1. TAUSTATIEDOT Rastita mielestäsi oikea vaihtoehto.
1.1. Sukupuoli
Nainen
Mies

О
О

1.2. Ikä
Alle 29 vuotta О
30 - 39 vuotta О
40 - 49 vuotta О
50 - 59 vuotta О
60 vuotta tai yli О
1.3. Koulutus
Kansakoulu tai peruskoulu
Ammattikoulu tai -kurssi
Ylioppilas (ei jatkokoulutusta)
Opisto- tai koulutustason tutkinto
Alempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto

О
О
О
О
О
О

Muu, mikä?

О _________________

1.4. Vastaajan työssäkäyntikunta
Hailuoto
Haukipudas
Kempele
Kiiminki
Liminka
Lumijoki
Muhos
Oulu
Oulunsalo
Tyrnävä

О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

1.5. Hallintokunta
Hallinto ja talous
Sosiaali- ja terveystoimi
Sivistystoimi
Tekninen toimi
Kulttuuritoimi
Nuorisotoimi
Liikuntatoimi
Pääluottamusmies

О
О
О
О
О
О
О
О

Joku muu, mikä?

О _________________
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1.6. Tiimi/työryhmä, johon vastaaja kuuluu
Seutuhallitus
Kehittämisryhmä
Seuturakennetiimi
Hyvetiimi
Tekninen tiimi
Sivistystiimi
Nuorisotiimi
Liikuntatiimi
Kulttuuritiimi
Liikenneturvallisuustyöryhmä
Liikennejärjestelmätyöryhmä
Joukkoliikennetyöryhmä
Arkistotyöryhmä

О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О
О

Joku muu, mikä?

О _________________

2. SEUTUYHTEISTYÖ Rastita mielestäsi oikea vaihtoehto.
2.1. Minkä kouluarvosanan (4-10) annat seutuyhteistyölle? (10 paras arvosana, 4 huonoin)
10
9
8
7
6
5
4

О
О
О
О
О
О
О

2.2. Minkä kouluarvosanan (4-10) annat seutuorganisaatiolle ja sen toiminnalle? (10 paras arvosana,
4 huonoin)
10
О
9
О
8
О
7
О
6
О
5
О
4
О

3. PALVELUYHTEISTYÖ OULUN SEUDULLA Rastita mielestäsi oikea vaihtoehto.
3.1. Miten suhtaudut palveluiden kehittämiseen yhteistyössä muiden seudun kuntien kanssa?
Erittäin myönteisesti
Melko myönteisesti
En myönteisesti enkä kielteisesti
Melko kielteisesti
Erittäin kielteisesti

О
О
О
О
О
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3.2. Kuinka tärkeänä näette peruspalveluiden joustavuuden kuntarajojen ulkopuolelle?
Esimerkiksi; voiko lapsen viedä toiseen seudun kuntaan, kotikunnan ulkopuolelle päivähoitoon / kouluun
/ terveyskeskukseen jos itse käy toisessa kunnassa töissä?
En lainkaan tärkeänä
Vain hieman tärkeänä
En osaa sanoa
Melko tärkeänä
Erittäin tärkeänä

О
О
О
О
О

3.3. Kuinka onnistuneeksi (vaikuttavuus, näkyvyys kunnassa, tulokset,...) koet seuraavat (a – e)
seudulliset palvelut? (1= epäonnistunut, 2= melko epäonnistunut, 3= ei epäonnistunut eikä onnistunut,
4= melko onnistunut, 5= hyvin onnistunut)
1

2

3

4

5

a) Oulun seudun
ympäristöpalvelut

О

О

О

О

О

b) Oulun jätehuolto

О

О

О

О

О

c) Oulun seudun
yhteispäivystys

О

О

О

О

О

d) Oulun seudun yhteiset
sosiaali- ja potilasasiamiehet О

О

О

О

О

e) Oulun seudun
hankitayhteistyö -palvelu

О

О

О

О

О

4. SEUDUN OHJELMAT JA SUUNNITELMAT Rastita mielestäsi oikea vaihtoehto.
4.1. Kuinka tärkeäksi koet seuraavat (a-f) seudun ohjelmat ja suunnitelmat? (1= ei ollenkaan tärkeä,
2= vain hieman tärkeä, 3= en osaa sanoa, 4= melko tärkeä, 5= erittäin tärkeä)

1

2

3

4

5

a) Oulun seudun
työllisyysohjelma

О

О

О

О

О

b) Oulun seudun kuntien
yhteinen yleiskaava

О

О

О

О

О

c) Oulun seudun
liikenne 2020
-suunnitelma

О

О

О

О

О

d) Maankäytön ja
liikenteen aiesopimus
2009-2012

О

О

О

О

О

e) MAL
-aiesopimusluonnos

О

О

О

О

О
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4.2. Kuinka tyytyväinen olet seuraavien (a-f) ohjelmien ja suunnitelmien aikaansaamiin tuloksiin?
(1= erittäin tyytymätön, 2= melko tyytymätön, 3= ei tyytymätön eikä tyytyväinen, 4= melko tyytyväinen,
5= erittäin tyytyväinen)
1

2

3

4

5

a) Oulun seudun
työllisyysohjelma

О

О

О

О

О

b) Oulun seudun kuntien
yhteinen yleiskaava

О

О

О

О

О

c) Oulun seudun
liikenne 2020
-suunnitelma

О

О

О

О

О

d) Maankäytön ja
liikenteen aiesopimus
2009-2012

О

О

О

О

О

e) MAL
-aiesopimusluonnos

О

О

О

О

О

5. EU-HANKKEET Rastita mielestäsi oikea vaihtoehto.
5.1. Minkä kouluarvosanan (4-10) annat hanke- ja kehitystoiminnalle? (10 paras arvosana, 4
huonoin)
10
9
8
7
6
5
4

О
О
О
О
О
О
О

5.2. Millaisena näet EU-hanketyön Oulun seudulla? Oulun seudun kunnat kuuluvat EU:n
ohjelmakaudella 2007-2013 Pohjois-Suomen kilpailukyky ja työllisyys –tavoiteohjelman alueeseen.
Lisäksi Oulun seudulla toteutetaan muita kehittämishankkeita esimerkiksi ministeriöiden rahoittamana.
Hankkeita on toteutettu siten, että niiden avulla kehitetään seutua laaja-alaisesti.
Erittäin myönteisenä
Melko myönteisenä
En myönteisenä enkä kielteisenä
Melko kielteisenä
Erittäin kielteisenä

О
О
О
О
О
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5.3. Kuinka onnistuneeksi (vaikuttavuus, näkyvyys kunnassa, tulokset,...) koet seuraavat (a-m) EUhankkeet? (1= epäonnistunut, 2= melko epäonnistunut, 3= en osaa sanoa, 4= melko onnistunut, 5= hyvin
onnistunut). (Mikäli et tiedä hanketta, vastaa "en osaa sanoa")
1

2

3

4

5

a) Tulevaisuuden
oppimisympäristöt
-ohjelma

О

О

О

О

О

b) Oulu 15 –kulttuurin
kehittämisohjelma

О

О

О

О

О

c) Tulevaisuuden
palveluyhteiskunta
-ohjelma

О

О

О

О

О

d) SoTe:n sähköinen
toimintatapa ja
teknologia -ohjelma

О

О

О

О

О

e) PanOULUseutu
-ohjelma

О

О

О

О

О

f) Oulun seudun
matkailun Master
plan -ohjelma

О

О

О

О

О

g) Oulun kansainvälisen
lentoliikenteen
kehittäminen

О

О

О

О

О

h) Oulun seudun
hautomoverkosto
-ohjelma

О

О

О

О

О

i) International Marketing
Approach for the Growth
of Oulu (IMAGO)
-ohjelma (yritysten
kansainvälistyminen ja
Invest in -toiminta)

О

О

О

О

О

j) Oulun seudun
välityömarkkinat
-ohjelma

О

О

О

О

О

k) Tulevaisuuden koulu /
Verkko-oppiminen
-ohjelma

О

О

О

О

О

l) Kansalaisten
tietoyhteiskuntavalmiudet
-ohjelma

О

О

О

О

О

m) Valmistamo - Nuorten
kulttuurin innovaatiot
menestystekijänä
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Oulun seudulla
-ohjelma

О

О

О

О

О

6. VAIKUTTAMINEN JA TIEDONKULKU SEUDULLISESSA YHTEISTYÖSSÄ Rastita
mielestäsi oikea vaihtoehto tai kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan.
6.1. Minkä kouluarvosanan (4-10) annat edunvalvonnalle ja vaikuttamiselle? (10 paras arvosana, 4
huonoin)
10
9
8
7
6
5
4

О
О
О
О
О
О
О

6.2. Mitä mieltä olette tiiminne/työryhmänne toimivuudesta seutuyhteistyössä? Jos ette kuulu
mihinkään alussa mainittuun tiimiin/työryhmään, voitte olla vastaamatta tähän kysymykseen.
О
О
О
О
О

Toimii erittäin hyvin
Toimii melko hyvin
Ei toimi hyvin eikä huonosti
Toimii melko huonosti
Toimii erittäin huonosti

6.3. Mitä hyötyä tiimistänne/työryhmästänne on edustamallesi kunnalle tai itselle ammatillisesti?
Jos ette kuulu mihinkään alussa mainittuun tiimiin/työryhmään, voitte olla vastaamatta tähän
kysymykseen.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6.4. Mitä parannusehdotuksia teillä on tiiminne/työryhmänne toimivuuden parantamiseksi? Jos ette
kuulu mihinkään alussa mainittuun tiimiin/työryhmään, voitte olla vastaamatta tähän kysymykseen.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6.5. Minkälaisiksi koette viranhaltijoiden vaikutusmahdollisuudet seutuyhteistyössä?
Liian vähän vaikutusvaltaa
Melko vähän vaikutusvaltaa
Sopivasti vaikutusvaltaa
Melko paljon vaikutusvaltaa
Liian paljon vaikutusvaltaa

О
О
О
О
О
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6.6. Miten viranhaltijoiden vaikutusmahdollisuuksia pitäisi mielestänne kehittää?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6.7. Miten mielestänne seutuyhteistyön tiedonkulussa on onnistuttu?
Erittäin huonosti
Melko huonosti
Ei hyvin eikä huonosti
Melko hyvin
Erittäin hyvin

О
О
О
О
О

6.8. Miten seutuyhteistyön tiedonkulkua voisi mielestänne kehittää?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
6.9. Mitä mieltä olet seutuorganisaation toiminnasta?
О
О
О
О
О

Toimii erittäin huonosti
Toimii melko huonosti
Ei toimi hyvin eikä huonosti
Toimii melko hyvin
Toimii erittäin hyvin

7. SEUDULLINEN IMAGO JA ELINVOIMA Rastita mielestäsi oikea vaihtoehto tai kirjoita
vastauksesi sille varattuun tilaan.
7.1. Uskotteko, että seutuyhteistyöllä pystytään vaikuttamaan alueen elinvoimaan?
Kyllä
Ei
En osaa sanoa

О
О
О

7.2. Miten kehittäisitte seutuyhteistyötä, jotta alueen elinvoimaisuuteen pystyttäisiin vaikuttamaan
entistä tehokkaammin?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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7.3. Millä tavoin seudun imagoa ja markkinointia voidaan mielestänne kehittää ja toteuttaa?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

8. TULEVAISUUS SEUTUYHTEISTYÖSSÄ Kirjoita vastauksesi sille varattuun tilaan.
8.1. Millaisena näette Oulun seudun yhteistyön tulevaisuuden?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8.2. Mitkä olisivat mielestänne keskeisimmät tulevaisuuden painopisteet seudullisessa yhteistyössä?
1-3 tärkeintä painopistettä.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8.3. Minkälaisia ehdotuksia teillä on seutuorganisaation ja -henkilöstön toiminnan kehittämiseen?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
8.4. Miten yleiskaava-yhteistyötä tulisi kehittää?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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8.5. Voitte halutessanne myös esittää mielipiteitänne kyselyyn liittyvistä aiheista sekä kommentteja
kyselystä!

