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Markku Sotarauta 
 
Alue- ja suunnittelututkimuksen viestit  
tulevaisuuden tutkimukselle 

[julkaistu: Kuusi, O. & Niiniluoto, I (toim.) Edistyvien ja rikastuvien tieteiden vaikutukset tulevaisuuteen. Futu-
ra, No 4. s. 123-138.] 

1. Johdanto 

Aina ajoittain vastaan tulee haasteita. Välillä ne ovat pieniä, niihin on helpompi tarttua ja niis-
tä on mahdollista kohtuudella selvitä. Toisinaan vastaan tulee haasteita, jotka nostavat tukan 
pystyyn ja saavat epäilemään omia kykyjä ja mahdollisuuksia.  

Kun minulta ensimmäisen kerran kysyttiin, josko olisin halukas kirjoittamaan artikkelin, 
jossa käsitellään alue- ja maantieteen tärkeimpiä edistysaskelia viimeisen 10 vuoden aikana, 
oli ensimmäinen ajatukseni vetäytyä hiljaa takavasemmalle ja kieltäytyä kunniasta. Kun kuu-
lin jatkotehtävän – niiden vaikutuksen pohtiminen tulevaisuusnäkökulmasta – ajattelin, että 
eihän tuohon tehtävään kukaan järkevä tutkija suostu tarttumaan. Niinpä vastasin myöntäväs-
ti. 

Esitetyt kysymykset ovat suuria ja samalla äärimmäisen mielenkiintoisia. Onhan niiden 
taustalla kunnianhimoinen pyrkimys luoda kokonaiskuvaa eri tieteenalojen tuloksien tulevai-
suusrelevanssista.  Minua alkoi kuitenkin kiinnostaa myös hieman toisenlainen kysymys; mitä 
annettavaa alue- ja suunnittelututkimuksella voisi olla tulevaisuuden tutkimukselle – minkä 
viestin niistä voisi poimia uuden tiedonalan kehittämiseen. Näin aluksi liian suurilta tuntuneet 
kysymykset alkoivat löytää tiensä omiin kiinnostuksen kohteisiini ja samalla annettu tehtävä 
alkoi elää. Jos aluetutkimuksen edistysaskeleet tuntuvat liian suurilta tartuttaviksi, on aina 
mahdollisuus turvautua rehelliseen subjektiivisuuteen eli nostaa esille omia näkemyksiä oman 
alan keskeisistä tutkimustuloksista ja liittää ne tulevaisuuden tutkimuksen peruskysymyksiin.  

Hieman omavaltaisesti muuttuneen tehtävänasettelun lähtökohdista käsittelen ensin joitain 
viime aikoina aluetutkimuksessa vahvasti esillä olleita teemoja. Toiseksi nostan esille suunnit-
telututkimuksen teemoja. Kummassakaan tapauksessa esille nostetut teemat eivät siis välttä-
mättä ole kaikkein tärkeimmät kehityssuuntaukset, vaan omia subjektiivisia näkemyksiäni 
siitä, mikä ko. aloilla on viime vuosikymmenen aikana ollut mielenkiintoista. Kolmanneksi 
tiivistän kahden edellisen kohdan huomiot sekä kymmenen kohdan listaksi että viestiksi tule-
vaisuuden tutkimukselle. 

2. Aluetutkimuksen keskeisiä teemoja 

Globaali ja lokaali 

1970-luvun loppupuolelta saakka globaalien ja paikallisten voimien välinen suhde alueellisis-
sa ja urbaaneissa restrukturaatioprosesseissa on ollut yksi aluetutkijoita kiinnostaneista tee-
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moista. Keskustelun voi nähdä alkaneen väitteistä, joiden mukaan paikallisen kehityksen 
muodot ovat enemmän seurausta globaaleista voimista (monikansalliset yritykset, kansainvä-
linen pääoma ja kansainvälinen työvoiman työnjako) kuin paikallisista voimista. (Machimura 
1998.) 1970-luvulla paikkakuntien ja alueiden kehitys alettiinkin nähdä melko suoraviivaisesti 
yleisempien yhteiskunnallisten prosessien seurauksena. (Häkli 1992, 34.) Tavallaan vastapai-
nona globaaleja voimia korostaneelle suuntaukselle alkoi aluetutkimuksessa 1980-luvulla ko-
rostua ”uusi alueellistumineni”. (Lagendijk 1998.) Alue- ja paikallistason merkityksen koros-
tuminen näkyi muun muassa siinä, että kehitys alettiin nähdä aiempaa vahvemmin alhaalta 
ylöspäin suuntautuvana (esim. Stöhr 1981 ja 1988). Keskustelussa globaalin ja lokaalin väli-
sestä suhteesta on mukana myös paikan merkityksen hahmottaminen. 
 
Perinteisesti paikalla tarkoitetaan sitä toimintojen tapahtumapaikkaa, jonka muoto, toiminnot 
ja merkitys saavat muotonsa jonkin fyysisesti määriteltävissä olevan kokonaisuuden rajojen 
sisällä (esim. lähiö, kylä tai kaupunki). (Castells 1996, 423.) Tällöin paikan voi nähdä määrit-
tävän puitteet sosiaaliselle vuorovaikutukselle. Näin ollen paikat muodostavat taloudellisen ja 
sosiaalisen elämän päivittäiset rakenteet, ihmisten päivittäisen elämän polut luoden niille sekä 
mahdollisuuksia että rajoitteita. Ne tarjoavat myös foorumeja, joissa jokapäiväinen tieto ja 
kokemus kerätään. Näin paikat ovat myös sosiaalisten prosessien ja normien luomisen ja niis-
tä kiistelyn foorumi. (Knox 1996, 216.) 

1990-luvulla informaatioteknologian kehittyminen on kiihdyttänyt keskustelua paikkojen 
merkityksestä ja luonteesta tulevaisuudessa. On myös esitetty väitteitä siitä, että paikoilla 
(kaupungit, lähiöt, kylät jne.) ei tulevaisuudessa enää olisi samaa merkitystä kuin aiemmin. 
Vaikka tämä trendi onkin nähtävissä, se on kuitenkin vain pieni osa siitä mitä on tapahtumas-
sa (Sassen 1994). 

