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HANKKEEN TAUSTA

• Yhteiskunnan siirtyminen kohti sosiaalisesti, 
taloudellisesti ja ympäristöllisesti kestäviä 
tavoitteita edellyttää koko yhteiskunnalta toimia.

• Samaan aikaan suuret hallinnolliset 
rakennemuutokset (kuten hyvinvointialueiden 
perustaminen) haastavat kuntia hahmottamaan 
tehtävänsä ja roolinsa uudelleen.

Kunnat ovat muutoksen avaintoimijat, jotka kohtaavat 
rakenne- ja kestävyysmuutokset paikallisesti,  
sovittavat yhteen erilaisia intressejä sekä voivat 
toiminnallaan vaikuttaa kehityksen suuntaan.

• Hankkeen tarkoituksena on tuottaa tietoa ja tukea 
Etelä-Savon kuntien strategista asemoitumista ja 
selviytymistä näiden muutosten keskellä. 
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HANKKEEN TAVOITTEET

1. Tuottaa tietoa Etelä-Savon kuntien strategisista 
linjauksista ja päätöksentekijöiden 
näkemyksistä:

• Hallinnollisten rakennemuutosten seurauksista 
ja vaikutuksista kuntiin. 

• Kestävyysmuutokseen liittyvien toimien luomista 
uhista ja mahdollisuuksista sekä vaikutuksista 
kuntiin. 

2. Luoda tulevaisuuspolkuja vuoteen 2030 
yhdessä Etelä-Savon kuntien kanssa rakenne-
ja kestävyysmuutos huomioiden. 

3. Rakentaa yhteistyötä yliopistotoimijoiden ja 
kuntien välille sekä tukea Etelä-Savon 
maakunnan ennakointityötä.
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HANKKEEN PERUSAJATUS KAAVIOKUVANA:

Kokonaiskuvan luominen tilanteesta:

Hallinnollinen rakennemuutos 
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HANKKEEN AIKATAULU & TOIMENPITEET

• Vaihe I (toteutusvuosi 2023):

• Haastatellaan Etelä-Savon 12 kunnan kunnan/kaupunginjohtajat 
sekä poliittisia päättäjiä jokaisesta kunnasta.

• Analysoidaan kuntien strategisia asiakirjoja. 

Vaihe II (toteutusvuosi 2024):

• Järjestetään kuntien yhteiset tulevaisuustyöpajat, joissa 
hahmotellaan muutosten tulevaisuuden seurausvaikutuksia 
hyödyntäen tulevaisuuspyörämenetelmää.

• Tulevaisuustyöpajoissa tuotetun aineiston perusteella 
rakennetaan tulevaisuuspolut.

• Studia Localis seminaarisarja (2023-2024):

• 7 osainen seminaarisarja jossa yliopistojen alue- ja kuntatutkijat 
käsittelevät muutosten vaikutuksia kuntien kehitykseen.

• Paikallisissa “studioissa” kuntien päättäjät katsovat yhdessä 
luennot, keskustelevat sekä kommentoivat seminaariluentoa.

• Synnyttää laajaa keskustelua sekä tuo yhteen alue- kuntatutkijat 
sekä kuntien päättäjät Etelä-Savossa.
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HANKKEEN TULOKSET

• Kokonaiskuva kuntien strategisesta 
asemoitumisesta alueensa 
kehittäjätoimijoina ja elinvoiman tukijoina 
uudessa tilanteessa. 

• Esitykset Etelä-Savon kuntien
tulevaisuuspoluista vuoteen 2030.

• Tietoa kunnille muutosten ennakointiin ja 
tukea Etelä-Savon kuntien kestävään 
uudistamiseen.

• Aktiivista ja yhdenaikaista keskustelua
kunnissa ja kuntien välillä.

• Uusia yhteistyön tekemisen tapoja ja 
vuorovaikutusfoorumeita Etelä-Savon 
kuntien sekä alue- ja kuntatutkijoiden välillä.
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HANKKEEN YHTEYSTIEDOT

Hankkeen yhteyshenkilöt:

Annamari Kiviaho, projektipäällikkö 

väitöskirjatutkija, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti, 

annamari.e.kiviaho@helsinki.fi

Torsti Hyyryläinen, hankkeen vastuullinen johtaja 

tutkimusjohtaja, Helsingin yliopisto Ruralia-instituutti,

torsti.hyyrylainen@helsinki.fi
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Kuvalähteet: DALL·E 2 
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