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

KIITOS!
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LIITE 3
Luottamushenkilöiden avovastaukset:
Miten luottamushenkilöiden vaikutusmahdollisuuksia pitäisi mielestänne
kehittää?
- Viranhaltioiden vastuuta siirrettävä luottamushenkilöille
-- Virkamiesten enemmän keskustelua ja annettava tietoa omasta alasta.
- Yhteisissä asioissa kaikilla kunnilla yhtä suuri vaikutusmahdollisuus.
- Esim. lautakuntatyölle pitää antaa paljon enemmän painoarvoa. Virkamiehet "vievät"
ja me vikisemme.
- Luottamushenkilöille usein tietoiskuja meneillään olevista hankkeista!Kun tietää
enemmän,on helpompi päättää..
- Tiedottaminen hankkeiden sisällöstä ja saavutetuista tuloksista
- Seutuyhteistyön hankkeet ja tulokset eivät kantaudu kotikuntaan, ainakaan oman
kuntani tapauksessa. Ne henkilöt, jotka saavat seutuorganisaatiosta
luottamushenkilöpaikan, hoitavat kaiketi toimensa omine nokkineen. Kunnan
luottamustoimissa hyvin harvoin käsitellään sen kummemmin seutuyhteistyökuvioita.
Ne jäävät viranhaltijoille. Tänä päivänä kuntapolitiikkakin on niin aikaavievää ja
monimutkaistakin, että ajankäytöllisessä mielessä luottamustoimien hoitaminen työn
ohessa on aika kova homma. Varmaankin kunnissa tulisi järjestää foorumeita
seutuyhteistyöstä siten, että hankkeissa olevat viranhaltijat tai yhteistyöelimissä istuvat
luottamushenkilöt informeeraisivat tilanteista. Eipä silti, työskentelen alueemme
suurimman kuntayksikön palveluksessa ja sellaisella sektorilla, että muutamat
mainituista seutuyhteistyöhankkeista pitäisi olla työnikin puolesta tuttuja, mutta enpäs
ole kuunaan moisista kuullutkaan, enkä ole työntekijänä sieltä lamaantuneimmasta
päästä.
- Lisätä.
-- Enemmän lauta/johtokuntia, joissa poliittiset luottamushenkilöt.
- mammutti yhteisöistä (pakkoliitoksista)pitäisi luopua ja hoitaa asioita piemmissä
yksiköissä niin kansalaisten vaikutus- mahdollisuudet olisi jonkun moiset ja näin
saataisiin palveluita periferiassakin asuville.
- Olisi hyvä saada nykyisten Oulun ympäristökunnnissa asuvien ääni kuulluksi.
- Seurutoimintaa pitäisi tehdä näkyvämmäksi.Uuden Oulun valmistelu vienyt siltäö tilaa
ja se on nyt ymmärrettävää. ennen kuntaliitosta siihen kiinnitettiion enemmän
huomiota
-?
- Tällä hetkellä virkamiehille on annettu se valta mikä kuuluisi luottamusihmisille
- Paremmin mukaan valmisteluvaiheissa.
- Lautakuntien yhdistäminen vähentää entisestään luottamushenkilöiden asemaa ja
lisää virkamiesten valtaa. Eli superlautakuntia ei saisi perustaa. Yksittäisen lautakunnan
jäsenen tietotaito eikä aika riitä perehtymään esim opetuksen (sis varhaiskasvatus),
kulttuurin,liikunnan ja nuorison asioihin - ollaan entistä enemmän esittelijöiden eli
virkamiesten varassa. Jos superlautakuntia pitää perustaa, niin ainakin
hallinnonalakohtaisia jaostoja täytyisi myös perustaa.
- Lyhyet selkokieliset avaukset asioihin.
- Enemmän tietoa vireillä olevista asioista
- Luottamushenkilöiden koulutus
Luottamushenkilöiden edustus ohjausryhmissä
- Luottamushenkilöiden omalla aktiivisuudella ja viranhaltijoiden yhteistyöllä
- Aikaisessa vaiheessa saada suunnitelmista tietoa
- Oikeastiu kuunnella luottamusihmisiä, ei vain kuulla..
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- Asiat hoituvat kunnallisen tason kautta nytkin melko hyvin.
- Luottamushenkilöiden henkilökohtaiset avut paremmin käyttöön seudullisella tasolla.
Kempele on tässä asiassa muita huomattavasti edellä.
- Yhteisiä tilaisuuksia tärkeistä seutukunnallisista asioista
- strategisten asioiden jatkuvalla seurannalla hallituksessa (hallituksissa), riittävillä
valtuusto- ja lautakuntainfoilla, asioiden varhaisella esittelyllä
- Enemmän tarvis kontakteja luott.hlö organisaatioiden kesken ,ennen kuin asiat on jo
päätetty.
- Seutuhallintopitäisi purkaa maakuntien ja kuntien välistä turhana resurseja syövänä
portaana
- Tiedotusta parantamalla
- Seudun johtokuntaan myös luottamushenkilöjohtajat
- Asiat riittävän ajoissa valmisteluun, jotta valtuustotyöskentelylle erilaisten
seminaarien muodossa jää aikaa. Luottamushenkilöt mukaan valmistelutyöryhmiin
enemmän.
- En osaa sanoa
- Luottamushenkilöt pitää ottaa mukaan erilaiseen päätöksen tekoon. Niin kyllä
tapahtuukin jossain määrin. Toki tällä hetkellä kuntamme esim. sote ja terveyspuolella
haapuroi yksin . Lakeuden hankkeen kaatuessa.
- se on henkilöistä riippuvainen
- Luottamustehtäviä ei saa vähentää. Mahdollisimman paljon tietoa kaikille
luottamushenkilöille, ei yksin ns kärkipolitikoille.
- Valta päättää asioista tulisi olla kuntalaisten valitsemilla luottamushenkilöillä.
Kunnan virkamiesten tehtävä tulisi olla esitellä asiat rehellisesti, eikä
omien tavotteiden, eikä omien intressien mukaan.
- Antaa enemmän valtuuksia ja kuunnella, eikä ainoastaan virkamiehet valmistele,
esitä ja tämä hyväksytään.
- eos
- Päätökset tulisi tulisi tehdä enemmäm kuntalaisten näkökulmasta, ei pelkästään
Oulun
- seutuhallituksen pitäisi muodostua luottamushenkilöistä
- valmistelussa mukana joka kunnasta luottamushenkilö
- nythän virkamiehet päättävät mitä ja miten tehdään, luottamushenkilöiden oma syy,
että valta on annettu virkamiehille
- En osaa sanoa
-- Enemmän vastuuta ja valtaa.
- Saisi edes tietoa hankkeista! Virkavaltaisuus on niin suuri, ettei luottamsuhenkilöitä
tarvita.
Pitäisi olla keskustelutilaisuuksia ja vuorovaikutusta,
- Seutuhallitus pitää olla luottamushenkilöistä koostuva.
- Alueelllinen edunvalvonta tärkeää kuntalaisten kannalta.Alueellisia toimikuntianeovostoja kuunneltava. Esim. Ikäihmisten nuorten raateja kyselytunteja järjestettävä.
- Kunnat yhteen ja valtuustolle valiokuntatyöskentelymalli parantamaan yhteistyötä ja
vaikuttamismahdollisuuksia asioiden valmisteluvaiheessa
-- Lisää osallistumista seutukunnallisiin suunnitelmiin.
- Kuunnella oikealla korvalla, eli siten, että myös ymmärretään mitä jollakin on
sanomista.
- Maksajallekkin jokin rooli
- aika heikosti
- Valmisteluvaiheessa mukaan ja virkamiehiltä on tultava ilman pyytämistä tai
anomista tietoa, mitä aiotaan suunnitella saatika toteuttaa.
- en osaa sanoa
- Organisaatiota muuttamalla
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- Enemmän semnaari tyyppisiäkin kokouksia, eikä vain valmiiksi purtuja päätöksiä
- Kartoitus keskustelut valmisteluvaiheessa
- Virkamiesten ei pitäisi jyrätä niin voimakkaasti luottamushenkilöiden mielipiteitä
rahan vuoksi!
- ennakoivaa tietoa päätettävistä asioista. Koulutusta asiasubstanssiin
- Pitäisi ottaa ehdotukset/ideat paremmin huomioon ja nopeammalla aikataululla. Ei
niistä paljon apuja saa jos ne ideat makaa päättäjien pöytälaatikoissa!
- Tehtäessä Uutta Oulua mkoko seutuyhteistyö tulee tarkastella uudelleen. Yhteistyö
välttämätöntä ja tarpeellista.
- Tietoa ja koulutusta enemmän ja sellaisessa muodossa, jonka ymmärtää. Asioiden
keskittäminen suurempiin kokonaisuuksiin lisää virkamiesvaltaa. Luottamusmiesten
ajankäyttö, tiedon taso ja koulutus ei yksinkeraisesti riitä perehtymiseen, jolloin
helposti luovuttaa. Kokoukset ja koulutus palkallisena päiväaikaan ja työnantajille
velvoite päästää luottamustehtäviä hoitamaan.
- Luottamushenkilöitä enemmän mukaan.
- Lähinnä tiedon kulussa on ongelmia. Aina ei tiedä mitä seututasolla on menossa
käsittelyyn ja tulee tämän takia ristiriitoja.
- seminaarit ja kyselyt
- Pienten kuntie yksipuelue-järjestelmä tulee purkaa
- Lautakunnille voisi antaa enemmän päätäntävaltaa strategisissa asioissa, koska oman
alan asiantuntemus on niissä usein vahvaa. Uudessa Oulussa tarvitaan ylipäätään
matalan kynnyksen vaikuttamista. Hallinnon tehostaminen on toki tärkeää, mutta
virkamiesvaltaisuuden kasvattamista pitäisi välttää.
- Tasa-arvon kehittämisellä ja myös iän huomioimisella. Nyt asioista päättää
Yhdistymishallituksessakin eläkeläiset..
- Objektiivista tietoa kehitettävien asioiden eduista ja haitoista tulisi antaa
luottamushenkilöille. Tieto avointa ja luotettavaa.Asioiden taustalla ei saa olla salaisia
tarkoitusperiä.Valtamediasta mm. Kalevasta ei ole vallan vahtikoiraksi eikä objettiivisen
tiedon jakajaksi luottamushenkilöille.
- Luopumalla SO-TE:n tilaajatuotjataja mallista.
- Valittujen luottamushenkilöiden sitoutuminen omaan toimintaa ihan oikesti, ei niin
kun nyt, että ajatellaan vain oman taustaryhmän etuja. Kuntalaisten tarpeita ei
huomioida tarpeeksi, mennään virkamiesten ehdolilla!
- Eri osa-alueiden luottamushenkilöiden tapaamisia, keskusteluja asioiden
eteenpäinviemiseksi. Meillä luottamushenkilöillä on yhteydet eduskuntaan ja
ministeriöihin.
- Yhteistyön merkittävyyttä pitäisi korostaa. Sen myötä mielenkiinto vaikuttamiseen
kasvaisi laajemminkin.
- Enemmän luottamuhs henkilöitä mukaan asioiden suunittelu vaiheessa.
- En osaa sanoa
- Yhteisiä foorumeita ja vuoropuhelua valtuustojen kesken
- Uuden Oulun rakentaminen on ykkös asia. Seutuyhteistyön kehittämisellä en näe
tulevaisuutta, koska luottamusta yhteisten asioiden hoitamiseksi ei ole.
- yhdistymisen ns. sulautumis vaiheessa päätäntä vallan vienti pelkästään Oulun
luottamus henkilöille on perustus lain vastaista, joten se pitäisi perua.
- Katsoa seutua kokonaisuutena
eikä nurkkakuntaisesti, tavoitteena 50 v enteenpäin esim
liikenneinvestoinnit ja kaavoitus
poikittaisliikennettäkin on, ei vain 4-tietä.
- Myös valmisteluvaltaa vaihtoehtojen selvittämiseksi
- Mahdollisuus olla mukana jossakin määrin jo asioiden valmisteluvaiheessa eikä vasta
itse päätöksen- tekovaiheessa.Tulisi varata pitempi perehtymisaika itse päätöksen
tekoon valmisteltaviin asioihin ennen varsinaista päätöksen tekoa.
- En osaa nyt kommentoida.
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- Asioiden ohjausvaltaa pitäisi lisätä.
- Ei tarvitse lisätä, painotettava enemmänkin virkamiesten ja asiantuntijoiden
erityisosaamista. Luottamushenkilöstö voi linjata asioita, mutta sillä harvoin on
osaamisen substanssia tarpeeksi.
- Enemmän päätettävää ja sitoutumista kunnilta
- Valmisteluvaiheessa jo suuremmassa roolissa mukaan asioiden käsittelyyn.
- Kaikkiin toimielimiin pitäisi valita demokraattisesti väkimäärän suhteutettuna
edustajia kaikista kunnista.
- Tulisi muistaa, että jokaisella esittelevällä virkamiehellä on polittinen intressi asiaan.
Päättäjillä pitäisi olla paremmat eväät ja motivaatio paneutua asioihin.
Virkamiehet funtsii asioita kokopäivä työnä. Politikot päättää asiasta "muutaman
minuutin" paneutumisella.
- Pienemmät ja yksilöidymmät lautakunnat, joissa voi ko. ltk:n jäsenet perusteellisesti
paneutua asioihin. Tulevat "lautakunnat" ovat niin laajoja, että asiantuntemus joka
alalle ei riitä kenelläkään. Ts. virkamiesten "valta" kasvaa. Toki he ovat asiantuntijoita,
mutta kunnallisen demokratian nimissä lautakunnilla pitää olla päätösvalta ja
asiantuntemuskin.
- Tasa-arvoisesti kaikkien kuntien osalta, ei niin että joku määrää ja muut menevät
perässä.
- - yhteistapaamisia
- sähköinen viestintä
- Seutuvaltuuston tulisi olla huomattavasti kattavampi ja laajempi foorumi, joka myös
käsittelisi monipuolisia asioita. Mielestäni seutuorganisaation merkitys Uuden Oulun
myötä vähenee reippaasti.
- Valita idearikkaita, osaavia henkiilöitä
- avoimet seutufoorumit ja avoin ennakoiva tiedottaminen
- Enemmän yhteistä keskustelua ja aitoa yhdessä tekemistä seudun hyväksi
- antamalla tiedoksi ja pyytämällä luottamusmiesten mielipiteitä seutua koskevista
keskeisistä asioista
- Seutuvaltuuston rooli on muutettava, koska se on tällä hetkellä mitätön.
Seutuhallitus koostuu kunnanjohtajista. Demokratia ei siis toimi lainkaan seudullisella
tasolla. On mietittävä, mitä tehtäviä seudulle jää, jos osa seudun kunnista ei halua olla
Oulun kanssa tekemisissä.
- Suoralla kansanvaalilla valittu seutuvaltuusto. Myös maakuntavaltuusto pitäisi valita
suorilla vaaleilla. Näin asioita saataisiin enemmän ihmisten tietoisuuteen ja poliitikoilla
olisi aidompaa halua perehtyä ja vaikuttaa asioihin eikä viranhaltijat kykenisi
kävelemään luottamushallinnon yli tietämyksellään.
- Kehittämällä toimintoja ennakoivaan ja toimintojen isoja linjoja ohjaavaan suuntaan,
kuten Kempeleessä.
- Suurin ongelma ainakin henkilökohtaisesti on, että tietoa kunnan ja seudun asioista
ei ole tarpeeksi (minkä saattaa huomata runsaista "en osaa sanoa"-vastauksistani). Eli
jotkut, kokemattomat luottamushenkilöt koittavat pysyä matkassa vajavaisin tiedoin,
täten antaen viranhaltijoille ehkä liikaa valtaa.
- koulutusta,seminaareja,luentoja ym.
- Esittelemällä hankkeita valtuustoille, jolloin hankkeita voi ruotia valtuuston voimin.
- Uudet luottamushlöt eivät edes tiedä niistä mitään. Valtuutetuille tulisi kertoa niistä
enemmän.
- Enempi tietoja esim. hankkeista
- Kuntien välisiä yhteistyö- ja suunnittelukokouksia lautakunnille
- Luottamushenkilöiden olisi saatava ajantasaista oikaa tietoa kunnan hallinnoimien
sekttoreiden toiminnasta. Nythän mielikuva palvelutoiminnan toimovuudesta syntyy
vain median luomien mielikuvien johtavien viranhankijoiden antaman ylätason tiedon
perusteella. Olen huomannut että esim. valtuustoaloitteina saattaa olla asioita jotka
ovat jo toiminnassa palvelutuotannossa.
- tiedonsaannin riittävä kattavuus ja riittävästi mahdollisuutta perehtyä asioihin, esim.
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seminaarit ja viranhaltijoiden kanssa säännölliset infot
- Selkeä ohjausvalta luottamusmiehille ja sanelusta aika päästä tasavertaisiin
keskusteluihin

Miten seutuyhteistyön tiedonkulkua voisi mielestänne kehittää?
--- Tulisi tietoa myös omaan sähköpostiin.
- Ei pelkästään Oulu vetoinen.
-?
- Kaikiin medioihin(paikallisradio,sanomalehdet) asiallista,jatkuvaa viestintää.
- Ihan yksinkertaisesti tiedottamalla tiivillä yhteenvetopaketilla kuntien
luottamushenkilöitä. Tilaisuuksien pitäisi olla ilta-aikaan, jotta työssäkäyvät ihmiset
(ainakin suurin osa heistä) pystyisivät osallistumaan.
- Seminaareilla eri aihepiireistä.
-- seutuyhteistyössä mukanaolevien luottamushenkilöiden inffoilla ko. työskentelystä
- tiedotusta kaikille kansalaisille
- Jakamalla tiedotteita kotitalouksiin.
-?
- En tiedä miten tavallinen lautakunnanjäsen tähän seutuyhteistyöhön on päässyt
mukaan, itselle tuntuu monimutkaiselta ja vieraalta. Asioita on häslätty kiireellä, eikä
kaikissa päätöksissä ole edes asianomaisia kuultu ja yritetään tuoda päätöksentekoon.
Kuten kävi haltu-valmistelussa. Rekryissä samaa sälää. Tuntuu, että vain kiireellä on
merkitystä.
- Yhteisiä palavereita
- Ajantasaiset lyhyet tiedotteet sähköpostilla tai kirjeitse
- Tietotekniikan tekokasta hyödyntämistä ja henkilökohtaista kanssakäymistä
- ??
- Yhteiset sähöposti ja sattailuverkostot.
- Esimerkiksi seminaarityyppisellä koulutussessiolla käynnissä olevista ja suunnitteilla
olevista hankkeista vaikkapa kerran vuodessa.
- Avoimempaa tiedotus kuntalaisten suuntaan.
- Sähköinen tiedottaminen on tehokasta nykyisin. Siinäkin kohtuus on hyvä muistaa.
- Enemmän positiivisia artikkeleita alueen lehtiin, case-kuvauksia nettiin, kaikki soteilmoittautumiset ja ajanvaraukset nettiin
- Ajankohtaisista asioista voisi viestiä samaan tapaan kuin kunnat tiedottavat
paikallislehdissä omistaan
- Säännöllisen väliajoin sähköinen tiedote kunnan päättäjille.
- Vaikeaa
- Aina tiedonkulussa on kehittämistä. Kaikkien osallisten pitäisi toimia avoimin kortein
kyttälyn sijaan. Hoidettais asiat ilman että jonkun tietyn henkilön tai kunnan pitäisi
saada päättää asiat yksin. yhteistyö ei toimi kuin tekemällä yhteistyötä ja tulemalla
vastaan 8kompromissit).
- alueellisella verkostoitumisella
- Kuten edellä: tietoa myös muille luottamushenkilöille kui valtuutetuille.
- eos
- en tiedä
- kunnanhallituksille virallistainfoa
- Ei taida tällä hetkellä olla mielenkiinnon kohteena kansalaisten keskuudessa
laisinkaan
-- Lisää niin sähköisesti kuin eri medioissa.
- Julkisessa tiedonvälityksen hyväksikäyttöä ja ym. mediaa
- Lähes kaikki edellä kysytyt hankkeet olivat täysin outoja! Tiedotusta ulospäin
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lisättävä voimakkaasti, ei vain projektien pyörittelyä.
- Kerran vuodessa kaikkien seudun valtuutettujen yhteinen seminaari.
-- Netti/sähköposti postitukset kk jaksoilla tapahtumista/kokouksista ja niiden
päätöksistä/ehdotuksista
- Eiköhän se omat uomansa löydä.
- Avoimuutta. Julkista keskustelua esim. netissä.
- Kehittää toimintaa siten, että keskitytään "oikeisiin" asioihin alueen kannalta. Syntyy
tiedottamisen pohjaa.
- Se elää omaa elämäänsä, ei siihen pääse enää kukaan käsiksi. Virkamiesjohto nauraa
poliittisille päättäjille ja tekevät mitä lystävät. Me ollaan poliittisia juottovasikoita
kokoomuksesta äärivasemmistoon eli vihreisiin asti
- en osaa sanoa
- Luottamushenkilöorganisaation kautta enemmän jalkautumista seudun kuntiin
- jaaaaa siinäpä miettimistä
- poliittisten tyhmien tiivistyvällä tiedottamisella
- Lisäämällä seutuyhteistyön vaikuttavuutta ihmisten jokapäiväiseen elämään
- Selkokieliset ohjelmat ja säännölliset raportoinnit. Yhteistyö lehdistön ja sähköisten
viestimien kanssa. Valtuustojen ja lautakuntien kokouksien säännöllinen informointi ja
aikaa perusteelliseen keskusteluun ja selvttelyyn. Esimerkit onnistumisista ja rehelliset
tiedot epäonnistumisista.
- Osallistujat velvoitettaisiin raportoimaan paremmin.
- Avoimuutta ja enemmän keskustelua. Ja esim. kukin hallintokunta voisi tuoda esille
lautakunnalle sellaisia asioita, joita on tulossa päätettäväksi koskien omaa
toimialaansa.
- -tiimien toiminnasta ja asioista joita käsitellään tietoa myös luottamushenkilöille
-hallituksen ja valtuuston pöytäkirjat nopeammin nettiin (esityslistat toimivat nykyisin
kohtuu hyvin)
- En tiedä, kun tietoa saa hyvin vähän
- Nykyaikaiset viestintäkeinot käyttöön, sosiaalinen media on nyt tehokas
viestintäväline.
- Katso vastaus 6.
- Tiedottamista, toimintojen tuottavuuden parantaminen ja organisaation
sitoutuminen omaan toimintaan paremmaksi.
- Lisäämällä sitä. Mielestäni tiedonkulku on lähes olematonta.
- Yhdistymisasioissa sotepuolella tietoa suoraan lautakunnan jäsenille. Nyt tietoja
tulee lautakunnan puheenjohtajan kautta, voisi tulla suoraan lautakunnan jäsenille.
Ainakin niistä päätöksistä, jota vaikuttavat lautakunnan päätöksiin.
-?
- Netin avulla.
- En luota laisinkaan seutuyhteistyön kehittämiseksi.
- Pitää järjestää asukasiltoja, joissa virkamiehet tai ohjelmista vastuussa olevat tahot
kertovat missä mennään.
- Olisi tunnustettava Oulun sedun
kehittäminen kokonaisuutena eikä
vain liikenteellisesti. Enemmän
yrittäjä-panostukseen tukeutuvaa
tietoa ja kehittämistä.
- Netti
- Rakentaa yhteinen tiedonkulun organisaatio ja tietopankki seutuyhteistyön yhteisistä
hallinto-ja toimielimistä ja niiden vaikutteista yhteistoimintaan.
- Sähköisiä tiedotuskanavia lisäämällä
- Tietoa saa tarpeeksi, jos osaa sitä hakea. Kuntatasolla voisi olla henkilö, joka
informoi luottamushenkilöstöä siitä, mitä uutta aineistoa on löydettävissä ja mistä.
- lisätä
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-.
- Yhteiset nettisivustot, joista ilmoitataan kansalaisille.
- En osaa sanoa
- -internet
-sähköposti
- Asennemuutoksilla
- virtuaali kohtaamispaikka
- Vireillä olevista hankkeista voisi tulla valtuustoihin säännöllisesti tiedote; vastuu
varmaan pitkälti tietenkin sillä luottamushenkilöllä, joka kussakin hankkeessa on ollut
lähemmin mukana.
- käyttämällä nettiä tehokkaammin ja pitämällä esim vuosittain kerran tai kaksi
tiedotustilaisuuksia luottamusmiehille. Siinä esillä aluetta koskevat tärkeimmät asiat
- Hankkeista ja muista kuvioista pitäisi jonkun käydä kunnissa puhumassa useammin.
Lisäksi hankkeista saatava hyöty jää aika laihaksi, kun hyviä käytänteitä ei oteta
käyttöön. Niistä pitää asiasta tietävän henkilön mennä puhumaan juuri niille
henkilöille, joita asia koskee. Ei riitä, että sitä esitellään esim. seutuvaltuustossa, kun ei
se sieltä etene ja saavuta niitä henkilöitä, jotka siitä voisivat hyötyä.
- Esimerkiksi valtaosa noista ohjelmista ja projekteista oli sisällöltään tuntemattomia.
Ehkä ainakin seutuvaltuutetuille ja kuntien valtuutetuille voisi laittaa sähköisiä
uutiskirjeitä selkosuomella, ei mitään pitkiä byrokratiakielellä, vaan tapahtumat ja
tulossa olevat seudulliset asiat lyhyesti ja napakasti.
- Seminaaria/Infoa valtuutetuille tasaisin väliajoin.
- Tekemällä yhteinen tiedotusstrategia, jota noudatetaan yhteisin periaattein.
- enemmän avoinmuutta,media mukaan enemmän
- Esittely valtuustoille
- Voisiko tiedottaa suoraan kunnan/kaupunginvaltuutetuille? Olisiko mahd. saada
seudun itranetti, johon voisi mennä lukemaan dokumentteja?
- Enempi tietoa suoraan luottamushenkilöille, koska viranhaltijat eivät sitä jaa.
- Mielestäni seutuyhteistyöstä ei ole järjestelmällistä tiedon kulkua ollenkaan, tietoa
asiasta on saatu vain median välityksellä. Kuntien verkkosivut olisivat hyvä kanava
tiedottamiseen
- säännöllisillä kokoontumisilla, jossa voi keskustellen ja kysellen saada tietoa
- Vuorovaikutteisuus ontuu pahasti kun pelkästään virkamiehet liikkeellä