Yhä nopeammin informaatioteknologian myötä kehittyneissä globaaleissa verkostoissa vir-
taavien pääoman, informaation ja innovaatioiden on nähty kutistavan ajan ja paikan välistä 
suhdetta. Castells (1996) kuvaa tätä muutosta siten, että olemme siirtyneet paikkojen tilasta 
(space of places) virtojen tilaan (space of flows). Hänen mukaansa virtojen tila ja ajaton aika 
(timeless time) ovat uuden kulttuurin materiaalisia perustoja. Castells korostaa pääoma-, in-
formaatio-, ja teknologiavirtoja globaaleja tapahtumia muokkaavina voimina. Lisäksi hän 
nostaa esille symboli- ja mielikuvavirrat ja organisaatioiden välistä vuorovaikutusta ilmentä-
vät virrat. Castells määrittelee virrat tarkoituksellisiksi, toistuviksi ja ohjelmoitavissa oleviksi 
peräkkäisiksi vaihdoksiksi toisistaan erillään olevien toimijoiden välillä. Hän toteaa myös, 
että hallitsevat toiminnot ja prosessit organisoituvat entistä selvemmin verkostoissa. Tällöin 
verkostoihin kuuluminen ja verkostojen dynamiikka ovat kriittisiä vallan lähteitä. Tämän 
vuoksi yhteiskunnasta voitaisiin käyttää nimitystä verkostoyhteiskunta. (Castells 1996.) 

Verkostoyhteiskunnassa taloudellisesti tärkeät toiminnot tapahtuvat yhä useammin infor-
maatioteknologian mahdollistamassa vuorovaikutusverkostossa, jossa paikan merkitys mää-
räytyy virtojen kautta eikä vain fyysisesti määriteltävissä olevan kokonaisuuden mukaan. Pai-
kat eivät tästä huolimatta katoa mihinkään, mutta niiden logiikka ja merkitys sulautuvat ver-
kostoihin. Vaikka virtojen tilan logiikka on paikoista riippumaton, niin virtojen tilat eivät it-
sessään ole paikattomia. (Castells 1996, 412 - 413.) Ne muuttavat paikkojen, esimerkiksi kau-
punkien, roolia ja asettavat ne yhä useammin vastakkain suhteessa toisiinsa ja suhteessa vir-
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toihin. Kuten Hall (1997, 316) toteaa, kaupungit kilpailevat keskenään aiempaa enemmän 
pyrkien jatkuvasti määrittämään uudelleen niiden taloudellista roolia vanhojen toimintojen 
kadotessa. Kaupungit etsivät omaa asemaansa osana virtoja pyrkien kehittymään merkittävik-
si virtojen ja verkostojen solmuiksi tai navoiksi. Paikalliset eliitit ovat valmiita toimimaan 
globaalien verkostojen ja virtojen ehdoilla, koska ne näkevät sen ainoaksi tavaksi kehittää ko. 
paikkaa.  

Globaalit virrat eivät vähennä paikan ja paikkaan sidottujen ilmiöiden merkitystä, vaan ne 
suhteuttavat paikat osaksi globaalia maailmaa (Amin & Thrift 1995, 92). Paikallisen (local) ja 
maailmanlaajuisen (global) tason uudenlaista yhteenkietoutumista kuvataan nykyään usein 
myös glokalisaation (glocalisation) käsitteellä (ks. esim. Swyngedouw 1992, 40 - 41). 

Jos lähdetään glokalisaation taustalla olevasta ajatuksesta, että globaalin ja paikallisen ta-
son välinen vuorovaikutus nostaa esiin globaalit virrat, niin ajatusmalli siitä että vain globaalit 
ja ylikansalliset tapahtumat ja trendit vaikuttavat kehitykseen, on harhaa. Yksittäisen toimijan 
tai paikan merkitys saattaa olla vähäinen globaalien virtojen muotoutumisessa, mutta siitä 
huolimatta ne ovat osa globaalia järjestystä muokkaavaa virtaa. Tämän ajatustavan mukaan 
paikallisen tason osana ei ole vain sopeutua kansainväliseen kehitykseen vaan olla osana luo-
massa tätä kehitystä.  

Globaalin ja paikallisen tason välinen vuorovaikutus voidaan nähdä ulottuvuutena, jossa 
toisena ääripäänä on paikallisen tason täydellinen riippuvuus kansainvälisestä kehityksestä ja 
toisessa ääripäässä paikallisen tason täydellinen mahdollisuus itse ohjata kehitystään. Mo-
lemmat ääripäät ovat lähinnä teoreettisia vaihtoehtoja ja kunkin yksittäisen paikan sijainti 
ulottuvuudella riippuu toimijoiden painoarvosta osana erilaisia virtoja. Jos leikitään ajatuksel-
la, että yksikään paikallisella tasolla toimiva ihminen ei matkusta mihinkään tai yksikään yri-
tys missään (=paikallisella tasolla) ei myy ulkomaille mitään, niin globalisaation aste laskee, 
se romahtaa. Virrat tyrehtyvät ja hajoavat useiksi pieniksi puroiksi. Mutta eihän ihmisten kan-
nata olla matkustamatta tai yritysten myymättä. Globaali ominaisuus, sen emergentti luonne 
luo paikalliselle tasolle viitekehyksen, jossa "globaalin logiikan" mukaan menestyksekäs toi-
minta edellyttää kansojen välistä toimintaa, ja samalla paikallinen toiminta linkittyy globaa-
leihin virtoihin muokaten osaltaan globaaleja virtoja. Näin yhtäältä kokonaisuuden ja osien ja 
toisaalta osien keskinäisen vuorovaikutuksen välisen suhteen ymmärtäminen korostuu (kuva  
1). 
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KUVA 1. Globaalin ja lokaalin, kokonaisuuden ja osien, välinen vuorovaikutus Langtonin 
näkemystä soveltaen (Lewin 1993, 13) 

Alue- ja paikallistalouksien merkityksen on siis nähty muuttuneen, varsin usein niiden merki-
tyksen on todettu kasvaneen. Aluetasoa pidetäänkin varsin yleisesti valtiotasoa tarkoituksen-
mukaisempana alueellisen kehittämisen tasona (esim. Cooke 1995; Ohmae 1993), mikä on 
heijastunut mm. uudenlaisten alueellisen kehityksen mallien etsimisenä. 

Uusista alueellisen kehityksen malleista on käytetty vaihtelevia termejä: mm. innovatiiviset 
miljööt, uudet tuotannolliset tilat tai alueet, joustavan tuotannon agglomeraatiot, verkostoitu-
neet alueet ja oppivat alueet.  

Seuraavaksi esittelen lyhyesti alueellisuutta korostaneita tutkimussuuntauksia. Käsittely ei 
ole tyhjentävä, muitakin suuntauksia olisi mahdollista nostaa esille. Keskityn tässä lokaliteet-
titutkimukseen, uusiin tuotannollisiin alueisiin, innovatiivisiin miljöisiin sekä nostan niiden 
taustalta esiin verkostot, institutionaalisen tiheyden ja polkuriippuvuuden. Ne muodostavat 
varsin selkeästi toisistaan riippuvaisen ja toisistaan vaikutteita saaneen kokonaisuuden. 