Miten kehittäisitte seutuyhteistyötä, jotta alueen elinvoimaisuuteen
pystyttäisiin vaikuttamaan entistä tehokkaammin?
-- Jätetään / annetaan päätösvaltaa ja palveluja pieniinkin kuntiin, eikä viedä kaikkea
suuriin keskuksiin.
- Ei osaa sanoa
-- Seutukunnan eri alueiden paikallisia vahvuuksia on huomioitava enemmän
seutuyhteistyöötä suunniteltaessa.
- Päättäjille yhteisiä kokoontumisia;kun tullaan tutuksi,on helpompi ottaa
yhteyttä,sopia asioista ja puhaltaa "yhteiseen hiileen"!
- Nythän tilanne tulee menemään oikeaan suuntaan, kun SuurOulun kuntaliitoshanke
toteutuu. Poisjäävät kunnat kyllä tulevat tästäkin eteenpäin toimimaan oman
intressinsä mukaisesti seudullisen edun kustannuksella jos niikseen tulee, ihan
luonnollisista syistä.
- Kaikki etupiirit huomioon ottaen laajalla yhteistyöllä.
-- Kuntien välinen kilpailu pois. Kun joku menestyy, niin menestyvät myös viereiset
kunnat.
- tehostamalla kuntien välistä vuoropuhelua ja yhteistyötä,pienten kuntien ääni myös
kuuluviin työskentelyssä
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- mammutit pois, kuten vastasin jo edellä
- Yhdessä samanmielisesti nähdään alueen voima ja tulevaisuus
Nuorissa vahva tulevaisuus
- Tasapuolisesti seudun koko alue huomioiden. Nyt painopiste liikaa Oulun
kaupungissa.
- Tiedottaminenn näkyväksi. Vaikuttaminen hankalaa, jos seutuyhteistyö tapahtuu
kulisseissa.Täytyy järjestää foorumeita, joissa voi kuulla ja vaikuttaa
-?
- Näkyvyyttä ulospäin lisättävä.
- Seutuyhteistyöhön mukaan yliopiston asiantuntijoita
- Hankkeiden organisointi kuluttaa varoja ja johtavien viranhaltijoiden työaikaa
kohtuuttomasti. Ruohonjuuritasolla syntyneiden hyvien käytäntöjen käyttöönotto ja
jakaminen ilman, että siihen täytyy olla projektityöntekijä, ohjausryhmä, johtoryhmä ja
kymmenien tuhansien rahoitus
- Ennakkoluulotonta keskustelua eri tahojen kesken. Kyräily ja kateus pois
- Konkreettisia asioita jotka viedään päättäväisesti läpi
- Yriitäjyyttä parantamalla
- Ylikunnallisten palveluiden saatavuutta pitäisi parantaa.
- Seutuyhteistyöstä tulisi saada karsittua huonot yhteistyökuviot. Poliittisen
päätöksenteon vaikutus on edelleen monessa suhteessa liikaa puoluepoliittista.
Seutuyhteistyössä tulisi kyetä hyvään yhteistyöhön ilman puoluepolitiikkaa.
- Yhteisistä päätösasioista ei saada tietoa tarpeeksi, että pystyisi viestittämään
seutuvaltuuston jäsenille ajatuksia.
- Alueen strateginen visio kirkkaaksi ja kaikki yhdessä tekemään työtä sen eteen, ei
enää keskustalaista pikkukuntapolitikointia ja ahdasmielisyyttä.
- Haastetta riittää siinä, että erilaiset kunnat huomioidaan tasapuolisesti kuntien
erityispiirteet huomioiden.
- Purkamalla seuturakenteen kokonaan pois.
- Isoille työllisyyshankkeille joustavampi lupamenettely: IKEA, Ideapark, Kallioparkki
etc.
- Yhteistyön pitäisi olla kaikkia osapuolia kunnioittavaa ja asenteiltaan tasapuolista
- Kaikkien kuntien mahdollisuudet ja vahvuudet mukaan seudun kehittämistyöhön, ei
liian Oulu keskeistä ajattelua. Seudun hankkeet voisivat jalkautua enemmän
ympäristökuntiin, nyt niistä hyötyy eniten Oulu.
- No sosiaali- ja terveyspuolella tarvittaisiin ainakin pienenä kuntana yhteistyötä. Meillä
ei ole taloudellista mahdollisuutta järjestää itse kaikkia palveluita ja eihän se ole
taloudellisesti edes järkevää. Meidän kunnassa on viihtyisää asua, mutta työpaikkoja
pitää etsiä muualta. Kunnassamme on paljon lapsia ja vanhuksia. Joten palveluilta
vaaditaan myös paljon ja niissä pitää ottaa huomioon ihmisten koko elin kaari.
- Kuntien omat edut ei saa olla päällimmäisenä
- numeroiden tarkastelusta tekojen korostamiseen. täydellisyyden
korostamastamisesta tekijöiden kunnioittamiseen
- Kuntien keksinäinen kateus ja ryndäys vesittää kokonaan hyvät ajatukset. Esim.
Kaakkuri KKK citymarket on laajennut salakavalti vastoin keksinäisiä sopimuksia ja se
maksoi Kempleelle miljoonia.
- yhteisten päämäärien asettaminen, tiiviimpi yhteistyö, tehokkaampi tiedotus
- Vähemmän kateutta. Jos naapuri saa hyvää, ei se ole muilta pois!
- en tiedä
- teollisuusmiehiä enemmän miettimään asioita
- Taidetaan kokea tällä hetkellä ylimääräiseksi byrokratian tasoksi, enkä näe kovinkaan
suuria mahdollisuuksia sen kehittämiseen vaikuttavaksi organisaatioksi.
-- Kuntien välinen hölmö kilpailu pitäisi eliminoida.
- en osaa sanoa
- Asiat enemmän käytännön tasolle.
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- Pelisäännöt entistä selkeämmiksi ja valmistelu aidosti avoimemmaksi.
-- Kaavoitus ja yritystuet
- Tekemällä ihan aidosti yhteistyötä eikä vedetä kotiinpäin.
- Huomioitaisiin koko Oulun seutu,
ei oltas kateellisia, jos jokin
seudun kunnista sattuu saamaan jonkin yrittäjän/yrityksen omalle
alueelleen. Ei valitettaisi kuntien kaavasuunnitelmista ja näin vaikeutettaisi alueen
kehittymistä. Aina kun alueelle tulee uusi yritys, niin se on koko seudun etu. Kaikki
hyötyy,
koko Oulun Seutu!
- Ylipuoluerajojen toimiva yhteistyö alueen yhteiseksi hyväksi, ei vain muutamien
yritysten tai toimijoiden.
Kovempi painostus eduskunnassa omia puoluekavereita kohtaan.
- Yhteisen tahdon löytäminen, ei kilpailua
- Kukaan ei pysty vaikuttamaan mihinkään, virkamiehet hoitavat asiat omien etujensa
mukaisesti, kansalaisia kyykyttäen. Poliitikot seuraavat sivusta ja hyvä veli -järjestelmä
toimii.
- en osaa sanoa
- Jokainen kunta tasavertaisesti päättämässä asioista
- Yhtenäinen pitkälle tähtäävä seutustrategia ja maakuntakaavan mahdollisuudet esim.
kauppapaikkojen suhteen
- Yritys- ja kauppa-paikoista ei tulisi kuntien välillä olla niin suurta kissanhännänvetoa
vaan tulisi pystyä ajattelemaan kokonaisuutta
- huomioimalla syrjäseudun asutusmahdollisuudet
- Oulun pitäisi ottaa enemmän huomioon ympäristökuntia!!
- Tuomalla seudun edun kunnan tai kylän itsekkään edun edelle
-z
- Rakentamalla uuden oulun malliin suurempia ja elinvoimaisempia
kuntakokonaisuuksia.
- Ei ajeta vain omia etuja.
- Matkailussa merellisyyden korostaminen ja merellisten ympäristökuntien
seutuyhteistyö tätä kautta. Yrityksiä ajatellen Oulun seutu tulisi olla houkuttelevampi
paikka sijoittaa yritystoimintaa. Tämän kehittäminen edelleen. Raideliikenteen
kehittäminen parantaisi myös alueen elinvoimaisuutta. Sen eteenpäin viemiseen
tarvitaan yhteistyötä niin seudullisesti kuin valtakunnantasollakin.
- Luottamus ja yhteistyö avainasemassa ei suuremman ja vahvemman oikeudella toisia
arvostaen ja pienemmätkin yhteistyökumppanit ovat kehittäjiä.
- Valinnoissa huomioitaisiin ikä ja sukupuoli. Nuoria päättämään!!
- Kilpailua yrityksistä
kuntien välillä tulisi
vähentää.
- Kaikki rahoitusmahdollisuudet käyttöön. Lobbausta enemmän.
- Tehokuutta ja sitoutumista organisaation toimintaa henkilöstöltä. Politiset
henkilövalinnat pois, valitaan ammattihenkilöitä, ei politisia epäpäteviä palkintovirkoja.
-- Joukkoliikennettä tulisi parantaa.
- Nopeampia päätöksiä ja toteuttamaan heti, kun päätökset on saatu tehtyä.
- En osaa sanoa
- Lopetaan omaan napaan tuiottaminen ja aletaan tekeen yhteistyötä.
- Seudullinen tasa-arvoisuus kunniaan.
- Suunnittelevien kaavoittajien ja
viranhaltijain olisi tehtävä
enemmän yteistyötä liikeihmisten
eri ammattialoihin, kokemuksiin

63

klobaalisti perustuviin innovaatioihin liittyen. MATKAILU
JA VAPAA-AJAN VIETTO on jäänyt
Oulun Seudulla liian vähälle
mahdollisuuksiin nähden
- Uusi Oulu luo rungon.
- Yksinkertaiset ja suorat toimintamallit eri organisaatioiden välillä
- Yritystoimintaa kehittävät laaja-alaiset kehittämishankkeet
Yritystoiminnan edellytysten parantaminen koulutuksen ja neuvontatoiminnan kautta.
- Selkeämmät tavoitteet ja toimijoille selkeämmin sovittu roolijako = kuka kehittyy
milläkin sektorilla = kuntakohtaista erikoistumista mielellään!
-- Kylien ääni kuuluviin. Yhteisöt ja yhdistykset mukaan.
- Kuntien välinen turha kilpailu ja epäterve byrokratia pitäisi saada pois. Vrt. Oulun
torppaamat Ideaparkki ja Zeppeliinin/Zatelliitin liittymien vastustaminen.
- Kaikkien pitäisi lopettaa nurkkakuntaisuus ja puhaltaa yhteen hiileen yli
puoluerajojen.
- Jospa Oulu ymmärtäisi, ettei kaikki minkä muut saa, ole Oululta pois.
- Uudet hyvät hankkeet - esim. ydinvoimala - positiivisesti eteenpäin. Muutamat
änkyräpuolueet vastustavat kaikkea kehitystä muka kestävän kehityksen nimissä. Ei kai
kaikki kehittäminen oo epäkestävää!!
- Seutukunnan edustajien pitäisi puhaltaa yhteen hiileen eikä kilpailla keskenään.
- - avoimuutta
- luottamusta
- vähemmän oikeassa olijoita
- Valitsemalla osaavia ihmisiä toimintaa, sekä luottamus- että virkmaiehiä
- kevyt ketterä organisaatio joka ei ole keskuskaupungin työrukkanen vaan itsenäinen
toimija tasavertainen vaikuttamismahdollisuus eri kokoisilla kunnilla
- Kunneltava luottamusmiesten lisäksi ennen kaikkea alueen innovatiivisia YRITTÄJIÄ ja
RISKISIJOITTAJIA.
- tehostaisin nuorten työttömyyteen kohdistuvia toimenpiteitä seudullisesti
- Periaatteessa uskon, mutta käytännössä seudun kunnat näyttävät ainakin
julkisuudessa olevan kovin eripuraista sakkia, mikä lienee aika yleistä isojen
kaupunkiseutujen sisällä. Vaikka seudun työntekijät hoitaisivat kuinka hyvin
hommansa, se ei toimi, jos kuntia ei kiinnosta.
- Yhteinen selkeä edunvalvoja. Itse luotan enemmän maakuntahallintoon.
- Lakkauttamalla ELY-keskuksen Pohjois-Pohjanmaalla ja ottamalla yritykset aidosti
mukaan ja houkuttelemalla innovatiivisia yrityksiä seudulliseen yhteistyöhön. ELY rahat
järkevään ja tulokselliseen työhön!
- Enemmän lähidemokratiaa.
- toiminta avoimemmaksi
- Kalleimpia palveluja, esim. soten palvelut voitaisiin tuottaa entistä enemmän
seudullisesti. Hyvä esimerkki on laboratoriopalvelut, jotka ovat kehittymässä
seudullisiksi. Varsinkin siis tukipalveluja voidaan tuottaa yhdessä, jolloin ne on
edullisempia
- asenteena haasteellista on nähdä seudullinen kilpailukyvyn säilyminen ja
edistäminen tarkastelukulmana koko seutukunta
- Pois pelkästä Oulun edun mittaamisesta, aitoon seudun etuun kuuluu muutkin kuin
Oulun lähtökohdat!