Lokaliteettitutkimus  

1980-luvulla lokaliteetti nousi keskeiseksi alue- ja kaupunkitutkimuksen käsitteeksi. Ajatus 
lokaliteettien tutkimisesta johti laajaan teoreettiseen keskusteluun ja empiirisiin tutkimuksiin 
joissa huomion kohteena oli yleensä tietyt rakennemuutoksen kourissa olevat paikkakunnat tai 
kaupungit. Niiden kehityksestä pyrittiin löytämään yleisiä sosiaalisten (taloudellisten ja poliit-
tisten) prosessien piirteitä. (Paasi 1993, 38.) Lokaliteettitutkimuksen yhtenä lähtökohtana on 
tarkastella sitä, miten tuotannon, hallinnon, kulutuksen ja vaihdon muotoilemat paikallistason 
ylittävät (ylipaikalliset) järjestelmät kytkevät eri paikkakunnat osiksi kansallista ja kansainvä-
listä työnjakoa. Tällöin keskeiseksi kysymykseksi nousee se miten perusolemukseltaan kan-
salliset ja kansainväliset kehityspiirteet realisoituvat paikallisella tasolla. (Cooke 1989; Varti-
ainen 1992.) Kuten Häkli toteaa, yleiset rakenteet eivät kellu lokaliteettien yläpuolella vaan 
pikemminkin syntyvät ja muuntuvat niissä. Lokaliteetit tulisi siis nähdä todellisuuden konst-

Kokona isuus
Globaa lit virra t

(emergentti, globaa li rakenne)

Osa t
Pa ika llinen vuorova ikutus
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ruoivina elementteinä, koska ei ole olemassa lokaliteeteista riippumatonta yleistä todellisuut-
ta, vaan yleiset, globaalit prosessit tapahtuvat lokaliteeteissa. (Häkli 1992, 51-53.)  

Lokaliteettitutkimuksessa yhtenä lähtökohtana on myös se, että yhdyskunnat eivät kohtaa 
ylipaikallisia muutoksia samalla tavalla, vaan niiden erityispiirteet ja olosuhteet vaikuttavat 
muutosten paikallisiin muotoihin. Aluksi paikallistalouden kehitystä lähestyttiin melko perin-
teisesti siten, että muutosvoimien nähtiin vaikuttavan niihin ulkoapäin, mutta myöhemmin 
alettiin kiinnittää enemmän huomiota paikallisen toiminnan vaikutukseen, paikkakuntien kult-
tuurisiin piirteisiin ja toimijoiden kokemusmaailmaan (Kortelainen 1996, 21-22). Muun mu-
assa Brittiläisessä lokaliteettitutkimuksessa keskityttiin siihen, miten paikalliset verkostot 
voivat luoda proaktiivisia strategioita, jotta ne kykenisivät vastaamaan omista lähtökohdistaan 
globaalin talouden aiheuttamiin rakennemuutospaineisiin.  

Uudet tuotannolliset alueet 

Teollisuuden organisoitumismallien ja tuotannon alueellisen agglomeraatioiden tutkimuspe-
rinteiden yhdistymisestä syntyi uusien tuotannollisten tilojen käsite (NIS - new industrial spa-
ce). Uusia tuotannollisia tiloja käsittelevä tutkimus nojasi pitkälle marxilaiseen traditioon, jol-
loin huomio kohdistui lähinnä siihen, miten taloudelliset voimat muovaavat sosiaalista kehi-
tystä. Vähitellen myös toisenlainen lähestymistapa voitti alaa ja ajattelu laajeni uusien tuotan-
nollisten alueiden malliksi (new industrial districts). Se perustuu pitkälle siihen, että taloudel-
liset ilmiöt ovat ensisijassa sosiaalisia prosesseja ja että taloudellinen toiminta on uppoutunut 
(embedded) sosiaaliseen yhteisöön ja sen moninaisiin vuorovaikutusprosesseihin. Ko. mallien 
taustalla oleva ideologinen ero näkyy mm. siinä, että kun tuotannollisten tilojen malleissa pu-
hutaan tuotannon joustavasta kasautumisesta, niin tuotannollisten alueiden mallissa puhutaan 
joustavasta erikoistumisesta. (Lagendijk 1998.) 

Tuotannollisten alueiden mallilla on pyritty kuvaamaan menestyksellisille alueille ominai-
sia piirteitä (ks. esim. Piore & Sabel 1984; Zeitlin 1992; Sengenberger & Pyke 1992). Näinä 
piirteinä on esitetty voimakkaan pk-sektorin olemassaoloa, intensiivisen horisontaalisen yh-
teistyön ilmenemistä yritysten välillä, korkeasti koulutetun työvoiman ja joustavien työor-
ganisaatioiden hyödyntämistä, tukiorganisaatioiden tiivistä verkostoa, aktiivista alue- ja pai-
kallishallintoa sekä innovatiivisuutta tukevaa alueella vallitsevaa tuotannollista kulttuuria. 
(Pyke & Sengenberger1992). 

Esimerkiksi kolmannen Italian kaltaisilla tuotannollisilla alueilla on todettu olevan fordis-
tista järjestelmää joustavampi tuotantojärjestelmä, joka perustuu pk-yritysten jatkuvaan ja tii-
viiseen vuorovaikutukseen, mikä mahdollistaa sen, että alueella kokonaisuutena on mahdolli-
suus vastata joustavasti kysynnän muutoksiin. Näin tuotannollisten alueiden nähtiin korvaa-
van suuret vertikaalisesti organisoituneet yritykset tuotannollisina yksikköinä ja siten niiden 
nähtiin sopivan paremmin globaaliin talouteen, koska ne perustuvat ensinnäkin erikoistumi-
seen; alueella erikoistutaan tiettyihin komponentteihin tai prosesseihin, joita tarvitaan osana 
tuotantoketjua. Toiseksi tuotannollisilla alueilla tuotanto on luonteeltaan joustavaa. Käytän-
nössä tämä tarkoittaa lyhyitä tuotantoaikoja, jatkuvaa tuotevalikoimien uudistamista ja tiivistä 
alihankintasuhteiden verkostoa. Kolmanneksi kilpailuetu ei perustu hintaan vaan laatuun ja 
neljänneksi tuotannollisille alueille on ominaista jatkuva innovointi. (Piore & Sabel 1984.) 
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Innovatiiviset miljööt 

Innovatiivisiin miljöihin kohdistuvalla tutkimuksella on paljon yhteistä tuotannollisten aluei-
den tutkimuksen kanssa. Myös siinä korostetaan sosiaalisiin verkostoihin uppoutuneisuutta, 
verkostoja ja alueellisuutta. Merkittävin ero syntyy siinä, että innovatiivisten miljöiden yhtey-
dessä keskitytään tuotannollisia alueita enemmän innovatiivisen toiminnan selittämiseen. In-
novatiivisten miljöiden tutkimus on syntynyt pääosin kiinnostuksesta hi-tech alueiden kas-
vuun (ks. Camagni 1991; Saxenian 1996).  