Millä tavoin seudun imagoa ja markkinointia voidaan mielestänne
kehittää ja toteuttaa?
----
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- Joko yhteisesti kaikkien, ei vain Oulun.
- Avoimuus, kansalaisten kuuleminen / huomioiminen.
- Katso edellinen vastaus.
- Tekemällä enemmän ja puhumalla/kaunistelemalla vähemmän. Yhteistyön henki
alueen menestymisen takaamiseksi on löydyttävä, ja kuntien välinen nurkkakuntainen
kilpailuvietti olisi jotenkin saatava talttumaan.
- Kestävän kehityksen toteuttamisella arkipäivän valinnoissa huomioiden tulevat
sukupolvet.
-- lisäämällä yhteisiä ponnistuksia ja panostuksia yhteisen hyvän eteen
- Myönteisillä mielikuvilla.
- Hyvän yhteistyön ilmapiiri ja toisten kunnioittaminen tärkeää. siitä lähtee yhteistyö
rakentumaan. tavallitem ihmisten ajatukset esille.
-?
- Tekemällä, ei julistamalla.
- Mainonta ja uusia ideoita kuten tuo talvipyöräilykokeilu
- Kenelle markkinoidaan? Kohdentamalla markkinointi kohderyhmän mukaan.
- Lisäämällä koulutusta markkinointiin ja vetovoimatekijöiden hyödyntämistä.
Menestyneet yritykset ja henkilöt mukaan imagon rakentamiseen
- Ollaan Oululaisia - ei matkita muita.
- Kehittämällä seutuyhteistyötä.
- Luonnon ja palveluiden mainostamista kehitettävä. Koulutuspalvelut kunniaan, ei
enää yhtään menetettyä oppilaitosta. Julkisen liikenteen kehittäminen Helsingin seudun
mittoihin.
- pienyriytystoiminan tukeminen
- mahdollisimman kansainvälisiä yrityksiä ja maahanmuuttajia alueelle,
kulttuurielämälle vahva panostus (myös ns. vaihtoehtokulttuurin edustajille rahoitusta),
riittävä tuki korkeakoulutukselle ja täydennyskoulutukselle
- Lisää tiedotusta ja käytännön esimerkkien julkituontia tarvitaa. Seutuyhteistyö on
aika tuntematonta suurelle osalle kuntalaisista.
- Isot matkailuvetovoimaa kehittävät hankkeet yhteisesti saata seudulle. Näitä ei ole
vara menettää muualle! Ideapark Ouluun, IKEA Ouluun! -> lisää majoituskapasiteettia
Ouluun. Tarjolla olisi paljon, kun nyt vain Älyttäisiin pikaisesti ottaa!! Oulu Tarvitsee
jotain ISOA vapaa-ajanvetovoiman keskipisteeksi, jota sitten tukevat muut pienet
hankkeet.
- imago voi perustua vain todellisuuteen. todellinen tekeminen ja meininki synnyttää
myös hyvän imagon
- Yhteinen tiedottaminen tapahtumat yms.
Vuoropuhelua enemmän.
Nostetaan esille kuntien vahvuuksia ja perinnettä, ei keksitä koko ajan uutta imagoa.
- En osaa sanoa
- jalkautumista
- Ulkopuolinen, riippumaton konsultti tulee olla aina läsnä, jonka ammattitaito ylittää
viranhaltiat, sekä päättäjät.
Kokonaisuuden tulee ratkaista.
- suunnitelmallisella yhteismarkkinoinnilla, osallistavalla, positiivisella
imagokampajalla
- AMATTILAISET HOITAKKOT HOMMANSA
- eos
- en tiedä
- toivoisin,ettei oulu kaikkea kohmisi itselle
- Ei taida onnistua
-- Luontopr hyödyntämättä. It ja tekno esillä liikaa.
- Sen pitäisi lähteä olemassaolevasta todellisuudesta ja ruohonjuuritasolta. Pitäisi vain
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havaita täällä olevat vahvuudet ja erityisyydet ja nostaa niitä esille. Pitäisi kunnioittaa
toinen toisiamme.
- Enemmän mielikuvitusta.
- Median avulla ja teema tapahtumilla.
- Uuden verkosto-Oulun tulee lähteä nöyrin ja avoimin mielin rakentamaan
tasavertaista yhteistyötä ja keskustelua kaikkien alueen kuntien kesken. Avoimuutta ja
tiedontasausta puolin ja toisin.
-- Minusta viimeaikainen työ on ihan oikean suuntaista.
- Kertomalla alueen hyvistä puolista riittävästi. Luonto, asukkaat, liikenneyhteydet.
- Myönteisillä ympäristö päätöksillä jotka kehittävät ja mahdollistavat uusia
innovaatioita ja työllisyyttä alueella. Kestävä ja hitaampi mutta vakaampi talous.
Turvallisuus.
- Onhan se outoa, että junayhtgeyksiä ei saatu kuntoon. Näistä syntyy tekmisen
meininki.
- enanpi tukea mainontaan
- Yhteisen strategian pohjalta - tiedonkulkua parannettava paljon, osallisuutta
muutenkin kuin edustuksellisesti kokouksissa, jotain yhteistä enemmän
- ei ainakaan "palloukoilla"
-- Imagon kehitys kiinni seudun omasta tuoksekkaasta toiminnasta
- Tekemällä uudessa Oulussa asiat paremmin kuin nykyisin. Pikkukuntien keskinäiset
kähinät ja valtapuolueen vallanahneus ja sisäiset riidat eivät positiivista imagoa nosta.
- Merellisyyden korostaminen ja siihen satsaaminen. Tällä hetkellä se voimavara on
jätetty lähes kokonaan käyttämättä. Oulun rannat ovat yhtä ryteikköä. Pitäisi saada
viihtyisä ympäristö ja sen kautta voidaan nostaa Oulun imagoa merellisenä kaupunkina
ja luoda sen ympärille aiheeseen liittyvää yritystoimintaa. Oulu koulutuskaupunkina
joka tekee yhteistyötä eri yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Rikastava
vuorovaikutus eri toimijoiden kesken. Yrityshautomo pitäisi viedä pidemmälle ja saada
hyvät ideat käytäntöön. Ei nähtäisi toisia kilpailijoina, vaan saman asian eteenpäin
viejinä. Ideoiden jakaminen (mestari-kisälli)jne. Jossain olisi erotuttava edukseen.
- Avoimemmalla keskustelulla.
- Ottamalla oppia yritysten markkinoinnista ja imagonrakentamisesta. Tiedottamalla
mitä hyvää on saatu aikaan yhteistyöllä.
- Mietitään lähi-matkailua ja perheitä. Tehdään toisin kuin muut, ekologisuus ja
luontoarvot ensisijaisiksi.
- Oulun alueen kunnille omat brändit, jotka vetävät matkailijoita(on jäätä,lunta,
vettä,luontoa,historiaa). Ouluun esim. Terva, Ylikiiminkiin poronhoita ym.
maatilamatkailu jne., Yli-Ii kivikautiset asumukset ja vanha alueiden historia
hyödynnettynä. Hankkeita,mitkä ylittävät valkaunnalisen ja myös ulkomaailman
uutiskynnyksen esim. korkeat erikoiset rakennukset.
- Markkinointi strategian laatiminen ja markkinointi panokset kohdalleen.
- Alueella on paljon positiivisia tapahtumia, asioita, joita voitaisiin markkinoida
laajemmalle väestömäärälle, mitä nyt. Oululaiseten/ oulunseudun ihmisten pitäisi olla
ylpeitä omasta rikkaasta kulttuuritarjonnasta, osaamisestaan.
-?
- Tehtään yhteistyöta eikä riidellä..
- Eri alueiden omaleimaisuutta pitää korostaa ja tukea.
- Matkailuun ja vaapaa-ajan viettoon on satsattava.
- Matkailua kehittämällä ja ottamalla käytöön vahvuudet, kuten esim merellisyys
- Tuomalla esille alueen omat historialliset ja taloudelliset vahvuudet
- Luomalla alueelle vetovoimainen brandi
- Asiassa on paljon tehty ja tulokset ovat hyviä. Logistiikkaa tulisi painottaa
korostetusti sekä työvoiman saatavuutta.
- pitkäjänteisellä myönteisellä työllä
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- Enemmän tekoja, vähemmän hankkeita ja suunnitelmia ja kirjallista tekstiä.
Tutkimuksia yms. tehdään, vaikka samoja on tehty useamman kerran. Sanoista
tekoihin!
- Asiantunteville ja osaaville päättäjille, sekä virkamiehille enemmän arvostusta ja
mahdollisuuksia tehdä päätöksiä.
- Hyvällä yhteistyöllä ja yhtenäisellä toiminnalla => hyvä kuva ulospäin
- - yhteiset näkymiset mediasssa
- Tiedottamalla
- tekoja sanojen sijaan
- Käytettävä hyväksi alueen markkinointiasiantuntijoiden ideoida
- Matkailussa se varmaankin onnistuu parhaiten. Tehdään yhteistyötä vain niillä
alueilla, jotka ovat kiinnostuneet yhteistyöstä. Huonoa imagoa tuo riitely jostain
kauppapaikoista. Parempaa se, jos näytään yhtenäisinä.
- Tarpeentonta.
- Yritysvetoiset ideat kantavat paremmin kuin virkamiestasolla suunnitellut imagon
kohotusprojektit. Virkamiehet miettimään ketä yrittäjiä mukaan ja yrityksille porkkanaa
osallistumisesta ko työhön.
- Seudun todellinen houkuttelevuus ja luonne pitäisi kaivaa esille ja lähteä niistä
liikenteeseen. Puusilmäinen murresanojen viljely ei vie puusta pitkälle.
Brändityöryhmän voisi lähettää takaisin sinne mistä on tullutkin.
- Näkyvyyttä mediasssa.Enemmän asiantuntijoita markkinointiin
- Tuomalla mediassa esille positiivisia asioita.
- Kovaa työntekoa: peruspalvelut hyvään kuntoon, työttömyysluvut alas - imago
nouskoon todellisuudesta.
- Multimedia alueen oloista, olemassa olevasta väestöstä, asuinolista, koulutuksesta ja
teollisuudesta sekä mahdollisuuksista ottaen huomioon uudenkehittyvän teknologian.
Monikulttuuri ja -kielinen seutukunta, joka on kehittymässä Oulun YO:n ja teollisuuden
ympärille, ns international can do and know how.
Lisäksi koti- ja ulkomaiset liikenneyhteydet tiedon, ihmisten, viennin ja
tuonninkannalta
- en osaa sanoa
- Uuden Oulun imagon markkinointi on hyvä esimerkki myös sille
- näkökulmaa voisi rohkeastiain pohjoisen näkökulmasta laajentaa visioiden seudun
merkittävyyttä laajemminkin kuin v

Millaisena näette Oulun seudun yhteistyön tulevaisuuden?
- Yksi iso kunta
- Heikkona tällä hetkellä
- Lasten, vanhusten ja vammaisten yms. puolesta pelottavana.
-- huonona, muut jää Oulun reuna-alueiksi
- Toivon parasta, mutta...
- Hyvänä kun /jos on viisaita yhreistyökykyisiä ihmisiä johdossa!
- Näen, että kaupungin keskustaa kehitetään, maankäyttö valtaväylien varrella tiivistyy,
joukkoliikenne kehittyy niin lähiliikenteen- kuin paikallisliikenteenkin osalta. Myös
raideliikenne- ja lentoyhteydet paranevat. Sosiaali- ja terveyspalvelut rakennetaan
yhteisten järjestelmien ja konseptien pohjalta, jotta kulujen kasvu saadaan talttumaan.
Koulutuspolitiikkaa tehdään yksituumaisesti. Muita vaihtoehtoja ei ole kuin tiivis
organisoitu yhteistyö näin pienen populaation alueella.
- Ehdoton edellytys alueen kehitykselle.
-- Oulu painotteisena
- Joillakin alueilla, kuten yhteinen kilpailutus on ehkä paikallaan,mutta toivon todella,
että pienet kunnat saavat käyttää verotulonsa oman kunnan hyödyksi, eikä ne mene
jonkun ison kunnan piikkiin.
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- turvallisena, elinvoimaisena luottamuksena vahvaan uskoon elämän arvojen
kunnioituksen pohjalta lähtevään oman seutukunnan hyväksi tehtävästä työstä,
- Yhteistyötä on syytä tiivistää.
- Kun Uuden Oulun työstäminen tasoittuu nousee seutuyhtyeistyö uudelleen näkyville
- Todella positiivisena, yhteenhiileen puhaltamisena.
- Menee uusiin puihin Uuden Oulun myötä.
- Jos kuljetaan kuin pässi narunperässä, sitä on. Muutoin ei.
- En näe kovin positiivisena
- Kunnilta puuttuu todellinen yhdessä tekemisen kulttuuri, tulevaisuus ei näytä kovin
kaksiselta
- Haastavana. Uudesta Oulusta poisjääneiden kuntien mukaan saaminen yhteistyöhön
ja seudun kehittämiseen
- Antaa paljon mahdollisuuksia
- Hyvänä
- Kuntaministeri kuristaa, mutta koulutusyhteistyö kohentaa.
- Uskon sen kehittyvän.
- Hyvänä, jos seutuyhteistyöhön panostetaan uuden Oulun jälkeenkin..
- Erittäin valoisana, jos pikkukuntien luottamushenkilöt ja virkamiehet uskaltavat ottaa
haasteen vastaan ja alkaa kehittämään Uutta Oulua yhteistyössä muiden kanssa!
- Yhteistyön tekeminen tulee haasteellisemmaksi. Mm. suur-oulu luo oman haasteen
koska seudun luonne muuttuu. Myös mahd. yhteistoimintasopimukset vaikuttavat
asiaan. Yhteistyön tekeminen on välttämätöntä kehityksen aikaansaamiseksi mm. sote
toiminnoissa ...
- Oulun eteläpuolen kunnat pitäisi liittää yhteen, sen jälkeen olisi kaksinapainen
yhteistyö vasta hedelmällistä.
- Toivottavasti sujuvuutta seudullisten asioiden kehittämiseen ja vetovoiman
parantamiseen seudun ulkopuolisten silmissä.
- Uuden Oulun syntyminen muuttaa seutuyhteistyön asetelmia, pienempien kuntien
näkökulmasta ehkä vaikeammaksikin. Seutuyhteistyön tulisi kuitenkin edelleen jatkua.
Voitaisiinko ajatella, että sen vetovastuu vaihteeksi olisi jossain muussa kunnassa,
esim. Kempeleessä.
- Tarvitaan kaikkien kuntien avointa yhteistyötä.
Uuden Oulun pitää ottaa huomioon myös yhteistyö niiden kuntien kanssa, jotka eivät
ole mukana Uudessa Oulussa.
- Oulu tuntuu isolta ja hallitsevalta. Pelottaa jos mennään isomman kaupungin
alaisuuteen jääkö meille tänne 50 km päähän enään mitään palveluita. Seutuyhteistyö
on mielestäni kyllä muuten hyvä asia, kunhan yksi iso ei pääse sanelemaan ehtoja
yksin. Äänivalta meidän kuntalaisten asioista pitäisi kuitenkin pystyä tavalla tai toislla
säilyttämään. Pikku kunnat ansaitsevat säilyttää elinkykynsä.
- Kohtuullisen hyvänä
- menee eteenpäin
- Kaikenkaikkiaan hyvänä. Uskon, että ensi vuoden aikana
kuntarakennemuutostilanteen selkiydyttyä päästään tekemään yhteistyötä. Tietysti
vaalivuosi voi tuoda aktiivisuutta keskusteluun.
- Heikko, ja pysyy siinä niin kauna, kunnes Kepu tajuaa olevansa marginaalia, niuin
päättäjien, kun viranhaltioidenkin osalta.
- Haastavana
- Potentiaalisena
- Potentiaalia olisi paljon, kun änkyröinti vähenee.
- On tärkeää, että myös ne kunnat, jotka eivät liity Uuteen Ouluun pysyvät
seutuyhteistyössä mukana.
- ongelmallisena
- voisiolla huononminkin
- Positiivisena, toivottavasti seutu ymmärtää mahdollisuuden
- Erittäin heikkona
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-- Hyvänä. On mahdollsuus.
- Epäselvänä.
- Kohtuulisen hyvänä.
- Toivottavasti hyvänä.
- Haasteita on, mutta silti näen sen hienona mahdollisuutena.
Uusi alku avoimin mielin...
-- hyvänä
- POsitiivisena
- Toivottavasti ei uusi Oulu olis
liian ylimielinen pieniä kuntia
kohtaan.
- Jos ei anneta kaikkien kukkien kukkia, niin tulevasiuus on heikko, mutta jos
heitetään kateus pois ja ymmärretään koko alueen tärkeys, niin silloin meillä on
loistava tulevaisuus.
- Toivon että se olisi moninaista ja rakentavaa kestävänkehityksen mukaista. Pelkään
että se on kuiteski rahanvallan sanelemaa "kvartaali ajattelua" jossa ei oteta huomioon
pitkän aikavälin tuomaa hyötyä. (ei lapsista eikä luonnosta niin väliä kuhan MINÄ itse)
- Ihme jos eimenestytä.
- on mahdolisuuksia onnistua mutta ehkä merkitys vähenee uuden oulun myötä
- hyvänä
- LIIKAA KYSYMYKSIÄ! Näihin ei ehdi vastata kuin virkamiehet.
- lähikunnat liittyvät ouluun
- Heikkona
- Jos ei kehity tästä, niin en kovin yhtenäisenä enkä vaikuttavana
- Seudun yhteistyö voi olla hyvinkin hedelmällistä, kun oulu lopettaa sanelupolitiikan
ja kuuntelee myös ympäristöään ja kunnioittaa myös muiden kuntien mielipidettä.
- Nykymuotoisena jauhaa paikoillaan eikä oleellista kehitystä ( ainakaan asumis
viihtyvyyden ja jakauman mukaan ) tapahdu
- Pelottavana.Huolettaa Suuren Oulun ylivalta.
- Hyvänä näen, kunhan vain ensin läytyisi se sopiva, yhteinen sävel..
- Pakon sanelemana, tärkeänä. Sillä voidaan kehittää koko seudun yhteistä hyvää
- Lisää Oulun reunakuntia tulee liittymään joko uuteen Oulun tai muuten yhteen
taloudellisista syisä lähivuosina. Tämä on helpoin tapa ratkaista seutuyhteistyö.
- Itse näen valoisana. Yhteistyö on voimavara, jonka avulla koko seudun
vetovoimaisuus lisääntyy.
- Uuden Oulun tulon myötä parempana.
- -uuden Oulun myötä seutuyhteistyö ainakin aluksi muuttunee mutta suurissa aluetta
laajemmin koskettavissa asioissa on välttämätöntä hoitaa yhdessä asioita
-tänä päivänä ei ole järkevää isolla eikä pienellä elää omassa kolossaan suuremmat
haasteet tulevat seudun ulkopuolelta
-seudun ihmiset ovat se joukko jota varten seututyötä tehdään
- Alueen vetovoimaisuudesta pidettävä huolta kansallisesti ja kansainvälisesti.
Yhteistyöllä ja kehittämällä joustavaksi toimijaksi kuntien ja yritysten kanssa.
- Jos samat papat päättää, niin paikallaan junnataan.
- Joukkoliikenteen kehittäminen ja sen käytön lisääminen erityisen tärkeää.
- En kovin ruusuisena.
- Yhteistyöllä ja kaikkien alueiden palvelujen varmistamisella pidetään seutu
yhtenäisenä ja vahvana. Tähän mahdollisuuksia konsensuksen hengessä.
- Riitasena poliittisena kädenvääntönä!
- Positiivisena
- Yhteistyötä tulisi tiivistää.
- Huonolta.
- haasteellisena
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- Valoisana jos unohdetaan kuntarajat aletaan tekeen yhteistyötä
- En osaa sanoa?
- Uuden Oulun ympäristö kunnat tulevat olemaan ns. pississä tulevaisuudessa.
- Kovaa työtä vaativaa ja tasapuolisuutta pitää muistaa kunnioittaa.
- Kateus on kauna, joka sulkee
kaiken kehityksen!
- Ehkä nyt jäntevöityy uudem Oulun myötä.
- Paneutumalla alueen yhteistyötoimintojen kehittämiseen eri tahojen kanssa yhdessä,
niin tästä syntyy dynaaminen alueen kehitysprosessi koko alueen ja sen asukkaiden
hyväksi.
- Vaikea sanoa , riippuu valtiovallan uusista linjauksista.
- SuurOulu jossa pienten ääni häviää.
- ok
- hyvänä pitkällä tähtäimellä
- Kuntaliitokset tulevat jatkumaan kuntatalouden kiristyessä.
- Hyvänä.
- Mikäli Oulun "isäntämalli" jatkuu, se ei näytä hyvältä. Oulu ei kuuntele
ympäristökuntien hyviä ideoita, vrt. edelleen Ideaparkin ja Zatelliitin tapaukset.
- Uuden Oulun paino kasvaa ja seutu ää varjoon
- Kuntaliitos voi viedä voimia muulta yhteistyöltä...
- Hyvänä
- Hyvänä
- - uskon parempaan huomiseen
- Hajanaisena. kunnat itsekkäitä
- haasteellisena kun keskuskaupungin ulkopuolelle jää vain muutama kunta
- Ongelmallista, sillä Oulun hegemonia ei anna tilaa naapurikuntien
kehittämishankkeille, mikä kehittämiskilpailu on koko alueen tulevaisuuden kannalta
hyväksi
- Ihan valoisana, kyllä se tästä kehittyy
- Terveydenhuollon osalta on ainakin pakko tehdä yhteistyötä. Joukkoliikenteessä
voitaisiin saavuttaa yhdessä paljon.
- Aika surkeana yleisellä tasolla, mutta yksittäisissä asioissa voi olla toivoa. Tosin
niissäkin pitää ensimmäisessä kokouksessa kysyä, ovatko kaikki kunnat aidosti
mukana. Se vie mielettömästi aikaa ja energiaa, kun joku asia valmistellaan (esim.
lukioyhteistyö) loppuun saakka ja viimeisillä metreillä se kaadetaan.
- Kuntaliitos parantaa osaltaan.
- Uuden Oulun myötä on uhkana, että yhteistyö Kempeleen, Tyrnävän, Muhoksen,
Limingan yms. kanssa tyrehtyy. Meidän täytyy kuunnella, mitä eteläpuolen kunnat
haluavat yhteistyöltä ja kehittää yhteistyötä enemmän pienien kuntien ehdoilla.
- Vaikeana, koska poliittinen tilanne koko maassa sekava ja ääriainesten halu valtaan
kova.
- Kivikkoisena, mutta eiköhän siitä hyvä tule.
- Toivottavasti parempana kun tänään
- Uuden Oulun yhteistyö tulee sujumaan varsin hyvin, koska asiaa on valmisteltu
pitkään yhdessä. Ongelmia tulee Oulun eteläisten kuntien kanssa - erityisesti
Kempeleen.
- Pitää tasavertaisesti hoitaa alueellisia asioita ja ottaa seudullisesti koko laaja alue
huomioon yhteistyössä.
- Lakeuden kuntien yhteistyösuunnitelmat Soten suhteen päättyivät varsin
nolosti.Yhteistyön esteenä näyttää olevan liikaa nurkkakuntaista kyräilyä ja
näköalattomuutta kuntalaisten edusta pitkällä jänteellä.
- Sitä on pakko jatkaa.
- toiveikas
- Jos tahtoa on, voidaan luoda joustavat,tasapuoliset ja entistä edullisemmat palvelut
toimintakäytäntöjä muuttamalla.
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- kangertelevana
- Näen sen valoisana. PIenten kuntien valtaapitävät vain hankaloittavat kehitystä vaikka
kunnan taloustilanteen pitäisi jo soittaa hälytyskelloja seudulliselle yhteistyölle
- uuden Oulun muodostuminen parantaa myös seudullisia pärjäämisen edellytyksiä
- Kehitettävää löytyy
- Seutuyhteistyö loppuu kun kunnat yhdistetään samaan kuntaan
- Todella mahdollisuuksia sisältävää mutta henkinen matka taitaa olla liian suuri Oulun
päättäjille
- Uuden Oulun pitää keskittyä myös seutuyhteistyöhön eikä vaan kehittää uutta Oulu.
Oulun seudun yhteistyö on erittäin tärkeä myös Oululle