Innovatiivisia miljöitä on todettu luonnehtivan tietynasteinen yhtenäisyys, joka perustuu 
sekä yhteisiin toimintatapoihin että “tekniseen kulttuuriin” eli tapaan kehittää, säilyttää ja le-
vittää tietoa, teknologista taitotietoa, normeja ja arvoja. Innovatiivisten miljöiden yhteydessä 
painotetaan taloudellisten, sosio-kulttuuristen, poliittisten ja institutionaalisten toimijoiden 
välistä vuorovaikutusta tietyllä alueella. Tällöin huomio kohdistetaan yritysten ja niiden asi-
akkaiden, tutkimuslaitosten, julkisten organisaatioiden, tutkimus- ja koulutusyksiköiden sekä 
kuntien muodostamaan kompleksiseen suhdeverkostoon. (Coffey & Bailly [viittaus Maskell 
& Malmberg 1995].) 

Oppivat alueet 

Menestyksekkään innovatiivisen miljöön luomisen ja syntymisen ydinkysymyksiä on oppimi-
nen, minkä taustalta taas löytyy kullekin miljöölle erityinen kulttuuri ja representaatio. Tässä 
voi taustalla nähdä ajatuksen siitä, että paikallinen miljöö vähentää yritysten markkinoilla 
kohtaamaa epävarmuutta nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, eli sitä kompetenssien 
kuilua, joka syntyy yritysten kyvyttömyydestä hankkia ja tulkita informaatiota. (Camagni 
1991.) Tällöin keskeiselle sijalle nousee ulkoisen informaation kääntäminen sellaiselle kielel-
le, että se on mahdollista ymmärtää ja sisäistää yrityksissä.  

Varsinkin innovaatiotutkimuksessa on korostettu sitä, että uuden tiedon luominen on hyvin 
usein yritykseen, erehdykseen ja kokemukseen perustuva hidas oppimisprosessi. Näkemyksen 
muutoksen myötä on alettu puhua innovaation sijasta innovaatioprosesseista tai innovaatio-
toiminnasta. Yksittäisen yrityksen kannalta tämä merkitsee sitä, ettei yrityksen tarvitse tuottaa 
esimerkiksi merkitsevästi uudenlaisia tuotteita ollakseen innovatiivinen. Jatkuva, vähittäinen 
uudistuminen ja oppimiskyky saattaa olla jopa tärkeämpää yrityksen menestyksen kannalta 
kun otetaan huomioon markkinoiden ja teknologioiden nopea muutosvauhti, joka hävittää no-
peasti innovaatioiden uutuusarvon. (Kautonen & Sotarauta 1999) 

Käytettäessä laajaa innovaatiokäsitettä huomio kiinnittyy oppimisprosesseihin, joiden kaut-
ta uutta tietoa ja uutta teknologiaa luodaan, levitetään ja käytetään eri aloilla. Oppiminen on 
kollektiivinen prosessi, jota olemassa olevat tuotanto- ja organisaatiorakenteet sekä institutio-
naaliset tekijät muovaavat. Innovaatioiden yhteydessä voidaan erotella erilaisia oppimispro-
sesseja, jotka kaikki voivat johtaa innovaatioihin. Tällöin aluksi merkityksettömiltä vaikutta-
vat pienet tekijät kasautuvat ja saattavat johtaa uusiin ja aiempaa parempiin toimintatapoihin 
ja/tai tuotteisiin. Vuorovaikutukseen perustuvan oppimisen on katsottu kehittyvän vain har-
voin spontaanisti; usein se on tietoinen ja runsaita resursseja vaativa kehittämisprosessi. Uu-
dessa vahvuuksia luovassa kehittämisajattelussa onkin yhä useammin korostettu tietoista pa-
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nostamista vuorovaikutuksen edistämiseen ja sitä kautta innovatiivisen prosessin luomiseen. 
(Cooke & Schienstock 1996; Maskell & Malmberg 1995.) 

Alueellinen kollektiivinen oppiminen voidaan nähdä yhteisen tietämyksen sukeltamisena 
esiin alueellisesti lähellä toisiaan sijaitsevien organisaatioiden vuorovaikutteisista prosesseis-
ta. Tällöin Nonakaa ja Takeuchia (1995) soveltaen lähtökohtana on se, että alueellisessa kehit-
tämisessä tarvitaan sekä hiljaista että eksplisiittistä tietoa. Ne täydentävät toisiaan, jolloin nii-
den nähdään olevan jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Näin uutta tietoa luodaan eks-
plisiittiseen ja hiljaiseen tietoon perustuvassa monien toimijoiden välisessä oppimisprosessis-
sa. 

Oppimisen merkitystä painottava alueellisen kehittämisen lähestymistapa korostaa paikal-
lisen toimintaympäristön merkitystä uuden tiedon luomisessa. Oppiva alue -ajattelussa näh-
dään, että alueiden kilpailukyky perustuu alueen toimijoiden kykyyn kehittää sellaisia resurs-
seja, joiden avulla alue erottuu muista alueista. Lisäksi on korostettu sitä, että kilpailuympä-
ristön muuttuessa nopeasti resursseja täytyy jatkuvasti uusintaa ja kasvattaa. Resurssien uu-
sintamisen ja kasvattamisen nähdään tapahtuvan oppimisen kautta. (Oinas & Virkkala 1997; 
Asheim 1997.) 

Alueen kilpailukyvyn on siis nähty riippuvan sen kyvystä oppia. On kuitenkin epäselvää ja 
kyseenalaista, kuka oppii silloin kun alue oppii. Oinaan ja Virkkalan tulkinnan mukaan alu-
eellista oppimista tapahtuu yritysten ja muiden paikallisten toimijoiden välisessä vuorovaiku-
tuksessa. Oppimisesta tekee alueellista organisaatioiden välinen yhteistoiminta ja se, että ko. 
alueen olosuhteita ja siellä käynnissä olevia oppimisprosesseja on vastaavana vaikeaa tai 
mahdotonta luoda muualla. Tällaisen yhteistoiminnan tärkeys kilpailukyvyn luomiselle lisää 
organisaatioiden alueellista riippuvuutta. (Oinas & Virkkala 1997, 270.) 

Poimintoja: verkostot, institutionaalinen tiheys ja polkuriippuvuus 

Kaikkien edellä lyhyesti edellä esille nostettujen tutkimusteemojen taustalla on muodossa tai 
toisessa monien toimijoiden välinen vuorovaikutus. Se voidaan liittää verkoston käsitteeseen. 
Verkostoituminen ja siihen liittyvät käsitteet ovat juurtuneet niin yleisesti käyttöön aluetutki-
muksessa, että voitaneen puhua verkostoparadigmasta (Cooke & Morgan 1993, 562).  

Verkostomalli liitetään yleensä markkinoiden ja hierarkioiden rinnalle kolmanneksi tavaksi 
järjestää sosiaalista ja taloudellista toimintaa. Sen piirteitä ovat moniytimisyys ja joustavuus. 
(Thompson et.al. 1991.) Verkostojen esiin nousun taustalla on tuotantoprosessien ja yritysten 
toiminnan organisointitapojen muutos, jolloin alueellinen kehitys saa uusia piirteitä kehitys-
impulssien liikkuessa erilaisella logiikalla kuin markkinoihin perustuvissa tai hierarkkisissa 
järjestelmissä. 

Verkosto voidaan tässä yhteydessä nähdä yksinkertaisesti eriasteisesti ja eri tavoin vakiin-
tuneiksi sosiaalisiksi suhteiksi toisistaan riippuvaisten toimijoiden välillä, jotka ovat organi-
soituneet yhteisen intressin ympärille. Verkostosuhteiden syntyminen edellyttää keskinäisen 
riippuvuuden oivaltamista ja hyväksymistä. Kuten Stoker (1997, 59) toteaa, yhteistyö ei täl-
löin perustu hierarkisiin suhteisiin, vaan lojaalisuuden, solidaarisuuden, luottamuksen ja kes-
kinäisen tuen luonnehtimiin yhteyksiin. Verkostoituneeksi alueeksi (networked region) määri-
tellään yleensä hyvin erityyppisiä alueita. Esimerkiksi käsityövaltainen Kolmas Italia (eräät 
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Pohjois- ja Keski-Italian alueista), korkean teknologian keskukset Yhdysvalloissa, Baden-
Württemberg Saksassa ja Länsi-Jyllanti Tanskassa on määritelty verkostoituneiksi alueiksi, 
vaikka ne ovat ominaisuuksiltaan hyvin erilaisia. (ks. esim. Scott 1992, 265 - 274; Pyke & 
Sengenberger 1992.) 

Ajatukset verkostoituneista alueista korostavat sosiaalisen uppoutuneisuuden lisäksi eri-
laisten instituutioiden merkitystä alueen kehityksessä ja alueen yritysten menestymisen vauh-
dittajana.  

Instituutioilla tarkoitetaan Linnamaata (1999) soveltaen seuraavaa: 
Muodolliset (ennalta suunnitellut) instituutiot 
- Muodolliset organisationaaliset instituutiot on perustettu, kun on nähty tarve luoda uusi toi-

mintatapa, jota toteutetaan jonkun tietyn organisaation kautta (esimerkiksi maakunnan liitot, 
T&E –keskukset, yliopistot). Asetettujen instituutioiden institutionaalinen asema voi vahvistua 
tai heiketä toimintaympäristön kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen perusteella. 

- Muodolliset ei-organisationaaliset instituutiot kuten lait, asetukset, kirjalliset sopimukset 

Epämuodolliset (toimintansa myötä muodostuneet) instituutiot 
- Toimintansa kautta institutionalisoituneet organisaatiot; organisaatio voi institutionalisoitua, 

jos organisaatio vaikuttaa luomiensa vakiintuneiden käyttäytymismallien kautta merkittävästi 
sen yhteisön toimintaan, jossa organisaatio toimii ja/tai toimintaympäristö mahdollistaa insti-
tuution syntymisen (esimerkiksi jonkin kaupunkiseudun pienyritysvaltaisuus mahdollistaa sen, 
että seudun ainoasta suuryrityksestä syntyy instituutio, jonka toiminnan vaikutus ulottuu laa-
jasti yhteisöön) 

- Epämuodolliset ei-organisationaaliset instituutiot kuten toistuvat ja vakiintuneet toimintatavat 
(Linnamaa 1999) 

Amin ja Thrift ovat korostaneet institutionaalisen tiheyden merkitystä alueellisessa kehityk-
sessäii (institutional thickness). Sillä viitataan yhteisöllisten ja kulttuuristen tekijöiden merki-
tykseen alueen menestykselle. ”Institutionaalisesti tiheillä” alueilla on runsaasti erilaisia insti-
tuutioita eli yrityksiä, yrittäjien etujärjestöjä, yrityspalveluorganisaatioita, ammattiyhdistyksiä, 
rahoituslaitoksia, oppilaitoksia, valtion piirihallintoviranomaisia jne., jotka omalla toiminnal-
laan vaikuttavat alueen kehitykseen. Institutionaaliseen tiheyteen ei kuitenkaan riitä instituuti-
oiden suuri määrä; sen lisäksi edellytetään myös yhteistyön mahdollistavien rakenteiden syn-
tymistä ja vilkasta yhteistyötä organisationaalisten instituutioiden välillä. (Amin & Thrift 
1995). 

Institutionaalista tiheyttä voidaan pitää keskeisenä tekijänä kehityksen polkuriippuvuuden 
syntymisessä ja synnyttämisessä. Polkuriippuvuudella korostetaan menneen kehityksen mer-
kitystä nykyiselle ja tulevalle kehitykselle. (Ks. esim. Eskelinen & Kautonen 1996; Maskell & 
Malmberg 1995.) 

Tutkijat ovat kiistelleet siitä, onko verkostoituneiden alueiden kehitys ollut historiallisesti, 
maantieteellisesti ja kulttuurisesti ainutkertaista, vai voiko kehitystä tietoisella kehittämistoi-
minnalla säilyttää ja kehittää tai luoda vastaavaa kehitystä muualla. Menestystekijöiden vai-
kea jäljiteltävyys kyseenalaistaa osittain verkostoituneiden alueiden käyttämisen kehittämis-
mallina. Polkuriippuvuuden mukaan erilaiset innovaatioprosessit kehittyvät laajassa vuoro-
vaikutuksessa ajan kuluessa. Tiedon tuottamisen vuorovaikutteisen luonteen vuoksi yleensä 
on vaikea tunnistaa missä, miten ja miksi uusi innovaatio tai uusi tieto on luotu. Rutiineissa, 
organisaatiokulttuureissa, toimintatavoissa ja taidoissa on aina mukana paljon hyvin vaikeasti 
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täsmällisesti määriteltävää tietoa. Tästä syystä kompleksisia verkostoja on lähes mahdoton 
jäljitellä ja siirtää yhdessä paikassa toimivia, siellä itsestään syntyneitä toimintatapoja toisen-
laiseen verkostoon. (Pyke & Sengenberger 1992; Pyyhtiä 1993, 49; Sotarauta & Linnamaa 
1997, 68.) 