Mitkä olisivat mielestänne keskeisimmät tulevaisuuden painopisteet
seudullisessa yhteistyössä?
-- Toimiva sosiaali- ja terveydenhuolto, palvelujen saatavuus läheltä, inhimillisyys
ennen rahaa (arvot!)
-- Yhteistyö. Yhteisest, kaikkia koskevat asiat. Yhdessä, ei Oulu vetoisesti
- Koulutuspoliittinen ratkaisu opiskelupaikkojen resurssointi niille aloille, joilla on
(esim. sote-ala) tulevaisuudessa kysyntää. Voidaan luoda nuorille työtä ja
mahdollisuuksia jäädä seutukuntaan tulevina veronmaksajina. AMK:n tuottama
koulutus pääosin "hömppää".
- Toimivat liikenneyhteydet,hyvät yhteistyötaidot päättäjien välillä.
- terveydenhuolto, sosiaalityö, kasvatus
- -sote -palvelut
-liikenneratkaisut (sekä kauko- että lähiliikenteessä)
-kolmatta en osaa sanoa, yhtä tärkeitä ovat elinkeinopolitiikka, työllisyysratkaisut
erityisesti nuorten osalta, koulutuspolitiikka riittävien koulutuspaikkojen saamiseksi
jne. Muutamat mainitsemani ovat seudullista yhteistyötä siinä mielessä, että kaikki
alueen kunnat yksituumaisesti ja ponnekkaasti vaativat oikein mitoitettujen ratkaisujen
rahoittamista valtiovallan suunnalta.
- 1. Liikenne, erityisesti joukkoliikenne. 2. Maaseudun voimavarojen hyödyntäminen.
3. Sote-yhteistyö.
-- Sosiaali ja terveyspalvelut, nuorten työllistymisohjelmat, koulutus, asuinalueiden
palvelut lähellä
- Työpaikkojen luomisen, asumiseen erilaisia muotoja, vapaa-ajan toiminta
- - työmarkkinoiden kehittäminen
- matkailumarkkinoiti koko alueella
- peruspalveluiden turvaaminen
- -sairaanhoidossa, erityisesti eroissairaanhoito
-kilpailutukset
-sosiaalipuolen erikoisosaamiset joita pienet tarvisevat vähän
-sosiaalipäivystykset
-apuvälinekeskus oli jo turha ja maksaa pikku kunnille lainata omia välineitä
- 1,nuorten ja lasten eteen tehtävä työ.
2.koulutus ja työpaikkojen tarjonta tasapainossa
3
- Työpaikkojen luominen koko seutukunta huomioiden.
- Kaava, työllisyys, palvellut, koulutus, yrityselämä, liikenne. perämerenkaaren
yhteistyö
- Ympäristöasiat, työllisyys ja elinkeinot sekä kulttuuri.
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- 1. yhteistyötä kilpailun sijaan
2. strategian teko, yhteinen näky
3. kulttuuri
- -täytyisi ottaa huomioon toistenkin tarpeet
-suvaitsevaisuus
-yhteisen hyvän löytyminen
- Yleiskaavatyö, kaksoisraide ja yrittäjien ja yliopiston yhteistyö
- - kaavoitus
- erikoissairaanhoito ja muut terveydenhuollon erityispalvelut
- sosiaalitoimen vaativan erityistason palvelut
- Elinkeinotoiminnan kehittämisen kautta työllisyyden lisääminen hyöduyntämällä
vapautunutta tietotaitoa alueella.
- Elinkeinojen monipuolinen kehittäminen, työpaikkoja. Kaavoitus Palvelut
- Palvelujen tarjoaminen tasapuolisesti kaikille.
- Palveluiden ylikunnallinen käyttö, yhteispäivystyksen riittävä resursointi, kaavoitus.
- SoTe vie 55-60% kunnan itsenäisestä päätäntävallasta. Jatkossa enempiki. Kait sen
pitää näkyä prioriteetilla 1.
- Julkinen liikenne, koulutus ja luonto.
- - korkeakoulutus Uuden Oulun omistuksessa ja kontrolloitavana, kuntayhtymät
purettava
- kansainvälisyyteen panostettava
- kulttuuria tuettava
- Toimintojen yhtenäistämiset sekä yhteistyösopimukset takaavat palvluiden
saatavuuden asuinpaikasta riippumatta.
- Sote ilman muuta. Samoin Matkailuvetovoiman kehittäminen ja yhteismarkkinointi
esim. venäjälle ja skandinaviaan sekä baltiaan. siellä on valmiiksi aitoa kysyntää
aluettamme kohtaan, kunhan keksitään heille vain syy pysähtyä!
- Aidon yhteistyön synnyttäminen
Keskinäinen kunnioitus ja vuorovaikutus
Toiminnan selkeyttäminen
- Sosiaali-ja terveystoimen erityisalojen yhteistyö. esim. lastensuojelu ja päihdetyö.
Nuorisotyöttömyyden vähentäminen.
- Palvelujen pitäminen tasa-arvoisena. Meiltä tulee myös työvoimaa Ouluun, joten eikö
sekin ole arvo sinänsä.
- Toisten kuuleminen riittävästi ja jämäkät päätökset
- luottamus
erilaisuuden aktivoiminen
vuoropuhelu
- sote-palvelujen saatavuus, nuorten työllisyys, elinkeinoasiat
- Työpaikkoja, sekä sairaanhoito kuntoon ja järkeistettävä.Tarjottu työpaikka evää
myös korvaukset, muuten ei työttömät vähene.
- Koulutus, Matkailu
- - Elinvoimainen yrittäjyys
- Kustannustehokkaat palvelut
- Matkailun mahdollisuudet
- Liittyvien kuntien tasapuolinen kohtelu, esim kaavoitusasioissa
- 1. Joukkoliikenteen kehittäminen
2. Kaksoisraiteen saaminen
3. Työllisyyden turvaaminen
- vaikuttaminen valtakunnan tasolla
maakäyttö ja liikenne
kauppapaikkaratkaisut
- -jättää rauhaan kunnat,jotka eivät tulleet mukaan uuteen ouluun.-kunnat itse päättää
omasta kaqavoituksesta.--
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- Joukkoliikenteen kehittäminen, mahdollisesti raiteille. Luonnonsuojelualueiden
laajentaminen ja uusien perustaminen.
- Innovointi
Markkinointi
Kulttuuri
- Sote alue, kaavoitus ja maan käyttö ja julkiset kauppapaikat
- Liikennejärjestelmäyhteistyö, elinkeinotoiminta sekä
yhteinen edunvalvonta ulospäin.
-- Alueellinen kehitys, kaavoituksen suunnitelmallisuusja liikenneyhteyksien
seudullinen kehittäminen
- Yhteistyössä kaikkia osapuolia kunnioittaen esim kaavoitusasioissa ja tiesuunnitelmissa.
- Peruspalvelut
Luonnon moninaisuuden hyödyntäminen kestävästi.
Työllisyys
- Kaksoisraide
Ydinvoimala
Oulun kekikaupugin kehittämiinen
- terveyden huollon parantaminen ja tehostaminen
- Tiedonkulun parantaminen
- Ihme kysymyksiä, unohtakaa koko juttu. Eu hajoaa ja Suomi ja Oulun seutu menee
pesuveden mukana. Koko poliittien järjestelmä on farssi isoaala äffällä. Ainoat jotka
voivat tialnteen pelastaa ovat Kokoomuksen inhokapitalistit, Kepun maajussi-kansa ja
Perussuomalaiset. Muilla ei ole otetta tai näkemystä, Suomi ja Oulun seutu on
konkurssissa jo vuonna 2014. Eläköön Kreikka!! Täältä tullaan perässä kuin pässit.
- liikenne väylät ,joukkoliikenne,yhteystyö
- Elinvoiman lisääminen ja edustuksellisuus ja edunvalvonta valtion suuntaan,
yleiskaavat ja maakuntakaavat
- -Yritystoiminnan tälle alueelle saaminen (työpaikat)
-seutuliikenteen joustavuus ja kattavuus
- Seudun tasapuolinen kehittyminen
Palveluiden saatavuus kohtuullisin edellytyksin
Asuinalueen itenäisen valinnan vapaus
- Kaikkien huomioonottaminen
Tasapuolisuus
Luottamus
- Maankäyttö, liikenne, yheinen elinkeinopolitiikka, hyvähenkinen yhteistyö
- Kuntaliitoksia mahdollisimman nopeasti.
Sitä odotellessa kaavoitus järkevälle pohjalle.
Perusterveydenhuollon järjestäminen.
- Seudullinen vetovoimaisuus
Seudullinen elinvoimaisuus
Seudun koulutustarjonnan monipuolisuuden ylläpitäminen
- Maankäyttö ja terveyspalvelut.
- 1. kuntarajat eivät ole pyhiä 2. kun tehdään yhteistyötä niin se tarkoittaa myös sitä
ettei aina voi olla saamapuolella ottamassa rusinoita vaan on ymmärrettävä koko
seudun etu laajemmassakin mittakaavassa 3. Oulun seutu on yhdessä enemmän
miksi tehdään seutuyhteistyötä? vastauksen on oltava kirkkaana jokaisen tekijän
päässä
- Elinvoimaisuuden lisääminen alueellisesti rohkeasti tukemaan uusia innovaatioita.
Koulutus ja osaaminen, syrjäytymiseen puuttuminen. Ihmisiä arvostava.
- Matkailu, kaupalliset toiminnot,
- - Elivoimaisuuden kehittäminen luomalla mahdollisuudet uusiin
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suurkauppapaikkoihin: Ydinkeskusta, Ikea ,Ideaparkki ym.:Ydinkeskustan ulkopuolelle
valtakunnallista ja maakunnallista vetovoimaa omaavia kauppapaikoja.
-Matkailun ja sen vetovoimaisuuden kehittäminen
- Uutiskynnyksen ylittävät investointihankkeet
- Kuntaliitokset.
Muuten ei yhteen hiilen puhaltamista tapahdu seudulla tulevaisuudessakaan.
- Joukkoliikenne, työpaikkojen luominen, elämisen mahdollistaminen seudun reunaalueilla
- * Uusien työpaikkojen luominen
* Yritystoiminnan saaminen koko seudun alueeelle.
* Monipuolisen maapoliittisen ohjelman luominen.
- Työttömyyden hoito, maankäyttö, julkinen liikenne
- Joukkoliikenne, mahdollisesti palvelujen yhdistäminen.
- MAL aiesopimuksen jalkauttamisen
- Uuden Oulun ja sen ulkopuolelle jäävien kuntien kanssa tehtävä yhteistyö vaatii
paljon tulevaisuudessa.
- Työpaikoja nuorile
Liikene valvontaa paremaksi
Sivu tiet parempaan kuntoon
- Kuntarajat pois ja palveluihin panostusta
- Joukkoliikenteen kehittäminen
- perusturva palvelut.
- koulutus,julkinen liikenne, terveydenhuolto.
- - Joukkoliikenteen kehittäminen
- Nuorisotyöttymyyden vähentäminen
- Maapolitiikka
- Oulu-bisnes osaaminen
Nuorten työpaikait, koulutus.
matkailu ja vaapaa-aika
- Eri yhteiskunnallisten perustarpeiden varmistaminen ja kehittäminen yksinkertaisiksi
ja kaikille mahdollisiksi palveluiksi ilman liiallista pyrokraattista toimintaa.
- Kuntien välinen yhteistyön tiivistämisen sote yhteistyössä.'
Joustavat ja tehokkaat palvelluverkostot saatava aikaan.
- Seudullisten osaamiskeskusten perustaminen/toimintojen keskittäminen.Yhteiset
kehittämishankkeet.Yhteisten, korkeaasoisten palveluiden turvaaminen.
Yritystoiminnan tukeminen.
- Työnjako, roolijako, erikoistuminen kunnittain
Jos edellä todettu tunnustetaan, vältytään kuntien väliseltä kilpailulta
SWOT-analyysi kunnittain edellä oleva huomioiden!
- kaavoitus liikenne
- Elinkeinopolitiikka, veroäyri, Sote
- Matkailuun, elinkeinoelämään ja liikenteeseen liittyvät hankkeet ja niiden voimakas
eteenpäin vieminen yhteistyön merkeissä.
- Liikennejärjestelmät Maankäyttö Ympäristöpolitiikka
- Työ Koulu Liikenne
- Palveluiden kehittäminen mahdollisimman tasapuolisesti.Teollisuuden -kaikenlaisen työpaikkojen säilyttäminen ja jopa lisääminen.Koulutuspaikkojen säilyttäminen.
- So-Te-yhteistyö, kaavoitus
- - työllisyyden hoito, työpaikat
- yhteisen hyvän rakentaminen
- matkailun kehittäminen
- Työllisyyden hoito
- MAL-yhteistyö Ympäristö ja terveytttä edistävä yhteistyö
- -kansallisen ja kv:n yrityskulttuurin ja yrityspohjan vahvistamiselle luoda edellytykset
- edistää pohjoismaisia ja EU- yhteistyöhankkeita
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- tukea ja edistää alueen luonnonvarojen ja kotim. energiavarojen hyödyntämistä
kestävällä ja työllisyyttä edistvällä tavalla
- Nuorten syrjäytymisuhan vähentäminen, työpaikkojen lisääminen- saadaan nuoret
tekijät jäämään seudulle yritysten ja yrittäjien elinolosuhteiden mahdollistaminentyöpaikkoja seudulle sosiaalisten innovaatioiden kehittäminen- uusia ideoita mm.
vanhustenhuoltoon- valtakunnallisestikin merkittävää työtä ja alueen hyvää imagoa
kehittävää
- Terveydenhoito, joukkoliikenne, yleiskaava.
- Liikenne, ympäristöasiat, kaavoitus, koulutus, veden hankinta ja käyttö,
energiakysymykset.
- Koulutus, mm. seudullinen lukioverkko ja OSEKK. Kaavoitus; sen pitää
MAHDOLLISTAA rakentamista, EI RAJOITTAA!
- Luottamuksen uudelleen rakentaminen, yritysten auttaminen alueellamme
kansainvälistymään, nuorison syrjäytymiseen kovat panokset: henkilökohtaisia
tuuttoreita jokaiselle riskiryhmään kuuluvalle nuorelle.
- Ehkäpä tyhmä vastaus, mutta: Yhteistyö. Siihen tulee panostaa, jotta kaikkien ääni
tulee kuulluksi.
- Yritysten sijoittuminen alueelle.Kaksoisraide,nelostien parantaminen,lentoliikenteen
kehittäminen
- 1. liikenneverkostot 2. sote-palvelut yli kuntarajojen 3. koulutuspaikat
- Työllisyys, nuorten työllistäminen, syrjäytyneisyyden estäminen
- Lakeuden kuntien on heti aloitettava yhteistyön suunnittelu uudelleen.
En näe peikkona sitäkään jos se johtaa suurempaan kuntakokoon Oulun eteläpuolella.
- aluenn tasapuolinen kehittäminen, lisää koulutuspaikkoja,nuorisotyöttömyyteen
puuttuminen, joka onnistuu ainoastaan elinkeinoelämän viriämisellä.
- Sosiaali- terveys- ja vnahustyö. Myös paikallisen koulutustarjonnan vastaaminen em. painopistealueiden tulevaisuuden
haasteisiin.
- 1. edullinen, toimiva joukkoliikenne, lähiraideliikenne 2. lähidemokratian
arvostaminen - liian isot kuviot vievät päätännän kauas ja tulee tunne, ettei voi
vaikuttaa ympäristöönsä
- Vapaa työssä käynti yli kuntarajojen. Hyvät liikenneyhteydet ja teollistuminen ja
vienti. Vaurauden noustessa sote ym. kehittäminen.
- 1.Miten Suur-Oula kehitetään yhdessä seutuunnan kanssa. 2. Miten saada
suunnitellusta energian tuotannosta paras seudullinen hyöty. 3.Väestön, asutuksen ja
liikenteen kehittäminen energitaloudellisesti tiivimmin rakennettuihin lähiöhin. Sote ym
palvelut tulevat ifrastructuurin mukana kehityksessä
- liikennejärjestelyt
työpaikkojen saanti
- Yhteisten tukipalvelujen luominen (esim. tietotekniikka, labra, röntgen, logistiikka,
siivous jne yhteistyöalueiksi liiketoimintaperiaatteella) Lisäksi esim.kirjastotoimen
yhdistäminen parantaisi palvelua
- nuorisotyöttömyyteen ja sosiaali- ja terveyspuolen haasteisiin vastaaminen
- Kaavoitus
koulutusyhteistyö
elinkeinoelämän kehittäminen
- MAL, Terveyspalvelut, Koulut
- Edunvalvonta valtakunnan tasolla, yhteistyön rakentaminen seudun sisällä sekä
vuorovaikutteisuus seudun toiminnoissa
- Liikenne, Maankäyttö

Minkälaisia ehdotuksia teillä on seutuorganisaation ja -henkilöstön
toiminnan kehittämiseen?
- Yksi iso kunta
--
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--- Yhdessä eteenpäin, ei suuremman ehdoilla.
-?
- Koulutusta ja tietoa meneilläänolevista ja tulevista suunnitelmista.On ikävä,jos
luottamushenkilöt saavat lehdestä lukea,mitä tulossa..
- Vähemmän johtajia poliittisilla mandaateilla. Enemmän ammattitekijöitä.
-- mammutti kasvaa ja katoaa
- Tasapuolisuuden lisääminen.
- Lisää panostuksia.
- Jalkautuminen eri kuntiin- tiedonjakaminen ja -saaminen puolin ja toisin
- kuntarajat ylittävien toimintojen edistäminen
- - yhteistyö
- kentälle jalkautuminen
- Organisaation kokoonpano niin pieneksi että se voi toimia tehokkaasti.
- kokeneet politikot sinne. Ei vain nuoria jotka eivät uskalla kieltäytyä
- Thteistyön arvostaminen kunniaan.
- Pois poliittiset mandaatit ja "vanhat" virat", mahdollisimman joustava organisaatio
- Suoraviivaisempaa toimintaa. Organisaatio on nykyisellään osittain liian raskas ja
jäykkä.
- en tunne organisaatiota
- Liikkuvuutta ja näkyvyyttä voisi parantaa
- Henkilöstön kuuleminen aijempaa enemmän.
Perustyöntekijöiden osaamisen ja ammattitaidon huomioiminen seutukunnallisessa
suunnittelussa.
- Ei ehdotusta
- herrastelua ja hallinnoimista vähemmän
ihmisten kuuntelua enemmän
- eos
- luottamushenkilöt seutuhallitukseen
- -enosaa sanoa
-- Ks. edellä.
- Näkyvyyttä lisää.
- en osaa sanoa tällä hetkellä
- Ei paisuteta organisaatiota liikaa.
- Seutuhallitukseen poliittiset päättäjät (kuntien ykkösketju). Kuntajohtajat voivat olla
puheoikeudella mukana.
-- Henkilöstö mahdollisimman paljon kentälle tapaamaan jäseniä paikan päälle.
- Erillaisten ammatillisten alojen ammattilaisilta saatu tieto monesta eri "suusta" eli eri
näkökantoja samasta asiasta.
- Tunnen kohtuullisen vähän, muutamassa kokouksessa joissa antia olisi voinut olla
enemmän.
- Kaikki ulos, joka vielä ehtii. Kapitalismi valloittaa Oulun, jossa työntekijällä ei ole
sijaa eikä arvoa.
- Kunnanjohtajat pois hallituksesta
- Luottamushenkilöille valtaa enemmän, viranhaltijat valmistelevat
- enpä nyt tässä osaa sanoa
- Ammatillinen osaaminen sekä
monipuolue työtiimi.
- Seudun toimuelimet ja henkilöstö nostettava aivan erilaiselle statukselle. Nykyään
kiinnostus seudun kehittämisseen on luottamushenkilöelimissä romahtanut
- Yhteistyö useiden eri toimijoiden kesken. Yhteenhiileen puhaltaminen.
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- Seutuorganisaatio ei saa tehdä päällekkäisiä töitä alueen kuntien kanssa
Koordinoida hommat
- Liian raskaat organisaatiot saatava joustavaksi, ei taisteluasemia kuka on suurin ja
mahtavin vaan kaikilla on jotain annettavaa. Kouluttautumisella ja tutustumalla
toimintaympäristöön saadaan henkilöstö pois virastomaisuudesta. Kanntaaisio miettiä
määräaikaisia työsuhteita tai ainakin tutustumalla toisten työhön.
- Ihmisiä voisi haalia eri ammattikunnista. Räväkkä markkinahenki ei olisi haitaksi.
- Voisivat vastata yli kunnallista palveluista esim. erikoisterveenhoito. Kunnat
huolehtivat paikallisista palveluista, (terveyskeskus, päivähoito, teknilliset palvelut jne)
- Organisaatin kevennys ja henkilöstön sitouttaminen toimintaan oikeasti.
-- Nykyimem organisaatio ei toimi. On vaikea saada kokouksista päätösvaltaisia.
Täytyy yhdessä löytää muutama yhteinen asia ja niihin tulee kaikkien sitoutua
aidosti,muuten toiminta ajanhaaskausta.
- Yhteistyötä lisää. yhteistaloussuunnittelua ja muuta kilpailutusta
-?
- Asukkaille vastuuttaminen, ei vain päättäjille.
- Seutu pitää nähdä kokonaisuutena
ei vain keskeisinä alueine?
Henkilöstön koulutukseen on
panostettava!
- Yksinkertaiset ja suorat yhteydet sekä toimintamallit eri sidosryhmien ja toimijoiden
välillä.
Kaikille toimiryhmille sama perustoimta-ja yhteistyökoulutusmalli,formaatti.
- Yhteiset seminaarit ja koulutukset.
Yhteiset keskustelufoorumit.
- Seudullisiin projekteihin kunnat nimeävät tarpeettoman usein valtuuston ja
kunnanhallituksen puheenjohtajia. Parempaa osaamista ja sitoutumista saattaisi
muillakin olla.
-- Päällekkäisyydet tulee ehdottamasti karsia
- Annetaan niiden, jotka asioista todella jotain tietävät, mahdollisuus kehittää näitä
hankkeita, eikä aina olla niitä vastustamassa.
- Henkilöstöä pitää valita muutenkin kuin puoluepoliittisin perustain.
- ei ehdotuksia
- - koulutusta
- tuoda näkyviin Rovaniemen seudun onnistuminen kuntaliitoksissa
- myös muut onnistuneet
- Vähemmän byrokraattinen
- itsenäinen toimija suhteessa kaupungin organisaatioon
- vierailla esim kunnanvaltuuston kokouksessa kertomassa työstänne ja alueen ns.
suurista haasteista
- Nyt kyseiset toimijat ovat omassa yksinäisyydessään ja välillä tuntuu, että projekteja
ja hankkeita on vain sitä varten, että saadaan nämä henkilöt työllistettyä. Niinhän ei
varmaankaan ole, joten "jalkautumista kentälle" ja loppuunvietyjen onnistuneiden
hankkeiden seuraamista kaipaisin, etteivät ne jyvät jää sinne organisaation laariin, vaan
lähtevät joka paikkaan ja ne otetaan jopa käyttöön.
- Vastasin jo aiemmin seutuvaltuuston rooliin, joutaa lopettaa. Tilalle
luottamushenkilöistä muodostuva seutuhallitus.
- Päälliköiden määrä voidaan supistaa vähintään puoleen nykyisestä ja ne, jotka saavat
aikaan hyvää tulosta - kunnollinen palkkaus.
- Henkilöstön toiveita kannattaa kunnioittaa koska he tietävät miten työyhteisönsä
toimii parhaiten.
- Koulutus ja päästä vaikuttamaan yhteisiin asioihin.
- en tunne asiaa niin hyvin, että voisin neuvoa kehittämisessä
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- avoimmuutta ja läpinäkyvyyttä valmisteluun ja päätöksentekoon. ei mikään salaseura
kuin nykyään.
- Joillekin toimialueille yhteisiä liikelaitoksia, jolloin hallinto kevenisi
- organisaatiota ei pidä paisuttaa ja moniportaistaa liikaa, jotta resurssia ja toimivuutta
saadaan tarpeeksi suoraan järkevään henkilöstön kehitystyöhön
- Pois Oulun kaupungin organisaatiolle alisteisuudesta itselliseen toimintaan

Miten yleiskaava-yhteistyötä tulisi kehittää?
- Pienempiä osapuoliakin tulisi kuunnella
- Kunta saisi itse päättää esim ranta yleiskaavasta, se on liian kireä
--- Jokainen kunta tietää omat kaavansa.
- Järkevä, tervehenkinen harkinta maa-alueiden käytössä. Myös maanomistajien
näkemystä kuultava "herkällä korvalla".
- Valmisteleva työ voisi olla enemmän julkista.
Pitkäjänteistä työtä.
-- Oulun sanelupolitiikkaa voisi vähentää
- pääsääntösesti joka kunta kaavottaa omiaan eikä naapurin
- Ks. edellinen vastaus.
- Enemmän avoimuutta, vähemmän kyräilyä ja kotiinpäin vetoa.
- -kuntalaisten tarpeita pitäisi pystyä kuuntelemaan
- Yhdessä kuntalaisten kanssa
- kuntalaisten tasa-arvon huomioon ottaminen niin, että sivukylät säilyvät
elinvoimaisina
- keskustelemalla ja ottamalla huomioon myös eriävät näkemykset
- Omistuksen kunnioittaminen ja asukkaiden huomioiminen eri tavalla kuin nykyisin .
- Järjestämällä kansalaistilaisuuksia
- maalaisjärki käyttöön.oulun sanelupolitiikka elyn kera torpedoitava
- Samaan malliin kuin tällä hetkellä toimitaan.
- Yhteiset kaavainfot!
- Tiukat alueelliset yleiskaavat, joissa määritellään kauppapaikat ja joukkoliikenne
(myös junaliikenne) ovat erittäin hyvä käytänne, poikkeuslupia annettava vain
minimaalisesti
- Pienten kuntien ääni jää herkästi huomiotta. Koko seudun kehitys vaikuttaa erittäin
ratkaisevasti myös pienempien kehittymiseen.
- Kunnallisen kaavoituksen ja maakuntakaavan välissä ei tulisi edes olla kaavoitusta!
- otaa myös huomioon pienten kuntien näkemykst eikä vaan suuren Oulun.
- isot hankkeet saatava nopeasti jalalle ja investoimaan seudulle.
Ideapark Ouluun!
- Sen tulisi yleensä jatkua
- Kuuunnellaan kaikkia kuntia.
- En osaa sanoa
- yrittäjille henkistä ja tasokasta tilaa
- Eos.
- Kuntalaisia kuunellen
- Liiallinen sääntely pois. Yritystonttien kaavoitusta voi tehdä yli tarpeen ja markkinat
ohjaavat minne yritykset asettuvat.
- Koko seutua tulee kehittää yhtenä alueena ja haja-asutusalueita ei saa unohtaa.
- työskentelyn pitäisi olla rehellistä ja sitouttavaa
- -ei puututa toisten asioihin
-- Pitää olla tiivis ja ekologinen.
- Kaikkien pitäisi pysyä yhteisesti laadituissa kaavoissa eikä sooloilla.
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- Hyvät käytännöt huomioon ottaen
- Lähtökohdiksi asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet, ei viranhaltijoiden unelmat.
Joustavuutta ja yhteisesti hyväksyttyjä pelisääntöjä.
-- kuuntelemalla paikalisia
- Uusi Oulu pitäis nähdä asiaa
pitemmällä aikajänteellä.
Eikä olla liian ahne niinkuin
Oulu on ollut.
- Ymmärtää eri kuntien tarpeet ja toiveet. Kateus pois yleiskaavoituksesta.
- Alueen asukkaiden ja toimijoiden kuuleminen heti alussa ja myös niiden huomioon
ottaminen.
Arkkitehdit ja suunnittelijat saatava oppimaan myös toisenlaisia näkemyksiä asioista.
- Kilpailu pois
- enämpi valtuutettujen kautta isommalla porukalla
- Asukkaiden kuulemistilaisuuksiin tulee panostaa enemmän ja niistä saadut
kommentit tulee ottaa entistä paremmin huomioon. Yhteistyössä tulee huomioida
kuntien erityispiirteet.
- evvk. Kunnan pitäisi ottaa kaikki maa-alueet haltuun, jotta demokratia toteutuisi
myös uudessa Oulussa.
- Osallisuutta lisäämällä ja tasavertaisuus alueitten kesken
- Seminaari työ ja myös pienempien ääntä tulee kuulla ja kunnioittaa.
Sinäänsä yhteinen yleiskaava on tärkeä.
- Kuulla paikallisen tason osaamista
- Ei pienille tonteille!
- Nythän on jo mhyvä järjestelmä, kunhan sitä kunnioitettaisiin ja käytettäisiin
todellisena työkaluna
- Vahvistamalla uuden Oulun alueen asemaa alueen taloudellisena moottorina.
- Ottamalla huomioon haja-asutusalueet ja asukkaiden tarpeet
- yleiskaavayhteistyön on oltava elävää ja vuorovaikutteista,tulevaan katsomista ja
kuntalaisilla on myös ajatuksia
eikä paikalleen saa jämähtää kateus pois
- Jokaisella kunnalla ja seudulla on omat tärkeät tarpeensa ei torppaamalla hankkeita
ja vastustamalla niitä vaan yhteistyössä ottamalla huomioon kokonaisuuksia ja
erityistarpeet. Ei suuremman oikeudella saada mitään aikaan vaan sillä asenteet vain
kovenevat.
- ei ole tullut valtuustolle paljonkaan tietoa
- Kuntalaisiltakin voisi kysyä joskus mielipidettä. Hankkeet voisi katsoa pitkälle
tulevaisuuteen.
- Päätäntävalta tulisi suvereenisti olla maakunnalla tai seutukunnalla (ei ministeriöllä).
Kaikki tieto ja tutkimusaineisto käyttöön.
- Ely-keskus liian määräävässä
asemassa.Esim. IdeaPark.
- Huomioimalla myös maanomistajen oikeudet ja kaavoituksen ja maan arvon suhteet
- Oulu on keskus, sittä ei pääse mihinkään, mutta sitäkin pitää kehittää niin, ettei se
ole muoilta pois. Tai siis, ettei tule muilla tunnetta siitä, että hei, meitä ei huomioida.
- Yleiskaava siassa esimerkiksi kauppapaikka-asioista ei löydetä yhteistä näkemystä.
Ilman luottamusta ja sitoutumista yhteisitä asiaoista ei tule mitään.
- Pieni kunta ei pysty palon vaikutamaan.
- miettiä että talouselämän edellytykset tulevat hoidetuksi
- Samat säännöt kaikille, ei poikkeuslupia.
- Kuulemalla enemmän maanomistajien tahtoa
- On otettava huomioon koko sedun alaue, ei vain 4-tietä, pikittais
liikennettäskin on valtavasti?
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- Kuntien toiveita tulee kuunnella paremmin
- Ottaen huomioon koko alueen ympäristölliset ominaisudet sekä
alueen historiasalliset velvoitteet kunnioittaen sen perimää tulevaa yhteiskuntaa
rakennettaessa.
- Resurssien riitävyys ja pitkäntähtäimen suunnitelmat
- Oulun ymp. vielä itsenäiset kunnat mukaan, ei Oulu vetoisen avain.
- Yhteistyö toimii hyvin. Kuntalaisten olisi hyvä päästä näkemään yleiskaavoja - ja
muitakin kaavoja - netistä - mutta mistä osoitteesta?
-- Haja- asutukselle entistä suurempi painoarvo. On paljon ihmisiä, jotka haluavat asua
väljemmissä ympäristöissä mm. harrastusten tai elinkeinon harjoittamisen vuoksi.
- Yhteistyötä on pakko tehdä.
- Kansalaiset pitää saada tuntemaan, että päätökset tehdään heidän parhaaksi.
- Neuvottelemalla
- - luottamusta yhteisiin suunnitelmiin
- MIelestäni seudullinen yleiskaava nykyisellä tasolla on ihan hyvä.
- eni tiedä
- enemmän yhteistyötä myös kuntien välisiin rajapintoihin
- antamalla sijaa kuntien omillekin kehittämishankkeille ja ajatuksille ja vierailemalla
valtuuston kokouksessa, jolloin käydään keskustelua
- ekologisesti kestävällä tavalla, kuitenkin huomioiden eri kuntien/alueiden
ominaispiirteet ja ihmisten erilaiset asumisen tarpeet
- En osaa, enkä ehdi miettiä nyt.
- Oulu ei saa määrätä, mitä ympärillä kaavoitetaan/rakennetaan. Menetämme loputkin
luottamuksen rippeet. Annetaan jokaisen kilpailla kunnan omilla vahvuuksillaan. Ks.
kohta 2.
- Jokaisella kunnalla tulee olla mahdollisuus kehittää omaa aluettaan. kateus vie
kalatkin vedestä!
- Maakuntakaavan uudistaminen hallitsevaksi kaavaksi.Nykyinen kaava eriarvoinen
alueen kuntien osalta
- Ottaa huomioon erilaisia mielipiteitä ja toivomuksia.
- kuulemalla mahdollisimman laajalta alueelta mielipiteitä. Järjestämällä
kuulemistilaisuukisa.
- Sen tulisi olla hyvä suunnittelun ja keskustelun väline. Tulisi pyrkiä pois ajatuksesta,
että pieni porukka määrittää normatiivisen kaavan, joka pakottaa itsenäisiä kuntia
toimimaan kunnan etua vastaan tai estää kunnan kehittämisen. Ajan mukana kasvava
innovatiivisyys tulisi sallia.
- Yleiskaavoituksella pitää yhtenäistää koko seudun kaavoitusta.
- Kuntien välinen yhteistyö
- Pois turha kilpailu ja kateus
- en osaa sanoa
- elävämpää keskustelevampaa
- Tasavertaisuus lähtökohdaksi ja aluevaikutukset laajasti huomioiden
- Jotenkin pitäisi luoda rakentava, joustava yhteistyö kuntin välille. Mutta miten???