Kehityksen ollessa polkuriippuvaa alueen menestystekijöitä ei ole helppoa jäljitellä, kos-
ka... 

Yrityksillä ja instituutioilla on taipumus keskittyä tietyille alueille (asset mass efficiency) 
• alueet joilla on paljon tutkimus- ja tuotekehitysresursseja, kokemusperustaista tieto-taitoa, eri-

koistunutta työvoimaa tai infrastruktuuria jne. pystyvät heikommin resursseja omaavia alueita 
paremmin tekemään uusia läpimurtoja ja lisäämään olemassa olevaa kapasiteettiaan; tietyn toi-
mialan yrityksillä on taipumus keskittyä tietyille alueille, joilla toimiala, sitä tukevat lähitoi-
mialat ja tätä toimialakokonaisuutta tukevat instituutiot ovat vahvasti edustettuina,  

Alueen menestystekijät ovat kehittyneet pitkän aikavälin kuluessa (time compression disconomies) 
• esimerkiksi innovaatioiden synnyssä keskeisen hiljaisen tiedon vaihtaminen vaatii luottamuksel-

lisia suhteita, jotka rakentuvat toimijoiden välisen yhteistyön myötä pitkällä aikavälillä (pelkkä 
toimijoiden läheisyys ei ole riittävä tekijä hiljaisen tiedon vaihtamiselle), 

 

 

 

Menestykselle keskeiset yritykset ja instituutiot muodostavat kompleksisen suhdeverkoston (inter-
connectedness of asset stocks) 
• kompleksisessa suhdeverkostossa verkostosuhteita on niin eri toimijatasojen (kansainvälinen, 

kansallinen, alueellinen, paikallinen ym.) välillä kuin kullakin tasolla olevien toimijoiden välil-
lä; suhdeverkoston eri toimijat ovat riippuvaisia toisistaan ja toistensa resursseista; alueen me-
nestystekijät ovat pitkälti tässä verkostossa eri toimijoiden yhteistyön tuloksena syntyneitä. 

 (Malmberg & Maskell 1997; Maskell & Malmberg 1995; Linnamaa 1998) 

Tässä yhteydessä olisi vielä mahdollista ottaa esille aluetutkimuksessa viime aikoina voimak-
kaasti esillä olleet klusterit, alueelliset innovaatiojärjestelmät jne., mutta myös niiden taustalta 
löytyisi erilaisissa muodoissaan vuorovaikutus ja verkostot.  

Suunnittelututkimuksen viimeaikaisista teemoista 

Jo noin 30 vuoden ajan suunnittelijoiden tehtäväksi on nähty puolueettoman ja ammattimai-
sen tuen antaminen ja objektiivisten analyysien tuottaminen luottamushenkilöille ja johtaville 
viranhaltijoille, jotka sitten tekevät tarvittavat päätökset. Käytännössä suunnittelun tehtävänä 
on varsin usein ollut pikemminkin ”puhua totuus päätöksiin” (Innes 1998a). Käytännössä tä-
mä tarkoittaa sitä, että päätöksentekijät etsivät tehdyn valinnan jälkeen sille perusteluksi ana-
lyyttisen kertomuksen. Esimerkiksi Flyvbjerg (1997) osoittaa varsin vakuuttavasti miten ra-
tionaalinen argmentointi ei tuo valtaa vaan miten valta muovaa rationaalisia argumentteja. 
Yksinkertaistaen voisi sanoa, että hänen mukaansa rationaalisuus ei ole valtaa vaan valta on 
rationaalisuutta. Flyvbjergin tutkimus on uusin työ siinä pitkässä ketjussa, jossa on tarkastel-
tu sitä miten suunnittelun avulla legitimisoidaan se mikä on jo päätetty tehdä. 

Viimeisen vuosikymmenen aikana johtavat suunnittelun tutkijat eivät enää ole kohdista-
neet huomiotaan niinkään sen tutkimiseen, miten luodaan erilaisia ohjelmia, minkälaisia ne 
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ovat ja miten saadaan asiat tapahtuman suunnitelmien mukaisesti. Yhä useammin huomio 
kiinnitetään käytännön tilanteisiin ja vuorovaikutteisiin prosesseihin. Monet suunnittelun tut-
kijat ovat jättäneet taakseen normatiiviset pyrkimykset ja keskittyneet analysoimaan sitä mitä 
suunnittelijat todella tekevät ja mitä suunnittelu- ja päätöksentekoprosessissa todella tapahtuu 
ja mikä on niiden suhde muihin prosesseihin. Tämä johtuu pitkälle siitä, että toiveista huoli-
matta neutraalien ja objektiivisten analyysien mahdollisuus on suunnittelussa osoittautunut 
usein myytiksi. Rationaaliset analyysit jäävät helposti poliittisten ja byrokraattisten intressien 
jalkoihin. Vaikka analyysi olisi kuinka hyvä ja perusteltu tahansa, ja suunnitelman muotoilu 
kuinka taidokas tahansa, toteutus saattaa olla hyvinkin vaikeaa. Prosesseihin on kiinnitetty 
aiempaa enemmän huomiota, koska monissa tutkimuksissa on nostettu esille suunnittelun 
vaikeus noudattaa teorioiden mukaisia toimintamalleja ja vaikuttaa yhteiskunnalliseen kehi-
tykseen oletusten ja odotusten mukaisella tavalla.  

Lisäksi on korostettu, että suunnittelijoiden ja analyytikkojen väitteitä ei tule ottaa totuute-
na sellaisenaan, eikä jokainen väite ole yhtä validi kuin joku toinen. Erilaiset suunnittelussa 
esitetty argumentit voivat olla retorisia oman vallan ja aseman puolustamiseen tarkoitettuja 
väitteitä (Fischer ja Forester 1993, 3). Enää ei siis tule kysyä vain mitä sanotaan, vaan myös 
koska sanotaan, kenelle, millä tavalla ja miten. Throgmorton (1993) menee niin pitkälle, että 
toteaa kaiken suunnittelun olevan retorista toimintaa. Erilaiset analyysimenetelmät, kyselytut-
kimukset, tietokonemallinnukset yms. eivät ole puhtaasti objektiivista tietoa tuottavia mene-
telmiä vaan retorisia kielikuvia. Ne antavat suostutteluvoimaa. Ne on aina kohdistettu joille-
kin toimijoille. Samalla kaikki suunnitteluun liittyvät lausumat ovat vastauksia joihinkin mui-
hin lausumiin. 