Voitte halutessanne myös esittää mielipiteitänne kyselyyn liittyvistä
aiheista sekä kommentteja kyselystä!
--- Vähän aikaa paikkakunnalla asuneella ja vain lautakunnan jäsenellä on vaikea ottaa
kantaa seutuyhteistyöhön.
Monet asiat on ollut jo pitkään vireillä ja niihin on vaikea puuttua yksittäisen
lautakunnan jäsenen.
---
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- Hyvä kun kysytään!
-- periferiassa asuvana en ole erityisen innokas siihen, että joka asiaa käsitellään
Oulussa, tai pyritään siihen.
- En osaa sanoa, onko tällaisista kyselyistä muuta kuin akateemista hyötyä.
- Kiitos!
- Laaja Toivottavasti tuloksia hyödynnetään kuntien asukkaiden parhaaksi!
- Hyvin hoidetut jätehuolto, ympäristö- ja palo/pelastustoimi ovat hyviä esimerkkejä. Ei
mennä väkisin muille alueille, annetaan "tilauksen" syntyä ajan myötä!
- Kysymykset ovat ajankohtaisia.
- zef on hankala väline, nelikentät menevät yli hilseen.
- Hyviä kysymyksiä. Toivottavasti mahd. kattavasti vastauksia saadaan.
- Monet tässä kyselyssä nimetyistä hankkeista olivat minulle tuttuja vain nimeltä tai ei
edes sitenkään. Vaikea silloin arvioida niiden tuloksia.
- Kohtuullisen hyvänä
- kysely varmaankin hyvä asia ja
antaa yhteenvetoja joita on "hauska kulmat kurtussa" esitellä
Kokonaisuuus tulle nähdä .. ok
tehokkuus saadaan valittuun asiaan peneutumisella
= vasstuunjakoa!!!
- Jonkin verran vaikeaa vastata hankekysymyksiin. Hanke saattaa olla esitelty ja siitä
on tietoa, että se on olemassa. Tietoa hankkeen toteutuksesta ei ole saanut riittävästi,
että voisi arvioida onnistumista.
- Ihan ok.
- kiitos kaunis
-- Hyvä kokonaisuus. Tosin osa hankkeista oli vastaajalle tuntemattomia.
- Kiitos ja tsemppiä toiminnan kehittämiseen!
-- Kysymyksiä oli ainakin tarpeeksi.
- Hyvät ja asialliset
- Olipa taas yksi kysely, jolla ei ole mitään painoarvoa. Jos näihin kukin vastaaja käytti
15 min ja vastaajia on 500, tekee se ajassa 7500 minuuttia, eli 125 tuntia = kuukausi!
Mikään ei muutu, jollei valta vaihdu. Onneksi persut häviää seuraavat vaalit ja kokkarit
kanssa, jolloin asiallinen päätöksen teko palautuu kuntakartan suhteellisen jakauman
mukaan.
- Seutuyhteistyö jäänyt aika etäiseksi, jos ei ole esimerkiksi seutuvaltuuston jäsen.
Tiedonkulku ei oikein toimi kentälle, pöytäkirjat eivät kerro kuin osatotuuden
yhteishengestä ja yhteistyöstä.
Siksi saatan olla kriittisempi kuin mitä, jos olisin mukana.
Seudun elinvoima on tärkeä ja sitä pitäisi kehittää koko ajan, kilpailukyky säilytettävä.
Uuden Oulun syntymisen myötä kuntarajat ehkä entistä vähemmän rajoittavia kaikissa
kunnissa, toivon niin, sillä yhteistyötä tarvitaan kaikkien kanssa. Yhdessä olisimme
enemmän!
- kysely ok:)
-- Toivottavasti kysely tuottaa hyviä eväitä kehitystyöhön
- tämän kyselyn lopettaminen oli vaikea koska en heti huomannut että olin unohtanut
yhteen kysymykseen vastaamisen....ja nyt kun kirjoitin tätä en voikaan taaskaan
lähettää . äh.
- Yritetään pitää tämä uusi Oulu vetovoimaisena ja elinkelpoisena. Samalla hoituvat
nämä seutukunnankin asiat peremmin.
- Kysely voisi olla suunttauna hallinnonaloittain, Hyvinvointi, tekniset
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ympäristöpalvelut ym.
- Kysymykset ei vastaa kuntalaisten ajatusmailmaa!
Laadittu virkamiesorganisaatiota varten ei kuntalaisia palvelevaksi?
- Olisi voinut huomioida uuden Oulun rakentuminen kyselyissä.
- hyäv ja visuaalinen kysely
-?
- OUlun seudulla on menossa niin paljon ohjelmia ja projekteja, että kaikkia ei millään
voi tuntea tai edes tietää mitä niillä haetaan tai mitä niissä tehdään.
- Toivon, että ihmisiä ei ahdettaisi kaavoituksella ja
liikenteellisesti ahtaaseen,
ahdinkoja ja pahoinvointia tuottavaan tilanteeseen, lääniä
meillä on. Pitää laatia kustannukset kattavia ehtoja
niille, jotka eivät halua asua
betonikolosseissa ainakaan vielä
50 vuoteen.
- Eiköhän tämä ollut tässä,kiitos
- Hyviä aiheita, mutta klo 19 illalla vastaajia lienee ollut panjon, koska ohjelma
jumiutui ja eteni kovin verkkaisesti.
- Hyvä täyttää
- seutuyhteistyö oli aivan erilaista ennen kunta-uudistushankkeita
nykyinen seutuyhteistyö lähes olematonta
- ei ole tarvetta
- tärkeintä on että panette uusia ideoida myös täytäntöön, ei ainoastaan kysellä!!
- Oli hiukan hankala vastailla näin isoihin kysymyksiin lyhyessä ajassa; osasta kun ei
ollut hajuakaan.
- Kiitos kyselystä.
- Moni asia oli ihan vieras -eli herää kysymys, miksi TIETI ei kulje seudullisesti. Onko
oikeat henkilöt sittenkään seutuyhteistyötä kehittämässä?
- Kaikki yhteistyömuodot eivät kitrjainyhdistelminä eikä aina nimeltäänkään ole
tuttuja, vaikka sisältöä varmaan on jossainyhteydessä puitu.
Voisi olla ehkä paikallaan, että tässä tutkimuksessa muutamalla sanalla palautettaisiin
mieliin sisältöä. Paras tapa tehdä hankkeita tutuksi on esitellä niitä valtuustoissa.
Esitteet saattavat jäädä huonolle luvulle.
- kauhean laajasti olisi pitänyt olla tietoinen seudun asioista, oikeastaan olisi pitänyt
vastata useampaan kohtaan. en osaa sanoa. Toivottavasti vastaukset eivät vääristä
lopputulosta
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Viranhaltijoiden avovastaukset:
Mitä hyötyä tiimistänne/työryhmästänne on edustamallesi kunnalle tai
itselle ammatillisesti?
- Yhteinen suunnittelufoorumi, mutta aina ei naapurikunnat tule riittävästi kuulluksi.
Hyvä olemassa kokonaiskäsityksen saamisen takia.
- Verkostoituminen muiden kuntien työntekijöiden kanssa on ammatillisesti oleellista.
Yhteistyön tekeminen on helpompaa, kun on säännöllisesti toisten kanssa tekemisissä.
Erilaisten toimintojen suunnittelu yli kuntarajojen mahdollistuu.
- Yhteishankkeet, yhteistyö ja sen kehittäminen, tulevaisuuden näkymät
- Voi peilata kuntien tekemiä ratkaisuja seudullisesti, laaja asiantuntijoiden joukko,
hyviä näkökulmia > edeauttaa ammatillisen mielipiteen muotoutumista. Hyvä ryhmä!
- hyvin tärkeä ajatusten ja informaation vaihdon kanava.
- Saa ajankohtaista tietoa muiden hankkeista ja niiden hyvistä ja huomoista puolista.
Verkostoituminen.
- Ei vaikutusta
- Palvelujen yhteenkoordinointia, ideoiden jakamista
- Lisää toimintojen yhtenäistämistä ja antaa painoarvoa työskentelylle.
- TYöryhmän jäsenet saavat vertaistukea seudun muista työntekijöistä. Myös yhteisiä
tavoitteita tehdään seudullisesti.
- Hyvä tavata samaa työtä tekeviä eri kuntien edustajia ja keskustella yhteisistä
asioista..
- Alueen asiantuntijoiden avoin keskustelu, mielipiteet ja kokemusten vaihto auttavat
asioiden valmistelussa ja toteuttamisessa.
- Paljon
- Kuulun sekä tekniseen että seuturakennetiimiin ja molemmat koen sekä itseni että
kunnan kannalta hyödyllisiksi. Ammatillisesti on hyödyllistä valmistella asioita
yhteisesti ja seudullisesti monta on enemmän kuin yksi.
- Kollegojen tapaaminen, tiedonvälitys.
- Ammatillisesti kehittävä. Kehittämistyötä tehdään jokaisessa kunnassa melko yksin,
jolloin tiimi on antanut sparraustukea
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- Yhteinen tahtotila pääsääntöisesti olemassa
- Muiden kuntien edustajien tapaaminen
-- Paljon yhteisiä asioita
- tiedon kulku yhteisistä asioista
- Sivistystiimi on erittäin tärkeä vertaistuen,yhteisten linjausten ja keskustelun paikka.
Oulun seudulla on syytä kulkea samaan tahtiin kuntarakenteista huolimatta.
Tällä hetkellä rasitteena on uuden Oulun synnytystuskat ja siihen liittyvä työtaakka
muutamien sivistysjohtajien harteilla.
- Yhteisen ymmärryksen aikaansaaminen ja yhteisten tavoitteiden asettaminen
- Seudullinen yhteistyöelin, jossa mahdollisuus pohtia yhdessä ratkaisuja
vastuualueeni kysymyksiin.
- Tietoa välittyy kokouksissa, mutta Hailuodon ulkopuolisuus Suur-Oulusta tekee
osallistumisen kyseenalaiseksi näinä vuosina. Yhteistyötä tarvitaan silti.
- kokonaisnäkemys seudun toiminnasta
- Muiden kuntien kuulumiset ja vinkit. Yhteistyö.
- Useamman asiantuntijan yhteiset keskustelut avartavat omaa näkökulmaa asioihin.
Seuturakennetiimissä käsiteltävät asiat auttavat muodostamaan kuvaa seudun kuntien
suunnittelusta ja ajankohtaisista tarkastelua vaativista kysymyksistä.
- vähän.
- Ammatillinen ajatustenvaihto
- Tiedon välitys, yhdessä tekeminen
- Hyvin tärkeä paikka nahdä ja vaikuttaa
- Tiedon kulun lisääminen
ja palveluiden kehittäminen
- Tiedon kulku ja erilsiten käytäntöjen leviäminen kuntarjojen yli
- Tiimin kokouksista suurin osa peruuntunut eikä se käsittele esimerkiksi
kuntaliitosasioita ollenkaan. Porinakerho.
- Lähinnä vertaistuki sekä kuulumiset muista kunnista.
- Tiedonkulku koko seutukunnan asioista, Kollegoiden vertaistuki
- Vertaistyöryhmä
- Yhteydenpito kollegoihin antaa paljon
- Lisänäkemystä, yhteistyötä
- luo yhteishenkeä, laajentaa jäsentensä ymmärrystä, aktivoi osapuolia
- tiedon ja osaamisen välitys
- Yhteinen foorumi jakaa kokemuksia, suunnitella yhteisiä toimintoja.
- Tiedonkulku ajankohtaisista asioista ja mahdollisuus keskustella yhteisistä
seudullisista linjauksista.

Mitä parannusehdotuksia teillä on tiiminne/työryhmänne toimivuuden
parantamiseksi?
- Oulun viranhaltijat "tekevät omiaan, vastailevat posteihinsa jne" eivätkä kuuntele
keskustelua riittävästi.
- Kokoontuminen voisi olla 1 krt/kk.
- Epävarma jatkuvuu uuden Oulun aloitteaessa
- OK nykyisellään.
- kokouksia useammin. Aitoa vaikuttvuutta. Enemmän asioita ja tietoa alueen seudun
oulun asioista esille.
- Tiimin kokoukset ajoitetaan vioden tärkeisiin ajankohtiin esim. Vo-haku, kesän
toiminnot...
- On ollut liian Oulu vetoista - muilta kunnilta ei tule aloitteita, esityksiä yms.
- ei mitään
- Tiimit alkavat paisua liian suuriksi ja teknisen tiimin osalta koen, että asiat eivät ole
olleet ihan oikeita tiimille.
- Toivottavasti toiminta ylipäätänsä jatkuu. Tutustumismatkat (2 kpl) ovat olleet
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erittäin hyviä, antoisia ja avanneet uusia juttuja.
-- Tällä hetkellä myllerrys kuntakentässä vaatii veronsa. On ihan paikallaan hieman
haukata happea. Jatkossa on syytä nostaa profiilia ja jatkaa yhteyksiä muiden
kaupunkiseutukuntien kanssa.
- Uuden Oulun yhdistymisen jälkeen näemme, onko syytä tarkastella toimintapoja
uudelleen.
- Virallinen asema lausunnonantajana lisäisi painoarvoa.
- Kuunnellaan pienempienkin kuntien ääntä. nyt Oulun ääni myötäjuoksijoineen
(=liittyvät kunnat) vahvin
- Yhteistyön käynnistäminen hyve ja sivistystiimin kanssa seminaarin tai työpajan
muodossa esim. yhdyskuntarakenne ja palveluverkko teemaan liittyen tarjoaisi areenan
seudullisen suunnittelun haasteista keskusteluun.
- tiimiin tulisi saada henkilöitä, joilla on enemmän päätösvaltaa.
- Asioiden ja kokousten tiivistäminen
- uusi Oulu vie nyt aikaa ja resursseja ja mikä jatkossa on seutuyhteityön merkitys
versus uusi OUlu?
- Säänöllinen kokousaika, josta pidetään kiinni myös. Olisi hyvä pyytää etukäteen
osallistujilta asioita käsiteltäväksi.
Puheenjohtajan valintaakin voisi miettiä uudelleen ja ehkä vuorotella kuntien kesken.
Nyt on liian Oulukeskeistä ja -vetoista.
- Sitoutuminen ryhmään on vähäistä, kaipaisi tiivistystä
- toimintaan vaikuttaa seutuyhteistyön sisältö ja toimvuus ja poliittinen tahtotila
- parempi kokouksien valmistelu
- Tällä hetkellä Uuden Oulun kuntaliitoshankkeessa olevien edustajien työ suuntautuu
vahvaasti tälle alueelle. Kuntaliitoksen toteuduttua keskustelu palautunee
painopisteeltään muuhunkin seudulliseen yhteistyöhön. Tällä hetkellä yhteiset
seudulliset palvelustrategiat eivät ole kovinkaan paljon esillä.

Miten viranhaltijoiden vaikutusmahdollisuuksia pitäisi mielestänne
kehittää?
- Naapurin pienten kuntien ääntä ei kuulla aidosti.
- Mahdollisuus kehittämistyöhön tulvaisuudessa turvaaminen
- Päättäjät päättävät, tätähän myös kunnallinen demokratia on, samoin tämä
seudullinen.
- Tuedonkulun parantaminen
- Tiimien lausuntojen painoarvon lisääminen.
- Seutuyhteistyö tulisi uudistaa
- Asia kohtaisesti
- Asiantuntijoina meidän asioita ja tarvetoiveita tulisi saada paremmin esille.
- en tiedä
- Ongelma on, että kaikissa valmistelussa poliittista päätösvaltaa käyttävät henkilöt
eivät luota valmisteluun/valmistelijoihin.
- lisää resursseja valmistelutyöhön
- Jatkodelegoinnin kautta enemmän päätösvaltaa viranomaisille, säästyy aikaa ja rahaa
- päätöksentekoprosessiin nopeutta ja suoruutta. Vastuu ja valta ei kohtaa.
- huomioida enemmän ammattilaismielipiteet
- Kuntien pitäisi omalla tasollaan jaksaa panostaa yhteistyöhön henkilöstötasolla tai
luottamusmiesten kautta. Seudullistamisen vaatimaan yhteistyöhön ja suunnitteluun en
koe olevan aikaa.
- Yhteisfoorumeissa
- seminaarityyppiset sessiot ja niihin liittyvät vaikuttamisareena sekä sähköisen
palautejärjestelmän avulla
- Kutsutaan asiantuntijaryhmiin oman alansa toimintojen kehittäjinä. Nyt luemme vain
päätöksistä jälkikäteen.
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- Tuntematta muiden toimintaa, hankala vastata. Tiedotus lienee kuitenkin se tärkein.
Molempiin suuntiin.
- Vaikutusmahdollisuudet ovat suhteessa kunnan kokoon ja merkitykseen.
- Tiimit hyvä työkaöu tuoda näkemyksiä esiin. Vaarana että hautautuvat pienten piirien
selkään taputteluksi.
- Koko seutuyhteistyö on muutosvaiheessa, poliittinen tahtotila vaikuttaa
viranhaltijoiden vaikutusmahdollisuuksiin. Jos ei ole selvää poliittista tahtotilaa, niin
vaikea on vaikuttaa!
- päättäjät ja tiimit läöhemmäksi toisiaan
- En näe puutteita tälläkään hetkellä.

Miten seutuyhteistyön tiedonkulkua voisi mielestänne kehittää?
- Nyt kun tulee uusi Oulu ja jää muut kunnat joiden piti tehdä Lakeus siinä
onnistumatta, ihmettelen miten edetään seututyössä...
- Kertoa asioista laajasti
- Tiimien kokouksiin aina seudun kannalta merkittävien asioiden esittelyt.
- Hankkeiden tuloksista voisi tiedottaa julkisuudessa tai seudun oman
tiedotelehden(vrt OUlun oma tiedotuslehti) tai muun kautta
- Linkki seutuorganisaation ja seututiimin välille on jäänyt vähäiseksi - tiimi kokenut
ettei heidän työtään arvosteta kun ei seutuorganisaatiosta ollaan aina pois.
tiedonkulku hallintokuntiin ontunut
- strategia toiminnalle puuttuu kokonaan
- Joko seudullinen intra tai sähköpostitse toimitettava uutiskirje/tiedote.
- tiedotus on hiukan hajanaista tällä hetkellä
-- Suoraan sanottuna ei mitenkään. Sähköposti täyttyy jo nyt.. ehkä
valtuusto/hallitusseminaarien kautta? Pienten hallintokuntien asiat jäävät syrjään
muuten, jos niitä ei suurella joukolla päästä esittelemään päätöksentekijöille.
- yhteisfoorumeissa, monta tiimiä yhdessä kerran vuodessa
- Kehittämispäällikkö voisi vierailla kunnanhallituksissa esim. kerran vuodessa ja pitää
katsauksen siitä, mitä on tehty, mitä on valmisteilla ja mihin pitäisi seuraavaksi ryhtyä.
- Enemmän tiedottamista hanketoiminnasta
- Tapahtumatiedottaminen on jo hyvin hoidettu, kunhan sitä vielä opitaan täysin
hyödyntämään. Viranhaltijoiden ja toimijoiden verkostoituminen olisi tärkeää
muutoinkin kuin kulttitiimin kautta, joka siis ei toimi toivotulla tavalla.
- Viittaan edelliseen vastaukseeni.
- Tiimityöskentelyyn sitouttaminen paremmaksi.
- Ajankohtaisista asioista ja hankkeista säännöllistä tiedottamista suoraan kuntien
viranhaltijoille. Uutiskirjeet käyttöön.
- Tiedottamiseen vaikuttaa nykyinen tilanne. Toisaalta on olemassa merkittäviä asioita
esim. maankäyttöön liittyvät asiat ja seudullinen hanketoiminta, joissa olisi
tiedottamista, mutta läpimeno voinee olla vaikeaa tässä tilanteessa.
- kokonaistietotusta enemmän

Miten kehittäisitte seutuyhteistyötä, jotta alueen elinvoimaisuuteen
pystyttäisiin vaikuttamaan entistä tehokkaammin?
- Yhteisiä kuntafoorumeita kaikille tärkeistä asioista.
- panostaisin lapsiin, nuoriin ja vanhuksiin
- Virkkunen hoitanee elinvoimakysymykset
- On kohdistunut erityisesti pieniin kuntiin - voisi miettiä parempaa kohdennettavuutta
myös isoihin
- Alueiden yhteenkuuluvuudella suuri osuus asioiden yhteiseen ajamiseen
- Pitäisi miettiä työnjako maakuntaliiton kanssa Oulun seutua koskevassa
edunvalvonnassa. Seudun pitäisi näkyä voimakkaammin edunvalvonnassa.
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- Olennaiset avaukset tulisi puida seutuyhteistyön piirissä. Skenaariotyöskentely
tärkeää, samoin pysyminen pitkän aikajänteen strategisessa suunnittelussa.
- Kuntien päättäjien tulisi suhtautua avoimesti yhteistyöhön
-- Pois kyläpolitikoinnista
- Sitoutumisaste korkeammaksi
- Lapsiperheiden ja nuorten asemaa täytyy kehittää yhteisrintamassa kaikilla hallinnon
aloilla.
- Valtakunnalliseen ja kansainväliseen edunvalvontaan ja Eurooppalaiseen
verkostoitumiseen erityisesti Eurocities-verkostossa pitäsi panostaa nykyistä
huomattavasti tavoitteellisemmin ja vahvemmin
- Mainostetaan valtakunnallisesti hyviä vaihtoehtoisia sijainteja asumiseen (yli 100
uutta asuntoaluevaihtoehtoa 20 vuodessa) ja yritystoimintaan koko seudun alueelle, ei
keskitetä pelkästään Ouluun ja sen keskustaan, kuten nyt tuntuu tapahtuvan.
- uuden Oulun syntymisen jälkeen laajentaisin seutukuntaa. Yhdistäisin Oulun seudun
ja Ouln kaaren seutukunnat.
- Yrittäjäjärjestö jollakin tavalla mukaan
- Enemmän näkyvyyttä ja kuntalaisten osallistuvuutta
- Palvelujen käytettävyys kuntarajojen ulkopuolella
- Seutuyhteistyö lienee jäänyt kuntaliitosasian jalkoihin ja nousee taas työn alle
liitoksen toteuduttua.
- Juuri "rajoja" poistamalla.
- Tiimien miehittäminen oikeilla henkilöillä seutukunnan järjestäydyttyä uudelleen.
- jatkamalla matkailun, elinkeinoelämän ym. kehittämishankkeita
- Mikäli seutuyhteistyötä jatketaan, on tärkein asia saada aikaan yhteinen strategia ja
sitoutua siihen. Yhteisellä hanketoiminnalla voidaan myös vaikuttaa alueen
elinvoimaisuuteen.
- uudistettu organisaatio ja päätöksenteon erillisyys pois

Millä tavoin seudun imagoa ja markkinointia voidaan mielestänne
kehittää ja toteuttaa?
- VAikka miten paljon. Nuoria imagonluijia seudun palvelukseen jotta eri
kohderyhmien näkemykset tulee kuulluksi ja tiedotetuksi ryhmäkohtailella
kansankielellä siis esim. nuorille ilman byrokraattista otetta jne.
- Internetin käyttöä monipuolistamilla.
- Luottamalla yhteistyössä kehittämiseen
- Seudun imago kadonnut uuden Oulun myötä - koko seutuorganiisaation/yhteistyön
merkitys pienentynyt
- Parantamalla kansalaisten palvelua ja tiedonjakamista.
- Yhteistyö tässä uuden Oulun ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa.
- onnistumiset pitäs kertoa reippaammin laajemmalle porukalle.
- Yhteisellä tavalla, ei kilpaillen
- Tehdä asioita oikeasti yhdessä
-- Työkalut on olemassa. Toteutukseen puhtia
- Ymmärretään oman alueen ainutkertaisuus ja jätetään muiden matkiminen.
- pitäisi ottaa paremmin huomioon, että seudulla on muitakin kuntia kuin oulu. todella
paljon keskittyy liian moni asia vain ouluun ja oulun vietäväksi.
- Koko alueen yhteinen brändi
- Hyvällä palvelutasolla, yhteen hiileen puhaltamalla ja rohkealla innovatiivisuudella (ei
millään imagokampanjoilla!!)
- Parantamalla mobiilipalveluita.
- Mainostetaan valtakunnallisesti vaihtoehtojen ja monien mahdollisuuksien seuduksi.
Nuoruus rulettaa!
- Seudullisuuden vahvistus tiedottamisen ja erilaisten foorumien kautta
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- Ei ainakaan teennäisillä tempuilla vaan nostamalla rohkeasti esiin jo onnistuneita
tapoja toimia, hyviä seudullisia festivaaleja, hyvää kolmannen sektorin osaamista jne.
Täällä tehdään paljon hyvää, mutta sitä ei osata arvostaa.
Kajaanin kaupungin kulttuuristrategiasta voisi katsoa mallia.
- Oulun seutu on lasten ja nuorten alueellinen seutu koko Suomessa. lapset ja nuoret
ovat positiivinen, tulevaisuutta vahvistava voima.
- Viittaa edelliseen vastaukseen.
- keskitetään kaikilta aloilta suuriin hankkeisiin
- Mikäli vahva tahtotila on olemassa, keinojakin varmasti löytyy.

Millaisena näette Oulun seudun yhteistyön tulevaisuuden?
- On epävarmassa tilassa uutta kuntarakenneuudistuksen esitystä odoteltaessa.
- Luulen että Oulu sanelee jatkossa eeeentistä enemmän.
- Näen sen tärkeänä ja toivon sen jatkuvan edelleenkin.
- Tarvitaan joka tapauksessa jatkossakin. Mikä virallinen malli lieneekin,
asinatuntijaryhmät ovat hyviä.
- samanlaisena kuin nyt
- Yhteistyön toimintamallia on kehitettävä ja järkesitettävä. Nyt on liian monta
instanssia ja raskas käytäntö. Lisääntyy vääjäämättömästi myös tulevien uusien
kuntaliitosten myötä.
- Kuntarakenteiden muutoksesta huolimatta hyvänä. Asiat ja haasteet ovat alueella
samat olipa kuntakoko tai seutu minkälainen tahansa.
- Virkkunen ratkaisee, turha olla ennustajaeukkona
- ks. edelliset vastaukset
uuden Oulun myötä merkitys pienentynyt
- jos kunnant haluavat jatkaa hyvää ja sitoutunutta yhteistyötä on sille tilaus ja
onnistumisen edellytyksiä olemassa
- Uskon Ouluseudun yheistyön kantavan hyvään tulevaisuuteen.
Yhteisillä tekemisillä saadaan paljon hyvää aikaan.
- Oulun seudun yhteistyö tulee vahvistumaan.
- hyvänä
- Mielestäni sitä tarvitaan, mutta organisaaioita pitäisi kehittää.
- paljon kysymysmerkkejä
- valoisana
- Uuden Oulun myötä ulos jäävät kunnat saatava mukaan aidosti
-- Hyvänä jos yhteistyötä kehitetään ja löydetään aidosti win - winejä. kyläpolitikointi
pois
- Kuntaliitokset epäilyttävät. Toivon että nähtäisiin kokonaisuus.
- toivottavasti vielä parempana ja toivottavasti aina ei niin oulu vetoisena.
- Uusi Oulu SUURI kysymysmerkki
- Yhetistyötä on jatkettava ja kehitettävä vaikka kuntarakenteet muuttuvat.
- Pitäisi laajentaa yhteistyötä koko Perämerenkaaren talousalueen kehittämiseen
- Laaja maaseutu antaa mahdollisuuden, mutta teettää töitä. Näen
kulttuuriverkostoitumisen yhteisen arvopohjan luojana. Talous ei sitä tee, se lähinnä
keskittää ja autioittaa.
- Ootetaan ensin valtion pakkotoimet. Muuten kyllä hyvänä, jos ei pakolla aiheuteta
säröjä ja omaehtoisen kehityksen lamaantumista valtion toimesta.
- Oulun seudun hyvä yhteistyö on ollut käsite koko Suomessa. Se on lisännyt alueen
kiinnostavuutta. Toivottavasti seudun kunnat ymmärtävät, että hyvää seudullista
yhteistyötä tarvitaan edelleen.
- Samanlaisena ja toivottavasti yhtä toimivana
- Riippuu poliittisten päättäjien tahdosta ja kuntien yhteistyökyvystä
- Merkitys kasvaa, olipa valtiovallan toimenpiteen mitä tahansa
- Yhteistyön tarve nousee tulevaisuudessa, kun ensi kuntaliitos asiat rauhoittuvat.
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- Jääkö Oulun seutu uuden Oulun varjoon ja onko sille luontevaa toimntakenttää enää
uudessa tilanteessa?
- Nousee entistä tärkeämmäksi, kunhan kuntaliitos saadaan alta pois.
- Toiveikkaasti positiivisena ja aktiivisena.
- Yhteistyö kasvaa ja tiivistyy edelleen. Kuntarakenne muuttuu edelleen.
- Muuttuu rajusti uuden Oulun syntymisen myötä. Vähemmän yksittäisiä kuntia
mukana työssä. Uuden Oulun ensi vuosina seutuyhteistyö voi jäädä jalkoihin.
- Haasteellista, koske ei ole tällä hetkelä olemassa yhteistä tahtotilaa.
- vaatii organisaation kehittämistä
- vaakalaudalla uuden Oulun myötä
- Se näyttää hakevan muotoaan kuntakentän ja kuntien välisen yhteistyön
murroksessa. Itselläni ei ole selkeää kuvaa, millä tavalla yhteistyö on muotoutumassa
jatkossa.

Mitkä olisivat mielestänne keskeisimmät tulevaisuuden painopisteet
seudullisessa yhteistyössä?
- - MALPE kokonaisuus, eli maankäytön,asumisen,liikenteen, palvelujen ja elinkeinojen
kehittämisen suunnitteluyhteistyö
- MATO eli suunnitelmien ja hankkeiden toteuttamisesta sopiminen
- Nuorten työllistäminen, palvelujen saatavuuden turvaamiseen tähtäävät oimet mm.
koulutusasiat.
- tiedottaminen, internetin hyödyntäminen mm. tiedottamisessa
- 1 maankäyttö ja liikenne
2 palvelut
- lapset
nuoret
vanhukset
- Seudun vaikutusmahdollisuuksien lisääminen
Seutukaava
ViVa
- Seudullinen edunvalvonta
- yleiskaava
kaupalliset palvelut yms.
imago
- 1.Yli kuntarajojen toimivat palvelut. 2.Hinnoittelujen yhtenäistäminen. 3.Kuntalaisten
terveystietoisuuden edistäminen.
- 1. yhteiset tavoitteet 2. tasapuoliset resurssit 3. seutukoordinaattori
- kaavoitus...rakennusvalvonta..
- en osaa sanoa
- MAL
tekniset järjestelmät
seudulliset hankkeet
- 1. työllisyyden hoito 2. terveys ja sairaanhoito
- alueen elinvoima, kehitystoiminta, maankäyttö
- yhteinen tahtotila ja sen vahvistaminen
- Pitäisi löytää yhteiset tärkeimmät markkinointivaltit
-- vaikuttaminen, kaavoitus ja elinkeinopolitikka
- Matkailu, kulttuuri, hyvinvointi.
- 1.yhteiset seutuohjelmat 2. ongelmiin yhteisten vastausten löytäminen/yhteiset
toimintatavat 3. yhteinen hyvinvointi
- 1 edunvalvonta 2 elinkeinoyhteistyö 3 työttmyyden hallinta
- Lapsiperheiden ja nuorten asia. Kivannaisteollisuuden koulutus, logistiikka,
jatkojalostus
- Oulun seudun näkyminen valtakunnallisessa politiikassa, on lohdutonta, että Oulun
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rautatie ja myös rautatieasema ovat lähes alkuperäisessä asussaan vuodelta 1886,
missä mättää???
- Pienyrittäjyys
Kulttuuritoiminta
Omaleimaisuus
- Työpaikkoja ja kauppoja tasaisesti koko seudulle, ei vain Ouluun.
Työpaikkoja ja kauppoja tasaisesti koko seudulle, ei vain Ouluun.
Työpaikkoja ja kauppoja tasaisesti koko seudulle, ei vain Ouluun.
- - maankäytön, asumisen ja liikenteen vuorovaikutus
- luonnonympäristön virkistyskäyttömahdollisuuksien hyödyntäminen
-palvelujen näkeminen osana elinkeinoja
- nuoriso, lapsiperheet ja vanhukset
- - seudun edunvalvonta
- maankäyttö ja asuminen
- yhteiset hankkeet
- 1.Työllisyyden ja Työllistämisen vahvistaminen 2. Aluellisten sosiokulttuueristen ja
eri toimintakulttuurien vahvistaminen osana aluuellista "minä"- ja "me"-tunnetta
asioiden 3 Kansalaisten sosiaalisen turvallisuuden vahvistamainen;
- Matkailu, tapahtumat
- Lähipalvelujen turvaaminen myös kaupunkikeskuksen ulkopuolella asuville,
maaseutu on voimvara. Kaavoituksessa kiinnitettävä huomio kahden suuren
kauppakeskittymän jyräämiseen, tilaa myös pienille putiikeille.
Joukkoliikennettä kehitettävä myös kylien välille eikä vain kyliltä keskustaan.
- Koulut Kulttuuri Kuljetus = liikenneyhteydet, ei vähentäminen vaan parantaminen
- Yhteistyö palvelujen järjestämisessä. Rakenteellisten ratkaisujen jouduttaminen.
Koko seudun kokonaisvaltainen kehittäminen.
- Matkailu, liikenne, elinkeino
- 1. strategia 2. maankäytön suunnittelu 3. palvelutuotannon kehittämiseen liittyvä
hanketoiminta
- joukkoliikenne ja jätehuolto ym. ympäristökysymykset
- 1. palvelut 2. lentokenttä ja maankäyttö 3. matkailu
- Seudullisen elinvoiman ja osaamisen kehittäminen. Seudullisen palveluyhteistyön
kehittäminen. Vuoropuhelun jatkuminen.

Minkälaisia ehdotuksia teillä on seutuorganisaation ja -henkilöstön
toiminnan kehittämiseen?
- Jalkautumista kunnanosiin jatkossa infoamaan seudun roolista ja mm. tulevista
toimintatapahaasteista.
- Ei ehdotuksia.
- on nyt irrallinen palikka, keskittynyt liikaa hankkeisiin
- osaamisen kehittäminen ja toiminnan profilointi tärkeisiin yhdessä sovittuihin
toimintoihin
- Yksi vahva luottamushenkilöorganisaatio, joka luottaa valmisteluun ja jolla on
kuntasna luottamus.
Seudun virkamiehillä voimakkaampi valmisteluote asioihin.
- suunnietlmat selväksi
-- seudun tavoitetila ja strategia määrää organisaation ja toimintatavan.
- Laajan katsantokannan omaavia henkilöitä mukaan
- Pitäisi integroida uuden Oulun konsernihallintoon, luontevimmin kenties
elinvoimaisuus-yksikköön
- Näin hyvä, kunhan iso ei jyrää pienempiä alleen
- - tavoitteellisuutta ja jatkuvuutta toimintaan
- seudullisia koulutuksia.
- Pieni hlöstö on hyvä asia, tiimejä liikaa, seutuvaltuuston asema hiipunut

90

- Yhteistyöfoorumien vahvistaminen
Vaikuttamisen ja osallistuvuuden vahvistaminen
- Kulttuuritiimin tilalle aluetiimejä, joissa edustaja hallinnosta, kulttuurista, sosiaali- ja
terveyspuolelta, asukastuvilta ja kolmannesta sektorista ym. eli poikkihallinnollinen,
mutta erittäin asukaslähtöinen malli.
- Oikeat ihmiset oikeisiin tiimeihin niin, että työskentelyssä ovat mukana ne
viranhaltijat, jotka oikeasti myös vaikuttavat asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon.
- Organisaation ja toiminnan kehittämiseen vaikuttaa tulevaisuuden poliittinen
tahtotila ja sen sisältö.
- tiimeille selkeämpi toimivalta

Miten yleiskaava-yhteistyötä tulisi kehittää?
- Koko uutta Oulun seutua koskeva nykyistä strategisempi yleiskaava, tai mahdollisesti
seudun rakennesuunnitelma jolla ei ole oikeusvaikutuksia mutta sitovuutta ja
toteutumista edistetään MAL- prosessilla ja MATOlla
- Malleja on esitetty monia, voitaneen ratkaista usealla tavalla. Syytä odottaa ensin
valtiovallan linjaukset.
- Yleiskaavan sitovuutta olisi parannettava. Yleiskaavan suunnitteluvaiheessa tulisi
punnita eri vaihtoehdot ja realiset vaikutukset kuntien toimintoihin.
- Katsotaan Virkkusen linjaus ja keskustellaan sitten
- toimii hyvin
- Seudun pitäisi pystyä koordinoimaan Oulun seudun maankäyttöä. Seururakennetiimi
on hyvä pohja kehittää organisaatiota.
- yhteistyö ja tasapuolisuus on hyvä ottaa huomioon
- yhteistyötä maankäytön ja liikenteen suunnittelussa tarvitaan
-- Kyläpolitikointi pois
- hyvänä
- olisi hyvä, että rakennuskaavat voisivat jatkua, vaikka kunnan raja tulisi väliin,
yhteisiä terveyskeskuksia ja kouluja yms. palveluja!
- Pientenkin kuntien huomioiminen
- Yleiskaavaosaaminen Oulussa on näkemyksellistä ja erittäin osaavaa, tässäkin pitäisi
pystyä kaikkien seudun kuntein näkemään yhteinen etu kuntarajoista riippumatta,
keskeisinä asioina liikenne (olematon joukkoliikenne on erittäin suuri ongelma) ja
yhteinen näkemys kaupan, mutta myös kunnallisten palveluiden sijoittumiseen
luontevien kulkuyhteyksien varrelle
- Maakuntakaavan kautta pääasiat. Kukin kunta kaavoittaa omat alueensa omista
lähtökohdistaan, kokonaisuus muistaen. Kaavoituiksen tehtävä on luoda edellytyksiä ja
mahdollistaa, ei rajoittaa.
- - jatketaan yleiskaavayhteistyötä toistaiseksi
- päätetään yleiskaavayhteistyön muodosta sen jälkeen, kun kuntarakenneuudistus on
tiedossa
- Nykyinen hyvä
- EOS
- Pitkäjänteisesti koko alueen vetovoima huomioiden.
- Toivottovasti edelleenkin laaditaan seudullinen yleiskaava.
Maakuntakaavan ei riitä.
- tulevaisuudessa maakuntakaava on tärkein instrumentti, MAL- sopimus korvaa
pitkälti yleiskaavan

Voitte halutessanne myös esittää mielipiteitänne kyselyyn liittyvistä
aiheista sekä kommentteja kyselystä!
- Liian paljon kysymyksiä
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- Hyvät kysymykset.
- vaikea vastata kun suurimmasta osasta asioita ei ole tietoa
- Kysely ei ole ajankohtainen, koska kuntarakenne on muutoksessa ja Virkkunen
päättää elinvoimasta. Yhteistyötä ja mahdollisia seutuasioita tulisi pohtia sitten kun
uusi rakenne selvä. Nyt ei kannata päätä vaivata.
- Claes & kumpp.
Voimakkaampi ote tulevaisuuden valmistelusta. Olette ainoita, jotka kokopäiväisesti
sitä miettivät!Kysely asiallinen ja tässä tilanteessa hyvä.
-- Hyvä että kysyt.
- Ei kommentoitavaa
- seutuyhteistyötä kannattaa jatkaa ja kehittää