Esimerkiksi kommunikatiivisessa suunnittelussa korostetaan, että informaatio siitä mitä on 
tapahtumassa ja mitä pitäisi tehdä uppoaa vähitellen prosessin kuluessa toimijoiden ymmär-
rykseen. Informaation uppoaminen on kollektiivinen prosessi, jossa osaanottajat käyttävät 
monenlaista informaatiota, eivät vain laadittuja analyysejä. Tällöin suunnittelun mielikuvat ja 
metafoorat nojaavat sekä prosessiin osallistuvien kokemukseen, abstraktiin tietoon, ymmär-
rykseen että tekniseen analyysiin. Kommunikatiivinen rationalismi hyväksyy myös moraali-
sen ja eettisen ulottuvuuden suunnittelun pohjalle. Järkeä toimiimme etsitään ristiriitaisten 
väitteiden ja niiden perustelujen ristipaineessa. (Healey 1992, 150-158.) Voimakkaasti eri 
toimijoiden vuorovaikutusta korostava kommunikatiivinen rationalismi ei ole instrumentaali-
sen rationaalisuuden tavoin tulevaisuutta määrittelevää vaan sitä jatkuvasti etsivää ja muok-
kaavaa.(Sotarauta 1996.) 

Suunnittelututkimukset ovat osoittaneet, että päätöksenteon klassinen prosessi (ongelmien 
ja tavoitteiden identifiointi – vaihtoehtojen tunnistaminen ja arviointi – valinta – toteutus) ei 
anna oikeaa kuvaa suunnittelun todellisuudesta, jossa nämä vaiheet limittyvät niin ettei niitä 
useinkaan voi erottaa toisistaan. Lisäksi päätöksentekijöiden voi olla vaikea erottaa mikä in-
formaatio oli ratkaisevaa ja mikä taas ei. Usein päätöksentekijät jättävät suunnittelijoiden 
tuottaman informaation käyttämättä, jos se ei sovi heidän ajatuksiinsa. (Innes 1998a, 53.) Val-
ta määrittelee sen mikä on oleellista informaatiota ja mikä on rationaalista toimintaa (Fly-
vbjerg 1997). 

Kuten Innes (1998a, 53) toteaa, suunnittelun ongelmat ovat olleet tiedossa jo pitkään, mut-
ta informaation tuottamisen tieteellisistä malleista on pitkään pidetty kiinni. Tulevaisuuden 
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tutkimuksessa on korostettu näkemyksellistä tietoa, mutta onko se siitä huolimatta kiinni pää-
töksenteon ja suunnittelun klassisessa mallissa pyrkien laajentamaan ja kehittämään sen ajat-
telumalleja, ja onko se siten ”sokea” yhteiskunnallisten päätöksentekoprosessien moninaiselle 
ja monisyiselle luonteelle.  

Alue- ja suunnittelututkimuksen subjektiivinen ”Top Ten” 

• Globalisaatio ja informaatioteknologian kehittyminen muuttavat paikkojen merkitystä.  
- Yhä useammin ja yhä useammalle toimijalle virrat muodostavat sosiaalisen vuorovaiku-

tuksen puitteet. Ne muodostavat sosiaalisen ja taloudellisen toiminnan päivittäiset raken-
teet. Yhä useammin toimintojamme ohjaava vuorovaikutus tapahtuu verkostoissa, jotka 
informaatioteknologian kehitys on tehnyt mahdolliseksi. Paikat eivät tästä huolimatta ka-
toa mihinkään, mutta niiden logiikka ja merkitys sulautuu verkostoihin. Paikat ovat osa 
verkostoyhteiskuntaa, johon ne linkittyvät paikallisten verkostojen kautta. 

• Verkostoituminen on noussut yhdeksi keskeiseksi organisoitumisen muodoksi 
- Yhtenä keskeisenä piirteenä verkostoissa on ollut toimijoiden välisen keskinäisen riippu-

vuuden oivaltaminen ja korostaminen. Tällöin on korostettu mm. luottamusta, vastavuo-
roisuutta ja kumppanuutta verkostomaisen toiminnan ytimenä. 

 
 
 

• Vuorovaikutteisten prosessien ymmärtäminen on korostunut 
- Verkostoituminen muuttaa sekä alueellisen kehityksen että monien kehittämistoimintojen 

logiikkaa ja siksi vuorovaikutteisten prosessien dynamiikan ymmärtäminen korostuu sekä 
tutkimuksessa että käytännön kehittämistyössä. 

• Polkuriippuvuuden vaikutus nykyiseen ja tulevaan kehitykseen on tunnistettu 
- Mm. oppivien järjestelmien korostaminen on nostanut aiempaa voimakkaammin esille 

menneen kehityksen merkityksen nykyiselle ja tulevalle kehitykselle. Ajan kuluessa syn-
tyneet instituutiot, toimijoiden muodostamat koalitiot ja eri ilmiöistä ja toimintatavoista 
vakiintuneet tulkinnat asettavat rajat kehitykselle ja kehittämiselle. Se mikä on yhdellä 
alueella mahdollista ja jopa todennäköistä, saattaa jollain toisella seudulla olla lähes mah-
dotonta, koska taakse jääneet polut ovat erilaiset. Tällöin tietoinen menneestä polusta ir-
rottautuminen saa erilaisia muotoja erilaisilla alueilla ja edellyttää erilaisia toimia. 

• Luottamuksen korostuminen verkostoja koossa pitävänä voimana 
- Verkostoissa ja oppimisessa vastavuoroisuudella ja luottamuksella on erityinen merkitys. 

Sellaisissa yhteisöissä, joissa yleinen luottamuksen aste on alhainen, verkostomainen toi-
mintatapa saattaisi johtaa toiminnan halvaantumiseen ja toimettomuuteen. Toimijat pää-
tyisivät kysymään itseltään miten parhaiten käyttää verkostoa hyväkseen omien päämää-
riensä ajamiseksi. Samalla ne epäilisivät muita samasta. Näin verkostojen todellinen 
luonne hämärtyisi, ja ne kovertuisivat sisältä ontoiksi.  

• Oppimisen merkitys on kasvanut jatkuviin vuorovaikutteiseen prosesseihin perustuvassa kehit-
tämisessä 
- Verkostomaisen toimintaympäristön hallinnan ja alueellisen kilpailukyvyn luomisen 

avaintekijöitä ovat oppiminen, kilpailijoita nopeampi uuden tiedon sekä uusien innovaati-
oiden luominen ja omaksuminen. Kehittämisessä tarvittavan uuden tiedon luominen saat-
taa olla tietoinen ja runsaita resursseja vaativa kehittämisprosessi, mutta usein se saattaa 
olla yritykseen, erehdykseen ja kokemukseen perustuva hidas oppimisprosessi. Tällöin 
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aluksi merkityksettömiltä vaikuttavat pienet tekijät kasautuvat ja saattavat johtaa uusiin ja 
parempiin toimintatapoihin ja/tai tuotteisiiniii 

• Instituutioiden merkityksen oivaltaminen alueellisessa kehittämisessä 
- Ajatukset verkostoituneista alueista korostavat erilaisten instituutioiden keskeistä merki-

tystä alueen kehityksessä ja alueen yritysten menestymisen vauhdittajana. 

• Hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon välisen suhteen merkitys on tunnistettu 
- Verkostoituneilla alueilla uuden tiedon luomisella on keskeinen merkitys alueellisessa 

kehityksessä. Uuden tiedon luomisella tarkoitetaan tässä yhteydessä kaikkea sitä verkos-
toissa tapahtuvaa toimintaa, jossa uusi tieto syntyy, jossa se leviää verkostossa ja uppoaa 
osaksi kehittämistoimintaa sekä eri organisaatioiden omaa toimintaa.  

- Alueellinen kehitys on aina sidoksissa siihen sosiaaliseen kenttään, jossa uutta tietoa luo-
daan ja tuotetaan laajassa vuorovaikutusprosessissa. Tällöin hiljaisen tiedon ymmärtämi-
nen suuntaa huomiota aiempaa enemmän hallinnoinnin, suunnitteludokumenttien ja byro-
kratian takana elävään orgaaniseen kokonaisuuteen. Samalla tiedon luominen ja vaihta-
minen sellaisista kysymyksistä kuin, missä olemme, mistä olemme tulossa, mihin olemme 
menossa ja mihin meidän pitäisi mennä näyttäytyy paljon hienosyisempänä prosessina 
kuin eksplisiittisen tiedon kanssa pelatessa.  

• Kommunikatiivisen rationaalisuuden ja suunnittelun merkitys on korostunut 
- Kommunikatiivinen suunnittelu on korostanut mm. yhteisymmärrykseen pyrkimisen ra-

tionalisuutta. Samalla suunnittelututkimuksessa on korostettu aiempaa enemmän vuoro-
vaikutteisia prosesseja, analysoitu suunnittelun viestejä ja yleisöjä, suunnittelussa käytet-
tävä tieto on nähty aiempaa monisyisemmin jne. 

 

• Vallan luonne on muuttumassa 
- Yhteiskunnallisia prosesseja tutkittaessa päädytään varsin usein vallan käsitteeseen, vaik-

ka se lähes yhtä usein jätetään jonnekin taustalle. Verkostoyhteiskunta ja sen monet ilme-
nemismuodot ovat muuttamassa vallan luonnetta; yhä useammin puhutaan ”jaetun vallan 
maailmastaiv” tai ”verkostovallastav” yms. 

Edellisen listauksen takaa löytyy ajatus siitä, että ”viisaissa tulevaisuutta luovissa päätöksis-
sä” ei ole kysymys vain paremmista tulevaisuutta luotaavista pohdinnoista, sofistikoituneem-
mista analyyseistä, taidokkaammin laadituista skenaarioista ja paremmista visioista, vaan ky-
symys on itse asiassa paljon monisyisemmästä prosessista.  

Tuhannet ihmiset etsivät työkseen ratkaisuja erilaisiin yhteiskunnallisiin ongelmiin. He 
analysoivat, tutkivat, suunnittelevat ja pohtivat; osa luo malleja, osa taas väsää skenaarioita ja 
visioita. Tämän työn tuloksena syntyy jatkuvasti uutta informaatiota, uutta tietoa, hyviä nä-
kemyksiä ja oivalluksia. Mutta miksi niin usein hienot aiotut strategiat eivät toteudukaan, mi-
hin jäävät vauhdikkaat visiot, kun on aika tehdä päätöksiä? Miksi hyvän tulevaisuusverstaan 
yms. jälkeen arki jatkuu ihan niin kuin ennenkin? Mikä estää halutun tulevaisuuden toteutu-
masta?  

Jotta edellisiin kysymyksiin olisi mahdollista vastata, yhä useammin tulisi kysyä myös; 
mihin katoavat elämän monisyiset prosessit tulevaisuuden tutkimuksesta? Missä ovat tutki-
mukset, jotka analysoisivat vallan ja tulevaisuuden kuvien ja toiminnan välisiä suhteita? Kuka 
analysoisi sitä mitä ja kenelle tulevaisuussuuntautuneet raportit yms. viestivät jne. jne. 

Edellä olevan pohjalta nousee ajatus siitä, että tulevaisuuden tutkimuksen kehittämisessä 
tärkeälle sijalle nousee tulevaisuuden tutkimuksen ja jokapäiväisten ajoittain varsin raadollis-
ten prosessien lähentäminen toisiinsa. Alue- ja suunnittelututkimuksen keskeisin viesti tule-
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vaisuuden tutkimukselle onkin siinä, että myös tulevaisuuden tutkimuksen tulisi nähdä aiem-
paa paljon syvällisemmin tämän päivän prosessien, menneiden polkujen ja tulevaisuuksien 
välinen suhde. Jatkossa olisikin paljon syvällisemmin mietittävä sitä, miten tulevaisuustieto 
liittyy toimintaan (vuosikymmenien ajan suunnittelututkimuksen peruskysymyksiä), mutta 
samalla tulisi välttää suunnittelututkimuksen alkuvaiheen pullonkaulat ja välttää liiallinen us-
ko uuden tiedon voimaan ja suhteellisen suoraviivaisiin prosesseihin.  

Samalla tulevaisuuden tutkimus voisi yhä useammin liikkua myös ”uralla II” eikä vain 
”uralla I” (ks. kuva 2) 

 

 
 

KUVA 2. Tulevaisuuden tutkimuksen kaksi ”uraa” – yksinkertaistettu esitys tulevaisuuden-
tutkimuksen yhdestä perusongelmasta ja sen yleisistä ratkaisuvaihtoehdoista 

 
Lähteet  
 
Amin, A. & Thrift, N. (1995) Globalisation, Institutional “Thickness” and the Local Economy. Teo-

ksessa Healey, P. & Cameron, S. & Davoudi, S. & Grahm, S. & Madani-Pour, A. (toim.) Manag-
ing Cities: The New Urban Context. John Wiley & Sons Ltd, s. 91-108. 

Asheim, B. T.  (1996) Industrial Districts as ’Learning Regions’: a Condition for Prosperity. European 
Planning Studies, Vol. 4, No 4, s. 379-400. 

Camagni, R. P. (1991) Introduction: from the local “milieu” to innovation through cooperation net-
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jne.
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jne.
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Valta

Kiinnitetään huomio
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Ura I Ura II
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